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تشرح هذه الدراسة األسس التي قامت عليها التحالفات اإلسرائيلية مع الدول غير العربيـة فـي                

 المنطقة، حيث كانت قائمة على مبدأ شد األطراف الذي صاغه وزير الدفاع اإلسرائيلي آنـذاك              

ديفيد بن جوريون، والذي سعى من خالله إلى تطويق الـدول العربيـة التـي كانـت معاديـة                   

وتحكمها النزعة القومية، من خالل التحالف مع الدول غير العربية الواقعـة علـى              " إسرائيل"لـ

أطراف الشرق األوسط مثل تركيا وإيـران وأثيوبيـا، واألقليـات الطائفيـة، والتـي تجمعهـا         

. مخاوف من القلب أو المركز العربي السني والعداوة له وذلك من أجل تطويقـه             ال" إسرائيل"بـ

               ويوضح الكاتب كيف أن التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي ما زال يفكر بعقلية اسـتراتيجية شـد

" إسرائيل"األطراف، على الرغم من المتغيرات التي حصلت، فالدول العربية أصبحت أقرب إلى             

 منها إلى تركيا وإيران؛ في حين أن النظام تغير في إيران، والسياسة التركية              وأكثر تصالحاً معها  

وينصح الكاتب صناع القرار واالستراتيجيين اإلسرائيليين بتجاوز الحنين إلـى          . قد تغيرت أيضاً  

تلك التحالفات، من أجل إيجاد مقاربة جديد في التعامل مع تركيا كقوة إقليميـة فـي المنطقـة،                  

كمـا يـدعو الكاتـب      . تعامل معها كخائنة للحلف الذي كان قائماً بـين الطـرفين          والكف عن ال  

  .اإلسرائيليين إلى شيء من الواقعية وعدم االنجرار وراء حلم تزعزع النظام قريباً في إيران
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  مقدمة

 التـي   تشهد العالقات اإلسرائيلية التركية منذ فترة تدهوراً ملحوظاً، حيث يبدو أن حادثة أسطول الحرية             

ففي ظّل حكومة رجب طيب      . مايو الماضي قد دفعت األمور باتجاه أزمة بين الطرفين        / وقعت في أيار  

 ، أخذت تركيا على مدار سنوات عدة توسع عالقاتها اإلقليميـة  Recep Tayyip Erdoganأردوجان

 الفشل الطويـل    وفي المقابل، فإن  . بشكل ملحوظ، بما في ذلك عالقاتها مع الدول والحركات اإلسالمية         

  . نحو المزيد من العزلة الدولية أكثر من أي وقت مضى" إسرائيل"الذي رافق جهود التسوية، قد دفع 

  

ومن وجهة النظر اإلسرائيلية، فإن قيام أنقرة الواعي بالنأي بنفسها عن تل أبيب في بعـض النـواحي                  

ية اإليرانية، والتي بدأت منذ سـقوط       يتزامن مع المواجهة اإلسرائيلية المستمرة مع الجمهورية اإلسالم       

ففي الخمسينيات، وبعد إعالن قيـام      .  وأصبحت حالياً تتخذ أشكاالً أكثر خطورة      1979نظام الشاه سنة    

بفترة وجيزة، أقامت األخيرة عالقات وثيقة مع كل من تركيا وإيران اللتين رأت فيهما وفـي                " إسرائيل"

 في المنطقة طبيعياً على أطراف الشرق األوسط في مواجهة          بعض األقلية غير العربية أو غير المسلمة      

  . العربي القوي الذي كانت تقوده الناصرية والقومية العربية" المركز"

  

وعلى الرغم من أن استراتيجية التحالف مع الدول األطراف كانت محكومة بشكل كبير بقيود أمنية، إال                

ة اإلسرائيلية، وال سيما بالنسبة إلـى النخـب األمنيـة،           أن ذلك لم يمنع من تحولها إلى أحد معالم الهوي         

هذه الورقة تقدم تقييماً للمقاربة اإلسرائيلية لكل مـن تركيـا           . وكيفية تحديد رؤيتهم ألنفسهم في المنطقة     

والهدف مـن   . عن هويتها في الشرق األوسط    " إسرائيل"، وبحث   "مبدأ شد األطراف  "وإيران على خليفة    

  . وبحثها عن األمن اإلقليمي" إسرائيل"يما يتعلق باستراتيجية صناعة القرار في ذلك تعميق الفهم ف

  

  " شد األطراف"تركيا وإيران ومبدأ 

  

، الذي كـان وزيـراً للـدفاع    David Ben Gurionفي منتصف الخمسينيات صاغ ديفيد بين جوريون

مدة مـن التـصور القائـل إن    كمقاربة استراتيجية في الشرق األوسط مست    " مبدأ شد األطراف  "حينذاك،  

محاطة بسور من الدول العربية المسلحة بقيادة جمال عبد الناصـر، وتـسعى إلـى تـدمير                 " إسرائيل"

إلقامة عالقات مع الدول واألقليات العرقيـة التـي تعـد           " إسرائيل"وبناء عليه، سعت    . تماماً" إسرائيل"

وذلك من أجل مشاطرتها مخاوفها من الزحف       هامشية بالنسبة للثقل العربي السني في الشرق األوسط؛         

كما أن هذه الدول كانت تمتلك عامل جذب آخر كونها موالية للغرب، ولديها عدد كبيـر مـن                  . العربي

  ".إسرائيل"األقليات اليهودية التي سعت الحكومة اإلسرائيلية إلى تحقيق هجرتها إلى 

  

 بتطلعه إلى أن تحقق مثل هذه االستراتيجية في         وقد ارتبط مفهوم بناء التحالفات في تفكير بن جوريون،        

وذلك حين يدرك العرب قيمـة األخيـرة        " إسرائيل"نهاية األمر رغبة عربية بإقامة تحالفات مماثلة مع         
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وفي الوقت نفسه، كان بن جوريون يرى أن إقامة صالت عسكرية مع الدول األطـراف قـد                 . كحليف

، وذلـك علـى     "إسرائيل"نشرها على الجبهة في مواجهة      يسمح بكشف الوحدات العربية التي سوف يتم        

  . سبيل المثال عن طريق إقامة عالقات مع السودانيين الجنوبيين، وأكراد العراق

  

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه كان ينظر إلى مثل هذه التحالفات على أنها وسيلة لجذب انتباه قوة عظمى هي                  

يمكن أن تكون ذات فائدة في التعـاون مـع دول           " إسرائيل"الواليات المتحدة، وذلك من خالل إثبات أن        

مع اسـتراتيجية   " مبدأ شد األطراف  "وبهذا المنطق، تفاعل      . أساسية، للواليات مصالح استراتيجية فيها    

كدولة حديثة، وهو الحاجة إلـى إقامـة        " إسرائيل"أخرى أعلنها بن جوريون في وقت مبكر من تاريخ          

  .ة عظمىعالقات عسكرية وثيقة مع قو

  

  استراتيجية التطويق

  

ـ       إلقامـة تحالفـات متنوعـة، مثـل العالقـات          " إسرائيل"أدى التفكير بالتحالف مع الدول األطراف ب

االستراتيجية مع الدول غير العربية مثل تركيا وإيران وأثيوبيا التي تتقاسم الحدود مع الدول العربية في                

من المغرب وسلطنة عمان اللتان كانتا تعـدان علـى    الشرق األوسط؛ وروابط مع العرب السنة في كل         

لألقليات العربية غير المسلمة داخـل الـشرق        " األطراف العربية "أطراف المنطقة؛ وروابط أخرى مع      

األوسط، مثل الموارنة في لبنان، واألكراد في شمال العراق، والسودانيين الجنـوبيين؛ وتقـديم الـدعم                

المخاوف نفـسها   " إسرائيل"وداء الناشئة الذين كان يتصور أنهم يقاسمون        الدبلوماسي للدول األفريقية الس   

ترى أنها تنفذ استراتيجية تطويق الحدود على نطاق        " إسرائيل"وبالتالي، فقد كانت    . من األنظمة العربية  

 أحد التطبيقات الرسمية لمبدأ شد األطراف، كان إقامة تحالف استخباراتي إيراني إسرائيلي تركي            . واسع

، الذي ظهر في أواخر الخمسينيات،      Trident"ترايدنت  "مشترك، عرف باسم الرمح الثالثي الشعب أو        

  .وكان موجهاً ضد العرب والسوفييتوشهد ازدهاراً لسنوات عدة، 

  

بتجديد عالقات التحالف على أساس مبدأ شد األطراف بفعالية مع تركيا في منتصف             " إسرائيل" وقامت  

مع الدول األطراف، مما دفـع سـورية        " إسرائيل"نحو غير معتاد في تاريخ عالقات       التسعينيات، على   

وقد استمر  . PKKبقيادة الرئيس الراحل حافظ األسد، إلى التخلي عن دعمها لحزب العمال الكردستاني             

 هذا التحالف حتى بدايات القرن الحالي، حيث صاغ الطرفان عالقات تجارية قوية وتعاوناً أمنياً واسـعاً               

  . بينهما

  

ترى في شعوب دول األطراف سمة أساسية وهي قبولهم الظاهر لـشرعيتها كدولـة              " إسرائيل"وكانت  

وبالفعل، فقد رأى كل من األكراد في العراق والسودانيون الجنوبيـون           . يهودية في قلب الشرق األوسط    

  . تشكل نموذجاً يمكن االقتداء به" إسرائيل"أن 
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  تبدل األدوار

  

غير أنه في أواخـر     . اتيجية التطويق أحد أعمدة السياسة الدفاعية اإلسرائيلية لعقدين تقريباً        شكلت استر 

السبعينيات وأوائل الثمانينيات أخذت أسس المنطقة تبدو أقل قابلية للحياة، حيث بـدأ المركـز العربـي                 

 الرئيس المـصري    فقد عكست مبادرة السالم التي قدمها     . واألطراف غير العربية بعملية تبادل األدوار     

 ، والتعاون األردني اإلسرائيلي بحكم األمر الواقع جاهزية المركـز العربـي             1979أنور السادات سنة  

  . سياسياً وليس عسكرياً" إسرائيل"للتعامل مع 

  

وعلى النقيض من ذلك، فإن الدول األطراف ذات السيادة نفسها اتجهت نحو الراديكالية، حيث تحولـت                

كسية، وحدثت الثورة اإلسالمية في إيران، في حين أن ما حدث على صعيد التحـالف               أثيوبيا نحو المار  

، أثبت الموارنة في لبنان، أنهـم غيـر         1983-1982مع األطراف اإلثنية كان أكثر إيالماً، ففي سنتي         

ـ ". إسرائيل"قادرين وغير راغبين في دعم التحالف االستراتيجي مع    ي أما تركيا، فقد بدأت تحالفها األمن

في الستينيات، ثم أعادت الكرة مؤخراً وذلك حين أملت عليها مصالحها مع      " إسرائيل"واالستخباراتي مع   

  . العالمين العربي واإلسالمي أن تتبنى اتجاهاً مختلفاً

  

غير أن عملية تبديل األدوار هذه ظلت بعيدة عن االكتمال، فربما يكون المركز العربي قد أصبح أكثـر                  

إلى أنه حتى يومنا هذا لم يتصالح بشكل كامل مع فكرة حـقّ             " إسرائيل"قلم مع فكرة وجود     استعداداً للتأ 

  .تقرير مصير لليهود في قلب العالم العربي

  

 ومعظم الدول العربية لم تعد معادية، كما كانت الحال أيام جمال عبد الناصر، وهي نفسها قلقـة إزاء                  

صيغاً لتطبيع العالقات بمجرد تحقيق الـسالم       " سرائيلإ"وقد عرضت   . طموح تركيا وإيران في المنطقة    

فحالياً ما ال يقل    . ، غير أن نظام الدول داخل العالم العربي مثير للقلق بشكل كبير           "إسرائيل"بين العرب و  

) العراق ولبنان وفلسطين والصومال والسودان واليمن     (عن ستة دول أعضاء في جامعة الدول العربية         

أنواع مختلفة من التفتت العرقي واإلقليمي، في حين أن الدول العربية الرائدة تقليـدياً مثـل الـسعودية                  

  . ومصر لم يعد لها النفوذ اإلقليمي القوي نفسه الذي كانت تتمتع به من قبل
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  ما زال قائماً" شد األطراف" التفكير القائم على مبدأ 

  

فعلى سبيل  . راف استمر قائماً بالنسبة لإلسرائيليين ولو بشكل متقطع       وفي موازاة ذلك، فإن مبدأ شد األط      

 على الرغم من أنها كانت     1983-1982بمغامرتها في لبنان مع الموارنة سنتي       " إسرائيل"المثال، قامت   

-Iranكما عكست فضيحة إيران كـونترا       . تدرك أن ذلك سيهدد عملية السالم الوليدة بينها وبين العرب         

Contra   منتصف الثمانينيات التصور الذي ما زال قائماً حتى يومنا هذا بين بعـض اإلسـرائيليين                في

وهو أن إيران ستعود في نهاية المطاف إلى ما كانت عليه قبل الثورة اإلسالمية، وسوف تكون مجـدداً                  

  ".إسرائيل"حليفة لـ

  

فعلـى سـبيل    . تفكير العربـي   كما أن استراتيجية شد األطراف ما زالت قائمة أيضاً هنا وهناك في ال            

أن تنفي شكوك مصر الدائمة في محاوالت إسرائيلية مزعومة لتغيير " إسرائيل"المثال، فإنه يصعب على 

مجرى منابع النيل األزرق ألنها تنبع من تحالف إسرائيلي سابق مع أثيوبيا في مواجهة الدعم الناصري                

ة وصفت بشكل متكرر المطالبة بانفـصال جنـوب         كما أن الصحف العربي   . للقومية العربية في المنطقة   

  ".مؤامرة صهيونية"السودان بأنها 

  

وقد أصبحت استراتيجية التطويق إحدى سمات التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي، حتى في الوقت الـذي              

خطر التعرض لهجوم من إيران ووكالئها، وحتى مـع قيـام حكومـة أردوغـان              " إسرائيل"تواجه فيه   

وهـذا  . لة الستراتيجيتها، وحتى مع قيام جامعة الدول العربية بتقديم مبادرة سالم شـاملة            بمراجعة شام 

من الـدول األطـراف، أي تركيـا    " إسرائيل"األمر ملفت للنظر، ألن جميع الدالئل تشير إلى أن حلفاء       

 مقـاربتهم  وإيران وحتى أثيوبيا، وحتى بعض حلفائها من األقليات، مثل الموارنة في لبنان، طالما كانت           

  .  مبنية على أسس براجماتية، أو حتى بواقعية سياسية ساخرة" إسرائيل"للعالقة مع 

  

" إسرائيل"وهذا األمر الذي يرى فيه بعض المفكرين االستراتيجيين اإلسرائيليين أنه خيانة تعرضت لها              

التي حـدثت فـي     مع التغيرات   " إسرائيل"من قبل حلفائها الطبيعيين؛ يوضح في حقيقته صعوبة تكيف          

إن الموقف اإلسرائيلي الحذر تجاه  التوسع التركي في الشرق األوسط  بقيادة             . السياسة التركية الجديدة  

حكومة أردوغان اإلسالمية المعتدلة ينبع من شعورها السابق بكونها متحالفة مع المؤسـسة العـسكرية               

  . م حكومة أردوغان حالياً عالقات طيبة معهاالتركية ضد الدول العربية واإلسالمية الراديكالية التي تقي

  

، وإلى حد ما في الغرب، أن الدول العربية المعتدلة، وحكومة أردوغـان             "إسرائيل"هناك رأي سائد في     

.  تتجه بشكل ثابت نحو التطـرف Justice and Development Party AKPوحزب العدالة والتنمية

ول  والحركات الراديكالية في الشرق األوسط، من إيـران          فحيث يربط هذا الرأي بين أنقرة ومعظم الد       

باإلضافة إلى ذلك، فإن أردوغان يحاول االستئثار بالدور الذي لعبتـه           . إلى سورية وحزب اهللا وحماس    
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سابقاً الدول والحكومات األكثر اعتداالً مع اإلسالميين المتطرفين، وباألخص محاولته الحلـول مكـان              

طالب حماس، ومحاولته بالتعاون مع البرازيل أن يحـل محـل الواليـات             مصر في التوسط إليصال م    

  . المتحدة في التوصل إلى صفقات مع إيران

  

ـ      ، وكثيراً ما يدغدغ خطابه الجديـد الـشرف والفخـر           "إسرائيل"كما أصبح خطاب أردوغان معادياً ل

ونظراً . معادية للسامية التركيين، كما أن أدبيات خطاباته أصبحت أكثر حدة، وفي بعض األحيان تكون             

الستمرار التوتر واالحتكاك بين الحكومة التركية واألتراك األكراد، فإن رفضها االعتراف بالمجـازر             

ترى في سياسة أردوغان اإلقليمية، وخصوصاً عندما       " إسرائيل"التي قامت بها تركيا تجاه األرمن، فإن        

  .ن، نوعاً من النفاق السياسيبشدة بسبب مواقفها تجاه الفلسطينيي" إسرائيل"يدين 

  

ويمكن أن نجد دليالً واضحاً على نوايا أردوغان على مستوى سياساته الداخلية، حيث يظهـر التعـديل                 

األخير على الدستور الذي حصل بتأييد شعبي أن حكومة تركيـا بـدأت تـستجيب بـبطء للمخـاوف                   

المسلحة في ظّل الكمالية، ووصم، أو توجيه       اإلسالمية، وتحيد الدور القيادي الذي منحه الدستور للقوات         

  .اتهامات جنائية ضد العناصر التي عرف عنها تقليدياً أنها موالية للغرب

  

  خيانة أم تحالف سابق؟

  

الذي قام أساساً   " إسرائيل"يبدو أن التصور اإلسرائيلي بأن تركيا تحت قيادة أردوغان تخون التحالف مع             

بي، قد أصبح يشكل حاجزاً منيعاً في عقلية بعض القادة اإلسرائيليين في            على قاعدة مواجهة العداء العر    

أيضاً في فهم أن التجارة والسياحة والعالقـات العـسكرية لـم            " إسرائيل"وقد فشلت   . تعاملهم مع أنقرة  

وبناء علـى   . في طبيعتها " إسرائيل"تزدهر مع تركيا إال بفضل هويتها الشرق أوسطية األكثر ودية مع            

إن القيادة اإلسرائيلية لم تتكيف جيداً مع الجوانب التركية األكثر جذباً في معالم السياسة التركيـة                ذلك، ف 

ففي . الجديدة، مثل عرضها التوسط في شأن العالقات اإلشكالية مع كل من سورية والحركات اإلسالمية             

كـي التوسـطي    من االستفادة من العـرض التر Ehud Olmert، لم يتمكن إيهود أولمرت 2008سنة 

إلجراء محادثات سالم غير مباشرة مع سورية، ففي ذلك الوقت لم تكن إدارة بوش مهتمة في دفع هـذه     

  . المحادثات قدماً

  

ديسمبر من ذلك العام، وقام أولمرت مباشـرة        / وبالتالي، فقد توقفت المحادثات في أواخر كانون األول       

 الهجوم على قطاع غزة؛ األمر الذي جعل أردوغان،         بعد جولة ناجحة جداً من المحادثات في أنقرة بشن        

منـذ ذلـك    " إسرائيل"الذي لم يتلق أي إشارة من أولمرت بخصوص هذا الهجوم، يكن حقداً كبيراً تجاه               

وقد غذى الطرف اإلسرائيلي هذا الحقد من خالل رفض العروض التركية المتكـررة بتجديـد               . الوقت

  .وسورية" إسرائيل"الوساطة بين 
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مـع  " إسـرائيل "ضافر كل ذلك ليتوج بحادثة أسطول الحرية والطريقة الفظيعة التي تعاملت بهـا              وقد ت 

غير أن ما   . حالياً، تطالب أنقرة باالعتذار والتعويض، كما أنها بدأت بخفض مستوى العالقات          . الحادث

سـرائيلية  حدث قد يكون غير قابل لإلصالح، خصوصاً وأن الصقور هم الذين يديرون دفة الحكومة اإل              

وربما تشكل اللفتة التـي قـدمتها       . التي أصبحت مصابة بجنون االرتياب من الكثير من النوايا العالمية         

ـ  حين أرسلت طوافات لإلسهام في إطفاء الحريق الذي اندلع في جبل الكرمـل فـي               " إسرائيل"تركيا ل

ية اإلسرائيلية حـول سـبل      ديسمبر الماضي، انطالقة لجولة جديدة من المفاوضات الترك       / كانون األول 

غير أنه حتى في أفضل السيناريوهات، فإنه من الصعب إرجاع الـدفء            . تجاوز حادثة أسطول الحرية   

  . الذي كان يسود العالقات بين الطرفين في الماضي

  

  "مبدأ شد األطراف"التغلب على الحنين إلى : استنتاج

  

ـ   شكل مختلف؟ لقد بدأ أولمرت بالتحرك بهذا االتجاه أن تقارب عالقاتها مع تركيا ب     " إسرائيل"هل يمكن ل

من الكف عن رؤية تركيا على أنها خائنة للتحالف القائم بينهما، فإنه            " إسرائيل"وإذا تمكنت   . 2008سنة  

يمكنها حينها أن تدرك أن هناك مزايا للتعامل مع قوة إقليمية دفعتها سياستها الخارجية بقيادة مستـشار                 

 ، إلى اعتماد األبواب Ahmet Davutogluزير الخارجية حالياً أحمد داوود أوغلوأردوغان األسبق وو

وعليه، فـإن   . التجارية المفتوحة، وممارسة نفوذها في آسيا والبحر األبيض المتوسط، والشرق األوسط          

ة، هناك طرق يمكن من خاللها للحكومة اإلسرائيلية أن تستفيد من الجوانب اإليجابية في السياسة التركي              

حنينهـا  " إسرائيل"على الرغم من خطاب أردوغان االعتراضي، غير أن هذا لن يحصل إذا لم تتجاوز               

  .إلى استراتيجية شد األطراف

  

بالتخلي عن الذكريات العزيـزة     " إسرائيل"ولذلك، فإنه ما لم يحدث تغير جذري في تركيا، فإننا ننصح            

بالنسبة إليـران، فإنـه يجـب علـى صـناع القـرار             أما  . عليها المتعلقة بالتحالف الماضي مع أنقرة     

االستراتيجي اإلسرائيليين أن يسعوا للفصل بين البرنامج النووي اإليراني، ودعـوات إيـران لتـدمير               

، وبين التقارير المغرية فيما يتعلق بهشاشة النظام في إيران، والتي في الغالب تمنيات أكثـر                "إسرائيل"

  . منها حقائق واقعة على األرض

  

قد أصبح من الماضي، واألوضاع تغيرت، فالدول العربية أصـبحت          "  الرمح الثالثي الشعب  "إن حلف   

ـ  . منها ألنقرة وطهران، وهذا الوضع ليس من المرجح أن يتغير في المستقبل القريب            " إسرائيل"أقرب ل

حالـة مـن    غير أن تركيا وإيران دولتان قويتان، ونظامهما مستقر، في حين أن الدول العربيـة فـي                 

في اآلونة األخيرة بتعزيز عالقاتها من اليونان وقبرص وبلغاريا من          " إسرائيل"وحتى مع قيام    . الفوضى

أجل إحداث توازن لتعويض تراجع عالقاتها مع تركيا وتطويق أنقرة، فإن ذلك لن يكون له تأثير كبيـر                  

.اف بالحقائق اإلقليميـة القائمـة     ولكن في كل األحوال، يجب االعتر     . على االتجاهات اإلقليمية الحالية   




