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صلو جامعة الم

مستخلص البحث
ســرائیل  ٕ توضــح هــذه الدراســة دور تركیــا فــي المفاوضــات التــي جــرت بــین ســوریا وا

بعــد أن كانــت تقــوم بهــا الوالیــات المتحــدة األمریكیــة منــذ ٢٠٠٩-٢٠٠٤اتخــالل الســنو 
سرائیل١٩٩١سنة ٕ اثـر التحسـین الـذي ، بهدف دفع جهود السالم المتعثرة بین سوریا وا

بســبب التوجهــات الخارجیــة حكومــة حــزب العدالــة ، طــرا علــى عالقــات تركیــا مــع ســوریا
ــذ أوائــل ســنة  ــا التفــاعلي فــي منطقــة مــن حیــث٢٠٠٣والتنمیــة فــي تركیــا من دور تركی

بشــكل واضــح كدولــة محوریــة ذات أهمیــةالشــرق األوســط وصــعودها اإلقلیمــي والــدولي
.إستراتیجیة

مقدمة
ولیــدة الســاعة أو رغبــة جدیــدة اإلســرائیلیة–لــم تكــن المفاوضــات الســوریة 

حیث التقى المسؤولون السـوریون ،١٩٩١بل أنها ابتدأت منذ سنة ،أو طارئة
إلســـرائیلیون وجهـــًا لوجـــه فـــي أوائـــل كـــانون الثـــاني مـــن تلـــك الســـنة وبرعایـــة وا

الوالیــات المتحــدة األمریكیــة والتــي اســتمرت فــي مرحلتهــا األولــى حتــى أوائــل 
. )٢٠٠٠-١٩٧٠(د ـظ األســـــــــوري حافــــــــأي بوفـــــــاة الـــــــرئیس الســـــــ٢٠٠٠ســـــــنة 

د واســـتأنفت تلـــك المباحثـــات بعـــد ذلـــك التـــاریخ أي منـــذ أن تـــولى بشـــار األســـ
،وبرعایـة الوالیـات المتحـدة أیضــاً ٢٠٠٣مقالیـد السـلطة فـي بـالده وحتــى سـنة 

.أن تحقق أي نتیجة تذكرلكن دون
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)٢٠٠٣-١٠٠١(اإلسرائیلیة-المفاوضات السوریة 

أدرك الرئیس السوري حافظ األسـد خـالل العقـدین األولـین مـن رئاسـته أنـه 
منـــذ ســـنة إســـرائیلمـــن قبـــل ال یمكـــن اســـتعادة األراضـــي الفلســـطینیة المحتلـــة

أیضــًا إثــر إســرائیلوكــذلك هضــبة الجــوالن الســوریة المحتلــة مــن قبــل ١٩٤٧
ــــران ٥حــــرب  ــــف العربــــي الموحــــد ومواجهــــة ١٩٦٧حزی إال مــــن خــــالل الموق
/وهذا ما حدث فعًال في حرب تشرین األول،استخدام القوة العسكریةإسرائیل
حتــى بعــد أن وقــع الــرئیس وأصــر علــى مواصــلة ذلــك الــنهج. ١٩٧٣أكتــوبر 

وفقـًا ١٩٧٨سـنة إسـرائیلمنفصـلة مـع " سالم"المصري أنور السادات معاهدة 
والـذي كـان متحالفـًا مـع األسـد سیاسـیًا Camp David١(التفاقیة كامب دیفید

معتمــدًا هــذه المــرة علــى العالقــات الوثیقــة التــي تربطــه مــع االتحــاد ،وعســكریاً 
.٢إسرائیلمع االستراتیجيالسوفیتي الكتساب التوازن

أعاد األسد تقییمه لهذا النهج من نهایة عقد الثمانینات من القرن العشرین 
باتشــوف إلــى ســدة الحكــم فــي االتحــاد الســوفیتي بعــد وصــول میخائیــل غــور

حیث أدرك أنه لم یعد باإلمكان بعد االعتمـاد علـى المسـاعدة )١٩٩١-١٩٨٨(
١٩٩١تفكــــك ذلــــك االتحــــاد أواخــــر ســــنة العســــكریة الســــوفیتیة وبخاصــــة بعــــد

٣وظهـــور نظـــام عـــالمي جدیـــد بقیـــادة الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة مـــن جهـــة

والتحــالف الــدولي بقیــادة األخیــرة الــذي وجــه ضــربة عســكریة قویــة للعــراق فــي 
إثـر اجتیـاح القـوات العراقیـة ) ١٩٩١آذار-كانون الثـاني(حرب الخلیج الثانیة 

الذي أجبر تلـك القـوات االنسـحاب مـن الكویـت مـن ١٩٩٠آب ٢الكویت في 
ــًا عــن مبــادرة الصــراع العســكري مــع . ٤جهــة أخــرى وهكــذا تخلــى األســد فعلی

إســـرائیل وأكـــد علـــى ضـــرورة إجـــراء مفاوضـــات ســـالم ثنائیـــة تكـــون شـــروطها 
وأبرز دلیل على ذلك تلبیته الدعوة التي وجهت إلیه بمبادرة . ٥لصالح سوریا
فـي )١٩٩٨-١٩٩٠(الیات المتحدة األمریكیـة جـورج بـوش األب إدارة رئیس الو 

أعقــاب تلــك الحــرب فــي الحضــور وأبــرز دلیــل علــى ذلــك تلبیتــه الــدعوة التــي 
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وجهــــت إلیــــه بمبــــادرة إدارة رئــــیس الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة جــــورج بــــوش
George Bush فــي أعقــاب تلــك الحــرب فــي الحضــور )١٩٩٨-١٩٩٠(األب

.٦في مدریدإلى مؤتمر السالم
فـــــي مدریـــــد الـــــذي شـــــكل بدایـــــة ١٩٩١عقـــــد المـــــؤتمر فـــــي تشـــــرین األول 

سـرائیلمفاوضات السالم الثنائیة بین الـدول العربیـة  ٕ وبضـمنها سـوریا حیـث وا
ــــة ســــوریا  ــــاروق الشــــرع وزیــــر خارجی ــــرأس ف ــــد الســــوري )٢٠٠٦-١٩٨٤(ت الوف

ستمرت أعماله لمدة وا،السوفیتيواالتحادوبرعایة الوالیات المتحدة األمریكیة 
.٧یومین وغلبت علیه المظاهر االحتفالیة

ســـرائیلانطلقـــت بعـــد المـــؤتمر المفاوضـــات الثنائیـــة بـــین الـــدول العربیـــة  ٕ . وا
فـــإن ســـوریا ،وبینمـــا أبرمـــت األردن وفلســـطین اتفاقیـــات منفصـــلة مـــع إســـرائیل

.٨ولبنان التزمتا بوحدة مشاریعهما التفاوضیین
الثنائیـــــة اإلســـــرائیلیة–ضـــــات الســـــالم الســـــوریة كـــــان األســـــد یقصـــــد بمفاو 

الجانب أن یـتم التفـاوض اسـتنادًا إلـى المبـادئ المعتـرف بهـا دولیـًا أي قـرارات 
وهـي األرض مقابـل السـالم الـواردة فـي ٣٣٨و٢٤٢مجلس األمن الدولي رقـم 

اإلسرائیليویقصد بذلك االنسحاب . ٩شروط مؤتمر مدرید وبوساطة أمریكیة
األراضي العربیة المحتلة وبضمنها مرتفعات الجوالن والعـودة إلـى الكامل من

وأبـــدى الطـــرف المقابـــل . ١٠مـــن أجـــل تســـویة شـــاملة١٩٦٧حزیـــران٤حـــدود 
رغبته واستعداده لالنسحاب الكامل من مرتفعات الجوالن وهذا ما أكده اسحق 

BillClinton) بیــــل كلنتــــون(لـــــ)١٩٩٥-١٩٩٢(رابــــین رئــــیس وزراء إســــرائیل 

شــروط تحقیـق المطالــب ١١)٢٠٠١-١٩٩٣(رئـیس الوالیـات المتحــدة األمریكیـة 
فضًال عن تطبیع ،والمتعلقة باإلجراءات األمنیة ما بعد االنسحاباإلسرائیلیة

واســــتنادًا إلــــى ذلــــك أجریــــت ثــــالث جــــوالت منفصــــلة مــــن . العالقــــات بینهمــــا
المفاوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوریة

أمـا ١٩٩٥والثانیة أواخـر سـنة ١٩٩٤سنةكانت األولى أواخر اإلسرائیلیة–
ــــز ١٩٩٦الثالثــــة فكانــــت أوائــــل ســــنة  ــــوزراء شــــمعون بیری فــــي عهــــد رئــــیس ال
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بمــا تعهــد بــه رابــین باالنســحاب االلتــزامأكــد ثانیــة علــى إلــي)١٩٩٦-١٩٩٥(
وكانـــت هـــذه الجـــوالت تعقـــد برعایـــة الوالیـــات . ١٩٦٧حزیـــران ٤إلـــى خطـــوط 

واي ریفـر وكانـت –لمـؤتمرات فـي معهـد آسـبن المتحدة األمریكیة فـي مركـز ا
علمــًا أن تلـك المباحثــات قـد علقــت ،هـذه الجـوالت تعقــد فـي منطقــة واي ریفـر

نفجارات التي وقعت في القدس وتل أبیـب ورفـض الوفـد السـوري تقـدیم إثر اإل
ـــــــى حـــــــد تعبیـــــــر الوفـــــــد  ـــــــك التفجیـــــــرات عل اإلســـــــرائیليالتعـــــــازي لضـــــــحایا تل

.١٢المفاوض
في واشنطن ١٩٩٩كانون األول٨فاوضات بین الطرفین فياستأنفت الم

وبعـــد ذلـــك فـــي مدینـــة شـــیفرددز تـــاون فـــي جورجیـــا الغربیـــة بمشـــاركة فـــاروق 
یهـــود بـــاراك رئـــیس وزراء إســرائیل  ٕ االلتـــزامالـــذي أكـــد )٢٠٠١-١٩٩٩(الشــرع وا

رف بودیعة رابي أي أنه تعهد االنسحاب الكامل من مرتفعات الجوالن . بما ُع
یالحــظ علــى هــذه المفاوضــات إنهــا جــرت علــى مســتوى عــالي بخــالف وممــا 

ـــراء  المفاوضـــات الســـابقة التـــي جـــرت علـــى مســـتوى دبلوماســـیین مـــادیین وخب
لكــن سـرعان مــا وصــلت . وعلـى الــرغم ممـا تعهــد بــه بـاراك. فنیـین وعســكریین

المفاوضــــات إلــــى طریــــق مســــدود لمراوغــــة اإلســــرائیلیین بشــــأن خــــط الحــــدود 
ســرائیلوریا المســتقبلي بــین ســ ٕ عــن طریــق احتفــاظهم بشــریط علــى الشــاطئ وا

وهــذا مــا تــم تأكیــده فــي اجتمــاع جنیــف فــي . الشــمالي الشــرقي لبحیــرة طبریــة
الــذي جمــع بــین األســد وكلینتــون الــذي وصــل إلــى طریــق ٢٠٠٠أواخــر آذار

األسد حافظحیث رفض،مسدود أیضًا منذ الدقائق الخمس األولى لالجتماع
حزیــران ٤تــراح بــاراك الحــل الوســط أب قبــول إســرائیل بخــط االســتماع إلــى اق

ورّد األسد علـى كلینتـون بـأن الشـاطئ الشـمالي .مقابل احتفاظها بذلك الشریط
الشرقي لبحیرة طبریة كان ضمن األراضي السوریة عشیة حـرب األیـام السـتة 
ســالمیة فــي عهــد  ٕ أو حــرص أیضــًا أن یــذكر بــأن تلــك البحیــرة كانــت عربیــة وا

ـــد ـــدین األیـــوبيالقائ ـــن عـــن نعـــي مســـیرة الســـالم علـــى . صـــالح ال وهكـــذا أعل
،١٣اللبنــــاني فــــي إســــرائیل والوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة–المســــار الســــوري 
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حــافظ وحتــى قبیــل وفــاة ١٩٩١وفشــل تلــك المفاوضــات التــي بــدأت منــذ أواخــر
دون تحقیــق مــا كـــان یصــبو إلیـــه ،وبشــكل متقطـــع٢٠٠٠األســد فــي حزیـــران 

إذ كان مطلبـه األهـم عـودة الجـوالن بشـكل كامـل إلـى سـوریا مـن أجـل ،األسد
إسرائیلي عادل وشامل أي سالم الشـجعان الـذي –التوصل إلى سالم سوري 

لكــن ذلــك لــم یتحقــق لعــدم ،١٩٩٤أكــده فــي قمــة جنیــف مــع كلنتــون فــي ســنة 
ـــة رؤســـاء الحكومـــات  بمـــا تعهـــدوا االلتـــزاممـــدةخـــالل تلـــك الاإلســـرائیلیةجدی

.١٤به
وفــي الخطــاب الــذي ألقــاه بتلــك . تــولى بشــار األســد الحكــم بعــد وفــاة والــده

حث اإلدارة األمریكیة برئاسة كلنتون للتوسـط فـي ٢٠٠٠المناسبة في حزیران 
إتمام المحادثات مع حكومة باراك والضغط علیها من أجل االعتـراف بجمیـع 

وأشـــار إلـــى أن . ١٥الحقـــوق الشـــرعیة للشـــعب الفلســـطیني واللبنـــاني والســـوري
إســرائیل مــا تــزال تحتــل األراضــي فـــي هضــبة الجــوالن التــي تشــكل المصـــدر 

وغــن تحریــر تلــك األراضــي هــو الهــدف األساســي التــي . األول للقلــق الســوري
ن أهمیتـه تماثـل األهمیـة التـي . یجب وضعها على سلم األولویـات الوطنیـة ٕ وا

خیـار اسـتراتیجي وهـو ،تعطى للتوصل إلى سـالم عـادل وشـامل فـي المنطقـة
. ١٦من الضروري تحقیقه شرط أن ال یكـون علـى حسـاب األرض أو السـیادة

ولكن التطـورات الالحقـة وخاصـة مـا شـهدته األراضـي الفلسـطینیة مـن انقـالع 
،خیبــت آمــال بشــار األســد٢٠٠٠انتفاضــة األقصــى فــي أوائــل تشــرین األول 

أصـبح تقـدیر بشـار فـي و . ١٧كما أثارت موجة سخط لدى الرأي العام العربـي
أنه ال یمكن استئناف المفاوضات مع إسرائیل إال فـي حالـة ٢٠٠١أوائل سنة 

وانعكــــس هــــذا . تحســــن ظــــروف المســــار الفلســــطیني ونقــــل موقفــــه لواشــــنطن
وممــا قالــه فــي شــباط مــن تلــك الســنة مــا ،الموقــف فــي بیاناتــه العامــة الرســمیة

وشـــامل یعنـــي جمیـــع . .إن الهـــدف األخیـــر هـــو ســـالم شـــامل وعـــادل: ((یـــأتي
ان ال تعنیـــان ســـالمًا شــامًال ولـــذلك البـــد أن ـوالن ولبنـــاألراضــي المحتلـــة فالجـــ
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یكــــون هنالــــك تناســــق بــــین المســــارین الســــوري واللبنــــاني مــــن جهــــة والمســــار 
.١٨))الفلسطیني من جهة أخرى

عن استئناف مباحثات السالم ناشئًا بالتأكیـد عـن األسدكان امتناع بشار
بـاراك أیهـودلیحـل محـل)٢٠٠٦-٢٠٠١(رییـل شـارون رئیسـًا للـوزراء انتخاب ا

-٢٠٠١(رئیســـًا للوالیـــات المتحـــدة االبـــنمـــن جهـــة وتـــولي جـــورج دبلیـــو بـــوش 

وأوضــح شــارون علــى مــدى عــدة ســنوات معارضــته . مــن جهــة أخــرى)٢٠٠٩
لالنســحاب الكامــل مــن مرتفعــات الجــوالن وهــذا یعنــي عــدم اســتعداده الــدخول 

وبالنسـبة . مـع سـوریا تتضـمن إعـادة التأكیـد علـى ودیعـة رابـینفي مفاوضات 
االفتتاحیـــةفمنـــذ تولیـــه ذلـــك المنصـــب أكـــد أنـــه ال یملـــك االبـــنلجـــورج بـــوش 

لــذا قــرر عــدم االنضــمام إلیهــا ،المالئمــة لالنخــراط النــاجح فــي عملیــة الســالم
فـي وعنـدما بـدأت اإلدارة األمریكیـة بـاالنخراط الجـدي. واالنتظار لوقت مالئم

ـــة الرباعیـــة لمنظمـــة األمـــم ٢٠٠٢القضـــیة الفلســـطینیة ســـنة  مـــن خـــالل البدای
األوربــي وروســیا االتحادیــة جــاء تعریــف واالتحــادالمتحــدة والوالیــات المتحــدة 
مـــن خـــالل اإلســـرائیلیة-للمشـــاكل العربیـــة االبـــنطریقـــة معالجـــة إدارة بـــوش

الطریــــق ورســــم خارطــــة٢٠٠٢حزیــــران ٢٤الخطــــاب الــــذي ألقــــاه بــــوش فــــي 
ویمكـــن . ١٩حیـــث أبقـــت تلـــك اإلدارة ســـوریا جانبـــاً ،المبدئیـــة للشـــرق األوســـط

تفســـــیر ذلـــــك إلـــــى الـــــدعم العســـــكري الســـــوري لحـــــزب اهللا وبعـــــض الفصـــــائل 
الفلســطینیة أوًال وامتنــاع ســوریا عــن التصــویت علــى قــرار مجلــس األمــن رقــم

لــى الــذي تضــمن مصــادقة مجلــس األمــن ألول مــرة ع٢٠٠٢فــي آذار١٣٩٧
ــــــین ســــــرائیلیة-حــــــل إلقامــــــة دولت ٕ ــــــزاع الفلســــــطیني-فلســــــطینیة وا -لحــــــل الن

علمـًا بـأن ذلـك المجلـس تبنـى هـذا القـرار بـدعم مـن الوالیـات ،ثانیاً اإلسرائیلي
.٢٠المتحدة

ـــه فـــإن ســـوریا أعربـــت عـــن رغبتهـــا فـــي نیســـان فـــي ٢٠٠٣ورغـــم ذلـــك كل
لــذي شــهدته منطقــة نظــرًا للحــدث الكبیــر ا،اســتئناف المفاوضــات مــع إســرائیل

الشـرق األوســط والمتمثــل بالضــربة العسـكریة األمریكیــة علــى العــراق فــي آذار 
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وفســـر هـــذا . ومـــا أفرزتـــه مـــن تطـــورات سیاســـیة علـــى الســـاحة العراقیـــة٢٠٠٣
ســـرائیلیا بأنــه تعبیــر عـــن حالــة ضــعف تعتـــري النظــام فـــي  ٕ الموقــف أمریكیــًا وا

الضــــغوط األمریكیــــة محاولــــة للهــــروب مــــن عنــــق الزجاجــــة بفعــــلأو،ســــوریا
الكبیرة علـى دمشـق مـن أجـل تغییـر سیاسـتها اإلقلیمیـة أي بوقـف دعـم سـوریا 

د بشــار األســد . ٢١للمقاومــة الفلســطینیة واللبنانیــة وفــي نهایــة الســنة نفســها جــّد
حیـث أعلـن New York Timesدعوتـه للسـالم عبـر صـحیفة نیویـورك تـایمز 

ــــم تطــــرح شــــروطًا مســــبق ،ة لخــــوض مباحثــــات الســــالمألول مــــرة أن ســــوریا ل
وفســرت إســرائیل ذلــك اإلعــالن بــأن دمشــق قبلــت بــالعودة إلــى المباحثــات مــن 

ونتیجة لتلـك الـدعوات السـوریة المتكـررة . نقطة الصفر وأنها في حالة ضعف
ـــن شـــارون فـــي كـــانون الثـــاني  أن إســـرائیل مســـتعدة للتفـــاوض مـــع ٢٠٠٤أعل

نظمــات اإلرهابیــة فــي فلســطین ســوریا إذا مــا أوقفــت مســاعدتها لمــا ســماه الم
.٢٢ولبنان

اإلســرائیلیة التــي اســتمرت -یتضــح ممــا ســبق فشــل المفاوضــات الســوریة 
وبرعایـــــة الوالیـــــات المتحـــــدة )٢٠٠٤كـــــانون الثـــــاني-١٩٩١(خـــــالل الســـــنوات 

ـــة الشـــرق  ـــى ســـالم عـــادل وشـــامل فـــي منطق األمریكیـــة مـــن أجـــل التوصـــل إل
بعـــد رابـــین وحتـــى اإلســـرائیلیةكومـــات نظـــرًا لعـــدم التـــزام رؤســـاء الح،األوســـط

ــــ ن اإلدارة األمریكیـــة التـــي رعـــت تلـــك ،مـــن ناحیـــة" ودیعـــة رابـــین"شـــارون ب ٕ وا
وعلى الرغم من . المفاوضات لم تكن طرفًا محایدًا بل منحازًا لصالح إسرائیل

فشـــل الوالیـــات المتحـــدة مـــن تقریـــب وجهـــات نظـــر الطـــرفین المتفاوضـــین منـــذ 
فـــإن الحكومـــة التركیـــة حاولـــت منـــذ ذلـــك ٢٠٠٤اني بـــدایتها وحتـــى كـــانون الثـــ

سرائیل ٕ . التاریخ القیام بدور الوساطة بین سوریا وا
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)٢٠٠٩-٢٠٠٤(الوساطة التركیة في المفاوضات السوریة اإلسرائیلیة

جمعــــت السیاســــة التركیــــة منــــذ أن تولــــت حكومــــة حــــزب العدالــــة والتنمیــــة 
)K.A.P (Adalet ve Kalkinma Partisالواقعیـة والعملیـة ،٢٠٠٣وائـل سـنةأ

واللغة اإلنسانیة جنبًا إلى جنب مع هدفها اإلقلیمـي األول الـذي یتمثـل بإقنـاع 
دول المنطقة بسیاسة إقلیمیة جدیدة تخرج الشرق األوسط مـن حالـة المواجهـة 

ویعـود الفضـل . والحرب المستمرة إلى حالة من االستقرار والتوصل مع العالم
مــــد داؤد أوغلــــو مستشــــار رئــــیس وزراء تركیــــا رجــــب طیــــب فــــي ذلــــك إلــــى أح

ونظـــرًا لخبرتـــه فـــي العالقـــات الدولیـــة . Recep Tayip Erdoganأردوغـــان 
طالعه األكادیمي الغزیر واهتمامه بتطبیق النظریـات علـى الواقـع السیاسـي  ٕ وا

-٢٠٠٣(وزیـــر خارجیـــة تركیـــا Gulالیـــومي اســـتدعاه أردوغـــان وعبـــداهللا غـــول 

علــى مهــام الرصــد والتخطــیط والمشــاركة فــي عملیــة إطــالق لإلشــراف)٢٠٠٨
سیاسة خارجیة جدیدة لتركیا تهدف إلى تعزیـز عالقاتهـا مـع دول العـالم كافـة 

فـأنطلق داؤد أوغلـو . ٢٣وبضمنها المحیط اإلسالمي كعمق استراتیجي لتركیا
ـــــى  ـــــدة ال تقـــــوم فقـــــط عل ـــــة جدی ـــــاء سیاســـــة تركیـــــة إقلیمی علـــــى الفـــــور فـــــي بن

دانة الحادثةاالعتر (( ٕ وبنـاء دور فعـال لـه يستباقبل على التحرك اال)) اض وا
،عدة مستویات تتشـابك فیـه المصـالح مـع فهـم سـلوك الـدول وأسـالیبها ولغتهـا

العمــــق (حیــــث وضــــع هــــذه المفــــاهیم جنبــــًا إلــــى جنــــب مــــع قاموســــه الضــــخم 
ا الخاص بالعالقات الدولیة والذي یعالج فیه الكثیـر مـن القضـای) االستراتیجي

اإلقلیمیـــة والدولیـــة والموقـــف والـــدور التركـــي حیالهـــا ویخـــرج منهـــا بجملـــة مـــن 
الدروس والعبـر الواجـب تنفیـذها علـى طریـق تنشـیط الخارجیـة التركیـة لتسـترد 

سیاســة خارجیــة وبتعبیــر آخــر فإنــه انــتهج ،مــا فقدتــه عبــر عشــرات الســنوات
تحسـنت عالقاتهـا وعلـى أثـر انتهـاج تركیـا سـلك السیاسـة فقـد . األبعادمتعددة 

فمـــثًال مـــع روســـیا االتحادیـــة وســـوریا ،وبشـــكل خـــاص مـــع محیطهـــا اإلقلیمـــي
-وكـان لتحسـن العالقـات السـوریة . ٢٤والعراق ولبنان علـى كافـة المسـتویات
إذ أبــدت اســتعدادها للقیــام بــدور الوســیط ،التركیــة مــؤخرًا الحــافز القــوي لتركیــا
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سرائیل من أجل دفع مسار ا ٕ نحـو اإلسرائیلیة-لعالقات السوریة بین سوریا وا
وهنــا . التسـویة فـي موضـوع الجـوالن ولتحــل محـل الوالیـات المتحـدة األمریكیـة

ســرائیلالبــد مــن اإلشــارة إلــى ســبب موافقــة كــل مــن ســوریا  ٕ ،لتلــك الوســاطةوا
ویكمـن ذلـك إلـى إدراك كـل منهمـا مـن أن أنقـرة هـي العاصـمة الوحیـدة القـادرة 

ن قوة ،على جمعهما ٕ ال إلسـرائیلالدور التركي یحظى بثقة سوریا وبالنسبة وا
فتركیــا بعــد وصــول حــزب العدالــة . خیــار لــدیها إّال اســتعادة ثقــة هــذا الطــرف

الحكم تتبنى أكبر قدر مـن الدبلوماسـیة واسـتعمال األسـالیب سدةوالتنمیة إلى 
السیاســـــیة فـــــي بنـــــاء نفوذهـــــا تجـــــاه العـــــالم اإلســـــالمي وتجـــــاه الـــــدول العربیـــــة 

كمــا أن تركیــا تتمتــع ،صــراعات القائمــة فــي المنطقــة والســعي إلــى تهــدئتهاوال
ـــات  ـــة جـــدًا مـــع الوالی ـــل ســـوریا ولهـــا عالقـــات تاریخیـــة قوی بثقـــة هامـــة مـــن قب

لــــذا فهــــي فــــي موقــــع ،المتحــــدة األمریكیــــة وكــــذلك لهــــا عالقــــات مــــع إســــرائیل
.٢٥یصعب إیجادُه عند أي من الدول في المنطقة

دافـــــوس مـــــؤتمر زراء تركیـــــا أول مـــــن أعلـــــن فـــــي كـــــان أردوغـــــان رئـــــیس و 
إنــه مكلــف بمهمــة اســتئناف عملیــة الســالم ٢٠٠٤بسویســرا فــي كــانون الثــاني 

سرائیلبین سوریا  ٕ وبطلب من حكومتیهما وبدوره كّلف غـول وزیـر خارجیتـه وا
علمًا بـأن الجهـود التـي بـذلتها الحكومـة التركیـة . ٢٦للقیام بدبلوماسیة المكوك

فبالنسـبة لسـوریا فقـد ،الختالف وجهات نظر الطـرفین المعنیـینباءت بالفشل
أبدت استعدادها الستئناف المفاوضات ولكـن مـن النقطـة التـي توقفـت عنـدها 

بینما إسرائیل تؤكد عودتها مـن نقطـة ٢٠٠٠المفاوضات السابقة أي في سنة 
ســرائیل ،الصــفر ٕ وهكــذا فشــلت تلــك الحكومــة فــي إیجــاد صــیغة تعیــد ســوریا وا

ومع ذلك فقد واصـلت الحكومـة التركیـة . ٢٧من جدیدى طاولة المفاوضاتإل
فمـن خـالل الزیـارة التـي قـام . جهودا من أجـل اسـتئناف الطـرفین مفاوضـاتهما
ولقائـــه بـــالرئیس الســـوري ٢٠٠٤بهـــا أردوغـــان إلـــى دمشـــق فـــي كـــانون األول 

سـیط بـین أكـد خاللهـا إمكانیـة قیـام بـالده بـدور الو ) -٢٠٠٠(بشار األسد 
سرائیل ٕ . ٢٨سوریا وا



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٦٤[

ففــي خــالل الزیــارة التــي قــام بهــا . واصــلت الحكومــة التركیــة تلــك الجهــود
حیــــث ،ولقائـــه بشـــارون٢٠٠٥غـــول إلـــى إســـرائیل فـــي أوائــــل كـــانون الثـــاني

وحــاول غــول أن . تباحــث معــه حــول الموضــوع نفســه لتحریــك عملیــة الســالم
،ار األســد الســتئناف المفاوضــاتبجدیــة نوایــا بشــ. یقنــع نظــراءه اإلســرائیلیین

لكـــن شـــارون أبلغـــه أن هـــذه المهمـــة ال تصـــلح فـــي الوقـــت الحاضـــر لســـببین 
ن عـــن ســـالم مــــع أن الوضـــع داخـــل إســـرائیل ال یســــمح بالحـــدیث أل: أولهمـــا

سوریا یلـزم إسـرائیل بانسـحاب كامـل أو شـبه كامـل مـن مرتفعـات الجـوالن مـع 
إن الوالیـــات المتحـــدة التـــي : اوثانیهمـــ،مـــا یعنیـــه ذلـــك مـــن إزالـــة مســـتوطنات

تمارس ضغوطًا على سوریا بشأن موضوع العراق من حیث عبور المتسـللین 
إلیه عبر أراضیها وكذلك موضوع مكافحة اإلرهاب في العالم تعد أي اتصال 

ن إســـرائیل التـــي تطالـــب ســـوریا . مـــع ســـوریا بمثابـــة تخریـــب علـــى سیاســـتها ٕ وا
طاته ضـــد إســـرائیل وبـــإغالق مكاتـــب بوقـــف دعمهـــا لحـــزب اهللا اللبنـــاني ونشـــا

الفصائل الفلسطینیة في دمشق هي آخر من یجـب علیـه عرقلـة جهـود بعض 
ومــع ذلــك فقــد أكــدت المصــادر اإلســرائیلیة أن حكومــة . ٢٩الوالیــات المتحــدة

شــــارون دعــــت تركیــــا إلــــى القیــــام بــــدور جــــدي فــــي المفاوضــــات بینهــــا وبــــین 
مقابل ترسیخ األسس إلقامـة " رهابمكافحة اإل"الفلسطینیین على أساس مبدأ 

نهـــا اقترحـــت علیهـــا أن تقـــوم بـــدور مهـــم فـــي تحســـین ،"الدولـــة الفلســـطینیة" ٕ وا
ویرى اإلسرائیلیون أن الحكومة التركیة . العالقات بین إسرائیل والدول العربیة
نظـــرًا لمكانـــة تركیـــا الخاصـــة فـــي الـــدول ،قــادرة علـــى القیـــام بمثـــل ذلـــك الـــدور

الملمـوس علـى العدیـد مـن حركـات المعارضـة اإلسـالمیة فـي العربیة وتأثیرهـا 
النفـوذ وهي معنیة بالقیـام بهـذا الـدور بشـكل خـاص لكـي تحاصـر،تلك الدول

.٣٠اإلیراني في المنطقة وترتفع أسهمها في نظر الغرب على حد تعبیرهم
سـرائیل  ٕ استمرت الرسائل السلمیة السوریة رغم التوتر المتزاید بـین سـوریا وا

حیــث حاصــرت قواتهــا ،٢٠٠٦علــى غــزة فــي ســنة اإلســرائیليب العــدوان بســب
،جنــدي إســرائیلي هنــاكجلعــاط شــالیط وهــو تلــك المدینــة ودمرتهــا إثــر خطــف 
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وكــذلك مــا نعــرض لــه جنــوب لبنــان مــن هجــوم وقصــف فــي تمــوز مــن تلــك 
وتجـدر اإلشـارة هنـا أن موقـف . السنة إثر أسـر حـزب اهللا لجنـدیین إسـرائیلیین

التركیــــة مــــن التطــــور األول كــــان قویــــًا وتمثــــل بإدانــــة ومبــــادرة فــــي الحكومــــة 
نظرًا للتـبجح ،رغم أنه لم یسفر عن نتیجة تذكر،االتصال بمختلف األطراف

أما موقفها من الحدث الثاني فإنها بعـد مـرور عـدة أیـام عـدة أیـام . اإلسرائیلي
وممـا ،ئیلعلى بدء العدوان استنكرت أعمال استهداف المدنیین من قبل إسرا

هــل مقابــل خطــف جنــدیین إســرائیلیین : ((قالــه أردوغــان بهــذا الصــدد متســائالً 
یســـــقط كـــــل هـــــذا العـــــدد مـــــن المـــــدنیین؟ إن هـــــذا ســـــلوك غیـــــر مقبـــــول علـــــى 

ال بـل شـاركت القـوات التركیـة ،ذا الحدـر عند هـولم یقف األم. ٣١))اإلطالق
د وقـف إطـالق النـار فـي جنـوب لبنـان بعـ)األمـم المتحـدة(في قوات الیونیفیل

ولكن بعد أن وضعت الحرب اإلسرائیلیة . ٣٢وصدور قرار عن مجلس األمن
وجـــدت فیهـــا ســـوریا انتصـــاراتها ٢٠٠٦علـــى لبنـــان أوزارهـــا فـــي منتصـــف آب 

وللمقاومة في لبنان وفلسطین فغیرت مـن خطابهـا السیاسـي الـذي أخـذ یتشـدد 
ـــات المتحـــدة ـــى الحـــرب إذا لـــم وأعلنـــت بأنهـــا ســـ،نحـــو إســـرائیل والوالی تلجأ إل

وبالمقابـــل كانـــت تـــداعیات تلـــك الحـــرب . تســـتجب إســـرائیل لـــدعواتها الســـلمیة
حیـث ،كبیرة جدًا على إسرائیل تتعدى في تأثیرها األبعاد العسكریة والسیاسـیة

أنكسر مفهوم الردع اإلسرائیلي الذي یشكل نواة الدولة العبریة باعتبارها دولـة 
مـــع مـــا أفـــرزه ذلـــك مـــن ،یطهـــا الجغرافـــي العربـــياســـتیطانیة عدوانیـــة فـــي مح

. ٣٣ضعف المستویین السیاسي واألمني العسكري
ســرائیل كبیـــرة  ٕ وفــي ضــوء هــذه الحقـــائق بــدت فــرص الســالم بـــین ســوریا وا

وبحســـــب تصـــــریحات ،بحســـــب تقریـــــر صـــــدر عـــــن مركـــــز األزمـــــات الدولیـــــة
تـراق إقلیمـي نظرًا لحاجة كـل طـرف إلـى إخ،المسؤولین في كال البلدین أیضاً 
فبالنســبة لســوریا یحقــق التقــارب مــع إســـرائیل . یعــزز وضــعه داخلیــًا وخارجیــاً 

:عدة أهداف منها
.إعادة مرتفعات الجوالن-١
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إنهاء العزلة الدولیة على سوریا في حالة إقامة السالم مـع إسـرائیل ویعیـد -٢
.ترتیب عالقاتها مع الدول الغربیة وفي مقدمتها الوالیات المتحدة

السالم مع إسـرائیل إلـى سـیولة التـدفقات المالیـة إلـى سـوریا والتـي سیؤدي -٣
. نظرًا لما یعانیه اقتصادها من المشاكل الكثیرة،هي بأمس الحاجة إلیها

إن أي أتفــاق ســالم مــع إســرائیل ســیعید إلــى ســوریا وزنهــا اإلقلیمــي الــذي -٤
أمـــا بالنســـبة إلســـرائیل فإنـــه یحقـــق عـــدة. افتقدتـــه فـــي الســـنوات الماضـــیة

:أهداف أیضًا وتتمثل بـ
.إفراز واقع جدید في جنوب لبنان قد ینتهي بإلقاء سالح حزب اهللا- ١
.سیضعف الموقف الفلسطیني الرسمي- ٢
.٣٤سیضعف موقف الحركات وفصائل المقاومة المسلحة في إسرائیل- ٣
. سیفتح باب العالقات العربیة مع إسرائیل- ٤
یراناالستراتیجيفك االرتباط - ٥ ٕ .٣٥بین سوریا وا

ســــرائیل فــــي  ٕ أنهمــــا شــــرعتا فــــي ٢٠٠٧أیــــار٢١أعلنــــت كــــل مــــن ســــوریا وا
وتشـیر المصـادر اإلسـرائیلیة إلـى أن . مفاوضات غیر مباشـرة بوسـاطة تركیـة

تركیــا بــدأت فــي وســاطتها إثــر الزیــارة التــي قــام بهــا إیهــود بــاراك وزیــر الــدفاع 
. ٣٦وغــاناإلســرائیلي إلــى تركیــا فــي شــباط مــن تلــك الســنة واجتماعــه مــع أرد

وتجــدر اإلشــارة إن بــاراك كــان یعتقــد أن الســالم مــع ســوریا واقعــي أكثــر مــن 
نـه ذي فائـدة إلسـرائیل والـدول الغربیـة عمومـًا ألنـه ،السالم مع الفلسطینیین ٕ وا

.٣٧یخرج سوریا من دائرة التحالف مع الغرب
إن : ((وكان باراك قد صرح للصحافیین وهو في طریقه إلى أنقرة مـا یـأتي

بســــبب عمــــق عالقــــاتهم مــــع الســــوریین لــــدیهم إمكانیــــات مؤكــــدة األتــــراك 
بــاراك ي إنـوقــال مصــدر سیاســي إسرائیلــ. ٣٨لتحقیــق نفــوذ إیجــابي 

. یــــرى أن المســــار الســــوري واعــــد أكثــــر بكثیــــر مــــن المســــار الفلســـــطیني
وفــــي هــــذا الشــــأن یختلــــف مــــع رئــــیس الــــوزراء إیهــــود وأضــــاف المصــــدر 

والــذي كــان قــد عبــر عــن رغبتــه باســتئناف المفاوضــات مــع . ٣٩أولمــرت
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شــرط العــودة مــن نقطــة ٢٠٠٦ســوریا منــذ العــدوان اإلســرائیلي علــى غــزة ســنة 
بالشــروط الســوریة المســبقة مثــل إعــادة االعتــرافوبتعبیــر آخــر عــدم ،الصــفر

ففي أعقـاب تلـك الزیـارة بـدأت تركیـا . ٤٠مرتفعات الجوالن المحتلة إلى سوریا
.٤١))قل الرسائل بین دمشق وتل أبیببن

حیـث ،جاءت المفاوضات التمهیدیة بینهما بعد حملة سـالم سـوریة طویلـة
وأصرت فـي الوقـت نفسـه . دعت فیها سوریا إلى استئناف المفاوضات بینهما

أن تكون المفاوضات علنیة وغیر مباشرة وعلى أساس التزام إسرائیل المسبق 
ـــرانباالنســـحاب إلـــى حـــدود الرابـــ اإلســـرائیليولـــم یكـــن الـــرد .١٩٦٧ع مـــن حزی

حیـــث تفاعلـــت فـــي تشـــكیله ،موحـــدًا فـــي كیفیـــة الـــرد علـــى الـــدعوات الســـوریة
وتــــراوح الموقــــف . وصــــیاغته مجموعــــة مــــن العوامــــل والمصــــالح المتضــــاربة

بین رفض الدخول فـي المفاوضـات وبـین التلكـؤ فـي الـرد والتهـرب اإلسرائیلي
لالقتراحــات اإلســرائیلیةد دعــوات االســتجابة وقــا. مــن التطــرق إلــى الموضــوع

. اإلســرائیلیةالســوریة المتكــررة باســتئناف المفاوضــات فــي النقاشــات الداخلیــة 
وفــي مقــدمتهم إیهــود بــاراك وزیــر الــدفاع اإلســرائیلیةقــادة المؤسســة العســكریة 

وغــــابي أشــــكنازي رئــــیس هیئــــة أركــــان الجــــیش وأمــــان عــــاموس یــــدلین رئــــیس 
. ٤٢یةالمخابرات العسكر 

انطلقــت تلــك المؤسســة فــي هــذا الموقــف مــن قراءتهــا لألخطــار والتحــدیات 
إذ عــــّدت أن إیــــران ومشــــروعها النــــووي وتصــــاعد قوتهــــا ،المحدقــــة بإســــرائیل
والمحـــور الــــذي أقامتــــه مـــع ســــوریا یشــــكل الخطــــر اإلقلیمــــيوتعـــاظم نفوذهــــا 

. ذا الخطراألساس على نفوذ ودور السیاسات التي ینبغي إتباعها لمواجهة ه
وعلى النقیض من ذلـك فهنـاك مـن یعـارض اسـتئناف تلـك المفاوضـات داخـل 

لیســت هنــاك ضــمانة فــي أن تقــوم ســوریا بفــك : منهــا،إســرائیل ألســباب عــدة
تحالفهــــا مــــع إیــــران فــــي حالــــة التوصــــل ا بفــــك تحالفهــــا مــــع إیــــران فــــي حالــــة 

ســرائیل ٕ القاتهمــا علــى اعتبــار أن ع،التوصــل إلــى اتفاقیــة ســالم بــین ســوریا وا
مــدةعمیقــة وممتــدة فــي الــزمن وتســتند إلــى مصــالح إســتراتیجیة تجمعهمــا منــذ 
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وهــي األصــعب ،كمــا أنهمــا یشــكالن ســویًا محــور المقاومــة والممانعــة،طویلــة
وقـد ،على سـوریا أن تتـرك ذلـك الحلیـف الـذي تتعـاظم قوتـه سـنة تلـو األخـرى

ء المعارضـون فـي قـدرة ویشـكك هـؤال،یصبح نوویًا في المستقبل المنظور أوالً 
بشار األسد الدخول في سالم شـامل مـع إسـرائیل وفـي قدرتـه علـى فـتح بـالده 

فإجراء تحـوالت نوعیـة فـي سیاسـاته الداخلیـة واالقتصـادیة ،بعمق نحو الغرب
ویضــیف هــؤالء أن . والخارجیــة قــد تقــود إلــى إســقاط نظامــه علــى حــد تعبیــرهم

سها أكثر من اهتمامه بالتوصل إلى بشار األسد معني أكثر بعملیة السالم نف
ویــــــرى هــــــؤالء أیضــــــًا أن العملیــــــة الســــــلمیة واســــــتئناف ،اتفاقیــــــة ســــــالم ثانیــــــاً 

ـــى الخـــروج مـــن عزلتهـــا  ســـرائیل تســـاعد ســـوریا عل ٕ ـــین ســـوریا وا المفاوضـــات ب
بمــــا فــــي ذلــــك الخــــروج مــــن ،وتمنحهــــا حصــــانة ضــــد الضــــغوطات المختلفــــة

ویشدد هؤالء علـى عـدم . أذى ممكنبأقل ٤٣المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان
بـل أن هنـاك ،وجود أي ضغط إقلیمي أو دولي إلجراء مفاوضـات مـع سـوریا
وال تســـتطیع ،سیاســـة أمریكیـــة تعتمـــد علـــى حصـــار ســـوریا منـــذ ســـنوات ثالثـــاً 

ســوریا فــي المــدى القریــب شــن حــرب علــى إســرائیل الســترداد الجــوالن بــالقوة 
نــه فــي حالــة إذا مــا أقــدمت علــى ذلــك فإنهــا ســتدفع ثمنــًا باهظــًا . العســكریة ٕ وا

.٤٤دون أن تحقق أهدافها على حد تعبیرهم
تجددت الوساطات التركیة بشكل مكثف من قبل تركیا رغم التوتر المتزاید 

ســرائیل بســبب الهجــوم بــین  ٕ علــى مشــروع ٢٠٠٧فــي أیلــولاإلســرائیليســوریا وا
مشتبه لبناء مفاعل نووي سوري في موقع تل أبیض فـي محافظـة دیـر الـزور 

واغتیــال الحــاج عمــاد مغنیــة المســؤول العســكري لحــزب ٤٥الشــرقیة مــن جهــة
بهــا ففـي أعقـاب الزیـارة التـي قـام ،٤٦اهللا اللبنـاني فـي دمشـق مـن جهـة أخــرى

ذكـــر مصـــدر دبلوماســـي فـــي الســـفارة ٢٠٠٨شـــباط ١٢بـــاراك إلـــى أنقـــرة فـــي 
بأن أنقرة تقوم بدور قناة اتصال ) الشرق األوسط(التركیة في دمشق لصحیفة 

ســرائیل مضــیقًا إن هــذا الــدور الــذي تقــوم بــه بشــكل غیــر رســمي  ٕ بــین ســوریا وا
سـي تركــي وغیـر معلـن متفـق علیـه منـذ عــدة سـنوات وهـذا الشـيء أكـده دبلوما
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فــــي أنقــــرة لوكالــــة رویتــــرز وأضــــاف الدبلوماســــي أن غــــول رئــــیس الجمهوریــــة 
. ٤٧التركیــة وأردوغــان رئــیس وزرائــه قــد یــنقالن رســالة مــن دمشــق إلــى بــاراك

ن مـــا صـــرح بـــه  ٕ لـــق كثیـــرًا علـــى الـــدور التركـــي وا وتجـــدر اإلشـــارة أن بـــاراك یّع
إمكانیـــات مؤكـــدة للصـــحافیین وهـــو فـــي طریقـــه إلـــى أنقـــرة بـــأن األتـــراك لـــدیهم 

لتحقیق نفوذ إیجابي بسبب عمق عالقاتهم مع السوریین هـو خیـر دلیـل علـى 
وكونه عسكري فإنـه یختلـف مـع إیهـود أولمـرت رئـیس وزراء إسـرائیل إذ . ذلك

أنه یفضل حسم الخالفات مـع سـوریا عـن طریـق التفـاوض ولـیس عـن طریـق 
مســبقة تمثــل فــي حــین أن أولمــرت یــرفض شــروطًا ســوریة،الخیــار العســكري

نــه یمیــل إلــى أن الحــل العســكري عكــس بــاراك،إعــادة مرتفعــات الجــوالن ٕ ٤٨وا

الــذي یــدرك جیــدًا مــا ســیلحق بإســرائیل مــن خســائر مادیــة وبشــریة فــي حالــة 
نه استنبط الدروس مـن الحـرب التـي شـنتها إسـرائیل  ٕ نشوب حرب مع سوریا وا

.على جنوب لبنان
ة لصـحیفة الشـرق األوسـط أیضـًا ومن جانبها أكدت مصادر سـوریة مطلعـ

ن السـالم بالنسـبة  ٕ في دمشق عدم تغّیر الموقـف السـوري مـن عملیـة السـالم وا
نها أعلنت مرارًا عن رغبتها في استئناف المفاوضات مع )) أولویة((لسوریا  ٕ وا

ــــدأ  ــــد ومب ــــق مرجعیــــة مدری ــــل الســــالم((إســــرائیل وف وأضــــافت )). األرض مقاب
والســؤال المطــروح هــو مــدى اإلســرائیليلعــب المصــادر أن الكــرة اآلن فــي الم

وأبـــرز دلیـــل علـــى رغبـــة الطـــرفین فـــي . ٤٩جدیـــة إســـرائیل فـــي تحقیـــق الســـالم
استئناف المفاوضات بینهما وبوساطة تركیة وأصرح به أردوغان أثناء زیارتـه 

حیـث أكـد أن بـالده تلعـب ،ولقائـه ببشـار األسـد٢٠٠٨نیسان ٢٦لدمشق في 
ســـرائیل بهـــدف التوصـــل دور الوســـیط بـــین ســـوری ٕ . ســـالم فـــي المنطقـــةإلـــىا وا

تركیا سـتحاول إعـادة إطـالق المفاوضـات علـى مسـتوى مـنخفض إنوأضاف 
وكذلك أشار إلى أن كـال الطـرفین ،بهدف التوصل یومًا إلى جمع قادة الدول

وفعــــًال نجحــــت . ٥٠طلبــــا مــــن تركیــــا بــــذل هــــذا النــــوع مــــن الجهــــد والوســــاطة
تئناف المفاوضــات غیــر المباشــرة بــین الطــرفین بعــد الوســاطة التركیــة فــي اســ
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جــوالت مــن تلــك ٥حیــث أجریــت ،أیــار٢٧مــرور شــهر واحــد وبالضــبط فــي 
المباحثــــات فــــي اســــتانبول وبرعایــــة تركیــــة قبــــل أن تعلــــق فــــي أواخــــر كــــانون 

توجـــه ٢٠٠٨كـــانون األول ٢٢وفـــي غضـــون ذلـــك وبالضـــبط فـــي . ٥١األول
أنقـرة والتقـى بنظیـره التركـي أردوغـان بهـدف أولمرت رئیس وزراء إسرائیل إلى

إجــراء مفاوضــات معــه بشــأن المفاوضــات غیــر المباشــرة الجاریــة بــین ســوریا 
ســـرائیل وتحقیـــق االنتقـــال إلـــى مفاوضـــات مباشـــرة مـــع ســـوریا ٕ وذلـــك علـــى ،وا

خلفیـــة مـــا وصـــفته مصـــادر سیاســـیة إســـرائیلیة بالتقـــدم الـــذي أحـــدث جـــوًا مـــن 
وفي الوقت الذي . ٥٢بین السوریین واإلسرائیلیینالتفاؤل في تلك المفاوضات

یحدو أولمرت األمل باالنتقال إلى مرحلـة المباحثـات المباشـرة مـع سـوریا فـإن 
ـــین ســـوریا  ـــر المباشـــرة ب ـــأن المباحثـــات غی ـــدوره أیضـــًا ب بشـــار األســـد أعلـــن ب

ســرائیل هــي لبنــاء ُأســس عملیــة الســالم ٕ وأنــه إذا كانــت هــذه األســس ســلمیة ،وا
وأضاف أن األسـاس بالنسـبة لسـوریا هـي . المباحثات المباشرة ناجحةستكون 
مؤكــدًا فــي الوقــت نفســه أن بــالده قــد ،بقــرارات مجلــس األمــن الــدوليااللتــزام

تـــدخل فـــي مباحثـــات ســـالم مباشـــرة مـــع إســـرائیل علـــى أســـاس قـــرارات مجلـــس 
وأكد بشار األسد الشيء نفسه فـي المـؤتمر الصـحفي الـذي. ٥٣األمن الدولي

إذ ٢٠٠٨كـــانون األول ٢٢عقـــدُه مـــع نظیـــره الكرواتـــي ســـتیبان میســـیتش فـــي 
ومــــن . ال نســــتطیع تحقیــــق الســــالم فــــي المفاوضــــات غیــــر المباشــــرة: ((قــــال

ـــة المفاوضـــات المباشـــرة ـــى مرحل ـــة إل ـــة الحق )). الطبیعـــي أن ننتقـــل فـــي مرحل
نــي البنــاء الــذي یحتــاج إلــى أسســي متینــة ومــن ثــم نب((وشـّبه عملیــة الســالم بـــ

كمـا نـوّه علـى أهمیـة تفعیـل الـدور األوربـي فـي عملیـة )). البناء ولیس العكس
السالم ودعم تنفیذ قرارات مجلس األمن وضرورة الربط بین اسـتجابة إسـرائیل 

علمـًا أن . ٥٤لهذه القرارات والعالقـات األوربیـة مـع إسـرائیل فـي عـدة مجـاالت
بســبب الهجــوم العســكري ســوریا جمــدت تلــك المباحثــات عبــر الوســیط التركــي 

ـــم الموقـــف . ٢٠٠٨٥٥كـــانون األول ٢٧علـــى قطـــاع غـــزة فـــياإلســـرائیلي وأتّس
ــــة فیمــــا یتعلــــق ،التركــــي بالحــــدة إذ حمــــل أردوغــــان إســــرائیل المســــؤولیة كامل
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وعّد عدوان إسرائیل إهانـة یجـب أن تعتـذر . باندالع المعارك مع الفلسطینیین
بــالتوازي مــع ،جدیــد التهدئــة فــي غــزةعنهــا لتركیــا التــي كانــت تبــذل جهــودًا لت

ســــرائیل ٕ ولــــذلك أعلنــــت تركیــــا وقــــف هــــذه الوســــاطة ،الوســــاطة بــــین ســــوریا وا
ــــى الحكومــــة . احتجاجــــاً  التــــي اإلســــرائیلیةوشــــن أردوغــــان هجومــــًا الذعــــًا عل

وأكــــد أن . تســــتهدف تحقیــــق مكاســــب انتخابیــــة مــــن جــــراء عــــدوانها الوحشــــي
الــذي وصــفه بأنــه ٥٦ا علــى غــزةالشــعب التركــي لــن یغفــر إلســرائیل عــدوانه

ــا بــالوقف . ٥٧عــار علــى البشــریة ووصــمة فــي صــفحة التــاریخ وطالبــت تركی
.٥٨الفوري إلطالق النار ورفع الحصار على غزة وفتح المعابر

تـــه بأنـــه عـــاطفي األمـــر الـــذي رفضـــه  أثــار هـــذا الموقـــف إســـرائیل التـــي قیّم
یمكنهـــا أن تقـــف مكتوفـــة مؤكـــدًا أنـــه موقـــف سیاســـي ألن تركیـــا ال،ردوغـــانا

.٥٩األیدي تجاه الظلم
وفــي الوقــت الــذي یجــدد فیــه المســؤولون الســوریون رغبــتهم باســتئناف تلــك 

ومــنهم علــى ،المباحثــات وبوســاطة تركیــة رغــم العــدوان اإلســرائیلي علــى غــزة
سبیل المثال ما ذكره ولیـد المعلـم وزیـر خارجیـة سـوریا فـي المـؤتمر الصـحفي 

قده مع نظیره التركي أحمد داؤد أوغلو وعمر موسـى األمـین المشترك الذي ع
العام لجامعة الدول العربیة في ختام أعمال الدورة الثانیة في المنتدى العربـي 

إننا نثق بدور تركیا كوسـیط نزیـه فـي : ((قائالً ٢٠٠٩في أوائل آذارالتركي-
یك إســرائیلي إال أننــا ال نجــد شــر ،مباحثــات الســالم غیــر المباشــرة مــع إســرائیل

فــإن أفیغــدور ،٦٠))بــل نجــد إجــراءات تؤكــد هــذه القناعــة،فــي صــنع الســالم
لیبرمـــان وزیـــر خارجیـــة إســـرائیل أكـــد فـــي أوائـــل نیســـان مـــن تلـــك الســـنة بـــأن 
إسرائیل لن تنسحب مـن مرتفعـات الجـوالن مقابـل سـالم مـع سـوریا وأشـار فـي 

لجدیدة التي یترأسها إلى أن الحكومة ااإلسرائیلیةتصریحات لصحیفة هارتس 
لــــــــم تتخــــــــذ أي قــــــــرار بشــــــــأن اســــــــتئناف )٢٠٠٩آذار٣١(بنیــــــــامین نتنیــــــــاهو 

وتجـدر اإلشـارة أن نتنیـاهو فـي بـادئ األمـر لـم یعلّـق . المفاوضات مـع سـوریا
علــى تصــریحات لیبرمــان لكــن وكالــة أسوشــیتد بــري نقلــت عــن مكتــب حلیفــه 
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٦١قــف حــزب اللیكــودالــوزیر جلعــاد أردان قولــه أن تلــك التصــریحات تمثــل مو 

لكن نتنیاهو أبلغ حكومته في جلسـتها األسـبوعیة فـي ،٦٢الذي یقود الحكومة
أن لــن یتخلــى عــن مرتفعــات الجــوالن اإلســتراتیجیة مــن اجــل ٢٠٠٩أیــار ١٠

ســرائیل التــي . الســالم مــع ســوریا ٕ ن المفاوضــات غیــر المباشــرة بــین ســوریا وا ٕ وا
ة حالیـــًا وال یبـــدو أنهـــا ســـتعود جـــرت بوســـاطة تركیـــة فـــي عهـــد أولمـــرت مجمـــد

كــــذلك أدلــــى بتصــــریحات مماثلــــة فــــي مقابلــــة مــــع . للحیــــاة علــــى حــــد تعبیــــره
إن البقــــاء فــــي : ((صــــحفیین روس منتصــــف الشــــهر نفســــه وممــــا قــــال فیهــــا

مرتفعات الجوالن یضمن أفضلیة إستراتیجیة إلسرائیل في حال إندالع صراع 
-المباحثــــات الســــوریة كمــــا جــــرى جــــدال بشــــأن اســــتئناف. ٦٣))مــــع ســــوریا
الیمینـي ٦٤بیتنـابین لیبرمان وزیر الخارجیة وزعـیم حـزب إسـرائیلاإلسرائیلیة

حیـــث عـــّد األول أن ،٦٥المتطــرف وبـــاراك وزیـــر الـــدفاع وزعـــیم حـــزب العمـــل
ـــذي أهمیـــة مـــا دامـــت مســـتمرة فـــي دعمهـــا حركـــة  الحـــوار مـــع ســـوریا لـــیس ب

فــي حــین دعــا الثــاني إلــى ،لبنــانيوحــزب الــه ال) حمــاس(المقاومــة اإلســالمیة 
ــــب المفاوضــــات مــــع  ــــى جان ــــة مــــع ســــوریا إل ــــات ســــالم كامل اســــتئناف محادث
ــــة أمریكیــــة فــــي تشــــرین الثــــاني  الفلســــطینیین التــــي ســــبق أن اســــتؤنفت برعای

٢٠٠٧٦٦.
وفــي الوقــت الــذي تــرفض فیــه إســرائیل اســتمرار الوســاطة التركیــة وهــذا مــا 

أذربیجــان أثنــاء الزیــارة التــي قــام بهــا إلــى علییــف رئــیس إللهــامأكــده نتنیــاهو 
وطلـــــب منـــــه أن تتـــــولى بـــــالده دور الوســـــاطة ٢٠٠٩أذربیجـــــان فـــــي حزیـــــران 

ویعــزى . وتســهیل المفاوضــات مــع ســوریا فــي المرحلــة المقبلــة بــدًال مــن تركیــا
السبب فـي ذلـك إلـى المشـاركة التـي وقعـت بـین أردوغـان والـرئیس األسـرائیلي 

افــوس فــي سویســرا فــي كــانون الثــاني مــن الســنة شــیمون بیریــز فــي منتــدى د
علـــى قطـــاع اإلســـرائیلیةنفســـها علـــى خلفیـــة احتجـــاج أردوغـــان علـــى الحـــرب 

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن ســوریا تؤكــد علــى الوصــایة التركیــة فقــد ،٦٧غــزة
د بشـــار األســـد فـــي المـــؤتمر الصـــحفي الـــذي عقـــده مـــع أردوغـــان فـــي  ٢٣شـــّد
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ـــین بـــالده فـــي دمشـــق أن٢٠٠٩كـــانون األول  ـــك الوســـاطة ب ســـرائیلتل ٕ فـــي وا
نحن نؤكد الیـوم علـى "وقال ،السنة الماضیة كانت نزیهة وعادلة وموضوعیة

إســرائیلوأكــد أیضــًا بــأن ". أكثــر مــن أي وقــت مضــى) الوســیط التركــي(دوره 
،وراء تعثـر مباحثـات الســالم معتبـرًا أنهــا شـریك وهمـي ال یریــد تحقیـق الســالم

.٦٨ه تمسكه بالوساطة التركیةمجددًا في الوقت نفس
ومن جهته جدد أردوغان تأكید التزام بالده بالوساطة في مباحثات السـالم 

أن ترفـــع إســـرائیل الحصـــار الـــذي تفرضـــه : أولهمـــا،ولكــن وفـــق ثالثـــة شـــروط
أن تتوقــف عــن إجــراءات تهویــد األمــاكن الدینیــة : وثانیهمــا،علــى قطــاع غــزة

أن تمتنـــع عـــن القیـــام بـــأي : وثالثهمـــا،تلـــةوالســـیما فـــي القـــدس المح،المقدســـة
اعتــداءات أو عملیــات عســكریة ضــد الشــعب الفلســطیني أو أي طــرف عربــي 

بهـــذه اإلســـرائیليعلمـــًا أن الجانـــب التركـــي أبلـــغ الجانـــب ،آخـــر فـــي المنطقـــة
.٦٩الشروط

مازالـت اإلسرائیلیةبهذه الشروط ألن الحكومة اإلسرائیليلم یأبه الجانب 
وماضیة في إجراءاتها على تهوید األمـاكن ،ار على قطاع غزةتفرض الحص

الدینیة المقدسة ومتواصلة بین آونة وأخرى على القیام باعتـداءات لـیس علـى 
بــل علــى الشــعب اللبنــاني أیضــًا مــن خــالل قصــف ،الشــعب الفلســطیني وحــده

ر وال یخفى ما لإلدارة األمریكیـة مـن دو . مواقع حزب اهللا في الجنوب اللبناني
على قیام إسرائیل بتلك اإلجراءات وكذلك عدم استئناف المفاوضـات السـوریة 

بدایــة علــى أن تكــون ثمــة تصــرإذ أنهــا ،فــي الوقــت الحاضــراإلســرائیلیة-
تنـــازالت أو مجموعـــة مـــن الخطـــوات تقـــدم علیهـــا ســـوریا قبـــل إعطـــاء الضـــوء 
األخضـــر الســـتئناف تلـــك المفاوضـــات وتتمثـــل بوقـــف ســـوریا دعـــم حـــزب اهللا
ــــاني وحركــــة حمــــاس والجهــــاد اإلســــالمي والحكومــــة الفلســــطینیة وأیضــــًا  اللبن

الـذي ٢٠٠٦في آب ١٧٠١المساعدة على تنفیذ قرار مجلس األمن ذي الرقم 
دعــــا إلــــى وقــــف تــــام لألعمــــال القتالیــــة بــــین حــــزب اهللا والعملیــــات العســــكریة 

اجــدة فــي لبنــان ونشــر القــوات اللبنانیــة وقــوات األمـم المتحــدة المتو . اإلسـرائیلیة
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وسحب جمیع . بشكل مؤقت على نشرهما معًا في جمیع مناطق جنوب لبنان
والتأكید على السالمة اإلقلیمیة . من جنوب لبناناإلسرائیلیةالقوات العسكریة 

وعلـــى تهدئـــة األوضـــاع فـــي العـــراق . ٧٠للبنـــان وســـیادته واســـتقالله السیاســـي
ومـن جهـة أخـرى یجـب أن . ٧١ووقف تدفق المسـلحین إلیـه علـى حـد تعبیرهـا

ال ننســـــى أن اإلســـــرائیلیین یؤیـــــدون قـــــادتهم بعـــــدم االنســـــحاب مـــــن مرتفعـــــات 
أن ٢٠٠٨وبهذا الخصوص أظهـر اسـتطالع للـرأي نشـر فـي نیسـان ،الجوالن

نحـو ثلثــي اإلسـرائیلیین یعارضــون فكـرة االنســحاب مـن تلــك المرتفعـات مقابــل 
اإلسـرائیلي" داهـاف"راه معهـد وحسـب االسـتطالع الـذي أجـ. السالم مع سوریا

مـــن %٦٨فــإن ،اإلســرائیلیة" یــدوعوت أحرونــوت"المســتقل ونشــرته صــحیفة 
بینمـــا ،اإلســـرائیلیین یعارضـــون فكـــرة االنســـحاب الكامـــل مـــن هضـــبة الجـــوالن

كـذلك بـّین االسـتطالع أن . االنسحاب الجزئي من تلك الهضبة%٥١یعارض
غیـــر جـــاد فـــي عقـــد أتفـــاق "ألســـد مـــن اإلســـرائیلیین یعتقـــدون أن بشـــار ا% ٧٤

.٧٢"سالم مع إسرائیل
الخاتمة

والـذي شـكل ،١٩٩١انطلقت بعد مؤتمر مدرید الذي عقد في تشـرین األول
سـرائیل بمـا فیهـا سـوریا ٕ ،بدایة مفاوضات السـالم الثنائیـة بـین الـدول العربیـة وا

ســــرائیل ٕ ت ولــــم تســــفر المفاوضــــا. المفاوضـــات الثنائیــــة بــــین الــــدول العربیــــة وا
اإلسرائیلیة غیـر المباشـرة التـي اسـتمرت فـي مرحلتهـا األولـى حتـى –السوریة 

وبرعایـة ٢٠٠٠قبیل وفاة حـافظ األسـد رئـیس الجمهوریـة السـوریة فـي حزیـران 
بســبب رفــض ،الوالیــات المتحــدة األمریكیــة إلــى أي نتیجــة علــى أرض الواقــع
ســوریة المحتلــة إســرائیل المســتمر االنســحاب الكامــل مــن مرتفعــات الجــوالن ال

رغـــم تعهـــد اســـحق رابـــین رئـــیس وزراء إســـرائیل ،١٩٦٧حزیـــران ٥منـــذ حـــرب 
. ١٩٦٧حزیران ٤االنسحاب من الجوالن حتى حدود 

األخیــــرة طموحـــــًا تركیــــًا للقیــــام بـــــدور أساســــي فــــي الشـــــرق مــــدةشــــهدت ال
٢٠٠٢وبخاصــــة بعــــد فــــوز حــــزب العدالــــة والتنمیــــة فــــي انتخابــــات ،األوســــط
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ته لتغییـرات فـي داخـل تركیـا وخارجهـاوانتهاجه سیاسة والـذي یهمنـا هنـا ،مهّد
توجهـــات حكومـــة ذلـــك الحـــزب الخارجیـــة مـــن حیـــث دور تركیـــا التفـــاعلي فـــي 
المنطقة وصعودها اإلقلیمي والدولي بشكل واضح كدولة محوریة ذات أهمیـة 

وأبـرز مثـل علـى ذلـك اسـتعدادها السـتئناف المفاوضـات الســوریة ،إسـتراتیجیة
لـــــدفع جهـــــود الســـــالم المتعثـــــرة بـــــین ســـــوریا ٢٠٠٤منـــــذ ســـــنة رائیلیةاإلســـــ-

سـرائیل ٕ وفعــًال اســتؤنفت . إثــر التحســن الــذي طــرأ علـى عالقاتهــا مــع ســوریا،وا
بعــــــد أن اشــــــترطت ســــــوریا ٢٠٠٧تلــــــك المفاوضــــــات وبوســــــاطة تركیــــــا ســــــنة 

أي بانســحاب إســرائیل ٢٠٠٠اســتئنافها مــن النقطــة التــي توقفــت عنــدها ســنة 
. ١٩٦٧حزیران ٤ن حتى حدود من الجوال

٢٠٠٨ورغـــم اســـتئناف تلـــك المفاوضـــات لكنهـــا مجمـــدة منـــذ أواخـــر ســــنة 

وتضــــارب التصــــریحات الرســــمیة ،علــــى غــــزة أوالً اإلســــرائیلیةبســــبب الحــــرب 
فضًال عن المعارضـة الشـعبیة داخـل ،اإلسرائیلیة بخصوص الوساطة التركیة

یل فـي اسـتئنافها مـن نقطـة الصـفر واشـتراط إسـرائ. إسرائیل في استئنافها ثانیـاً 
.٢٠٠٢ولیس من النقطة التي توقفت عندها سنة 

نستنتج مما تقدم إن الوساطة التركیة سوف لن تعطي ثمارها إال في حالة 
التــــــزام إســـــــرائیل باالنســـــــحاب الكامـــــــل مـــــــن هضـــــــبة الجـــــــوالن الســـــــوریة ذات 
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Abstract:

This study tackles the Turkish role in the negotiation between

Syria &Israel (٢٠٠٤- ٢٠٠٩) ،which the U.S used to play since

١٩٩١. As a result of progress in bilateral relations between Turkey

and Syria due to the foreign attitudes of the Developme nt &

Justice Party in Turkey since the advent of ٢٠٠٣, Turkey tries to

push the ceased peaceful efforts between Syria Isrel through the

Turkish interactive role in the Middle East and its obvious

international & regional rising as apivotal state with strategic

importance.

الهوامش

١بين محمد أنور السادات الـرئيس ١٩٧٨أيلول ١٧في االتفاقيةهذه وقعت: إتفاقية كامب ديفيد
المصري ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في واليـة ميريالنـد 

تضــــمنت هــــذه . )١٩٨١-١٩٧٧(األمريكيــــة وتحــــت إشــــراف جيمــــي كــــارتر الــــرئيس األمريكــــي 
. وبموجبها ُأعيـدت منطقـة سـيناء إلـى مصـر. شرق األوسطإقامة سالم دائم في منطقة الاالتفاقية

لمزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذه . رسمي بها مـن قبـل دولـة عربيـةاعترافوحازت إسرائيل على أول 
إتفاقيـــــــــة كامـــــــــب ديفيـــــــــد متـــــــــاح علـــــــــى،الموســـــــــوعة الحـــــــــرة،ويكيبيـــــــــديا: ينظـــــــــراالتفاقيـــــــــة

/http://ar:Wikipedia.org/wiki:الموقع

٢الـدار العربيــة ،عمـاد فـوزي شـعيبي. ترجمـة د،إختبـار بشـار بالنـار–وراثـة سـوريا ،فالينـت ليفريـت
.٩٦-٩٤ص ص،٢٠٠٥،بيروت،للعلوم

٣٩٦ص ،المصدر نفسه.
٤٢٤١ص ،٢٠٠٥،القاهرة،ليمكتبة مدبو ،بشار األسد السنوات األولى في الحكم،إيال زيسر.

http://ar:Wikipedia.org/wiki/
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٥٩٦ص ،المصدر السابق،ليفريت.
٦٢٤١ص ،المصدر السابق،زيسر.

(٧) http://www.damascus-online.com

(٨) Ibid.

٩٩٧ص ،المصدر السابق،ليفريت.
(١٠) http://www.damascus-online.com.

١١ وديعـــة رابـــين وإلتـــزام بيريـــز ،)لنـــدن(راتيجيةواإلســتمركــز الشـــرق األوســـط للدراســـات الحضـــارية
:وباراك بها في مذكرات بيل كلنتون متاح على الموقع

http://www.asharqalarabi.org.uk/r-m/b-

mushacat-s-w١.htm.

١٢ـــــت ارية ؛ مركـــــز الشـــــرق األوســـــط للدراســـــات الحضـــــ٩٨،١٣٠ص ،المصـــــدر الســـــابق،ليفري
.المصدر السابق،واإلستراتيجية

١٣ ٣٠٤-٣٠٣ص ص ،المصدر السابق،زيسر.
١٤٩٨-٩٧ص ص ،المصدر السابق،ليفريت.
١٥٢٣٠ص ،المصدر نفسه.
١٦٣١١-٣١٠ص ص ،المصدر السابق،زيسر.
١٧٣١٥ص ،المصدر نفسه.
١٨٢٣٢-٢٣١ص ص ،المصدر السابق،ليفريت.
١٩ ٢٣٣-٢٣٢ص ص ،نفسهالمصدر.
٢٠٢٣٥ص ،المصدر نفسه.
٢١آفاق السالم بين سوريا وإسرائيل متاح على الموقع،حسين عبدالعزيز:

DetailedPc.Pocket/Templates/Portal/net.aljazeera.www://http

Page.aspx?print...

٢٢المصدر نفسه.
٢٣خوجا السياسة التركية أحمد داوود أوغلو المستشار السياسي ألردوغان محرك ،سمير صالحة

بأسلوب عثماني معولم يقرب سورية إلى إسرائيل وإيران إلى أمريكا)) اإلقليميمشروع تركيا ((
٢٠٠١٥٤٢=http://www.fatehforums.com/showthread.php?p:متاح على الموقع

٢٤المصدر نفسه.
٢٥برنــامج مــا وراء،األســرائيلية-دور تركيــا فــي مفاوضــات الســالم الســورية،قنــاة الجزيــرة الفضــائية

:موقعالمتاح على٢٠٠٩أيار١٥في الخبر

http://www.damascus-online.com
http://www.damascus-online.com
http://www.fatehforums.com/showthread.php
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http://www.aljazeera.net/nr/exeres/:٨٣٣C١CBO-EFF٤-٦A٩E-٨٨٩٧-B٢E٩٢B٩٦٨.htm

٢٦جريـدة الشـرق ،اإلسـرائيلي-صـفقة تبـادل األسـرى تحـرك ورقـة السـالم السـوري،هدى الحسيني
.٢٠٠٤يناير ٢٩لندن في ،٩١٩٣العدد ،األوسط

٢٧٢٣٨ص ،المصدر السابق،ليفريت.
٢٨ إذاعةBBCنيسـان ٢٦ي فـ،لنـدن،أردوغان يؤكد الوساطة التركية بين سـورية وإسـرائيل،العربية

].إنصات الباحث[٢٠٠٨
٢٩تــل أبيــب ترحــب بإعطــاء أنقــرة دوراً فــي عمليــة الســالم مــع حرصــها أال ،جريــدة الشــرق األوســط

.٢٠٠٥يناير ١٠لندن في ،٩٥٤٠العدد ،مع سورية)) الوساطة((يصل إلى حد 
٣٠المصدر نفسه.
٣١مجلـة ،تركيـا-التـداعيات اإلقليميـة-اعياتهاعلـى لبنـان وتـداإلسرائيليةالحرب ،محمد نور الدين

ص ،٢٠٠٦تشرين األول ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،٣٣٢العدد ،المستقبل العربي
.٧٦-٧٥ص 

٣٢مركـز ،٣٦٤العـدد ،مجلة المستقبل العربي،إلى أين؟ دور وتحديات... تركيا،محمد نور الدين
علـى اإلسـرائيليةالحـرب ،؛ نـور الـدين٤٦ص ،٢٠٠٩ان حزيـر ،بيروت،دراسات الوحدة العربية

.٧٦ص ،المصدر السابق،لبنان
٣٣المصدر السابق،عبدالعزيز.
٣٤قنــاة ،إلــى أيــن؟ مركــز الجزيــرة للدراســاتاإلســرائيليةالمفاوضــات الســورية ،محمــود محــارب. د

.٢٠٠٨تموز /يوليو١٣الجزيرة الفضائية في 
٣٥ر السابقالمصد،عبدالعزيز.
٣٦المصدر السابق،محارب.
٣٧بـين )) قنـاة إتصـال((نقـوم بـدور )): الشـرق األوسـط((السفارة التركية في دمشـق لــ،سعاد جروس

.٢٠٠٨فبراير ١٣في ١٠٦٦٩العدد ،جريدة الشرق األوسط،سورية وإسرائيل
٣٨المصدر نفسه: نقالً عن.
٣٩المصدر نفسه: نقالً عن.
٤٠مصدر نفسهال.
٤١المصدر السابق،محارب.
٤٢المصدر نفسه.
٤٣وهـــي محكمـــة مختصـــة بـــالنظر فـــي مالبســـات اغتيـــال رفيـــق : المحكمــة الدوليـــة الخاصـــة بلبنـــان

وشــــكلت هــــذه . ٢٠٠٥شــــباط ١٤مــــن رفاقــــه فــــي ٢٢الحريــــري رئــــيس وزراء لبنــــان الســــابق و
كانون ١٣مت به إلى هيئة األُمم المتحدة في المحكمة بناًء على طلب من الحكومة اللبنانية تقد



]٧٩[حنا عزو بھنان.د..الوساطة التركیة في المفاوضات

ودخــــل قــــانون إنشــــاء . األول مــــن تلــــك الســــنة لمحاكمــــة المســــؤولين المفترضــــين عــــن الهجــــوم
وعقــدت المحكمــة أولــى جلســاتها العلنيــة فــي ،٢٠٠٧حزيــران ١٠المحكمــة حيــز التنفيــذ فــي 

.٢٠٠٩مدينة الهاي بهولندا في آذار 
]. إنصات الباحث[٢٠١٠كانون األول ١٤قناة الجزيرة الفضائية في 

٤٤المصدر السابق،محارب.
٤٥ إذاعةBBC المصدر السابق،أردوغان يؤكد الوساطة التركية،)لندن(العربية.
٤٦متاح على الموقع،اإلسرائيلي على خط النهاية-الصراع السوري،عبداهللا الحسن:

Print?aspx.Page.PcDetailed.Pocket/Postings/Templates/Portal/net.aljazeera.www://http

٤٧المصدر السابق،جروس.
٤٨المصدر نفسه.
٤٩المصدر نفسه.
٥٠ إذاعةBBC المصدر السابق،طة التركيةأردوغان يؤكد الوسا) لندن(العربية.
٥١يجدد ثقة سورية بالوساطة التركية في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل. المعلم

:متاح على الموقع
١٠٦٢٠٦=php sy seq.readmynews/com.news-syria.www://http

٥٢لن نتخلى : ونتنياهو.. أولمرت في أنقرة الدفع باتجاه مفاوضات مباشرة مع سورية،سعاد جروس
.٢٠٠٨ديسمبر ٢٣لندن في ،١٠٩٨٣العدد ،جريدة الشرق األوسط،عن الجوالن

٥٣المصدر نفسه.
٥٤المصدر نفسه.
٥٥إنصــات [،٢٠٠٩أيــار ١٠قنــاة الجزيــرة الفضــائية فــي ،مــن الجــوالننتنيــاهو يــرفض االنســحاب

].الباحث
٥٦٤٩٣العـدد ،جريـدة النهـار،عثمـانيون-إنها سـلطنة األورو... تركيا تدق صدر أردوغان األعظم،

.٢٠٠٩شباط ١٥،بيروت
٥٧٤/٣/٢٠٠٩الجزيرة نت في ،سوريا راغبة بمواصلة الدور التركي في الوساطة مع إسرائيل.
٥٨المصدر السابق،تركيا تدق صدر أردوغان األعظم.
٥٩المصدر نفسه.
٦٠المصدر السابق،المعلم يجدد ثقة سورية بالوساطة التركية: نقالً عن.
٦١ليشـكل حزبـاً ) حيـروت والليبرالـي(بعـد إنـدماج حـزبيين همـا ١٩٧٣تأسـس سـنة : حزب الليكـود

،أرئيــل شــارون،اســحق شــامير،ومــن أبــرز أعضــائه منــاحيم بــيغن. وســطاً يميــل أكثــر نحــو اليمــين
،)١٩٩٢-١٩٨٦(،)١٩٨٤-١٩٧٧(تولى هذا الحزب السلطة خالل السنوات . بنيامين نتنياهو

،محمد جمال الـدين العلـوي.د: ينظرلمزيد من التفاصيل. )٢٠٠٥-٢٠٠١(،)١٩٩٩-١٩٩٦(



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٨٠[

ـــةمجلـــ،األحـــزاب وأثرهـــا فـــي رســـم السياســـة اإلســـرائيلية نيســـان ،١٤العـــدد ،ة دراســـات إقليمي
.٣٩-٣٨ص ص ،٢٠٠٩،جامعة الموصل،مركز الدراسات اإلقليمية،٢٠٠٩

٦٢ إنصات الباحث[٢٠٠٩نيسان ٣قناة الجزيرة الفضائية في.[
٦٣حكومـة نتنيـاهو ليسـت شـريك : المصدر السابق؛ األسـد،نتنياهو يرفض االنسحاب من الجوالن

].إنصات الباحث[٢٠٠٩أيار ١٦رة الفضائية في قناة الجزي،سالم
٦٤وهو حـزب يمينـي . ُأسس من قبل أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية األسرائيلي: حزب إسرائيل بيتنا

ويـدعم اسـتخدام ،"إعطـاء األمـن للمـواطن اإلسـرائيلي"ويقوم الحزب أساساً على . وطني متطرف
كـان لهـذا الحـزب دور  . بالتشـديد علـى تطبيـق القـانونو ،القوة ضد حركات المقاومة الفلسـطينية

وحاليـــاً . إلســـرائيلكبيـــر فـــي غتهـــام األحـــزاب العربيـــة فـــي الكنيســـت وممثليهـــا بعـــدم إخالصـــهم 
وزراء في الحكومة الحالية التي يترأسـها ٦و،١٢٠مقعداً في الكنيست من مجموع ١٥للحزب 

:متاح على الموقعحزب إسرائيل بيتنا،رةالموسوعة الح،ويكيبيديا: ينظر.بنيامين نتنياهو
http://ar.wikipedia.org/wiki/

٦٥قبل قيام إسرائيل من مجموعة من األتحادات ذات ١٩٣٠تأسس سنة : حزب العمل اإلسرائيلي
ســـيطر عليـــه منـــذ البدايـــة ،وهـــو حـــزب علمـــاني". المعـــراخ"و " مابـــاي"باســـماالشـــتراكيالطـــابع 

تـولى هـذا الحـزب ). البلمـاخ،الهاغانـا(أسـس منظمتـي . هيونية العالميـةالهستدروت والحركة الص
فضًال عن كونه جزء ،)٢٠٠١-١٩٩٩(،)١٩٩٦-١٩٩٢(،)١٩٧٧-١٩٤٧(السلطة بين عامي 

: لمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر.١٩٩٠و١٩٨٤مـع حـزب الليكـود بـين عـامي ائتالفيـةمن حكومة 
.٣٨-٣٧ص ص ،المصدر السابق،العلوي

٦٦المصدر السابق،من الجوالناالنسحابتنياهو يرفض ن.
٦٧متاح على الموقع"إسرائيل"المعلم وميليباند يؤيدان الوساطة بين سوريا و :

/www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we-

Europe/٢٠٠٩/٠٧/٢٥/٨٥٥١٠.htm/

٦٨إنصـات [٢٠٠٩ن األول كـانو ٢٤،قناة الجزيرة الفضـائية،األسد يؤكد تمسكه بالوساطة التركية
].الباحث

٦٩ كــانون األول ٢٦،قطــر،جريــدة الــوطن،"إســرائيل"الوســاطة بــين ســوريا والســتئنافشـروط تركيــة
٢٠٠٩.

٧٠فـي ١٠١١٢٠العـدد ،لنـدن،جريـدة الشـرق األوسـط:ينظـر١٧٠١عـن قـرار لمزيد من التفاصيل
،٢٠٠٦آب ١٣

٧١المفاوضات متاح على الموقعسوريا وإسرائيل وخيار،أكرم البني:
Print?aspx.PageDetailes.PC.Pocket/Postings/Templates/Portal/net.aljazeera.www://http

٧٢أردوغان يؤكد الوساطة التركية بين سورية وإسرائيل،AF/DH-OL،C.A

http://ar.wikipedia.org/wiki/
www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we-

