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 والتداعيات  : التفاعالتتركيا واتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي
 طارق دياب 

، التفاق لتطبيع عالقاتهما البينية، برعاية الرئيس األمريكي دونالد  2020أغسطس    13توصلت اإلمارات وإسرائيل في  

، التي 2002. يأتي هذا التطور بشكل مخالف للمبادرة العربية للسالم  1تاريخي"  سالم"اتفاق    ترامب، الذي وصفه بـ

 على 
ً
أطلقها امللك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزيز، التي تهدف إلنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا

 إسرائيل.  ، وعودة الالجئين الفلسطينيين، في مقابل تطبيع الدول العربية عالقاتها مع 1967يونيو  4حدود 

وتقدم هذه الورقة قراءة في مدى تشابك تركيا مع هذا االتفاق، سواء من خالل ردود الفعل التركية على االتفاق 

املحتملة  والتداعيات  وأسبابه،  عدمه  من  االتفاق  هذا  من  املستهدفة  األطراف  أحد  تركيا  كون  ومدى  وداللتها، 

 لالتفاق على النفوذ التركي في املنطقة. 

الورقة من فرضية أنه بينما تمثل تركيا وإيران مصدر تهديد مشترك، وخصمين إقليميين بالنسبة إلسرائيل  وتنطلق 

فإن انتقال هذا التطبيع  ،داخلية وإقليمية لعقد هذا االتفاق  ،واإلمارات، ومن ثم دافع من ضمن عدة دوافع أخرى 

 ملستوى التحالف اإلقليمي الهجومي، مرجح أن يكون موجه
ً
 كيا أكثر منه ضد إيران. ضد تر  ا

 أواًل، مضمون االتفاق وردود الفعل التركية
 
 
وق تصريح،  شكل  في  عنه  اإلعالن  تم  والذي  اإلسرائيلية،  اإلماراتية  العالقات  تطبيع  اتفاق  العهد  تضمن  ولي  عه 

 :2ئيسية اإلماراتي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب، عدة نقاط ر 
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 الرابط(، 25/8/2020، )تاريخ الدخول:14/8/2020وإسرائيل؟، بي بي سي عربي،  التطبيع: ما الذي نعرفه حتى اآلن عن اتفاق السالم بين اإلمارات 2
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وعقد لقاء بين بعثة الدولتين خالل األسابيع املقبلة،    .إنشاء سفارات متبادلة، وعالقات دبلوماسية كاملة •

تتعلق باالستثمار والسياحة والرحالت املباشرة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا  لتوقيع اتفاقيات ثنائية 

 في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، والتعاون 

االستقرار من  • بتعزيز  املشترك  االلتزام   عن 
ً
املنطقة، فضال في  والفرص  بالتهديدات  يتعلق  فيما  التشارك 

 خالل املشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل االقتصادي وتعزيز األمن. 

 .الضفة الغربية املحتلةنتيجة لهذا االتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من  •

 توقيع اتفاق السالم بين البلدين في البيت األبيض الحقا، دون ذكر موعد محدد.  •

 ردود الفعل التركية  

 جاءت ردود الفعل التركية على هذا االتفاق عبر عدة مستويات رسمية:  

 . 3ظبيأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو  -

 الخيانة".  “بـ هاجم املتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، االتفاق واصفا إياه  -

 دعمها للشعب الفلسطيني واإلدارة الفلسطينية   -
ً
علقت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي عليه، معلنة

 أن هذا االتفاق خيانة للقضية الفلسط
ً
ينية، وأعلنت عن قلقها من في موقفهما الرافض لالتفاق، ومشيرة

 . 4أن تضع اإلمارات، من خالل تحركها األحادي حدا ملبادرة السالم العربية 

 

3Daren Butler, Turkey may suspend ties with UAE over Israel deal, Erdogan says, Reuters, 14/8/2020, (Accessed  
on:25Link0), 8/202/ 

4tarihi: ş, Haber Turk, 14/8/2020, (Girimasına tepkişBAE anla-srailİTürkiye'den  25lantığba8/2020), / 
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-  
 
ت ع عالقاتها بعد عقدين من  طب  قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن الدولة الوظيفية العربية 

 أن الحق الفلسطيني لن يع
ً
ود إال بدعم الشعب الفلسطيني، السرية مع الدولة الوظيفية العبرية، مؤكدا

 . 5والتمسك بقرارات مجلس األمن ذات الصلة والضغط من أجل تنفيذها 

وزارة   من  الفعل  ردود  مستويات  تعدد  حيث  من  سواء  االتفاق،  لهذا  املعارضة  الدول  صفوف  تركيا  تصدر  إن 

يشير بأنه في املدرك االستراتيجي الخارجية للرئيس ومن املتحدث باسم الرئاسة ملستشار الرئيس، ومن حيث حدته،  

من خالل هذا االتفاق، خاصة مع األخذ في االعتبار  امستهدف االتركي اعتقاد راسخ بأن تركيا، مرشحة ألن تكون طرف

طبيعة العالقات شديدة التوتر التي تجمع تركيا بطرفي االتفاق. والذي قد يعني من وجهة النظر التركية أنه بمثابة 

 ماراتي إسرائيلي في مواجهة تركيا، أكثر من كونه مجرد اتفاق لتطبيع العالقات. إعالن تحالف إ

 ثانيًا، دوافع االتفاق واستهداف تركيا
البينية في هذا   التي تقف خلف إقدام إسرائيل واإلمارات على خطوة تطبيع عالقاتهما  هناك العديد من الدوافع 

ى حدة، وأخرى إقليمية مشتركة بين الطرفين. وفي سياق الدوافع التوقيت. بعضها دوافع محلية تتعلق بكل دولة عل

 على أمنهما واهتزت ثقتهما في الواليات األميركية 
ً
اإلقليمية، اعتبرت كل من اإلمارات وإسرائيل الثورات العربية خطرا

حسني األسبق  املصري  الرئيس  املشترك،  الحليف  عن  بتخليها  للخطر  تصورهما،  حسب  عرَّضتهما،  مبارك،   التي 

والسماح لإلسالميين بتولي السلطة في مصر، وعقدها االتفاق النووي مع إيران دون مراعاة ملخاوفهما من نفوذها  

اإلقليمي ومشروعها الصاروخي، وقد دفعهما الشعور املشترك بخطر الثورات الداهم وفقدان الثقة في مصداقية 

 . 6املخاطر املشتركة الحماية األميركية إلى تكثيف التعاون بينهما لدرء 

األهم في هذا السياق، أنه من املرجح أن يكون أحد دوافع تطبيع إسرائيل واإلمارات عالقاتهما البينية هو كون تركيا  

باإلضافة  إقليمي  تشكيل محور  لهما ذلك  لهما. ويتيح  بالنسبة  إقليميين  تهديد مشترك، وخصمين  وإيران مصدر 

 

 الرابط (، 25/8/2020، )تاريخ الدخول:14/8/2020متحدث رئاسة تركيا ومستشار أردوغان يعلقان على سالم اإلمارات وإسرائيل، سي إن إن عربي،  5
 الرابطمصدر سابق،  6
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اليونان وقبرص في مواجهة أنقرة وطهران. لذلك كانت ألطراف عربية أخرى كمصر والسعودية، وأوروبية كفرنسا و 

 . 7األخيرتان أولى العواصم املعارضة واملنددة بهذا االتفاق 

 أنقرة أم طهران؟تطبيع في مواجهة من: 

لتطبيع عالقاتهما البينية، فإن   ابينما تعد تركيا وإيران كمصدر تهديد مشترك، بالنسبة إلسرائيل واإلمارات، دافع 

أن ينتقل هذا التطبيع ملستوى أعلى، حيث تحالف إقليمي هجومي بين طرفي االتفاق وآخرين، في مواجهة   احتمالية

، وذلك لعدد من األسباب:
ً
 أنقرة هو األكثر ترجيحا منه في مواجهة طهران أو حتى الطرفين معا

 : وصول العالقات التركية مع طرفي االتفاق لمستويات عليا من التوتر والصراع ـ 1

أصبح التوتر في العالقات التركية اإلسرائيلية مدفوعا بأمرين، األول أن تمدد الدور   ،السنوات القليلة املاضية  ففي

بشدة   
ً
معارضا  

ً
تركيا  

ً
موقفا رتب  ما  الفلسطينية،  القضية  تجاه  فاعلية  أكثر  تكون  ألن  دفعها  اإلقليم،  في  التركي 

الثاني  لحركة حماس. 
ً
 سياسيا

ً
القرن، وداعما في لصفقة  تركيا  اإلقليمية وضعت  املحاور  الترتيبات وسياسة  أن   ،

مواجهة إسرائيل في أكثر من ملف، سواء القضية الفلسطينية، أو ملفي األكراد وشرق املتوسط. وذلك على الرغم 

استنزاف  في  املعقدة، الستغاللها  الصراعات  تلك  في  مباشر  بشكل  االنخراط  عدم  في  الدائمة  إسرائيل  رغبة  من 

 يع وضمان هيمنتها اإلقليمية.  الجم

مايو   تباد    2018فمنذ  حيث  مستوياته،  أدنى  في  وإسرائيل  تركيا  بين  الدبلوماس ي  التمثيل  ومستوى  اآلن،  ل وإلى 

السفراء  يناير  8الطرفان طرد  وفي  قائمة  2020.  تركيا ألول مرة على  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  أدرجت   ،

. كما صرح رئيس جهاز املوساد اإلسرائيلي يوس ي كوهين، بأن تركيا في  9ي تقريرها السنوي التهديدات لألمن القومي ف
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 الرابط(، 25/8/2020، )تاريخ الدخول:15/5/2020في تطور لألحداث.. تبادل "طرد" السفراء بين تركيا وإسرائيل، سي إن إن عربي،  8
 الرابط(، 25/8/2020، )تاريخ الدخول:15/1/2020إسرائيل تضيف تركيا إلى "قائمة التهديدات"، األناضول،  9
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ة، في حين يعد التهديد  
 
ة هش  على إسرائيل أكبر من إيران، بزعم أن القوة اإليراني 

ً
ظل حكم أردوغان تشكل خطرا

 .  10الحقيقي مصدره تركيا 

ناحية يعد كوهين مهندس صفقة التطبيع بين إسرائيل واإلمارات، وهي تصريحات تحمل دالالت بالغة األهمية، فمن  

ومن ثم فإن ما صرح به يزيد من رجاحة أن تكون تركيا هي املستهدف األكبر من هذا االتفاق وليس إيران. ومن ناحية  

 سياق  أخرى أدلي كوهين به في جلسة سرية جمعته بمسؤولين من دول مصر والسعودية واإلمارات، أي أنه يأتي في

 اإلعداد لتحالف إقليمي ملواجهة تركيا. 

أيديولوجيات  األركان،  متكامل   
ً
بينيا  

ً
إقليميا  

ً
صراعا رتب  اإلقليمية،  أدوارهما  تعارض  فإن  وتركيا  اإلمارات  أما 

للنظر  دفعت كل طرف  املنطقة، ومعارك صفرية،  في  تنافس جيوسياس ي  متعارضة، مصالح سياسية متضاربة، 

بقعة جغرافية، مهما كان موقعها قريبة أو بعيدة عن دوائر سياسته الخارجية، على أنها خسارة   ملكاسب اآلخر في أي 

، ومن منطقة الخليج 
ً
 للصومال جنوبا

ً
 من شرق املتوسط شماال

ً
له. امتد صراعهما لكل منطقة الشرق األوسط، بدءا

. وفي هذا اإلطار، يعد تصريح وزير الدفاع الت
ً
 لليبيا وتونس غربا

ً
ركي خلوص ي أكار، الذي قال فيه، بأن بالده شرقا

وليبيا  في سوريا  لسياستها   
ً
نتيجة املناسبين،  والزمان  املكان  في  اإلمارات  تحاسب  على 11سوف  املؤشرات  أهم  . من 

طبيعة العالقات التركية اإلماراتية، وحجم الصراع بينهما من ناحية، وأن يأتي اتفاق التطبيع بعد أسابيع قليلة من 

 على الثاني من ناحية أخرى. ما يزيد من رجاحة بأن االتفاق يستهدف في املرتبة هذا ال
ً
تصريح، يوحي بأن األول يأتي ردا

 األولى تركيا. 

 ـ أدوات الردع اإليرانية: 2

بعكس تركيا، فإن إيران لديها من األدوات التي تؤهلها ألن تردع اإلمارات عن تبني أي خيار استراتيجي موجه ضدها. 

ذا السياق يمكن قراءة بعض ردود الفعل اإليرانية على االتفاق، إذ اختلفت طبيعتها عن الردود التركية، حيث  وفي ه

 

10inks Turkey is a bigger menace than Iran, The Times, 18/8/2020, (Accessed ROGER BOYES, Mossad th 
Linkon:25/8/2020),  

(،  26/8/2020، )تاريخ الدخول:1/8/2020أكثر حساسية في تصريحاتها، آر تي عربي،    وزير الدفاع التركي: سنحاسب اإلمارات وعلى مصر أن تكون  11
 الرابط 
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مالت األولى لطبيعة تهديدية تحذيرية مقصودة، بهدف تأكيد فكرة الردع. ومنها تحذير الرئيس اإليراني حسن روحاني  

. كما نشرت صحيفة  12إيذانا بنهج إيراني مختلف معها   اإلمارات من فتح أبواب املنطقة إلسرائيل، والذي سيكون 

ن رئيس تحريرها املرشد اإليراني األعلى آية هللا خامنئي، بأن أبوظبي  "كيهان"، الناطقة باسم التيار املتشدد، والتي يعي 

 وسهال للمقاومة"، مشيرا بذلك إلى امليليشيات املوالية لطهران 
ً
 مشروعا

ً
 . 13باتت "هدفا

ان العديد من األدوات التي تمكنها من ردع اإلمارات، سواء ملا تمتلكه من تواجد عسكري في الجزر الثالث  إن لدى إير 

املتنازع عليها بينها وبين اإلمارات، وتعد هذه الجزر قريبة جدا من األخيرة، مما يجعلها نقطة انطالق عسكرية إيرانية  

   الستهداف اإلمارات، أو إزعاجها في مياه الخليج، أو
ً
من خالل ميليشياتها املسلحة واملوزعة من طهران لبيروت مرورا

ببغداد ودمشق. فضال عن جماعة أنصار هللا الحوثي، والتي تعد أداة الردع اإليرانية املركزية في مواجهة اإلمارات، 

ن تحدث خاصة بعد أن أصبحت الضربات الحوثية تطال الداخل السعودي. ومن شأن أي ضربات مماثلة لإلمارات أ

تداعيات كارثية على االقتصاد اإلماراتي، عصب ودعامة أدوارها في اإلقليم. خاصة وأنه اقتصاد متنوع يعتمد على 

 من االستقرار السياس ي في جوارها  
ً
 كبيرا

ً
السياحة واالستثمارات والخدمات املالية واللوجستية، والذي يتطلب قدرا

 فضال عن الداخل.  

 : اإلماراتياني ـ ـ مؤشرات التوافق اإلير3

 لإلمارات، سواء من املنظور الجيواستراتيجي والصراع في منطقة الخليج  
ً
 إقليميا

ً
على الرغم من كون إيران خصما

العربي، أو لوجود الجزر الثالث املتنازع عليها بين الدولتين، إال أن هناك عوامل عدة تخفف من حدة هذه الخصومة،  

 من رغبة الجانبين في ال
ً
تهدئة. سواء اإلمارات وخشيتها أن ينعكس صراعهما معا على استهدافها في الداخل من نابعة

قبل إيران وأذرعها، أو إيران الراغبة في تحييد اإلمارات في صراعها مع السعودية. كما تعطي اإلمارات أولوية لتيارات  

   .داإلسالم السياس ي وحلفائهم كتركيا وقطر على إيران كخصم إقليمي ومصدر تهدي

 

 الرابط (، 26/8/2020، )تاريخ الدخول:16/8/2020، 24أبوظبي تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على "تهديدات" روحاني، فرانس  12
 الرابط (، 26/8/2020، )تاريخ الدخول:16/8/2020يع مع إسرائيل، دويتشه فيال، سياسة جديدة" تجاه اإلمارات بعد التطب“بـ إيران تلوح  13
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، اتفقت إيران واإلمارات على ضرورة تعزيز العالقات  2019يعضد هذا التوجه العديد من املؤشرات، ففي يوليو  

الخليج مياه  أمن  وضمان  التبادل  14الدبلوماسية  حجم  وصل  الطرفين،  بين  جيدة  اقتصادية  عالقات  وهناك   .

شركة إيرانية، كثير منها يسيطر عليها    3000ارات  . وتستضيف اإلم15مليار دوالر   13.5، لـ  2019التجاري بينهما عام  

. وقد سبق اإلعالن عن اتفاق التطبيع، لقاء عبر الفيديو كونفرانس بين وزيري خارجية البلدين في 16الحرس الثوري 

في   الشهر،  اإليراني  17أغسطس   3نفس  الجانب  اإلمارات  اللقاء هو طمأنة  دوافع هذا  أحد  أن يكون  يستبعد  . وال 

 وأن اإلمارات أعلنت بأن هذا االتفاق غير موجه ضد إيرانبخصوص خ 
ً
  22. وفي 18طوة التطبيع مع إسرائيل. خاصة

، أي بعد اتفاق التطبيع، أفاد رئيس الغرفة التجارية اإليرانية اإلماراتية املشتركة فرشيد فرزانكان، 2020أغسطس 

 . 19اني أكبر شريك اقتصادي إليران بأن العالقات التجارية بين البلدين متنامية، وأن اإلمارات ث

لتطبيع    
ً
بين   اإلماراتواستنادا الوساطة  بدور  تقوم  قد  فإنها  إيران،  مع  الجيدة  وعالقاتها  إسرائيل،  مع  عالقاتها 

الطرفين. الدافع لإلمارات في تلك الحالة ال يقتصر فقط على رغبتها في القيام بدور إقليمي مؤثر كالوساطة في هكذا 

إلمارات وإسرائيل وحلفائهما مع تركيا. إذ صراع، بل أيضا ألنها بتلك الخطوة تحيد إيران عن املواجهة املحتملة بين ا

، ألنه قد يدفعهم للتعاضد، بما   تقتض يأن ديناميات توازن القوى اإلقليمي 
ً
عدم جمع املواجهة مع تركيا وإيران معا

 يؤثر على توازن القوى لصالحهما.  

 

14UAE statement stresses need to ensure Gulf waters security, middleeastmonitor, 1/8/2019, (Accessed -Joint Iran 
Linkon:26/8/2020),  

 الرابط (، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 25/4/2020دولة رغم العقوبات، الجزيرة نت،  128اإلمارات ثانية بعد الصين.. إيران تصدر منتجاتها إلى   1511
 الرابط (، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 17/8/2020محمد محسن وتد، التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي ظاهره سياسي وجوهره أمني، الجزيرة نت،  16
 الرابط(، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 3/8/2020اتصال نادر بين وزيري خارجية اإلمارات وإيران، الحرة،   17
18l, state solution, Atlantic Counci-David A. Wemer, UAE Foreign Minister: Deal with Israel was made to save the two 

Link1/8/2019, (Accessed on:26/8/2020),  
 الرابط (، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 22/8/2020عربي،  ك سبوتنييعتريها خلل، مسؤول إيراني: اإلمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا وعالقتنا ال  19
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 : متغير انتخابات الرئاسة األمريكية المقبلةـ 4

. وفي حالة نجاح األخير، مرجح أن ينهي مسار ترامب نحو الحرب  20جون بايدن   حتى اآلن ترجح استطالعات الرأي فوز 

، خاصة وأنه كان أحد املتحمسين  اإلقليميمع إيران، مع إعطاء األولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار  

في املقابل، هاجم بايدن  . حيث كان نائبا لباراك أوباما في ذلك التوقيت.  201521لالتفاق النووي، حينما تم توقيعه في  

 لدعم املعارضة ضده 
ً
 . 22أردوغان، ووصفه باملستبد، داعيا

 للمتغيرات السابقة، فإن نجاح بايدن قد يمهد الطريق للمواجهة اإلماراتية اإلسرائيلية مع تركيا، في مقابل 
ً
استنادا

نحو احتواء النفوذ التركي اإلقليمي املتصاعد. التهدئة مع إيران. ومن ثم حينها تتالقي الديناميات الدولية مع اإلقليمية  

أما في حال نجاح ترامب، فعلى الرغم من دعمه للمحور اإلماراتي اإلسرائيلي في العديد من امللفات، إال أن عالقته 

الشخصية اإليجابية مع أردوغان، بجانب موقفه الصدامي مع إيران قد يعيقان جهود اإلمارات وإسرائيل في هذا 

 الصدد. 

 ـ أطراف التحالفات: 5

كمصر والسعودية ومحتمل األردن والعراق، وأوروبا كفرنسا    ،هما من العربؤ في حين تتفق اإلمارات وإسرائيل وحلفا 

باألخص فرنسا  إيران،  املواجهة مع  رؤاه حول  تتباين  الحلف  فإن هذا  تركيا.  املواجهة مع  على  واليونان وقبرص، 

ض الستراتيجية الضغط القصوى األمريكية ضد طهران، واإلمارات املدفوعة في وارتباطها باملوقف األوروبي الراف 

تعاطيها مع إيران بثنائية الفرص والتهديدات، ومصر التي ال تضع إيران كمهدد أولى ألمنها القومي وكذلك اليونان 

 تأمين إجماع بين أطراف هذا الحلف حول مواجهة نفوذها ال إيران.   هاوقبرص. أي أن تركيا هي التي يمكن 

 

 الرابط(، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 25/6/2020نقطة، األناضول،  14استطالع رأي: بايدن يتفوق على ترامب بفارق  20
 الرابط(، 8/2020//26، )تاريخ الدخول: 30/7/2020محمد المنشاوي، سياسة بايدن تجاه الشرق األوسط، الشروق،  21
22Linkof ‘autocrat’ Erdogan, timesofisrael, 16/8/2020, (Accessed on:26/8/2020), Turkey condemns Biden’s criticism   
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https://www.timesofisrael.com/turkey-condemns-bidens-criticism-of-autocrat-erdogan/


Page 9 of 16 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 4, 2020     

 ثالثًا، التداعيات املحتملة ىلع النفوذ التركي يف املنطقة
إذا ما قرر الطرفان اإلماراتي واإلسرائيلي االنتقال من خانة التطبيع في عالقاتهما، ملستوى التحالف اإلقليمية ضد  

فإن تداعيات ذلك على النفوذ التركي مرشح أن يمتد لعدة ملفات رئيسية: شرق    تركيا، الحتواء نفوذها اإلقليمي،

 املتوسط، القرن األفريقي، األزمة الخليجية، ليبيا، سوريا والعراق.

 ( ليبيا 1)

. في الشرق الليبي  خليفة حفترلتعد اإلمارات منخرطة بشكل مباشر في األزمة الليبية، من خالل دعمها املتعدد األوجه  

 على املستوى في  
ً
 فيها. لكن هذا املوقف بدأ يتغير قليال

ً
 فاعال

ً
 في تلك األزمة، وال تمتلك دورا

ً
حين ال تعد إسرائيل، طرفا

االستخباراتي والسياس ي، دون انخراط مباشر، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق  

ز اإلسرائيلية في شرق املتوسط. ومن ثم باتت إسرائيل مدفوعة بأمرين، األول  الليبية، والتي تعيق مشاريع أنابيب الغا 

هو إدراكها أن إضعاف املوقف التركي في ليبيا، ضرورة إلضعافه في شرق املتوسط، الذي يضر باملصالح اإلسرائيلية.  

 .23يرة مع تركيا الثاني ضرورة تقديم الدعم لحفتر، إلسقاط حكومة الوفاق، ومن ثم إلغاء االتفاقية األخ

في تصدير   
ً
التطبيع سببا يكون  أن  األول  امللف،  في هذا  تركيا  على  التطبيع  اتفاق  يرتبها  أن  يمكن  تداعيات  هناك 

إسرائيل أسلحة متطورة لإلمارات، خاصة وأن املوساد ومكتب رئيس الوزراء يسعيان للحصول على موافقة من وزارة 

عسكرية معدات  لتقديم  صفقة،  على  دقيقة   الدفاع  وأسلحة  استخباراتية  تقنيات  فيها  بما  لإلمارات،  متطورة 

املتحدة،     .24متطورة  الواليات  من  اإلمارات  عليها  تحصل  أن  يمكن  التي  املتطورة،  العسكرية  املعدات  عن  فضال 

ي على  . ومن ثم قد ينعكس ذلك إيجابيا على قدرة اإلمارات في تحقيق تقدم عسكر 3525باألخص الطائرة املقاتلة إف  

 األرض. 

 

 الرابط(، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:24/12/2019، 21حفتر"؟، عربي “لـ عالء فاروق، ما حقيقة الدعم العسكري والسياسي اإلسرائيلي  23
 الرابط (، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:25/8/2020"حرب" الموساد ونتنياهو ضد الدفاع اإلسرائيلية بشأن أسلحة اإلمارات، آر تي عربي،  24
25Edward Wong, Trump Administration Pushes Arms Sale to U.A.E. Despite Israeli Worries, 19/8/2020, (Accessed  

Linkon:26/8/2020),  
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https://arabic.rt.com/middle_east/1147793-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.nytimes.com/2020/08/19/world/middleeast/trump-netanyahu-israel-uae.html
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الثاني، قد يكون هناك لوبي إسرائيلي إماراتي ضاغط على الواليات املتحدة للتخلي عن موقفها األخير الداعم لوقف  

في   ليبيا  النار في  . 202026أغسطس    21النار والحل السياس ي، والذي كان من مخرجاته اإلعالن عن اتفاق وقف 

ا دعمها التفاق وقف  اإلمارات  إعالن  االتفاق. 27لنار وبرغم  لهذا  الراعي  أمريكي،  لذلك، بضغط  أنها مضطرة  إال   .

 وأن هذا املوقف ال ينسجم مع الرؤية اإلماراتية تجاه األحداث في ليبيا، وكل املنطقة، واملتمثلة في رفضها ألي 
ً
خاصة

التفاق، ينطوي على اعتراف تهدئة مع تركيا، لرغبتها في التعامل معها من منظور معارك صفرية. باإلضافة إلى أن هذا ا

 ستصبح تحركات أبو ظبي العسكرية في ليبيا، وغيرها من ملفات  
ً
دولي وإقليمي بالنفوذ التركي العسكري في ليبيا. أخيرا

الشرق األوسط، متحللة من بعض القيود والضغوط الدولية، مقارنة بالسابق، بعد أن أصبحت الحليف الرئيس ي 

 إلسرائيل في املنطقة. 

 وريا ( س2)

هناك تعارض في الرؤية التركية لألزمة السورية وتعقيداتها مع رؤية كل من إسرائيل واإلمارات. وتتركز تلك الخالفات 

حول املوقف من األكراد، باألخص قوات سوريا الديموقراطية، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. 

تركيا قامت بعدة عمليات عسكرية ضدها، وتعتبرها  وبينما تدعم إسرائيل واإلمارات هذه القوات وتؤ  يدها، فإن 

 مهدد ألمنها القومي. 

تركيا على امللف السوري  ثم تحالفهما في مواجهة  إن احتمالية انعكاس اتفاق التطبيع اإلماراتي واإلسرائيلي ومن 

ا مع تركيا ضمن مسار  يمكن من خالل عدة أوجه، فقد يتعاون الطرفان في الضغط على روسيا إلفشال تفاهماته 

أستانا. ويرجح أن يتركز ضغطهما في اتجاه مناطق شرق الفرات، وليس غرب الفرات وإدلب. ألن كسر التفاهمات 

املتمركزة على حدود إدلب، وهو ما لن تقبل به   وميلشياتهاالتركية الروسية في إدلب، سوف يصب في صالح إيران  

 إسرائيل.  

 

 الرابط(، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:8/2020/ 21يبيا يلقى ترحيبا إقليميا ودوليا، بي بي سي، إعالن وقف إطالق النار في ل 26
 الرابط (، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:21/8/2020اإلمارات ترحب بوقف النار في ليبيا، العربية نت،  27
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التنسيق اإلماراتي اإلسرائيلي تجاه دعم األكراد سوف وفي حال نجاح جون بايدن كرئي للواليات املتحدة، فإن  س 

أنقرة  قلق  الذي سيثير  العراق وسوريا، هو  في  األكراد،  األمد مع  بايدن طويل  تعاطف  في ظل  أكثر.   
ً
يصبح ممكنا

كان أنه  تايمز،  نيويورك  محرري  مع  محادثته  في  بايدن  وقد صرح   .
ً
رئيسا أصبح  إذا  بشدة ضد    األكبر،  سيصمد 

وبينما  .  28أردوغان بشأن املسألة الكردية، وأن آخر ش يء كان يمكن أن يقدم عليه هو التنازل له فيما يتعلق باألكراد 

يعترض ترامب    لم  العملية  دونالد  الفرات،  على  شرق  في  السالم"  "نبع  هذاالعسكرية  فيه  تاملوقف    فإن  خالفه 

كالكونج األمريكية  التقليدية  واالستخباراتاملؤسسات  والبنتاغون  بايدن،   ،رس  إليها  ينتمي  التي  املؤسسات  وهي 

 ومرجح أن يلتزم برؤاها في سياسته الخارجية.  

تركيا، عبر قيام أبو ظبي بوساطة   وإذا استطاع الطرفان اإلسرائيلي واإلماراتي تحييد إيران في ظل مواجهتهما مع 

تعليق  أو  تخفيف  خالل  من  السوري،  امللف  على  ذلك  ينعكس  فقد  واإلسرائيلي،  اإليراني  الجانبين  بين  وتهدئة 

 إسرائيل لضرباتها العسكرية للنفوذ اإليراني في سوريا.  

 ( العراق3)

من القواعد واملقرات العسكرية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق وقع بين   20نحو  تمتلك تركيا  

عام   العراق  كردستان  وحكومة  التركية  واملراكز 1995الحكومة  العسكرية  القواعد  من  عدد  يوجد  كما   .

قاعدة   منها  العراقية؛  األراض ي  داخل  التركية  ويثير االستخباراتية  بعشيقة.  في  مقلوب  جبل  قرب  زلكان  ناحية  في 

 تركيا، بسحب قواتها، 
ً
 بين بغداد وأنقرة، وطالبت الحكومة العراقية مرارا

ً
الوجود العسكري التركي في العراق خالفا

بعشيقة  معسكر  في  املتمركزة   
ً
يونيو  29خصوصا وفي  القواعد  2020.  من  املزيد  إقامة  اعتزامها  تركيا  أعلنت   ،

 

28LinkBobby Ghosh, The Real Reason Turkey Is Mad at Joe Biden, bloomberg, 17/8/2020, (Accessed on:28/8/2020),   
 الرابط (، 29/8/2020، )تاريخ الدخول:28/1/2020قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق، الشرق األوسط،   2920
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. وفي نفس الشهر، أعلنت تركيا أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية  30رية بشمال العراقالعسك

 . 31برية ضد حزب العمال الكردستاني، بمؤازرة من سالحي الجو واملدفعية 

ف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة املخابرات، بتشكيل الحكومة، وفي مايو منح 2020وفي أبريل  ِّ
 
ل
 
مجلس النواب ، ك

. املتغير األهم هنا، هو ما يشار إليه بأن الكاظمي مقرب من الواليات املتحدة.  32في العراق الثقة لحكومة الكاظمي

الزيار  تعدد  يالحظ  ففي خالل شهر الذلك  واألردن.  والسعودية ومصر  املتحدة  والواليات  العراق  بين  املتبادلة  ت 

وزير  2020أغسطس   قام  فيها ،  التقى  للعراق،  رسمية  زيارة  في  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية 

. كما قام األخير في نفس الشهر بزيارة للواليات املتحدة، التقى فيها بوزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو  33بالكاظمي

. 35ن، بين األردن والعراق ومصر . أيضا شهد نفس الشهر عقد قمة ثالثية في العاصمة عما34والرئيس دونالد ترامب 

كل هذه املؤشرات تشير إلى أن هناك ثمة توجه عربي إقليمي، مدعوم دوليا، نحو إحداث توازن في الداخل العراق 

املتحدة  بالواليات  الكاظمي  وعالقة  التوجه،  هذا  وإسرائيل  اإلمارات  تستغل  أن  إيران وتركيا. ومرجح  مواجهة  في 

 ظمي ملعارضة التواجد العسكري التركي، وتصعيد هذا امللف بقوة في الفترة املقبلة. والسعودية، نحو دفع الكا

 ( شرق المتوسط 4)

على الرغم من أن اإلمارات ليست من دول حوض شرق املتوسط، إال أنها منخرطة بشكل فاعل في الصراع الدائر في 

 لهذا ال 
ً
تموضع، أنشأت آلية دورية الجتماع ثالثي تلك املنطقة مع خصوم أنقرة، اليونان وقبرص ومصر. وترسيخا

 

(،  29/8/2020، )تاريخ الدخول:18/6/2020تركيا تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية في العراق وإقامة المزيد من القواعد العسكرية بشماله، آر تي عربي،  30
 الرابط 

(،  29/8/2020، )تاريخ الدخول:17/6/2020،  24تركيا تنشر قوات خاصة شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، فرانس   31
 الرابط 

 الرابط (، 29/8/2020، )تاريخ الدخول:7/5/2020مصطفى الكاظمي: من هو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟،  32
 الرابط (، 29/8/2020، )تاريخ الدخول:27/8/2020وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في زيارة غير معلنة، الجزيرة نت،  33
3427/7/2020, , atalayar, s pledges support for Iraq, but asks it to control Iranian militias in the countryUnited State 

nkLi(Accessed on:29/8/2020),  
 الرابط(، 29/8/2020، )تاريخ الدخول:21/8/2020قمة ثالثية بين األردن ومصر والعراق في عمان، الحرة،  35
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. كما شاركت اإلمارات وإسرائيل في عدد من املناورات 201936مع قبرص واليونان، عقد أولى اجتماعاته في نوفمبر  

أعوام   اليونان،  في  الدورية  العسكرية  نسخة  201937و  2018و   2017الجوية  حاليا  وتجرى  هذه    2020.  من 

 .38املناورات 

عندما أصدر شركاء إسرائيل في فلذلك    ؛عدم التورط بشكل مباشر وحدي في هذا الصراع   يل علىوتحرص إسرائ

 في  
ً
 مشتركا

ً
هوا فيه انتقادات لتركيا وتحركاتها،  2020مايو    11مشروع خط األنابيب "إيست ميد" واإلمارات بيانا ، وج 

 من البيان 
ً
بآخر للمحور املعادي لتركيا في هذا الصراع،    . إال أنها أقرب بشكل أو39اختارت إسرائيل أال تكون جزءا

 باشتراكها مع قبرص واليونان في خط أنابيب شرق املتوسط "إيست ميد" ملد أوروبا بالغاز، والذي تم توقيع 
ً
مدفوعة

ه اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة  ؤ . وهو الخط الذي يهدد إنشا202040االتفاق املتعلق به في يناير 

 . 201941وفاق الليبية، املوقع في نوفمبر ال

، أكدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية على دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا في 2020أغسطس  12ففي 

. وتزامن إعالن الدعم األخير مع اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، يعني أنه تمهيد للمستقبل  42البحر املتوسط  

 أكثر ضمن املحور املصري اليوناني القبرص ي اإلماراتي الفرنس ي في القريب 
ً
 إسرائيليا

ً
والذي مرجح أن يشهد انخراطا

شرق املتوسط؛ لتشديد الخناق على تركيا، ضمن استراتيجية تشمل كل اإلقليم، إلضعاف موقفها، وإجبارها على 

 قصوى التي يتبعها ترامب في مواجهة إيران.  التنازل في شرق املتوسط، في موقف مشابه الستراتيجية الضغط ال

 

 الرابط(، 8/2020//27، )تاريخ الدخول: 17/11/2019اإلمارات تستضيف االجتماع الثالثي األول مع قبرص واليونان، الرؤية،  36
 الرابط (، 8/2020//27، )تاريخ الدخول: 21/4/2020اإلمارات و"اسرائيل" جنبًا إلى جنب في مناورات عسكرية في اليونان، الميادين،  37
 الرابط(، 8/2020//27، )تاريخ الدخول: 21/8/2020لليونان، الجزيرة مباشر،  16 -في ظل التوتر مع تركيا.. اإلمارات ترسل طائرات إف 38
39LinkHAEL YOUNG, The Lure of Regional Hegemony, Carnegie, 27/7/2020, (Accessed on:26/8/2020), MIC  
 الرابط(، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:3/1/2020، 24أثينا: توقيع مشروع "إيست ميد" بين قبرص واليونان وإسرائيل لمد أوروبا بالغاز، فرانس  40
41u Akdeniz oyunu bozulacak, haberler, 28/11/2019, ğma! Rum ve Yunanların DoşTürkiye ile Libya arasında tarihi anla 

lantığbatarihi:27/8/2020),  ş(Giri 
 الرابط(، 27/8/2020، )تاريخ الدخول:12/8/2020إسرائيل تكشف عن موقفها من النزاع التركي اليوناني، الموجز،   42

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alroeya.com/173-76/2098193-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/948793/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-16-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://carnegie-mec.org/diwan/82349
https://www.france24.com/ar/20200103-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.haberler.com/turkiye-ile-libya-arasinda-tarihi-anlasma-rum-ve-12665016-haberi/
https://www.elmogaz.com/628004
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 ( القرن األفريقي 5)

تركيا واإلمارات وإسرائيل، من الدول الفاعلة في منطقة القرن األفريقي، المتالكهم جميعا  تعد األطراف الثالثة، 

رض الصومال، وتركيا قواعد عسكرية في تلك املنطقة. إسرائيل وقاعدتها في أريتريا، واإلمارات وقاعدتيها في أريتريا وأ

 وقاعدتها في الصومال.   

ولقد اكتسبت منطقة القرن األفريقي أهميتها الجيواستراتيجية من كونها منطقة موانئ حيوية إلطاللتها على البحر 

األحمر وخليج عدن واملحيط الهندي، ولكونها وسيلة لحماية املالحة العاملية إلطاللها على مضيق باب املندب، أو 

بوابة اقتصادية وتجارية نحو باقي دول أفريقيا جنوب القارة، وبوابة أفريقيا الشرقية نحو الجزيرة العربية   لكونها

جهة الجنوب، وقريبة من اليمن. كل هذه املعطيات جعلت من القرن األفريقي أكثر مناطق العالم احتواًء على قواعد  

جي فضاءات  عدة  في  عليها  االعتماد  يمكن  متقدمة،  إقليميين عسكرية  محورين  مالمح  بدت   
ً
ومؤخرا وسياسية. 

 متصارعين في الظهور في هذه املنطقة، بين السعودية واإلمارات من ناحية وتركيا وقطر من ناحية أخرى. 

تنسق اإلمارات  تداعياته ملنطقة القرن األفريقي، فقد  ينتقل  بين إسرائيل واإلمارات مرجح أن  إن اتفاق التطبيع 

تلك وإسرائيل وتوحد   في  تغيير موازين القوى  بإمكانه  التعاون االستخباراتي، والذي  باألخص في مجال  جهودهما، 

املنطقة لصالح املحور اإلماراتي السعودي في مواجهة تركيا وقطر. كما قد يركز الطرفان جهودهما نحو الصومال، 

يا من الصومال، أو خلخلة األوضاع ومحاولة دفع األوضاع السياسية واألمنية الداخلية، بشكل يؤدي إلخراج ترك

 هناك، بجعلها بيئة غير مستقرة ومناسبة للتموضع التركي العسكري. 

 ( األزمة الخليجية 6)

قت األزمة الخليجية من سياسة املحاور اإلقليمية، بين قطر وتركيا من ناحية والسعودية واإلمارات ومصر من عم  

. كما يجمع كل من قطر وتركيا عالقة تحالف  43الرئيس ي الرافض لحل األزمةناحية أخرى. وتعد اإلمارات الطرف  

 للمعطيات السابقة، فإن اتفاق التطبيع من 
ً
التوتر. واستنادا استراتيجي، فيما تعد عالقتهما مع اإلمارات شديدة 

 

43US interests in Middle Eric Shawn, UAE said to be holding up Gulf deal that could end Qatar blockade and protect   
LinkEast, Fox News  9/7/2020, (Accessed on:28/8/2020),  
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رائيل في خضم املمكن أن ينعكس على األزمة الخليجية بشكل سلبي، بحيث يطيل من أمدها. إذ أن اإلمارات وإس

لتركيا دور فاعل فيها، بما فيها ملف  التي  تركيا، فسيكون عليهما تشديد الضغط عليها في كل امللفات  صراعها مع 

األزمة الخليجية. وسوف تجد قطر نفسها مضطرة للتضامن مع تركيا في تلك املواجهة، بما قد يطيل من أمد األزمة 

 تلك األزمة. في احتمالية التأثير اإلسرائيلي على املوقف األمريكي الخليجية في املحصلة النهائية. فضال عن 

 خاتمة
 خلصت الورقة لعدد من النتائج على النحو التالي: 

،
ً
لهذا االتفاق، سواء من حيث تعدد مستويات ردود الفعل من وزارة   أوال تصدرت تركيا صفوف الدول املعارضة 

مل الرئاسة  باسم  املتحدث  ومن  للرئيس  املدرك الخارجية  في  بأنه  ذلك  ويشير  حدته.  حيث  ومن  الرئيس،  ستشار 

من خالل هذا االتفاق، خاصة مع األخذ  امستهدف ااالستراتيجي التركي اعتقاد راسخ بأن تركيا مرشحة ألن تكون طرف

التركية في االعتبار طبيعة العالقات شديدة التوتر التي تجمع تركيا بطرفي االتفاق. والذي قد يعني من وجهة النظر 

 أنه بمثابة إعالن تحالف إماراتي إسرائيلي في مواجهة تركيا، أكثر من كونه مجرد اتفاق لتطبيع العالقات. 

،
ً
لتطبيع    امصدر تهديد مشترك وخصمين إقليميين بالنسبة إلسرائيل واإلمارات، دافعك بينما تعد تركيا وإيران  ثانيا

البينية، فإن احتمالية أن ينتقل هذا التطبيع ملستوى أعلى،   بين طرفي   اهجومي  اإقليمي  اتحالف  ليصبحعالقاتهما 

، وذلك لعدد من  
ً
االتفاق وآخرين، في مواجهة أنقرة هو األكثر ترجيحا منه في مواجهة طهران أو حتى الطرفين معا

عالقات االتفاق  طرفي  مع  تركيا  تجمع  يوس ي    األسباب:  التطبيع  اتفاق  مهندس  إعالن  مع  خاصة  التوتر.  شديدة 

كوهين، أن تركيا الخطر الحقيقي على إسرائيل وليس إيران، ألنها دولة هشة ضعيفة. كما أتى االتفاق بعد إعالن 

في املنطقة. وتمتلك طهران بخالف أنقرة  تركيا  بأنهم سيحاسبون اإلمارات على سياستها ضد  التركي  ، وزير الدفاع 

أدوات تمكنها من ردع اإلمارات عن تبني أي سياسات عدائية ضدها. فضال عن أن هناك إجماع حول املواجهة مع  

تركيا بين حلفاء اإلمارات وإسرائيل، بخالف إيران، التي ال تؤيد فرنسا ومصر واليونان وقبرص املواجهة معها. بل إن 

األو  تضع  إيران،  مع  خالفاتها  برغم  نفسها،  كمهدد اإلمارات  تركيا  مثل  وداعميهم  السياس ي  اإلسالم  لتيارات  لوية 

وخصم إقليمي. كما قد ترغب اإلمارات في القيام بدور الوساطة بين إسرائيل وإيران، بهدف القيام بدور إقليمي فاعل  

 احتمالية نجاح جون باي
ً
دن كرئيس من ناحية، وتحييد إيران عن تركيا في املواجهة املرتقبة من ناحية أخرى. أخيرا
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تمهد األرضية أكثر   قد للواليات املتحدة، وسياسته املحتملة متمثلة في التهدئة مع إيران في مقابل التصعيد مع تركيا،  

 للمواجهة مع أنقرة وليس طهران. 

ً
ً
ليمي ، إذا ما قرر الطرفان اإلماراتي واإلسرائيلي االنتقال من خانة التطبيع في عالقاتهما، ملستوى التحالف اإلقثالثا

التركي مرشح أن يمتد لعدة ملفات رئيسية:   النفوذ  تداعيات ذلك على  تركيا، الحتواء نفوذها اإلقليمي، فإن  ضد 

تشبه   قد  والتي  االستراتيجية  هذه  والعراق.  سوريا  ليبيا،  الخليجية،  األزمة  األفريقي،  القرن  املتوسط،  شرق 

ستتطلب من تركيا استراتيجية مقابلة تقوم على املبادرة  استراتيجية الضغط القصوى التي يتبعها ترامب مع إيران،

باألخص محاولة كسب   وعدم االقتصار على رد الفعل، فضال عن إعادة النظر في تحالفاتها اإلقليمية والدولية، 

وتحييد   والدولية،  اإلقليمية  األطراف  من  العديد  دعمها  األطرافدعم  كسب  في  تفشل  من ،  التي  سيتطلب  ما 

 خارجية التركية أن تكون أكثر مرونة من السابق، ومستعدة لتقديم تنازالت أكثر من أي وقت مض ى. السياسة ال
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