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 مقدمة

وة نظيره التركي، رجب عاًما من الجفاء، حطَّت طائرة الرئيس اإلسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، يف أنقرة تلبية لدع 12بعد 
طيب أردوغان، الذي تتجه بالده نحو إعادة ترميم العالقات مع تل أبيب، وإحياء التعاون املشترك يف عدد من امللفات 

 يف اإلقليم، خاصة ملف الطاقة شرق البحر األبيض املتوسط.

لتها أنقرة، إال أن األخيرة استبقت وإن بدت إسرائيل متحفظة بعض الشيء يف التجاوب مع اإلشارات اإليجابية التي أرس
الزيارة وأعقبتها بجملة من التصريحات التي أشارت إلى الرغبة بالتعاون يف ملف الطاقة، وأن تركيا ما زالت الخيار األمثل 

شباط لنقل الغاز اإلسرائيلي للتصدير نحو أوروبا، وفًقا ألكثر من تصريح للرئيس أردوغان يف يناير/كانون الثاني وفبراير/
. وقد أكد هذا املسعى تصريحات أخرى ُنقلت عن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، حول الترتيب (1)املاضيين

لزيارتين له ولوزير الطاقة إلى إسرائيل مطلع أبريل/نيسان، بهدف إعادة تعيين السفراء، وبحث ملف غاز شرق 
 .(2)املتوسط

 خلفية تاريخية

مرَّت العالقات بين البلدين بالعديد من محطات التوتر منذ القطيعة التي أعقبت قتل إسرائيل لعشرة نشطاء أتراك 
، إال أن االعتداء اإلسرائيلي 2016. وبالرغم من إعادة تطبيع العالقات، عام 2010ىلع سفينة مايف مرمرة يف مايو/أيار 

، قاد إلى طرد أنقرة للسفير اإلسرائيلي، لترد تل أبيب باملثل، وتبقى الحال كما هي 2018، عام ىلع مسيرات العودة
عليه حتى يومنا هذا. لم تتسم الفترات املاضية بالقطيعة الدبلوماسية والسياسية فحسب، بل شهدت عديًدا من 

 أردوغان وصف زيارة هرتسوغ بأنها نقطة تحول جديدة يف العالقات بين الجانبين )وكالة األناضول(



مني بينهما بعد أن كان لهما تاريخ طويل التصريحات الحادة بين الطرفين، إضافة إلى توقف التنسيق االستخباري واأل
 .(3)من الشراكة االستراتيجية

وقد عزَّز من هذا التباعد حالة االستقطاب الحاد الذي يعيشه اإلقليم، وانقسامه ىلع ثالث من القضايا، هي: املوقف 
ى األزمة الخليجية، ليجد الجانبان نفسيهما ىلع من القضية الفلسطينية، واملوقف من الثورات العربية، إضافة إل

طريف نقيض يف القضايا الثالث. تزامن هذا التناقض بين البلدين مع االكتشافات املتالحقة لحقول الغاز الطبيعي 
لبيتها ضمن جغرافيا معقدة ، تقع غا(4)تريليون قدم مكعب  122.4، والتي ُقدِّرت بقرابة 2010شرق البحر املتوسط منذ 

 ومساحات مائية متنازع عليها.

وكما هو معلوم فإن الشركات املنتجة للغاز وكذلك الدول املستهلكة لن ترغب باالستثمار يف حقول متنازع عليها أو 
، منطقة تفتقر لالستقرار؛ مما أغرى مجموعة من دول املتوسط بالتكتل تحت مظلة مشروع منتدى غاز شرق املتوسط

، بهدف البحث يف فرص االستفادة من الغاز عبر االلتفاف ىلع النزاعات ال حلها، وعقد صفقات ترسيم ثنائية 2018عام 
للحدود البحرية، والبحث عن أبواب دولية للتمويل والدعم. ويضم املنتدى يف عضويته كالا من مصر، وإسرائيل، 

، مع استبعاد تركيا التي تمتلك أطول شاطئ (5)فرنسا وإيطالياوقبرص، واليونان، واألردن، وفلسطين باإلضافة إلى 
 يطل ىلع البحر املتوسط، وغياب سوريا ولبنان.

تبنَّى املنتدى منذ تأسيسه مشروع خط أنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف لتصدير غاز املتوسط إلى أوروبا بمسافة 
من الشواطئ اإلسرائيلية نحو جمهورية قبرص ثم إلى جزيرة كريت اليونانية باتجاه كم، انطالًقا  1900تمتد لقرابة 

مليار  12-7مليارات متر مكعب/سنوياا قابلة للزيادة، وبتكلفة تقديرية تتراوح بين  10إيطاليا، وبسعة نقل أولية تبلغ 
 .(6)دوالر

إذ يمر املسار املقترح من املياه التي تعتبرها كل من تركيا وجمهورية شمال لم تْخِف أنقرة امتعاضها من املشروع 
قبرص حقوًقا مائية خاصة بهما، كما سيسهِّل يف حال إنجازه ىلع اليونان وقبرص استغالل حقول غاز متنازع عليها 

شاريع ذات االهتمام عبر سياسة األمر الواقع. وكانت املفوضية األوروبية قد أدرجت "إيست ميد" يف قائمة "امل
التي تحظى بحصة وافرة من ميزانيتها. لكن جملة من التحديات والصعوبات التمويلية واجهت املشروع  (7)املشترك"

يناير/كانون الثاني املاضي، تخطرها فيها بعدم  10منذ اعتماده، وقد جاءت رسالة وجهتها الواليات املتحدة ألثينا يف 
 لتزيد من العقبات أمامه.( 8)حماسها لخط أنابيب "إيست ميد"

التقطت تركيا املوقف األميركي سريًعا؛ إذ وجدت فيه نافذة تستطيع من خاللها كسر جدار العزلة وسياسة األمر الواقع 
التي أراد "إيست ميد" فرضهما عليها، فعمدت إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس اإلسرائيلي لزيارتها، وملف الغاز ىلع 

  رأس أولوياتها.

 

 



 لة التوقيتدال

ولئن كان سحب الدعم األميركي ملشروع "إيست ميد" هو الدافع املباشر خلف الدعوة التركية، إال أن جملة من 
املتغيرات املحلية واإلقليمية والدولية كانت قد أنضجت فكرة إحياء العالقات مع إسرائيل، والولوج منها نحو محاولة 

 كسر العزلة يف شرق املتوسط.

شهد البالد أزمة اقتصادية هي األولى يف حدَّتها منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، خسرت خاللها داخلياا، ت
. كما تنتظر البالد انتخابات حاسمة بعد (9)%54الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها ووصلت نسب التضخم إلى حدود 

ب مع تل أبيب، واإلعالن عن تقوية موقفها بخصوص غاز املتوسط إرسال إشارات عام، وترى أنقرة أن من شأن التقار
إيجابية تسعف االقتصاد من جهة، وتقوِّي موقف الحزب الحاكم من جهة أخرى. وتقليدياا، تنظر أنقرة إلى العالقة مع 

 العالقة مع إدارة جو بايدن.إسرائيل كمدخل معقول للتقرب من اإلدارة األميركية السيما يف ظل التراجع النسبي يف 

أما إقليمياا، فيأتي التقارب يف ظل مراجعة للسياسة الخارجية التركية، أسفرت خالل العام األخير عن حوارات وزيارات 
متبادلة مع كلٍّ من اإلمارات ومصر والسعودية. وكان الفًتا أن أنقرة حاولت أكثر من مرة استمالة الجانب املصري للتنسيق 

 شرق املتوسط عبر طرح رؤى لترسيم حدود بين البلدين، وىلع الرغم من أن تركيا طرحت ىلع القاهرة معها يف
 ، إال أن القاهرة لم ُتْبِد حتى اآلن أية رغبة بالتوافق.(10)2020صفقة أكثر سخاء مما وقَّعته األخيرة مع أثينا، عام 

التركية التي ُوقِّعت يف نوفمبر/تشرين الثاني -ة شديدة اتفاقية ترسيم الحدود الليبيةوقد كانت القاهرة أدانت بلهج
، بينما التزمت تل أبيب الصمت حيالها، يف محاولة لترك الباب موارًبا إلمكانية التفاهم مع أنقرة ضمن صفقة (11)2019

حظوظ مثل هذه الصفقة بعد فشل نتنياهو املتكرر بتشكيل حكومة شاملة إلعادة تطبيع العالقات، وقد ازدادت 
 .(12)إسرائيلية؛ إذ حمَّلت تركيا يف أكثر من مناسبة حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل بترميم العالقات

إلى خفض التصعيد وتجميد خطوات  2021أما ىلع صعيد العالقة مع اليونان، فُيلحظ جنوح الطرفين منذ مطلع 
، إضافة لتلبية رئيس الوزراء اليوناني دعوة أردوغان لالجتماع ىلع هامش املنتدى (13)التنقيب األحادية عن الغاز

 .(14)ارس/آذار الجاريم 12الدبلوماسي يف أنطاليا يف 

دولياا، تأثرت تركيا كغيرها من البلدان بارتفاع أسعار الطاقة إثر زيادة الطلب العام يف األسواق اآلسيوية، وارتفاع الطلب 
تزيد من ارتفاع فبراير/شباط املاضي ل 24عاملياا بعد رفع إغالقات كورونا، وجاءت الحرب الروسية ىلع أوكرانيا يف 

، كما تجددت معها املخاوف األوروبية من االعتماد ىلع الغاز الروسي (15)2008األسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ 
 والحاجة املاسَّة لتنويع مصادر الطاقة.

ركي ال تأمل أنقرة من خالله بإعادة فتح كل ما سبق جعل من اللحظة اآلنية التوقيت األكثر مناسبة لتقارب إسرائيلي/ت
السفارات فحسب، إنما يشمل تنسيًقا استراتيجًيا شاماًل بما يف ذلك محاولة التأثير يف توازنات شرق املتوسط، 

 بطريقة تضمن أال يبقى الغاز محبوًسا لسنوات أخرى يف البحر.

 



 حلف إسرائيلي/تركي شرق املتوسط؟

 مع إسرائيل يف ملف غاز املتوسط ىلع اتجاهين اثنين: تنطوي الرؤية التركية للتعاون

: يتمثل بإنشاء خط أنابيب بحرية ينقل الغاز اإلسرائيلي من حقل ليفيثيان إلى البر التركي، بحيث تشتري االتجاه األول
لألناضول  تركيا حصة منه لالستخدام املحلي، وتصدِّر حصة أخرى إلى أوروبا مستفيدة من خطوط أنابيب الغاز العابرة

 املوجودة أصاًل.

، حيث خاضت 2013ال تبدو هذه الفكرة جديدة كلياا؛ إذ كانت موضوعة ىلع طاولة النقاش بين تركيا وإسرائيل، عام 
شركة "زورلو" القابضة املقربة من الحكومة التركية شهوًرا من املفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية لبناء خط أنابيب 

كيلو متًرا، يمتد من  130مليارات متر مكعب/سنوياا، وبطول  10-8دوالر، وبسعة نقل تتراوح بين مليار  2.5-2بتكلفة 
الذي ينقل  TANAP، حيث يتصل مع خط أنابيب (16)حقل ليفيثيان مقابل شواطئ تل أبيب إلى ميناء جيهان التركي

 .2019ترًحا ىلع الورق آنذاك، وجرى تشغيله عام الغاز األذربيجاني نحو أوروبا، والذي كان مق

بينما  TANAP٪ من أسهم 58وحيث إن شركة النفط الحكومية ألذربيجان، التي تعد حليفة استراتيجية لتركيا، تمتلك 
٪ منها، باإلضافة لوجود فائض بالسعة التشغيلية ال يبدو أن 30تمتلك شركة أنابيب البترول الحكومية التركية قرابة 

لنقل الغاز  TANAPذربيجان ستكون قادرة ىلع استغالله يف املدى املنظور، فإن أنقرة تدفع باتجاه استخدام أ
؛ مما يجعل هذا املسار أكثر منافسة من حيث الجدوى (17)اإلسرائيلي نحو أوروبا دون الحاجة لبنية تحتية إضافية

 االقتصادية من "إيست ميد".

تراهن تركيا ىلع أن مشروًعا الستهالك وتصدير الغاز اإلسرائيلي عبر أراضيها سيقوِّي من موقفها من  تجاه الثاني:اال
النزاع ىلع الغاز، ولن يتركها وحيدة خارج حلف سياسي وأمني يتشكل يف شرق املتوسط يف معزل عنها، كما يأمل 

 للرغبة التركية بتوقيع اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود البحرية. صانع القرار بأن يؤثر ذلك ىلع موقف القاهرة املتجاهل

لكن األهم هنا أن بناء خط أنابيب يربط الحقول اإلسرائيلية بالبر التركي، سيعني بالضرورة الحصول ىلع موافقة 
يجب أن تحصل ( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بأن خطوط األنابيب 3)79جمهورية قبرص؛ إذ تفيد املادة 

، وهي املوافقة التي إن تمت، فستعني (18)ىلع موافقة الدول التي تمر عبر املنطقة االقتصادية الخاصة بها
 -بقدٍر ما-استعداد الجانب القبرصي ومن خلفه اليوناني للنظر يف املطالب التركية، وهذا بالتحديد كما قد يكون 

خالفات العالقة بين الجانبين، فإنه قد يكون أيًضا الصاعق الذي ينسف أية إمكانية لتحويل املشروع ضماًنا لتسوية ال
 اإلسرائيلي إلى حقيقة.-التركي

 الرؤية اإلسرائيلية

ويف مقابل الرؤية التركية نجد أن لدى إسرائيل منطلقات مغايرة للتعاطي مع ملف الغاز عموًما، والتعاون مع أنقرة 
اعتمدت إسرائيل منذ إنشائها ىلع استيراد الطاقة من روسيا ودول االتحاد السوفيتي سابًقا، ومؤخًرا بشكل خاص. 

. شكَّلت هذه االعتمادية معضلة لدى صانع القرار الذي رأى فيها قيًدا سياسياا (19)مصر التي غذَّتها بالغاز الطبيعي



وقد انعكس ذلك ىلع سياسات الطاقة التي اعتمدتها إسرائيل منذ اكتشافها للغاز مطلع واقتصادياا يف جوار معاٍد، 
 القرن الجاري، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

أواًل: االكتفاء الذاتي أواًل والتصدير ثانًيا: وضعت إسرائيل الكثير من القيود ىلع عملية التصدير، وجعلت أولويتها سدَّ 
، اتجهت حصًرا لإلنتاج الداخلي، واستمرت يف 2000ب"، عام -ة. فمنذ اكتشاف حقل "مارياحتياجات السوق املحلي

عمليات التنقيب والتطوير سعًيا لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز. وبعد توسع االكتشافات بما يفوق بكثير االحتياجات 
من إجمالي االنتاج، وخصَّصت حقل تامار ثاني  ٪40، قراًرا يقضي بأال تتجاوز نسبة التصدير 2013املحلية، اعتمدت، عام 

 .(20)أكبر الحقوق املكتشفة للسوق املحلية

ثانًيا: التصدير عبر األنابيب وليس اإلسالة: تدرك إسرائيل التحديات األمنية التي تحيط بساحلها، لذلك اختارت أال تقوم 
رجَّحت تصدير الغاز عبر أنابيب وإسالة الفائض منه يف محطتي إدكو ودمياط ببناء محطات إسالة برية أو عائمة، و

املصريتين، وذلك تجنًبا للمخاطر األمنية والبيئية التي قد يسبِّبها استهداف محطات الغاز، وهذا أحد أسباب حماسها 
 سالة.ملشروع "إيست ميد"؛ إذ يضمن تدفًقا بكميات جيدة من الغاز دون الحاجة لبناء محطات إ

ثالًثا: الغاز كأداة للنفوذ اإلقليمي: لم تنتقل إسرائيل لتصدير الغاز إال بعد عقدين من االكتشافات، فأبرمت صفقتين 
 10ىلع التوالي، صادقت ىلع أن تصدِّر بموجبهما ما مجموعه  2018و 2016للتصدير مع كل من األردن ومصر، عامي 
 .(22) (21)عاًما 15لبلدين وملدة مليارات متر مكعب سنوياا من الغاز إلى ا

، يف تعبير يعكس (23)1979اعتبرت إسرائيل الصفقة مع مصر هي االتفاق األهم بين البلدين منذ اتفاقية السالم، عام 
ت برهن سوق الطاقة لدول الجوار للغاز اإلسرائيلي، كما استخدمت الغاز أداة توظيف تل أبيب للغاز أداًة للنفوذ؛ إذ قام

لتعزيز التقارب مع دول اإلقليم، السيما يف املجالين األمني والعسكري كما يف الحالة مع اليونان، وذلك ىلع الرغم 
رب مع اإلمارات بصفقة بيع من وجود حكومة يسارية ال ينظر جمهورها بدفء للعالقة مع إسرائيل، وعززت عبره التقا

 .(24)2021٪ من حصة حقلي تامار وداليت لشركة مبادلة للبترول التابعة لحكومة أبوظبي أواخر 22

إلى التفاوض مع أنقرة ىلع نقل الغاز كفرصة لتعزيز التنسيق والتعاون  2014-2013وقد نظرت إسرائيل بين عامي 
، وهو األمر الذي لم يتحقق؛ مما أفرغ املشروع من مضمونه وفًقا للرؤية اإلسرائيلية. وتعكس اإلقليمي املشترك

تصريحات املسؤولين الرغبة يف تنويع مسارات تصدير الغاز، فال تكون مقتصرة ىلع دول قد تتعرض التجارة معها 
اد األوروبي عبر "إيست ميد" كأولوية، لتقلبات السياسة أو ضغط احتجاجات الشارع، لذلك تضع التصدير املباشر لالتح

وذلك لـ"حرمان الدول العربية من فرصة وضع إسرائيل تحت ضغط سياسي"، وفق تعبير يوفال شتاينتس وزير الطاقة 
 .(25)السابق

 

 

 



 تركيا-حظوظ وفرص أنقرة من خط أنابيب إسرائيل

 الجدوى االقتصادية

تبدو امليزانية املالية الضخمة التي يتطلبها "إيست ميد" أكثر العقبات أمامه، وتعود تكلفته الضخمة لطول املسار 
. وعليه، فإن ميزانية خط أنابيب (26)وللتحديات التقنية التي يتطلب تجاوزها بناء األنابيب يف أعماق بحرية سحيقة

منافسة فعاًل، لكن هذا ال ينفي الشكوك حول مدى حماسة األطراف املعنية لتغطية التكاليف،  تركيا تبدو-إسرائيل
السيما أن توصية من معهد األمن القومي اإلسرائيلي نبَّهت إلى أن اتفاًقا للطاقة مع تركيا ال يمكن أن يتحقق إال 

 يبدو أن االتحاد األوروبي قد يكون متحمًسا للمشاركة يف تمويل خط . وال(27)بمشاركة طرف ثالث يتولى التمويل
تركيا؛ إذ ما زالت خيارات سياسته الخارجية ترجح دعم مسار "إيست ميد" الذي يلتقي مع رؤاه األمنية للمنطقة، -إسرائيل

ياب الدور القيادي ألملانيا يف إلى جانب االنحياز الفرنسي الكامل للرواية اليونانية بشأن النزاع البحري مع تركيا، وغ
 االتحاد.

صحيح أن أوروبا معنية ىلع الدوام، وبعد العدوان الروسي ىلع أوكرانيا بالخصوص، بإيجاد بديل عن الغاز الروسي، إال 
-6تركيا من غير املمكن أن يلعب دور البديل، فقد تتمكن سعة نقله من تغطية نسبة تتراوح بين -أن خط إسرائيل

. ومن (28)2021مليار متر مكعب سنوياا وفق استهالك عام  155غاز الذي تستورده أوروبا من روسيا والذي يبلغ ٪ من ال12
جهة أخرى، يرى تيار وازن من صنَّاع القرار يف االتحاد أن من مصلحة أوروبا عدم استنزاف ميزانيات ضخمة ىلع مشاريع 

الغاز عبر األنابيب بينما يف مقدورها االستعاضة عنها بشحنات الغاز املسال خالل خطة التحول طويلة األجل الستيراد 
نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو الهدف الذي اعُتمد يف خارطة طريق تهدف لتصفير انبعاثات غازات االحتباس 

 .(29)2050الحراري بحلول عام 

 يونانيالعامل القبرصي/ال

تركيا أن يمر إما عبر املياه اإلقليمية -عند النظر يف خارطة شرق املتوسط، يلحظ املرء أن من شأن خط أنابيب إسرائيل
السورية أو عبر ما تراه قبرص منطقتها االقتصادية الخاصة. وقد كانت هذه املعضلة أحد أسباب تعثر مفاوضات 

 يلي ىلع غزة يف حينه.إلى جانب العدوان اإلسرائ 2014املشروع عام 

ليس من املمكن فحص مشاريع خطوط األنابيب دون النظر إلى البيئة السياسية واألمنية لدول العبور، ويف ظل غياب 
أي أفق منظور لحل األزمة السورية بما يضمن استقراًرا نسبياا، إلى جانب الحضور القوي لكل من روسيا وإيران واملرجح 

 ال تبدو فكرة العبور من املياه السورية مجدية للنقاش. استمراره ملا بعد الحل،

أما جمهورية قبرص التي تتعدد ملفات النزاع بينها وبين تركيا، فلن تبدو مرحِّبة باستضافة خط األنابيب، السيما أن 
كية قد ذلك يعني القضاء ىلع آخر اآلمال بتنفيذ "إيست ميد". ولحل هذه املعضلة، كانت شركة تورجاس بترول التر

، أن يشمل املشروع أيًضا تمويل منشأة إلسالة الغاز الطبيعي يف جمهورية قبرص، يف مقابل 2013اقترحت، عام 



، لكن صفقة كهذه لم تعد مغرية اليوم حيث توصلت قبرص إلى (30)موافقة األخيرة ىلع استضافة خط األنابيب
 .(31)2019بتمويل أوروبي لبناء املحطة يف ميناء فاسيليكوس، عام صفقة مع مستثمر أجنبي مدعومة 

 تركيا مركز إقليمي للطاقة

تأمل تركيا أن تصبح مركز عبور للطاقة، وزيادة حظوظها لتكون قوة إقليمية يف املنطقة باستخدام الطاقة أداة 
جرى التعبير عنها يف تصريحات عدة ملسؤولين أتراك، اعتبرت أن  سياسية. ال تخفى هذه الرؤية ىلع أي مراقب؛ إذ

 .(32)"تركيا تقع يف مركز الجغرافيا السياسية للطاقة" بين بحر قزوين والشرق األوسط وأوروبا

يعتمد بيع ونقل الغاز ىلع السمعة الحسنة لدول العبور؛ إذ يمكن للدول الناقلة أن تعطِّل توصيل الغاز من املنتج 
إلى املستهلك عبر تدابير مختلفة، من بينها املراقبة غير القانونية لخط األنابيب، أو التراخي تجاه التهديدات األمنية 

ا ىلع املنتجين واملستهلكين، السيما إن كانت كميات الغاز املنقولة ألغراض سياسية، وتمتلك دول العبور نفوًذ
ضخمة، ولم تكن هناك طرق نقل بديلة؛ إذ قد تحاول مراجعة شروط االتفاقيات طويلة األجل للمطالبة برسوم عبور 

، ال يمكن دراسة مشاريع خطوط األنابيب دون . لذلك(33)أىلع، وخصومات أكبر ىلع األسعار، وحقوق إعادة تصدير للغاز
 التمحيص يف السياسات املحلية لدول العبور واملخاوف املتعلقة بسياستها الخارجية.

يرتبط أمن الطاقة بشكل كبير بأمن اإلمداد، لذلك تعد االعتبارات السياسية عاماًل حاسًما لدعم مشاريع خط أنابيب 
. صحيح أن الجدوى االقتصادية تلعب دوًرا حيوياا أيًضا، لكن الدول قد تميل (34)امعين، أو قد تسهم يف إحباطه تماًم

يف كثير من األحيان للجنوح نحو خيارات مكلفة اقتصادياا لكنها توفر حداا مريًحا من االستقرار السياسي واألمني؛ إذ 
 دى.ُينظر لذلك ىلع أنه استثمار مضمون وطويل امل

ويف ضوء ما سبق، يبرز التساؤل حول الرغبة اإلسرائيلية يف املضي قدًما بمشروع استراتيجي يحصر تصدير غاز أكبر 
عاًما من فقدان الثقة بين الجانبين، وقبل أن تجري البرهنة ىلع جدية  12حقل إسرائيلي باملسار التركي، وذلك بعد 

حول رغبة أوروبا باالعتماد ىلع تركيا كدولة عبور، يف سياق مسعاها املصالحة هذه املرة، ولعل السؤال نفسه يبرز 
 لالنعتاق من االعتمادية ىلع روسيا.

فلئن كانت تركيا ُيصطلح ىلع اعتبارها "دولة تجارة"؛ بمعنى أن سياستها الخارجية تتشكَّل باطراد من خالل االعتبارات 
، فإن املحرِّك الرئيس للسياسة الخارجية اإلسرائيلية بشأن الغاز هو األمن وأمن الطاقة وليس (35)التجارية واالقتصادية

املكاسب االقتصادية، ولعل ذلك ما جعل أنقرة تبدو مندفعة يف تقاربها األخير وتصريحاتها الواضحة حول التعاون 
 يف ملف الغاز، بينما تتسم تل أبيب بمزيد من الحذر.

شراء تركيا غاز حقل ليفيثيان وفتح الطريق إلسرائيل من أجل تصديره نحو أوروبا، ال يتناقض مع رؤية  وأخيًرا، إن كان
اإلسرائيلي، واعتبار حل الدولتين وصفة إلنهائه، إال أن الفلسطينيين يؤمنون بأن إسرائيل -أنقرة للصراع الفلسطيني

ملسلحة لحماس إلى إرسال رسالة رفض لهذا تستغل غازهم املنهوب بطريقة غير شرعية، وقد عمدت الذراع ا
، مما حدا بوزارة 2021االستغالل عبر استهداف منصة استخراج حقل تامار خالل املواجهة بين الجانبين يف مايو/أيار 



ه ىلع مستقبل تأمين ، وهو السيناريو الذي يلقي بظالل(36)الطاقة إلى إغالقها بضعة أيام رغم الخسائر االقتصادية
خطوط األنابيب. ولئن كانت أنقرة تعتبر تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا وسيلة تعزز من حظوظ تحولها إلى قوة 
إقليمية، فإن هذا الدور قد يترك انطباعات سلبية لدى شعوب املنطقة، بطريقة تقوِّض من هذه الحظوظ، فما زالت 

رية، مع إسرائيل محل رفض واستياء شعبي، ويشهد الشارع األردني احتجاجات دورية اتفاقيتا الغاز، األردنية واملص
 .(37)وحتى اليوم 2016ىلع االتفاقية منذ إبرامها عام 

 خالصة

مال بأن ختاًما، ال يخفى أن الدافع الرئيس للحماسة التركية نحو إعادة تفعيل العالقات مع إسرائيل، ينصبُّ ىلع اآل
تساعدها األخيرة يف كسر عزلتها شرق املتوسط، وذلك عبر تفعيل نقاش خط أنابيب إسرائيل/تركيا، الذي تراه أنقرة 
مسعًفا القتصادها واحتياجاتها املتنامية للطاقة، وفرصة لتعظيم قوتها اإلقليمية بالتحول ملركز عبور للغاز، وورقة 

 جزيرة قبرص. قوة يف النزاع البحري مع اليونان ويف

غير أن مشروًعا بهذا الحجم من حيث امليزانية، وطول األجل، والحاجة املسبقة لالستقرار السياسي واألمني، والبعد 
عن تقلبات السياسة الخارجية، تقف دونه العديد من العقبات؛ إذ يتطلب قبل التفاوض عليه، بناء حالة مستدامة من 

متانة هذه الثقة أمام تناقض االنحيازات السياسية يف اإلقليم التي تفرِّق الطرفين  الثقة بين أنقرة وتل أبيب، واختبار
 أكثر مما تجمعهما.

وإن كانت توجهات السياسة الخارجية التركية تتأثر باملحددات االقتصادية، فإن إسرائيل تولي مسألة األمن االهتمام 
املنصب الفخري، للقاء أردوغان، يف حالة تعكس تحفظ  األكبر، ولعل هذا ما يفسِّر تصدير تل أبيب لرئيسها، ذي

إسرائيل. لذا، يبدو من املرجح أن تدفع تل أبيب نحو انتزاع املزيد من املكاسب من أنقرة، يف سياق املطالبة بإثبات 
 حسن النوايا، قبل التقدم بخطوات جدية بخصوص الغاز.

لعقدة االضطرار التركية يف ملف شرق املتوسط، فإن تل  تركيا يمثل مفتاًحا-وإن كان مشروع خط أنابيب إسرائيل
أبيب تبحث عن مفتاح لعقدة اضطرارها لدى األوروبيين وليس األتراك؛ إذ ترى أن مسار "إيست ميد" يوفر تجارة مباشرة 
 مع أوروبا بطريقة تضمن تدفًقا سلًسا للغاز يف حال عصفت التقلبات واالضطرابات األمنية يف محيطها العربي

 واالسالمي.

الثقة التي تحتاج إلى عملية بناء تسري أيًضا ىلع العالقة مع األوروبيين، الذين لن يكونوا متحمسين لتمويل مشروع 
يحوِّل تركيا إلى نقطة عبور استراتيجية للطاقة، بطريقة تمنحها النفوذ ىلع املستهلكين األوروبيين، وتقوي موقفها 

قليم، السيما أن ارتباطات االتحاد األوروبي تستوجب نظرياا أولوية دعم مصالح وحضورها يف العديد من ملفات اإل
 الدولتين العضوين؛ اليونان وقبرص.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ىلع الرغم من إبداء الواليات املتحدة، يف يناير/كانون الثاني املاضي، عدم حماستها تجاه 
فقد تذرعت واشنطن باملخاوف البيئية واحتماالت عدم االستقرار التي "إيست ميد" إال أن هذا ال يعني موت املشروع، 



يحملها، يف إشارة ضمنية الستثناء تركيا منه، إال أن مقاربة التعاطي مع ملف الغاز من املنظور البيئي، أو من منظور 
ود مقاربة األمن القومي األوكرانية، وستع-بناء السالم واالستقرار بين الفرقاء، ستتراجعان ىلع وقع الحرب الروسية

األوروبي وسياسة الردع ضد روسيا إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى، وهي املقاربة الواقعية ألمن الطاقة، والتي 
ترجح خيار التعاطي مع التحديات التقنية واالقتصادية، ىلع خيار اللعب يف بيئة تغيب فيها الثقة وتعصف بها 

 تقلبات السياسة الخارجية.

 .باحثة يف العالقات الدولية، ي سنوارأمان*
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