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املرتبطــة  املســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  يف  بالتحوالــت 
الدوليــن،  واألمــن  األقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، يف قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

استقبل الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، يوم األربعاء 9 مارس/آذار 2022، يف العاصمة 
يارة من نوعها منذ 14  الرتكية أنقرة، الرئيس “اإلرسائيلي” )إسحق هرتسوغ(، يف أول ز
يارة يومني تم خاللها استكمال مناقشة خطوات استعادة العالقات  عاما. استغرقت الز
بني الجانبني، بعد لقاءات متواصلة جرت منذ أشهر بني الجانبني على مستويات متعددة، 
أغلبها عرب القنوات األمنية. ومرت العالقات الرتكية اإلرسائيلية بفرتة من التوترات والقطيعة 
منذ حادث السفينة مرمرة يف عام 2010 والذي أسفر عن مقتل نشطاء أتراك على أيدي 
سابق  إىل  تعد  مل  السياسية  العالقات  أن  إال  القضية،  تسوية  ورغم  اإلرسائيلية.  القوات 
ارتفع حجم  املايض، حيث  العقد  االقتصادي خالل  التعاون  وترية  تزايدت  بينما  عهدها، 
التبادل التجاري بني الجانبني من 3.4 مليار دوالر يف عام 2010 إىل 8.1 مليار دوالر يف 

عام 2021.

أطلقت أنقرة مراجعة لسياستها الخارجية يف النصف الثاين من 2020، ضمن تقييم 
عام استهدف االستعداد النتخابات رئاسية وبرملانية حاسمة عام 2023. بدأ الحزب 
الحاكم بمراجعة لألوضاع الداخلية، خاصة الضغوط االقتصادية اليت تطلبت باألساس 
االتحاد  مع  جادة  تهدئة  سياسة  أنقرة  تبنت  ثم  ومن  الجيوسياسية.  التوترات  تخفيف 
األورويب، الرشيك االقتصادي األول لرتكيا. كما بدأت تخفيف حدة الرصاع مع األطراف 
اإلقليمية، السعودية ومرص، واليونان، و”إرسائيل”، واإلمارات. ثم جاء تغري اإلدارة األمريكية 

وفوز “بايدن”، ليعزز من مناخ التهدئة اإلقليمية بشكل عام.

تركيا و”إرسائيل”: مالمح تفاهمات 
إقليمية يعززها التعاون يف مجال الغاز

الحدث

التحليل: أبعاد اسرتاتيجية لتطبيع عالقات تركيا و”إرسائيل”
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ص 02 كذلـك، تسـعى تركيـا إىل التصـدي ملسـاعي فـرض العزلـة عليهـا يف منطقـة رشق 
املتوسـط الـيت قادتهـا مـرص واليونـان، ومـن ثـم عملـت علـى فتـح مسـارات للتفاهـم 
مـع مـرص خاصـة يف ملفـي الرتسـيم البحـري والـرصاع يف ليبيـا، ثـم التعـاون يف مجـال 
الطاقـة مـع مـرص و”إرسائيـل” بهـدف تخفيـف حـدة عداء التحالـف القائم بني مرص، 

واليونـان، و”إرسائيـل”، وقـربص، والـذي مثـل العـداء لرتكيـا أحـد أهـم دوافعه.

يـارة رئيـس دولـة االحتـالل اإلرسائيلـي ألنقـرة مـؤرشات هامـة تجـاه تفعيـل  تحمـل ز
مسـارات تعـاون بـني الجانبـني خاصـة يف الجانـب االقتصـادي. ويف حـن تبـدو تركيا 
حاسـمة نحـو تطبيـع العالقـات مـع “إرسائيـل”، فإنهـا تـوازن بـن هـذا التوجـه 
بصـورة  الفلسـطيين  امللـف  ويف  القـدس  يف  املتنامـي  بنفوذهـا  تمسـكها  وبـن 
عامـة. وتسـعى ألن يسـهل تطبيـع العالقـات مـع تـل أبيـب مـن ممارسـة نفـوذ أوسـع 

يف امللـف الفلسـطيين. 

املتوسـط  رشق  يف  تحالفاتهـا  بـني  التـوازن  لتحقيـق  أبيـب  تـل  تسـعى  املقابـل،  يف 
عـدم  وبـني  الفلسـطينية،  القضيـة  تجـاه  الرتكيـة  املواقـف  بعـض  مـن  وامتعاضهـا 
تفويـت فرصـة إصـالح عالقتهـا برتكيـا، والـي تحمـل آفاقـا اقتصاديـة وأمنيـة 

إيـران.  مـع  دويل  نـووي  التفـاق  التوصـل  ترجيـح  ظـل  مهمـة، خاصـة يف 

الطاقة كمحور اسرتاتيجي يف حسابات الكيان “اإلرسائيلي”

بجانـب  الطبيعـي  الغـاز  مـن  لصادراتهـا  إضافيـة  مسـارات  عـن  “إرسائيـل”  تبحـث 
املسـارين املـرصي واألردين، حيـث تمتلـك احتياطـات ضخمـة يف حقلـي “ليفايثـان” 
و”تمـار” تصـل إىل 900 مليـار مـرت مكعـب. بينمـا تفتقـد ألي محطـات لتسـييل الغاز. 

ين لخطـوط األنابيـب:  وتعتمـد يف تصديـر الغـاز علـى مسـار

1. خـط العريش-عسـقالن والـذي ينقـل الغـاز “اإلرسائيلـي” إىل محطـات التسـييل 
ية.  املرص

2. خـط داخلـي يمـر مـن حقـل “ليفايثـان” شـمال “إرسائيـل” إىل شـمال األردن. 
يـادة كميـات الغـاز املصـدرة إىل مـرص. ومؤخـرا تـم اسـتخدام نفـس املسـار األردين يف ز

يتبع:
التحليل

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-energy-ministry-okays-gas-flow-egypt-through-jordan-2022-02-16/
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يتبع:

ص 03 لتعظيـم  أخـرى  مسـارات  عـن  للبحـث  حاليـا  “إرسائيـل”  تدفـع  أسـباب  ثمـة 
لديهـا:  الغـاز  احتياطـات  مـن  االسـتفادة 

أواًل، حـرب روسـيا علـى أوكرانيـا: الـيت دفعـت أوروبـا إىل البحـث عـن بدائـل للغـاز 
الـرويس الـذي يغطـي %40 مـن احتياجاتهـا، إضافـة الرتفـاع أسـعار الغـاز الطبيعـي 
إىل مسـتويات غـري مسـبوقة، ممـا يجعـل “إرسائيـل” ضمن البدائـل املقرتحة يف املدى 

الطويـل لتعويـض أوروبـا عـن الغـاز الـرويس. 

ثانيـاً، يف ينايـر 2022 تخلـت الواليـات املتحـدة عـن دعمهـا لخـط أنابيـب الغـاز 
إيسـت ميـد )EastMed( والـذي كان مـن املفـرتض أن ينقـل الغـاز مـن “إرسائيـل” 
وقـربص إىل أوروبـا. ورغـم أن الخـط الـذي يبلـغ طولـه 1900 كـم وتكلفتـه تصـل لــ7 
مليـار دوالر، كان يواجـه تحديـات فنيـة وماليـة؛ إال أن التحـدي الرئيـي أمـام الخـط 
املتوسـط والـيت أدت يف  املعقـدة يف منطقـة رشق  الجيوسياسـية  األزمـات  تمثَّـل يف 

النهايـة إىل تخلـي واشـنطن رسـيما عـن دعـم املـرشوع. 

ثالثـاً، علـى املـدى الطويـل، فـإن االتجـاه الـدويل املتسـارع نحـو الطاقـة املتجـددة 
والـذي يقـود إىل توقعـات بانخفـاض الطلـب علـى الغـاز الطبيعـي بشـكل ملحـوظ 
الغـاز  احتياطـات  مـن  االسـتفادة  لتعجيـل  “إرسائيـل”  يدفـع  عـام 2050،  بحلـول 

لديهـا.

لهـذه األسـباب، قـد تعيـد “إرسائيـل” التفكـر يف مرشوع عطله توتر عالقاتها مع 
تركيـا، وهـو نقـل الغـاز إىل تركيـا عـر خـط أنابيـب بحـري. ُيعـد هـذا املـرشوع األقرص 
واألقـل تكلفـة لألسـواق األوروبيـة، كمـا يتجنـب مناطـق الـزاع يف رشق املتوسـط بـني 

تركيـا مـن ناحيـة، واليونـان وقـربص من ناحيـة أخرى.

ويف نفـس الوقـت، ُتعـد تركيـا مسـتورداً كبـرياً للغـاز الطبيعـي، وتحـرص علـى تنويـع 
مصـادر وارداتهـا )روسـيا-أذربيجان-إيران(. كمـا تحـرص علـى تموضعهـا كناقـل للغـاز 
الطبيعـي إىل األسـواق األوروبيـة، والـذي ال يقـدم لهـا مكاسـب اقتصاديـة فحسـب، 
ولكنـه يمنحهـا كذلـك مكاسـب جيوسياسـية يف عالقاتهـا مـع أوروبـا. أي أن مـرشوع 
نقل الغاز “اإلرسائيلي” إىل أوروبا يمكن أن يخدم أهدافا اسـرتاتيجية مشـرتكة 
بـن أنقـرة وتـل أبيـب. وربما يمثل هـذا املرشوع الجرس االقتصادي الذي يخلق 

يـب. مصلحـة جيوسياسـية مشـرتكة للطرفـن يف املسـتقبل القر

الطاقة كمحور اسرتاتيجي يف حسابات الكيان “اإلرسائيلي”

https://www.asbab.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.asbab.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.asbab.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.nsenergybusiness.com/projects/eastern-mediterranean-pipeline-project/
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-gas-outlook-to-2050

