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 المقدمة 

لدفع  )الموساد(  "اإلسرائيلي"  االستخبارات  جهاز  تحرك  كثيرة،  معطيات  ضوء  في 

، حاولت فيها تل أبيب استغالل جهود أنقرة المحمومة 1أذربيجان نحو وساطة مع تركيا 

 الغاز في شرق المتوسط، ومن ثم دفعها باتجاه ترسيم الحدود معها. في التنقيب عن 

وبالفعل حملت أذربيجان الرسالة مشفوعة بخريطة تمر فيها الحدود المقترحة من "تل 

يتجاوز   "إسرائيل" قطاعا  إلى  الغربية، وتحيل  بجنوب غرب قبرص  بالمئة من   55أبيب" 

دودها البحرية مع تل أبيب، فيما تحصل  الثروة التي حازتها قبرص عقب اتفاقية ترسيم ح

 بالمئة من هذه الثروة. 40تركيا على نحو 

لكن األهم أن هذه الخطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى انهيار اتفاقيتي االختصاص  

بحسب   اليونان  ثم  قبرص  من  كل  مع  المصرية  البحرية  الحدود  بتعيين  المتعلقتين 

 .2مراقبين

، خرجت هذه الدعوة من أروقة االستخبارات  2020ول  وفي منتصف ديسمبر /كانون أ

إلى دائرة العلن، وذلك عندما نشرت دورية "تركيا سكوب"، التابعة لـ"مركز موشيه ديان  

لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا" في جامعة "تل أبيب"، ورقة بحثية دعت كال من "تل 

 البحرية بينهما.  أبيب" وأنقرة للتفاوض على اتفاق منفصل لخط ترسيم الحدود

 
1

ديسمبر    24لألنباء، وتركيا، وكالة قدس نت "إسرائيل"  عادة العالقات بين ذربيجانية إل أمراسلون، موقع عبري: وساطة  

2020 .https://bit.ly/3u5afGh 

2
. 2021ديسمبر  25، موقع "يوتيوب"، 2020ديسمبر    25قناة "عبد الحميد العوني"، شرق المتوسط ليوم  
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وهو األمر الذي كان يعني عمليا استبعاد قبرص من مشروع الغاز بصورة كبيرة، ومنح  

"إسرائيل" فرصة لتحقيق السيادة الكاملة على موارد حقل "أفروديت". ونشرت صحف 

عربية محسوبة على المحور اإلماراتي أن العرض في حقيقته عرض تركي، وأنه كان قيد 

 .3الحكومة الجديدة في "تل أبيب"  البحث مع تشكيل

على هكذا اتفاق أن تستعيد "إسرائيل"   -التي لم تتم    - وكان من شأن موافقة تركيا  

كيلومترا فقدتها في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، ويزيد   4600مساحة تبلغ نحو  

تر من  آالف كيلوم  10ألف كيلومترا إضافيا؛ فيما ستحصل تركيا على نحو    12عليها نحو  

المسح   وجهود  السيزمي  البحث  عناء  دون  تفصيلية  بخرائط  مزودة  الغاز  حقول 

 .4الجيولوجي

، حيث يتجه رئيسه 5المقترح المشار إليه جاء في إطار تغيير شهده رأس جهاز "الموساد" 

تتبوأ  فيما  العامة؛  الحياة  في  وسياسي  معلن  دور  لمباشرة  كوهين  يوسي  السابق 

هاز االستخبارات وهو ديفيد بارنيع، والذي لديه رؤية تنطلق من  شخصية جديدة رأس الج

بأنقرة، وهي رؤية تقف وراءها عدة اعتبارات أمنية  ضرورة تعميق عالقات "تل أبيب" 

 واستخباراتية وحتى اقتصادية سيأتي ذكرها في حينه.

الفعل  ردود  وما هي  مقترح؟  جراء هكذا  أبيب"  "تل  توختها  التي  األهداف  فما هي 

 لتركية حياله؟ وما الركائز التي استند إليها القرار التركي؟ا

 
3

  13إلماراتي، إسرائيلي مرتقب، موقع "العين" ا-مراسلون، بانتظار تشكيل الحكومة اإلسرائيلية.. اتفاق بحري تركي  

 https://bit.ly/2S7eQte. 2020مايو 

4
. 2021يناير  1نادر هشام، غاز المتوسط: ما وراء التقارب التركي اإلسرائيلي، موقع "إضاءات"،  

https://bit.ly/2SfmDp3 

5
.  2020ديسمبر   15"، 24ي، موقع "قناة آي سرائيلزاك، نتنياهو يعين رئيسا جديدا لجهاز الموساد اإل هايم 

https://bit.ly/3vsM7gY 
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 أوال: الدوافع اإلسرائيلية 

وخالل   ظرفه.  وليد  فهو  اليوم،  بمعايير  المقترح  هذا  نقيم  أن  الحال  بطبيعة  يمكن  ال 

الفترة التي قدمت فيها "تل أبيب" هذا االقتراح إلى انقرة، كانت مصر آنذاك تقف في  

، وتصطف في إطار المحور الفرنسي اليوناني؛ لمواجهتها والحد من مربع معاٍد ألنقرة

األهم   االعتبار  وهو  الليبي،  المسرح  على  وبخاصة  اإلقليمي،  نفوذها  تمدد  مساعي 

 بالنسبة للقاهرة. 

)السابقة(   الليبية  الوطني  الوفاق  تركيا قد وقعت مع حكومة  المقابل، كانت  وفي 

ال فايز  برئاسة  دوليا  بها  بين المعترف  البحرية  الحدود  لتعيين  تخصيص  اتفاق  سراج 

الدولتين، وهو االتفاق الذي شاركت مصر في رفضه بالرغم من أنه منحها امتيازا بحريا  

نحو   مداه  السلبية   11بلغ  الرئاسية  المواقف  على  عالوة  هذا  مربع،  كيلومتر  ألف 

 المتبادلة بين الطرفين التركي والمصري. 

" تكن  لم  اإلطار،  هذا  تورطت  في  قد  أبيب"  القاهرة    - تل  تحد   -كما  عالقة  في 

جيوسياسي قوية مع الدولة التركية، حيث حرصت تل أبيب منذ البداية على ترك مسافة  

، بعكس ما نراه في المشهد اإلستراتيجي في  6واضحة بينها وبين مسار هذا التحالف

تحاو  أبيب"  "تل  بأن  القول  فيه  يمكن  والذي  اليوم،  المتوسط  محل شرق  تحل  أن  ل 

، وهي الترتيبات التي تمثل 7القاهرة في ترتيبات أمنية تجمعها بكل من اليونان وقبرص

امتدادا لمحاوالت عزل القاهرة عن خطة استغالل غاز شرق المتوسط، والتي كانت تركيا  

 
6

. 2020أغسطس  20"، 48بالل ضاهر، تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط، موقع "عرب  

https://bit.ly/3aOzLrq 

7
مارس   12يل" وقبرص واليونان.. مناورات حربية وسط توتر مع تركيا، موقع "قناة سكاي نيوز عربية"،  المحرر، "إسرائ 

2021 .https://bit.ly/3u5qd2V 
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الذي دشنه  ميد"  "إيست  غاز  المتمثلة في خط  تداعياتها  أوقف  الذي  الوحيد  العامل 

 القبرصي.  -اليوناني  -سرائيلي" الثالثي "اإل

، كان من المفترض أن ينقل الغاز من شرق المتوسط إلى 8وهذا الخط الذي تجاهل مصر

محاوالتها   فإن  تركها،  على  أبيب"  "تل  حرصت  التي  المسافة  تلك  إطار  وفي  شماله. 

لم تكن تحت الراية الفرنسية التي كانت تقارع الراية التركية   9التسلل لقطاع الغاز الليبي

 "اإلسرائيلية".  -في ليبيا؛ برغم كفاءة العالقات الفرنسية 

بل كان التسلل في خضم التوافق مع الدب الروسي الذي كان آنذاك يلعب دورا بارزا  

ى اليوم؛ في المشهد الروسي، وهو االتفاق الذي بدأ في سوريا، وما زال مستمرا حت

 اإليرانية بادية للعيان. -فيما تبدو تداعياته على العالقات الروسية 

 وفي هذا اإلطار، يمكن توضيح دوافع "تل أبيب" تجاه هذا المقترح فيما يلي:

  :أ. تنامي القوة التركية وتداعياتها

إلى  قاد  والذي  المتوسط،  شرق  في  التركي  النفوذ  تمدد  فإن  اقتصادية،  جهة  من 

تعويق مشروع نقل الغاز المكتشف في شرق المتوسط إلى جنوب أوروبا، ومنه إلى 

غاز شرق  ثالوث  بشريكيها في  أبيب عالقتها  تل  لمراجعة  أدى  األوروبية،  الدول  بقية 

المتوسط، اليونان وقبرص، ودفعهما للبحث عن وسيلة لالستفادة من هذه الثروة التي  

 
8

  2المحرر، اتفاق ثالثي في أثينا لمد خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط، موقع "قناة دويتشه فيله" األلمانية بالعربية،  

 https://bit.ly/3t545Vd. 2020يناير 

9
. 2020سبتمبر   2إسماعيل حسن، تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل ليبيا يثير قلق "إسرائيل"، موقع "حفريات"،  

https://bit.ly/3nAbf2L 
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ونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المعطلة بسبب  تريلي  6تريليون و  3.6تقدر بما بين  

 الموقف الجيوسياسي التركي.

وكان هدف تحرك تل أبيب في هذه المساحة من جهة زيادة منسوب الثروة التي ستتاح 

لها كمسار أول؛ وذلك بما سيؤول إليها من الغاز القبرصي جراء ترسيم الحدود البحرية 

 الجديدة مع تركيا.  

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن سر انقالب تل أبيب على الحقوق القبرصية في حقول الغاز 

بشرق المتوسط كان يتمثل في أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بينها وبين قبرص  

في   جرى  أن 2010قد  الحقا  تبين  التي  الحقل  الحتياطيات  الكامل  االكتشاف  قبل  ؛ 

حوالي   يمتلك  تز10الكيان  منها،  عن  ٪  البيعية  قيمتها  حقل   1.5يد  في  دوالر،  مليار 

أخرى  10"يشاي"  للبحث عن طرق  أو  التفاوض،  أبيب" إلعادة  "تل  يدفع  ما كان  ، وهو 

   لتعويض ما فقدته.

وبجانب ما سبق، فإن التوافق الذي يمكن أن يتولد  

عن هكذا ترسيم بين تركيا و"إسرائيل"؛ يتضمن سماح  

يمثل   ما  ميد"،  "إيست  أنبوب  مشروع  بتنفيذ  أنقرة 

 صفقة رابحة مزدوجة بالنسبة لتل أبيب. 

الخارجي وزير  مايو"،  وكان  دي  "لويجي  اإليطالي  ة 

صرح بقوله: "عندما نضع تكلفة إقامة هذا المشروع  

 
10

. 2021يناير  1نادر هشام، غاز المتوسط: ما وراء التقارب التركي اإلسرائيلي، موقع "إضاءات"،  

https://bit.ly/2SfmDp3 

 

ــب       لى  ــ   ب ا تل   ــق  ســ

الحتوق التبقـص   ي  قتو   

ــ   ا    ــاق السطوسـ الغاز بشـ

الطوع ع       ل   ي   ــ   يطسث

ــ د الحـده  ى   ـ ا  اتفـاق بقســ

ـي    ــد  ـق   ع ق   ـب ـع ق  ـ  هـى

ــا   2010 اا ــطشــــ ــ   عــب ؛ 

 الكام  اقط اط ات الحت 

" 
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وتنفيذه في االعتبار، نجد أنه من الواضح أن هذا المشروع الذي اقترحت اليونان تنفيذه 

 لن يكون خياًرا جيًدا على المدى المتوسط والطويل عند مقارنته بالمشروعات األخرى". 

االرتف ماريو"  "دي  في  وعلل  المشاركة  من  تركيا  باستبعاد  التكلفة  في  المهول  اع 

 تنفيذه، ما يزيد من طول مدة التنفيذ ويرفع تكلفته. 

وتشير دراسات بهذا الملف إلى أن نصيب "إسرائيل" من صفقة كهذه سيرتفع من نحو 

بالمئة في مقابل   60بالمئة من إجمالي الثروة في المناطق الحدودية إلى حوالي    10

بالمئة تذهب للجانب التركي، وستكون موجهة بصورة أساسية لالستهالك الداخلي،   40

 .11بالمئة من احتياجاتها الطاقية من روسيا وإيران 80ليكفي تركيا مؤونة شراء 

  :ب. التوافق السياسي االستخباراتي في "إسرائيل" حيال تركيا

يبدو أنه كان هناك ثمة توافق بين بنيامين نتنياهو وبين وزير "الموساد" الجديد "داود  

، وأن التحالف 12برنيع" على تصور قديم مفاده ضرورة االنفتاح "اإلسرائيلي" على تركيا 

الحد من  أنقرة و"تل أبيب" في الشرق األوسط الذي عززه هدفهما  اإلستراتيجي بين 

دول عربية أخرى من االصطفاف ضدهما، سيحمي العالقات بين  النفوذ اإليراني ومنع  

 أنقرة وتل أبيب من "الصدمات الخارجية".  

 
11

مليار دوالر سنويا ترهق تركيا اقتصاديا وتضعف استقاللية قرارها السياسي،   40ماعيل جمال، استيراد الطاقة.. إس 

 https://bit.ly/3gKHAlY. 2020أغسطس  21موقع "صحيفة القدس العربي" اللندنية، 

12
أكتوبر   9وقع "مصراوي"،  سامي مجدي، مركز بحثي: التحالف االستراتيجي يحمي العالقات التركية اإلسرائيلية، م 

2018 .https://bit.ly/32ZIx1s 
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، أن أكد  2018كما سبق لـ"مركز ستراتفور" في تقييم نشره مطلع أكتوبر/تشرين األول  

في   عليهم  االعتماد  يمكنها  إقليميين  حلفاء  إليجاد  المكثفة  األميركية  الجهود  على 

 ن، وهو ما من شأنه أن يبقي البلدين متقاربين.  احتواء إيرا 

أي   إلى  المفضية  الطرق  غلق  إلى  أبيب"  "تل  تسعى  بأن  توصية  الطرح  بهذا  واقترن 

إيراني محتمل، وبخاصة فيما يتعلق بتداعيات هذا التقارب على ما تعتبره   -تقارب تركي 

 حتلة. تل أبيب أمنا داخليا يتعلق بالقدس وغيرها من قضايا فلسطين الم

ويبدو أن هذا التوجه مطروح من جانب إدارة الرئيس األميركي "جو "بايدن" نفسها، ألن  

التركية  بـ"المصالحة  قريبا  عرف  فيما  التوجه؛  هذا  في  أبيب  تل  شاركت  السعودية 

 السعودية" المحتملة التي تواجه طريقا مسدودا اليوم وإلى أجل غير مسمى. 

لعزيز  وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد ا

قد طلب من تركيا دعما غير مباشر في حرب اليمن،  

أنقرة في   د حسابات  يعقِّ أن  أمل من جرائه  وهو ما 

الذي رفضه ولي  المشروع  إيران، وهو  التواصل مع 

العهد السعودي محمد بن سلمان وقاومه مقاومة 

وصلت حد المشاركة في تدريبات عسكرية مع   قوية

 .13يةاليونان بالقرب من الحدود الترك

 
13

  13وكاالت، السعودية واليونان تجريان مناورات جوية مشتركة في المتوسط، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  

 https://bit.ly/3e4HeVF.  2021مارس 

 

ــ    ــا  اـلع ــا   الســــــعو     

ــ ـسا  بق  ـبد الع     السـ   ســ

ا   سـا   ق  ب مق بق ـ  عـد طـ 

مباشــق ي  قق  ال سقو ه و 

د  مــا لمــ  مق   انــع ل  يعتــ 

قســابات ل تقف ي  الطواصــ   

ــ ه    سشـــ اـل ه ـو  يـي ا و  مـع 

ــد   الع  هل   ــع  ضي ــــ ــ    ال

الســعو   محسد بق ســ سا   

 هعاهمع متاهم  عوي 

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن العالقات التركية الفلسطينية كانت تشهد تطورات  

 إيجابية متسارعة سواء مع السلطة الفلسطينية أو حركة المقاومة اإلسالمية حماس. 

المؤهلة   التركية  القوة  من  المتوجس  أبيب"  "تل  موقف  اإليجابي  التطور  بهذا  ارتبط 

باألردن،   مقارنة  بمستقبل عمليا  يتعلق  فيما  مرجعا  تكون  أن  من  بالسعودية  حتى  أو 

، وبخاصة مع تاكيد مسؤولين اتراك رفيعي المستوى باستمر ر على 14المدينة المقدسة

 .15دعم القضية الفلسطينية

العداء بينها وبين تل أبيب،  القضية، وحالة  المبدئي من هذه  وبالنظر لموقف طهران 

النفوذ   يستهدف  العقل والذي  يذهب  أن  الطبيعي  من  كان  اإليرانيين،  والسالح 

إلى ضرورة منع اتفاق المرجعيتين السنية   -على نحو ما رأينا    -اإلستراتيجي "اإلسرائيلي"  

)تركيا( والشيعية )إيران( على نهج واحد فيما يتعلق بقضايا فلسطين المحتلة؛ وبخاصة  

 .16قضية المقدسات

 

 

 

 

 
14

.  2021مايو   14عمر عالء، أردوغان: تركيا ستدعم القدس كما دعمت أذربيجان في قره باغ، صحيفة "المصري اليوم"،  

https://bit.ly/3f1eywN 

15
مايو   18المحرر، جاوش أوغلو: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين، موقع "قناة تي آر تي" التركية بالعربية،  

2021 .https://bit.ly/3BThHbV 

16
. 2020أغسطس  7هدى رؤوف، التنافس التركي اإليراني وتفاهمات المصلحة، موقع "إندبندنت عربية"،  

https://bit.ly/3x21ey9 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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  :التركية وتأثيراتهج. المجلس القومي للدول  

عمق   من  التبلور  في  اآلخذ  التركي  القومي  المجلس  يمثله  بما  التوجه  هذا  ويرتبط 

إستراتيجي لتركيا، قد يمنحها قوة أكبر، ومزيدا من القدرة على بلورة المرجعية السنية 

كان   التي  األسطورية  االستقباالت  مع  مقلقا  بدأ  ما  وهو  حولها،  اإلسالمي  للعالم 

ا الكبرى الرئيس  زياراته للعواصم اإلسالمية  لتركي رجب طيب "إردوغان" يلقاها خالل 

 مثل باكستان وأذربيجان وماليزيا.

جعلتها   التي  المختلفة  باالعتبارات  يرتبط  اإلطار  هذا  في  كمرجعية  تركيا  عن  الحديث 

التقنية  قاعدتيها  تطورات  بسبب  اإلسالمي  للعالم  العسكري  المشهد  تتصدر 

 .17من جهة، وتقدم مستوى صناعاتها الدفاعية من جهة ثانيةواالقتصادية 

مراكز   في  متعددة  اختبارات  تجاوزت  والتي  النشطة  العسكرية  قدراتها  بسبب  وأيضا 

مناخية وطبوغرافية مختلفة، من بينها تحرير طرابلس ثم "قره باغ"، وكذا مقارعتها للدب  

 جنوب وشرق أوكرانيا.  الروسي في الشمال السوري، وأخيرا مواجهة موسكو في 

وفي هذا اإلطار من المقومات القيادية، لن تكون اللغة العربية حائال أمام تبلور هذه  

بالدولة  المتعلق  التاريخي  االعتبار  أولهما  لعاملين؛  وذلك  تركيا،  لصالح  المرجعية 

لعموم  العرب  نسبة  فيه  تقلصت  الذي  العددي  بالمعيار  يتعلق  وثانيهما  العثمانية، 

بالمئة، وهو ما دفع مراقبين عالميين للتساؤل عن مصير "منظمة   25لمين إلى نحو  المس

 .18التعاون اإلسالمي" مستقبليا مع تطور التحرك التركي في هذا الصدد 

 
17

فبراير   5محمود عباسي، ماذا تعرف عن “المجلس التركي”؟.. تحالف الدول الناطقة بالتركية، وكالة أنباء تركيا،  

2020 .https://bit.ly/3BGfhgu 

18
المحرر، تحالف إسالمي جديد.. هل يعلن وفاة منظمة المؤتمر اإلسالمي؟، موقع "قناة دويتشه فيله" األلمانية   

 https://bit.ly/3iTTHMQ.  2019نوفمبر  27بالعربية، 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
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"تل أبيب" تحسب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على  ويشير مراقبون إلى أن  

على اإلطالق في أن يسلم النفوذ في المدينة  ، وترى أنه ال يجد مانعا  19الجانب التركي 

 .المقدسة إلى تركيا

باألراضي   يتعلق  فيما  التركية  المرجعية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  اإلطار،  هذا  وفي 

الفلسطينية المحتلة ال تقتصر فقط على تمثيل تركيا ألهل السنة والجماعة، الغالبة على  

بالمئة من المسلمين يشترعون المذهب    90  -  85تكوين المسلمين عبر العالم )ما بين  

السني من الديانة اإلسالمية(، حيث تجاوز األمر تمثيل المسلمين إلى تمثيل يهود تركيا  

 كذلك.  

تركيا،   يهود  تمثيل  إطار  الصحيفة وفي  نشرت 

األسبوعية "سالوم" المعبرة عن يهود تركيا ما يفيد  

والدولة  "إردوغان"  يطالبون  األتراك  اليهود  بأن 

في  اليهودية  األماكن  بعض  باستعادة    التركية 

لدور  ويشيرون  عليها،  واإلشراف  المقدسة؛  المدينة 

أسهم   الذي  العثماني  الدور  مع  ألنقرة  متواصل 

 .20تاريخيا في تأمين هذه األماكن 

 

 

 
19

.  2021و يولي 9وكاالت، استجابة لدعوة أردوغان.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  

https://bit.ly/3l0E3SC 

20
 https://bit.ly/33eTE7b.  2021مارس   21قناة "عبد الحميد العوني"، "إردوغان"، موقع "يوتيوب"،  

 

ــب القن    "بـ  لى ـب" بحســـ

ــ     محسو   بـا    الف ســ

ب الطق   و  ال وم     الجـاـ 

ع ا يجـد مـا عـا      هبق  لـ 

اإلطلق ي  ل  يس د ال فوذ  

ــ  يل    ي  الـسديـ   السـتدســ

 بق  ا.

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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  :المصري  -د. احتماالت التقارب التركي  

التركي   االصطفاف  منع  في  حدوث    21اإليراني   - الرغبة  احتماالت  على  أيضا  تنسحب 

. ويسود إدراك  22تقارب مع مصر، وإن من زاوية أخرى تستدعيها ظروف شرق المتوسط

في "تل أبيب" أن أية مراجعة إستراتيجية في البلدين لمسار عالقاتهما وتداعيات هذا 

  / ، وهو ما بدأ في أبريلالمسار؛ من شأنها أن تفضي إلى حدوث تقارب بدرجة أو بأخرى

اإلماراتي   الثالوث  ضغوط  بفعل  الحقا  التراجع  نحو  العالقات  تتجه  أن  قبل    - نيسان، 

 .23اإلسرائيلي -السعودي  

المصري   التقارب  مساعي  مصر   -كانت  بتحفظ  ترتبط  لمواجهة   التركي  االنجرار  حيال 

فعلية مع تركيا في شرق المتوسط أو حتى في ليبيا بالرغم من اتباع سياسة الحافة مع 

، هذا عالوة على تأثير السياسة التركية التي أدت إلى ميل لدى مؤسسات الدولة تركيا

"أنقرة"   مع  إيجابية  عالقات  بناء  لتفضيل  المصرية 

 .مقارنة بـ"أثينا" وحتى "تل أبيب"

من جهة أخرى، هناك تحفظ مبدئي تركي عن بلوغ  

حالة المصادمة مع أي دولة مسلمة ال تنخرط في  

الروح أن تفضي   صراع مباشر معها. ومن شأن هذه 

 إلى تقارب في المستقبل. 

 
21

ميسم بهرافيش؛ وحميد رضا عزيزي، ماذا وراء اصطفاف إيران المفاجئ مع تركيا؟، ترجمة: عالء الدين أبو زينة، صحيفة   

 https://bit.ly/3zBLqUC. 2020يوليو  1"الغد" األردنية، 

22
.  2021مارس،  26وسام فؤاد، التقارب المصري التركي: الحدود واألبعاد، المعهد المصري للدراسات،  

https://bit.ly/3fivijX 

23
أحمد شوشة، العالقات المصرية التركية: لماذا تباطأت وتيرة تطبيع عالقات البلدين؟، موقع "قناة بي بي سي"  

 https://bbc.in/3x6vHeC. 2021يوليو  3بالعربية، 

 

ــاض    الطت ــا    مســــ ــا  ــا   

سرـــــق    ـب    -اـل قـب ـب ق ـ   ـط اـل

ااـ ـج اض  ــا   ـق  ــق  مرــ ـبـطـحـفر 

ــا   بق   مع  ــ   يـعـ   ــ   لـسوا  

ي  شــاق السطوســ  له قط   

ــا   اـتب ـمق  ــاـلقـ د  ب ــا  ـلـ ـ   ـي  

 الحاي  مع بق  اس اس   

" 
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وقد ينتج هكذا تقارب اجتماع أهم قوتين في شرق المتوسط على بناء موقف موحد  

بفلسطين وعالقتها  "إسرائيل"  التركي    تجاه  الرئيس  فيه  يفكر  ما  هذا  وكان  المحتلة، 

 بشكل خاص وهو يرد على المقترح.

  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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 ثانيا: الموقف التركي ودوافعه 

موجز القول في اإلشارة للموقف التركي أن أنقرة رفضت المقترح المقدم إليها من "تل 

يرجع   بل  أبيب،  تل  بموقف مبدئي من  يتعلق  الهدف ال  تركيا  أبيب"، وإن كان  لتقدير 

. ويتحرك الموقف التركي وفق عدة دوافع، يمكن إيجاز للموقف في شرق المتوسط

 أبرزها فيما يلي: 

  :أ. تداعيات فوز "بايدن"

مع تأكد فوز "بايدن"، أعلن "إردوغان" أن بالده ترغب في عالقات أفضل مع "إسرائيل"، 

لوقت الراهن في هذا وكشف أن محادثات على المستوى االستخباراتي مستمرة في ا

 الصدد.

أبيب" تسريبات صحفية مكثفة  بـ"تل  الصلة  المقابل، نشرت دوائر سيادية وطيدة  في 

منسوبة لمسؤولين "إسرائيليين" رفيعي المستوى مفادها أن البلدين على وشك تجاوز 

 .24الخالفات لحد إعادة تبادل السفراء

" اختالف  لطبيعة  التركي  الموقف  تقدير  ترامب"، ويرجع  "دونالد  سلفه  عن  بايدن" 

وضعف قدرة تركيا على المناورة أمام حساسية موقف الواليات المتحدة حيال صفقة 

 " الروسية.400شراء تركيا لمنظومات صواريخ "إس 

 
24

المحرر، "تركيا تبذل جهدا للتطبيع مع ٍإسرائيل".. لكن لماذا يهاجمها أردوغان؟، موقع "قناة دويتشه فيله" األلمانية   

 https://bit.ly/3y89UEI. 2021مايو  20بالعربية، 
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https://www.instagram.com/alestiklal/
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يعني هذا أن نجاح "بايدن" في تجسير الفجوة التي دشنها "ترامب" مع االتحاد األوروبي  

أيضا بتشديد العقوبات من حلف شمال األطلسي "الناتو" نجاحه  قد يعني كذلك إمكانية  

 وبروكسل على تركيا. 

هذا فضال عن حاجة تركيا لتجنب تزايد مستوى التقارب بين إدارة "بايدن" واألكراد في   

سوريا، وهو ما من شأنه أن يربك حساباتها في الشمال السوري، ويضاف لهذا كذلك،  

"فتح اهلل   الخدمة  رئيس جماعة  بتدبير محاولة ورقة  أميركا ومتهم  )مقيم في  غولن" 

تركيا   في  الفاشلة  توظيفها  2016االنقالب  وأثر  التركي؛  الداخل  في  وامتداداتها   )

 .25المحتمل على االستقرار السياسي في أنقرة

لالتجاه نحو تجميل الجبهة   -على نحو براغماتي محض    -هذه االعتبارات دفعت "إردوغان"  

أب ترتبط بأي شكل من الهادئة مع "تل  يب". وواضح من هذه االعتبارات أن وجهته ال 

األشكال بقراره الرافض لترسيم الحدود البحرية مع تل أبيب. وهو ما يفتح الباب للتساؤل  

 عن بقية االعتبارات التي دفعته لهذا الرفض.

 

 

 

 

 

 
25

or Reset with Turkey as Obstacles Dorian Jones, Israel's New Government Offers Opportunity f 

Remain, VOA News, 1 July 2021. https://bit.ly/3iNnCXe 
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  :ب. تجنب الصدام مع مصر

" في إصراره على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط ال تقتصر على حسابات "إردوغان

 االقتصاد فقط، بل ينظر في إطارها بعين االعتبار المصالح اإلستراتيجية كذلك.  

وبرغم درجة االستعداد العسكري الرفيعة في تركيا، إال أنها ترغب في  وفي هذا اإلطار،  

وإلى   .26بلوغه حد المواجهة الشاملة   تهدئة الصراع في شرق المتوسط، وكبح إمكانية

جانب رغبته في عدم استنزاف قوى العالم اإلسالمي في مواجهات غير مجدية؛ ما أدى 

لتجنب مشترك للصدام العسكري بين تركيا ومصر، يفضل "إردوغان" أن يكون الصدام 

ع محكوما باعتبارات رشيدة، وهو ما يدفعه لتجنب استفزاز الطرف المصري، وبخاصة م

وجود توجه عسكري باالستعداد للمشاركة في مواجهة واسعة متى ضمنت مصر توفر 

  .تكلفة المواجهة

التفكير وفي هذا   التركية في  اإلدارة  بدأت  اإلطار، 

، 27جديا في دفع التوتر مع مصر إلى أدنى مستوياته

المصري   الرئيس  بإحراج  الكفيلة  الجهود  وبذل 

المصرية   الدولة  أمام مؤسسات  السيسي  عبدالفتاح 

المشاركة   احتمال  وأد  يعني  ما  الصدد،  هذا  في 

ق  المصرية في جهود شحن األجواء الصراعية في شر

 المتوسط.  

 
26

Vali Nasr, The Middle East’s Next Conflicts Won’t Be Between Arab States and Iran, Foriegn Policy  

Magazine, 2 MARCH 2021. https://bit.ly/2V7hj8B 

27
المحرر، مستشار "إردوغان": ال نريد حربا مع مصر.. وال أحد يرغب في تحول ليبيا لـ»سوريا ثانية«، بوابة المصري اليوم،   

 https://bit.ly/333m7N8. 2020يوليو  23
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العسكق  القي ع  ي  بق  او  

ــ    ــدن ب  ــب ي   بق  ــا  ل   يا 

الرـ ا  ي  شـاق السطوسـ و  

ــد   ق ــع  ـبـ و  ــ   ــاـ   يـمك هـ ـبإ 

 السوا    الشام   .
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وفي هذا اإلطار، كان من الضروري تجنب استفزاز مصر عبر الموافقة على هكذا اتفاق،  

طول، والتي كادت أن تتسبب بانهيار   26خاصة وأنه يمس مصالح القاهرة في شرق خط  

مع  الرياض  وقعته  الذي  العسكري  البروتوكول  بعد  المصرية  السعودية  العالقات 

 .2021المشتركة التي جرت بينهما في مارس /آذار  اليونان كإطار للتدريبات

وبقليل من التأمل في الخريطة المتاحة عن المقترح الذي تقدمت به "تل أبيب"، نجد أن  

الخط الجنوبي للتصور الحدودي المقترح يتقاطع بصورة واضحة مع تلك المنطقة التي  

و علنية،  مناقصة  في  للتنقيب  المصرية  البترول  وزارة  فيها  طرحتها  تجنبت  التي  هي 

الوزارة توسيع نطاق التنقيب تجنبا للمساس بالمنطقة محل الخالف بين تركيا واليونان، 

مصري   بتقارب  التفاؤل  من  جو  إشاعة  إلى  فيها  التركية  المؤسسات  خطاب   - وأدى 

 تركي وشيك. 

ا  فالمعادلة كما يراها الجانب التركي في هذا اإلطار: كيف يكون مكسبا أن تحظى تركي

آالف كيلومترا مربعا من حقول الغاز إن كانت ستنفقها على مواجهة   10بمساحة تبلغ  

عسكرية ستستنزف طاقة أكبر دولتين مسلمتين في شرق المتوسط؟ وهذا األمر يجعل 

الحدود مع مصر بترسيم  البدء  متمثال في  التركي  اإلستراتيجي  المسار 28الهدف  . هذا 

 سنتحدث عنه في البند التالي.  ينبغي أن يسبقه مسار آخر، هو ما

 

 

 
28

المحرر، تركيا على استعداد للتفاوض مع مصر بخصوص ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، موقع "قناة   

 https://bit.ly/3xJx18X. 2021مارس  3" بالعربية، يورونيوز
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وترى مصر في هذا التوجه إمكانية جديدة لمعاودة استرداد حصتها التي فقدتها في  

مفاوضات "كسب الشرعية"، والتي اضطرت فيها للتضحية بحقوقها في قطاع من ثروة 

المتوسط، مركز    غاز شرق  التقارب فرصة كذلك إلعادة طرح فكرة  ترى في هذا  كما 

  .29تسييل الغاز، والذي سبق التفاقية "إيست ميد" أن أخرجتها منه

وال بد أن نشير هنا إلى أن هذه المساحة يشرف عليها محمود حجازي صهر السيسي، 

جزئي    وابنه حسن السيسي، ومن ثم؛ فإن التوجه السترداد هذه اإلمكانية يحظى بدعم

من المؤسسة العسكرية التي فقدت من قبل حصة كبيرة من ملف الطاقة وتوزيعها  

 الداخلي لصالح الراعي اإلماراتي.  

هذا عالوة على رغبة القوات المسلحة تجنب خوض  

واسعة  سلبية  لتداعيات  يؤدي  قد  بالوكالة  صراع 

   سياسيا وعسكريا.

  :د. تمكين السلطة الفلسطينية

لتمكين   تصورا  تحمل  تركيا،  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

الداخلية  المصالحة  وتعزيز  الفلسطينية،  السلطة 

تعزيز   أسس  أحد  فرض  من  تمكنت  التي  اإلقليمية  القوة  باعتبارها  لنفسها  والتمكين 

أساس   على  اإلطار  هذا  في  التفاوض  خطاب  وبناء  الفلسطيني،  المالي  االستقالل 

العودة للمبادرة العربية التي دشنها العاهل السعودي الراحل الملك عبد اهلل بن عبد 

 العزيز.  

 
29

. 2021أبريل  19محمود سامي، لماذا يمثل تقارب مصر وتركيا تهديدا لحلفاء شرق المتوسط؟، الجزيرة نت،   

https://bit.ly/333zVa8 
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ــاه ف   لسع ــدف  ــدي ــ    ــا   يمك

اسـطق ا  قرـط ا الط  يتدب ا  

ــات " ســـــب   ي  مفــاهتـــ

ــ قت   ــق   "و هالط  اتــ الشــ

ــح   بحتوع ا ي   ي  ا ل ط ـ

ـ  هف  ـمق  ــا   ــاق    ـع  شــ ــاز   

 السطوس و
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محسوبي مراقبين  قراءة  اإلدارة وفي  فإن  الملف،  هذا  في  التركي  الخطاب  على  ن 

التركية تسعى لتعزيز مسار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسلطة الفلسطينية، مع ما 

  .30يصب في مربع تعزيز االعتراف الدولي باألخيرة

وفي نفس اإلطار، وعلى الجانب المصري، يتحدث مسؤولون فلسطينيون اقتصاديون 

المشاور أن  الجدية، عن  تأخذ بعد طابع  الراهن لم  الوقت  المصري في  الجانب  ات مع 

 وأنه ال يمكن القول بأن هناك إرادة سياسية قوية من القاهرة لتوقيع مثل هذا االتفاق.  

وبعيدا عن قراءة المراقبين القريبين من الجانب التركي، فإن الرواية المصرية في هذا 

اتصاالت متقدمة يتعلق    اإلطار ترى أن هناك  التركي والفلسطيني فيما  الجانبين  بين 

 بملف الحدود البحرية. 

وأن هذه المفاوضات تدور حول إمكانية التوصل التفاقية خاصة بترسيم حدود المياه   

االقتصادية مع السلطة الفلسطينية، على غرار تلك الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق  

مارات تركية في حقل "غزة مارين" الذي  الوطني في ليبيا، بخالف إمكانية ضخ استث

قبالة  الفلسطينية  اإلقليمية  المياه  ضمن  كليًا  ويقع  التسعينيات،  أواخر  في  اكُتشف 

"مارين   الثاني  الفلسطيني  الحقل  فيما  غزة،  الحدودية  2مدينة  المنطقة  ضمن  يقع   "

 .31البحرية بين قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة

 
30

. 2021ديسمبر  25، موقع "يوتيوب"، 2020ديسمبر    25قناة "عبد الحميد العوني"، شرق المتوسط ليوم  

https://bit.ly/3hsZiJ7 

31
نوفمبر   2المحرر، المياه االقتصادية الفلسطينية... صراع جديد بين مصر وتركيا، صحيفة "العربي الجديد" اللندنية،  

2020. https://bit.ly/32YI145 
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وظل الحقالن من دون تطوير أو استغالل حتى اليوم. وقد حددت الشركة البريطانية  

تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي    1.4الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي  

 .32عامًا، حسب معدالت االستهالك الحالية 15القطاع والضفة الغربية لمدة 

تواجه إشكاال يجعل قبولها موضع مراجعة، إال    الرواية المصرية حول التنافس مع تركيا 

في حالة واحدة. فالدولة التركية التي تسعى الستغالل حقول الغاز الفلسطينية متاح  

ضعف مساحة قطاع غزة نفسه؛   27أمامها أن تستغل في البحر المتوسط مساحة تفوق  

القطاع   مساحة  )تبلغ  البحرية  حدوده  مساحة  عن  في    360فضال  مربعا؛  أن كم  حين 

 10المنطقة التي كان متوقعا حصول تركيا عليها عند ترسيم الحدود مع "إسرائيل" تبلغ  

 آالف كم مربعا(.

واألهم في هذا اإلطار أن هذه المساحة ناتجة عن اتفاق مع "تل أبيب" التي تمتلك  

ني  القدرة على تمرير هذا االتفاق أمام الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وهو ما يع

 أنه اتفاق لن يتأتى بتكلفة دبلوماسية مرتفعة.  

الدافع وراء عدم انسياق تركيا  ومن جهة أخرى، فإن  

"اإلسرائيلية" جراء اتفاق ترسيم الحدود  وراء األماني  

 .المقترح هو الرغبة في تدعيم العالقات مع مصر 

غير أن ثمة معلومات تشير إلى أن الموقف المصري  

التركية   االتصاالت  من  المشار   - أقدم  الفلسطينية 

إليها، حيث إنه قد سبق للسلطة الوطنية الفلسطينية 

 
32

itorial, Hamas: Maritime demarcation with Turkey to bear positive outcomes, Daily Sabah, 25 Ed 

MAY 2021. https://bit.ly/371Rl9h 

 

ــاق  ــ  ا ســ ــدايع هءاع  ــدم  ال

ا مــــا ــــ    هءاع  بــــق ــــ ــــا 

ــاق   اـتف ـ  اع  ــ "  ــ اـنـ ـ   "اإلســ

ــ د الحـده  الستط    و  بقســ

الق بـ  ي  بـد  د العلعـات  

 مع مرق.
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حدوده  بشأن  الملف  إيداع  إلى  اضطرت  أكتوبر أن  في  المتحدة  األمم  في  البحرية  ا 

عام  / من  األول  االعتداءات 2019تشرين  ظل  في  المائية  حقوقها  لضمان  وذلك  ؛ 

لترسيم   اتفاقيات  إبرام  إلى  المتوسط  شرق  دول  مسارعة  ومع  عليها،  "اإلسرائيلية" 

 حدودها بعد اكتشاف حقول ضخمة للغاز الطبيعي فيه".  

التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها    - قبل سنوات    -الفلسطينية    الخارجية وبرغم محاولة وزارة

المصرية حول ترسيم حدودهما البحرية، إال أن مشاعيها جوبهت بمماطلة القاهرة ألعوام 

تقدمت مصر   فقد  الشأن،  هذا  العام   - عدة في  نفس  من  الثاني  /تشرين  نوفمبر  في 

إلى   بالقاسي؛  فلسطينيون  مسؤولون  وصفه  رسميا،  على  اعتراضًا  المتحدة  األمم 

 الخرائط الفلسطينية. 

هذا االعتراض شدد على أن القاهرة "لن تسمح ألحد بالتعدي على سيادتها على مياهها  

 اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخاصة بها". 

وقد صاحبت تحركات القاهرة نحو تشكيل "منتدى غاز شرق المتوسط" خالل السنوات   

للبحر  المشاطئة  الدول  أغلب  تضم  حكومية  منظمة  إلى  الحقًا  تحول  والذي  األخيرة، 

تلك   أن  إال  الحدود؛  ترسيم  المصري والفلسطيني بشأن  الجانبين  بين  نقاشًا  المتوسط، 

 .33ة بسبب طلبات مصرية بمزيد دراسة للملف المناقشات لم تسفر عن نتائج نهائي

إنتاج   من  حصة  شراء  على  اليوم  أبيب"  "تل  تفاوض  التي  أنقرة  فإن  ثالثة،  جهة  ومن 

األخيرة من الكهرباء؛ لتوجهها إلى األراضي الفلسطينية قوبلت بطلب ثالثي من كل  

من "تل أبيب" و"آثينا" و"بيقوسيا" بمبادلة هذا المطلب بمطلب ثالثي يتعلق بالسماح  

 
33

نوفمبر   1مصرية بشأن الحدود البحرية في "المتوسط"، موقع "إندبندنت عربية"،   - خليل موسى، تباينات فلسطينية  

2020 .https://bit.ly/3vzaDNh 
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مارس/آذار   8نت الدول الثالث المذكورة قد وقعت في  التركي بتمرير كابل كهربائي كا

مذكرة تفاهم بخصوصه في إطار مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثالث،    2021

 .34عبر كوابل بحرية بدعم من االتحاد األوروبي

وكانت تركيا قد طلبت ضرورة الحصول على إذن منها إن أرادت هذه الدول تمرير هذا  

أن تقوم بالمناصفة    -في هذا اإلطار    -القاري التركي. وفضلت أنقرة    األنبوب عبر الجرف

مع قطر بشراء حصة الكهرباء الالزمة الستهالك األراضي الفلسطينية شراء مباشرا من  

 .35دون مبادلة أو تعويض قد يؤثر على جرفها القاري 

غير مباشرة  هذا المسار التفاوضي حول خط سير الكابالت يحمل داللتين تتعلقان بصورة  

 بقضية ترسيم الحدود المقترحة، وعالقتها بترسيم الحدود البحرية المصرية الفلسطينية. 

حيال    التركية  الدولة  يحرك  أخالقي  التزام  ثمة  أنه  إلى  تنصرف  الداللتين  أولى هاتين 

الملف الفلسطيني، وهو االلتزام الذي ترغب أنقرة في تمويله نقدا، من دون المساس  

اري وهو ما يدعم صدقية اإلطار األخالقي المتعلق برغبتها في دفع جهود  بجرفها الق 

الفلسطينية   البحرية  الحدود  الغاز   -ترسيم  آبار  استغالل  نوايا  دون  من  المصرية، 

 الفلسطينية.  

وثاني هاتين الداللتين أن المسعى التركي للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط يرتبط  

لمشروعية إطار  توفر  نشاطها من جهة، ومن دون خسارة حليف محتمل مهم    بضرورة 

 كالطرف المصري من جهة ثانية. 

 
34

مارس   16وكاالت، تركيا تحتج لدى اليونان و"إسرائيل" واالتحاد األوروبي على "الربط الكهربائي"، موقع "مصراوي"،  

2021 .https://bit.ly/3vsZJZC 

35
 https://bit.ly/33eTE7b.  2021مارس   21قناة "عبد الحميد العوني"، "إردوغان"، موقع "يوتيوب"،  
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 الخاتمة 

بحجم   أبيب"  "تل  في  والوعي  المتوسط  شرق  في  االكتشافات  نطاق  اتساع  بعد 

الخسارة التي لحقت بها جراء توقيعها المبكر على اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص، اتجه 

للبحث عن   بمراكز  العقل "اإلسرائيلي"  الخسارة، وهو ما أفضى  لتعويض هذه  طريقة 

التفكير هناك إلى ابتداع فكرة ترسيم الحدود مع الجانب التركي، بما يؤدي إلى اإللغاء 

 العملي لالتفاقية الموقعة مع الجانب القبرصي، ومن ثم إعادة النظر فيها.

ما "اإلسرائيلي"،  ك   - غير أن حسابات المكسب والخسارة لم تكن المحرك للقرار التركي  

بل أضيف لمحددات القرار التركي اعتباران، أولهما إستراتيجي يتعلق برغبتها في تقويض 

عملية التحشيد للمواجهة في شرق المتوسط وذلك عبر إخراج مصر من هذه المعادلة، 

وثاني المحددات كان أخالقيا يتمثل في العمل على دفع جهود ترسيم الحدود البحرية 

 لفلسطينية، ما يؤدي لمعالجة مشكلة الطاقة في األراضي الفلسطينية.  المصرية ا

ولم يمنع هذا الموقف التركي من السعي الستثمار طرح "تل أبيب" من أجل إنتاج مناخ  

الجديد،  األميركي  الرئيس  إدارة  اإلفادة منه في مواجهة ضغوط  لتركيا  تقارب يمكن 

بالتقارب مع الجانب المصري، وإن   وصاغت خطاب تقارب يكاد يقارب خطاب الترحيب 

 كان أقل حرارة.  

الغاز بضرورة توفر  الحصول على موارد مستقرة من  رغبتها في  التركية  الدولة  وترهن 

بحقوقها   اإلقرار  أجل  من  الضغط  عن  فضال  الموارد،  هذه  يحكم  للمشروعية  إطار 

د للصراع في  المشروعة في امتالك هذه الموارد؛ على نحو يسمح بتآكل وقود التحشي

 شرق المتوسط. 
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