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 : الطائرات المسيّرة من دون طياراإلسرائيلي ]بيان الناطق العسكري

 قامت بدور مركزي خالل عملية "مطلع الفجر" في قطاع غزة[
 

 81/1/2222"معاريف"، 
 

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أمس )األربعاء( إن الطائرات 
المسيّرة من دون طيار قامت بدور مركزي خالل عملية "مطلع الفجر" التي شنها 

 5الجيش اإلسرائيلي ضد حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني في قطاع غزة بين 
 آب/أغسطس الحالي.  7و

نفّذ في أثناء تلك العملية عشرات  الجو اإلسرائيلي وأضاف البيان أن سالح
الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي بواسطة الطائرات 

من إجمالي ساعات الطيران في سالح الجو  %81المسيّرة، مشيراً إلى أن نحو 
 ذها سرب المسيّرات. ينفّ

إن استخدام المسيّرات مكّن الجيش ونقل البيان عن قائد كبير في سالح الجو قوله 
من ومن دون المساس ب ،هداف بدقة أكثر وأقل ضرراًاإلسرائيلي من إصابة األ

 ".غير ضالعينوصفهم بأنهم "

بعض كان هناك وأكد البيان أنه خالل عملية "مطلع الفجر" في قطاع غزة 
 وأشار إلى جميعها باءت بالفشل. هانإإال  ،المحاوالت للتصدي للطائرات المسيّرة

أنه من الصعب التصدي للطائرات المسيّرة التي تتميز بقدرة التحليق على علو 
باإلضافة إلى قدراتها القاتلة ودقة إصابة  ،منخفض واالختفاء من شاشات الرادار

ما يجعلها ، وهو دون طيارمن كلفتها الرخيصة وكونها موجهة بتناهيك  ،الهدف
كري. وأوضح أنه يتم استخدام الطائرات وسيلة مهمة ألي جيش أو تنظيم عس

ألغراض هجومية  ،من النشاط العمالني للجيش اإلسرائيلي %81المسيّرة في نحو 
و لتحذير المدنيين. كما أن نسبة إصابة األهداف من طرف هذه أأو استطالعية 

 .%91في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من األخيرة الطائرات خالل العملية العسكرية 
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 يل وتركيا تعلنان استئناف العالقات الدبلوماسية]إسرائ
 وعودة السفراء إلى البلدين[ ةكامل صورةبينهما ب

 
 81/1/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
أعلنت إسرائيل وتركيا أمس )األربعاء( استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما 

 .وعودة السفراء إلى البلدين ةكامل صورةب

رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن إسرائيل ستستأنف  وقال بيان صادر عن ديوان
 بعد أعوام طويلة من التوتر بين الدولتين. ،العالقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا

ر مرة ُأخرى رفع مستوى العالقات بين البلدين إلى مستوى رِّوأضاف أنه قُ
 .ن البلدينين مالعالقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامّ

ونقل البيان عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد قوله: "إن إعادة العالقات 
همًا اقتصادياً م فضالً عن كونه نبأً ،مع تركيا يُعدّ مكسباً مهماً لالستقرار اإلقليمي

 جداً لسكان إسرائيل."

هذا النبأ في مؤتمر  ش أوغلويأكد وزير الخارجية التركي مولود شاو ،وفي أنقرة
صحافي عقده أمس، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أن تركيا لن تتخلى عن القضية 

 .على الرغم من استئناف العالقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل ،الفلسطينية

ام بعد قي ،ذكر أن العالقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحوالً في اآلونة األخيرةيُ
رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا في آذار/مارس 

وقال الرئيس  .2117في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سنة  ،الماضي
ل في ل نقطة تحوّإن زيارة هرتسوغ تمثّفي حينه التركي رجب طيب أردوغان 

 .العالقات بين الدولتين

ارجية التركي بزيارة إلى القدس في نهاية أيار/مايو الماضي كما قام وزير الخ
 .في إطار تحسين العالقات الدبلوماسية
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وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس، إن التجديد الكامل 
ين صداقة بين الشعبوللعالقات سيشجع عالقات اقتصادية أكبر وسياحة متبادلة 

 اإلسرائيلي والتركي.

ن أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة ومشاريع وكا
ر في وقت تثي ،عبر تركيا ،مع احتمال نقل الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا ،أمن الطاقة

 .الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن اإلمدادات

س رئيعلن في وقت الحق أمس أن رئيس الحكومة لبيد أجرى حديثاً هاتفياً مع الوأُ
تبادل خالله الزعيمان التهاني على النهوض بالعالقات بين  ،التركي أردوغان

 البلدين مؤخراً.

ر األخير هو بمثابة مدماك إضافي في واعتبر كل من لبيد وأردوغان أن التطوّ
عملية تعزيز العالقات التي ستؤدي حتماً إلى العديد من اإلنجازات، مع التركيز 

شركات السياحة، كما سينعكس ذلك في تجديد رحالت االقتصاد و يْعلى مجال
اجتماع اللجنة االقتصادية المعنية بإسرائيل في و ،الطيران اإلسرائيلية إلى تركيا

 .خالل أيلول/سبتمبر المقبل

وأكد الزعيمان األهمية الكبرى إلسرائيل وتركيا في الحفاظ على االستقرار 
 .اإلقليمي

 
 ية يؤكد أن عباس لم يكن لديه]ديوان رئاسة السلطة الفلسطين

 يشدّد على أنغانتس أي نية إلنكار الهولوكوست و
 [التنسيق األمني الستمرارعباس ضرورية بته اجتماعا

 
 81/1/2222"معاريف"، 

 
نية رئيس السلطة الفلسطياجتماعاته بقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن 

التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة  الستمرارمحمود عباس كانت ضرورية 
 الفلسطينية.
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إن  ،وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس )األربعاء(
ف أقوال عباس خالل المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار األلماني أوال

هولوكوست  51والتي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب  ،شولتس أول أمس )الثالثاء(
د وكان من الجي ،، وأشار إلى أنه طالبه بسحبها"حقيرة وكاذبة"لفلسطينيين، ضد ا

 أنه فعل ذلك. 

وقال غانتس: "أسمع انتقادات للقاءاتي ومحادثات المؤسسة األمنية مع قيادة 
سأستمر في فعل كل ما هو  ، فإننيالرغم من ذلكعلى السلطة الفلسطينية، و

ل وقبل ك ،إسرائيل دولة عمل حرية وضمانضروري للحفاظ على االستقرار األمني 
خصومي على عدم إدراج  من واجبي حثّأنه شيء حماية الحياة البشرية. وأجد 

 أمن إسرائيل ضمن اللعبة السياسية."

في بيان صادر عنه أمس السلطة الفلسطينية  اسةرئ ديوان من ناحية أُخرى، أكد
الهولوكوست، وهو يشدد نكار إل ةكن لديه أي نييلم أن رئيس السلطة محمود عباس 

 من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية. هو الهولوكوست  مجدداً على أن

جاء بعد محادثة هاتفية علمت صحيفة "معاريف" بأن هذا البيان التوضيحي و
يس المقرب من رئ ،يائير لبيد مع حسين الشيخاإلسرائيلية أجراها رئيس الحكومة 

 التصريحات.  ن هذهعتذار عالبافيها البه طة، والتي الفلسطينيالسلطة 

في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع وكتب المستشار األلماني شولتس 
أشعر باالشمئزاز من التصريحات الفاضحة للرئيس الفلسطيني " "تويتر" أمس:

كل تشويه لخصوصية المحرقة هو  ،أللمان خصوصاًإلى امحمود عباس. بالنسبة 
 ."وال يقبله العقل. أدين كل محاولة إلنكار جرائم المحرقةأمر ال يطاق 

 ر عنه،في بيان صاد شتيفن هيبيستريت بلسان الحكومة األلمانيةأعلن المتحدث و
المستشار األلماني استدعى رئيس بعثة السلطة الفلسطينية في برلين  ديوانأن 

 ودان أمامه تصريحات عباس.

 أن يعترف الرئيس الفلسطيني بالطبيعةاأللماني يتوقع المستشار  وقال البيان إن
محادثة  سيُجريشولتس وأشار إلى أن ظ. دون أي تحفّ  ، منالفريدة للهولوكوست
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هذه  لمناقشة (الخميساليوم )يائير لبيد  ةاإلسرائيلي الحكومةمع رئيس هاتفية 
 .الحادثة

يتمكن من التدخل خالل عن أسفه ألنه لم األلماني يعرب المستشار  وذكر البيان أن
 .ةمباشر صورةوالرد على تصريح عباس ب الصحافي المشترك أول أمسمؤتمر ال

عُقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك في برلين، في إثر محادثات أجراها شولتس و
ا إذا كان عمّ خالله ئل عباس وسُوعباس في ديوان المستشار األلماني، 

قال  ،على ذلك اًوردّ، 0972 سنةوم ميونيخ الفلسطينيون ينوون االعتذار عن هج
هولوكوست في  51مجزرة و 51إن إسرائيل ارتكبت  رئيس السلطة الفلسطينية

 .0947 سنةفلسطين منذ 

 
 رسالة شديدة اللهجةوجّهت الصين ]تقرير: 

 الرضوخ من مغبة رت خاللهاحذّ إلى الحكومة اإلسرائيلية
 [بالعالقات مع بكينضرار إلحاق أللضغوط األميركية و

 

 Walla ،81/1/2222موقع 
 

علِم موقع "والال" من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية اإلسرائيلية رفضوا 
رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة وجّهت مؤخراً الصين  الكشف عن هوياتهم، بأن

 وطضغإلى ما وصفته بأنه الرضوخ  إسرائيل من مغبةرت خاللها حذّ  ،اإلسرائيلية
 .ضرار بالعالقات مع سلطات بكينإلحاق أأميركية و

رأس قسم العالقات الدولية في تشاو الذي ي الدبلوماسي الصيني ليو جين وقام
 ينيةرسالة التحذير الص بتسليموهو منصب برتبة وزير،  الصيني، الحزب الشيوعي

 .إلى السفيرة اإلسرائيلية في بكين إيريت بن آبا األسبوع الماضي هذه

 لموقع "والال":ال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية اإلسرائيلية وق
"هذه هي المرة األولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة 

 ".من بكين بشأن مسألة العالقات الثالثية بين إسرائيل والواليات المتحدة والصين
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نذ معقد بين السفيرة اإلسرائيلية والدبلوماسي الصيني يُ كما أن هذا هو أول لقاء
 في حزيران/يونيو الماضي.  أن تولى هذا األخير مهمات منصبه

وأشار مسؤولو وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى أن المسؤول الصيني افتتح 
بتأكيد أهمية العالقات بين إسرائيل  المذكور مع السفيرة اإلسرائيلية االجتماع

على أن هناك أيضًا د وشدّ .االبتكار والتكنولوجيا ليْال سيما في مجاو ،والصين
وأشار إلى أن الشعب الصيني يتفهم  ،مصالح مشتركة طويلة المدى بين الجانبين

 رالضطهاد والتنمّل كذلك ألن الصينيين تعرضوا ومعاناته، الشعب اليهودي آالم
التوتر الذي يكتنف  يث إلىوبعد ذلك، تحوّل إلى الحد .الدول الغربية طرفمن 

، وقال إنه على الرغم من أن في اآلونة األخيرة األميركية - العالقات الصينية
ع نها تتابفإ ،الخاصة بين إسرائيل والواليات المتحدة اتالصين تتفهم العالق

 -ينيةالعالقات الص واعتبر أن ،عن كثب بعها إسرائيل تجاه الصينالسياسة التي تتّ
لى إإسرائيل  بعدم انحياز وأنه يأمل ،وصلت إلى نقطة اختبار حرجة اإلسرائيلية

 .لسياسة األميركية تجاه الصينا

إن بكين ال تريد أن تكون العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة  جين تشاووقال 
ي فتشتركان الصين وإسرائيل  أضاف أنمرتبطة بابتعاد إسرائيل عن الصين. و

د على أنه من غير المجدي إلسرائيل اتباع السياسة وشدّمصالح طويلة األمد، 
 ما يتعلق صوصاًوخ ،األميركية فيما يتعلق بوضع حقوق اإلنسان في الصين

ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية األويغور  بشأنلصين إلى اباالتهامات الموجهة 
  .في منطقة شينجيانغ المسلمة

در عن مجموعة من الى بيان صإ ،تحت ضغط أميركي ،وكانت إسرائيل انضمت
دان السياسة  ،الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 توترات بين إسرائيل والصين اندلعت ،الصينية تجاه األويغور. وفي العام الماضي
 .الموقف الصيني من القضية الفلسطينية بسبب

مع الصين بسبب  هالعامُإسرائيل توقال المسؤول الصيني إنه في حال إساءة 
  .خاطئاً إسرائيلياً سياسياً سيكون ذلك قراراً ة،ط خارجيوضغ
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رسالة التوقيت هذه أن المسؤولين في إسرائيل لم يفهموا سبب  ونما إلى علم "والال"
واعتبروا أن ذلك قد يكون  ،شديدة اللهجة والحادة بشكل استثنائيالالصينية 

بالتوتر بين الواليات المتحدة والصين بشأن تايوان والزيارة األخيرة  مرتبطاً
 .لرئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان

ع العالقات بين الصين وإسرائيل خالل تراجُ ومع ذلك، ال بد من لفت األنظار إلى
رائيلية رئيس الحكومة اإلس وبينما عملوالية الحكومة اإلسرائيلية الحالية، 

 تابنيامين نتنياهو على بناء عالقات وثيقة مع الصين وجذب االستثمار السابق
الحكومة الحالية تعاملت مع مخاوف الواليات المتحدة  فإن ،إلى إسرائيل ةالصيني

 قضية تلك العالقات باعتبارهاوبدأت تنظر إلى  ،بجدية أكبرمن هذه العالقات 
 .قضية اقتصاديةمجرد  توليس ،قوميالمن تتعلق باأل

 
 

      
 

 افتتاحية 
 81/1/2222"هآرتس"، 

 

 على الرغم من كل شيء فإن عباس شريك
 

  التنديدات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بالكالم الذي قاله الرئيس
الفلسطيني محمود عباس في برلين هذا األسبوع، دفعت بمكتب رئاسة 

 أبشع الجرائم التيمن لهولوكوست إن اإلى نشر توضيح جاء فيه: " السلطة
ود المقصو .تبأشد العبارا ونحن ندينهحدثت في تاريخ البشرية الحديث، 

المجازر التي  وث عنها الرئيس محمود عباس، هبالجرائم التي تحدّ
ائيلية، سركبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات اإلارتُ

 ."وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا
  ما قاله عباس مُستنكر، ومن الجيد أنه أوضح ما يقصده. لكن اآلن، وبعد



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
9 

االتفاق على أن الهولوكوست جريمة تاريخية فريدة في نوعها، من 
األفضل العودة إلى الحاضر. إلى واقع يعيش فيه الفلسطينيون تحت الحكم 

ت عاماً، وإلى رفض إسرائيل إجراء مفاوضا 55العسكري اإلسرائيلي منذ 
الفلسطيني  - سياسية مع الرئيس الفلسطيني إلنهاء النزاع اإلسرائيلي

 وإنهاء االحتالل. 
  في ضوء المعاملة المهينة لعباس خالل حُكم بنيامين نتنياهو، وتجاهُله

من جانب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، برز وزير الدفاع بني 
الذي التقى عباس عدة مرات في السنة الماضية. لكن في إسرائيل  غانتس

مة مهاجالرافضة للسالم، اللقاءات بين غانتس وعباس دفعت اليمين إلى 
غانتس واستغالل كالم عباس لمهاجمة غانتس مرة أُخرى بسبب 

 اجتماعاته به.
  وهذا أمر منافٍ للعقل. حتى ولو أن المقارنة التي قام بها عباس ليست

في محلها، فقد حاول التشديد على المأساة الفلسطينية ووضعها على 
رأس سلّم األولويات العالمي. وتوجّه غانتس هو الصحيح. عباس هو 
شريك إسرائيل في المفاوضات السياسية، ليس لكونه رئيساً للسلطة 

 الفلسطينية فحسب، بل بسبب التزامه بالعمل السياسي.
  وبعكس ما تزعمه محاوالت اليمين اإلسرائيلي لتشويه صورة عباس، فهو

، وال يشجعه. وبحسب رأي مشترك لجميع "إلرهابا"ـليس من المؤيدين ل
األجهزة األمنية اإلسرائيلية التي مهمتها مراقبة ما يجري في المناطق 
الفلسطينية، فإن وضع السلطة سيئ، ومن المتوقع أن يزداد سوءاً. فقد 

حرب الوراثة في السلطة، ومن الممكن أن تكتشف إسرائيل أنها بدأت 
خسرت الشريك األكثر مالءمة للعمل للدبلوماسي )عاموس هرئيل، 

 (.04/8 ،"هآرتس"
  إذا كانت إسرائيل تحترم فقط التنظيمات التي تستخدم السالح ضدها

 ، فإنها ترسل"اإلرهاب"وتستهزىء بالقيادة الفلسطينية التي تخلت عن 
الفلسطينيين رسالة مشوهة. باإلضافة إلى ذلك، هي تساهم في إلى 

إضعاف السلطة الفلسطينية وإظهارها كمقاول تنفيذي إلسرائيل في 
محاربة "اإلرهاب" في الضفة الغربية. من دون أفق سياسي، ومن دون 
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تقوية السلطة الفلسطينية كبنية تحتية لدولة فلسطينية عتيدة، ستتواصل 
 وتها، وستنهار مكانتها.خسارة السلطة لق

  يتعين على إسرائيل تغيير مقاربتها من األساس. ويجب عليها االعتراف
بعباس كشريك فلسطيني، والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات. وهذا ما 
 نتوقع أن يفعله رئيس الحكومة يائير لبيد وكل مَن يسعى لزعامة إسرائيل. 

 
 إسرائيل" الذي يضمي منتدى "حماة عضو ف - عوديد تيرة

 2282قادة أمنيين وأكاديميين، أُنشىء في سنة 
 81/1/2222"معاريف"، 

 

 "حماس" مرتدعة لكنها تحرّض الجهاد اإلسالمي

 ضدنا وال تعمل على كبحه

 
  أعوام، جرت عملية "الحزام األسود" ضد الجهاد اإلسالمي، فظلت  3قبل

اع نفتالي بينت "حماس" خارج صورة الحرب. يومها، كان وزير الدف
ورئيس األركان أفيف كوخافي. مؤخراً، جرت عملية "مطلع الفجر" ضد 
الجهاد اإلسالمي، وكانت "حماس" مرة أُخرى خارج صورة القتال، وكان 
بني غانتس وزيراً للدفاع وكوخافي رئيساً لألركان. هاتان العمليتان 

اً قليلة الصغيرتان انتهتا بنتائج مشابهة. مدة العملية كانت أيام
واإلنجازات كانت أيضًا قليلة. العمليتان بدأتا باغتيال مسؤول رفيع 
المستوى من الجهاد في القطاع ومسؤولين آخرين. وفي الحالتين، لعب 
المصريون دور الوساطة. التغيير األساسي الذي ظهر في عملية "مطلع 

 م.الفجر" هو التحسينات التكنولوجية في الجيش التي جرت طوال أعوا
  مع األسف، في الحالتين لم تشرح القيادة اإلسرائيلية الهدف االستراتيجي

من العمليتين. وإذا كان الهدف استعادة الجيش اإلسرائيلي الردع في 
مواجهة الجهاد، فقد أثبتت عملية "الحزام األسود" أن الردع تبدد بعد وقت 

نتقام من قصير، في هذه الحالة، لماذا يتكرر الخطأ؟ إذا كان الهدف اال
الجهاد، فيؤسفني القول إن هذا ليس هدفاً استراتيجياً، بل هو هدف 
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سياسي. وإذا كان الهدف القضاء على الجهاد وجعل "حماس" هي 
المسيطرة على غزة، فإن العمليات كانت قصيرة للغاية ولم تؤدّ إلى وقوع 

 أضرار ال تعوَّض.
  في الخالصة، الهدف االستراتيجي لم يكن واضحاً، ألنه على ما يبدو غير

موجود. لقد كانت العمليتان عبارة عن تحرُّك عمالني حاز موافقة رئيس 
األركان. وبالفعل، قام رئيس األركان بعمل جيد، سواء في بناء القوة، أو 

 في القتال التكتيكي والعمالني. 
 س" هي المسؤولة عن العالقات العسكرية دولة إسرائيل تعتبر أن "حما

بينها وبين قطاع غزة. وفي الماضي أجرت مفاوضات غير مباشرة، 
وعندما خاضت قتاالً معها، كانت الحركة هي المسؤولة عن بدء العملية 
عسكرية، وعن إنهائها. لقد كان لدينا عنوان واحد لخوض قتال من أجل 

 الردع: "حماس".
 والجهاد اإلسالمي خالل عملية "الحزام األسود"، بعد التمييز بين "حماس "

بدأ عهد استراتيجي جديد. وُيطرح هنا السؤال: هل يدرك متّخذو القرارات 
ذلك، ومَن يفهم ذلك من بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، من دون 
التحدث عن أعضاء الكنيست؟ وبغضّ النظر عن النظرة الرسمية لدى 

راتيجية، هل التمييز بين "حماس" والجهاد في تحمُّل متّخذي القرارات االست
 المسؤولية عن عمليات عدائية أمر صحيح؟

  .في رأيي، عملية "الحزام األسود" و"مطلع الفجر" تسببتا بضرر استراتيجي
أوالً، عّقدنا أساس الردع بإضافة عنصر إضافي. ثانيًا، رفعنا عن "حماس" 

ي تجري من القطاع، وبهذه الطريقة، المسؤولية عن العمليات العدائية الت
سهّلنا على عدونا األساسي حرية التحرك ضدنا. تستطيع "حماس" اليوم 
استخدام الجهاد ضدنا، من دون تحمُّل تبعات ذلك. ويمكنها إزعاجنا 
بإطالق النار وإطالة المدى الزمني بين العمليات األساسية التي تخوضها 

"مطلع الفجر"، نجد أنه في عملية ضدنا. عندما ننظر إلى ما جرى في 
"حارس األسوار"، جرى ردع "حماس" بقوة، وبعدها كان من الصعب عليها 
بدء حرب ضدنا، لكنها تحرّض الجهاد اإلسالمي ضدنا، وال تتحرك فعاًل 
على األرض لكبحه. والنتيجة أن الوقت الذي يفصل بين العمليات أصبح 

لية، ولدى "حماس" وقت أطول أقصر. وجنوب البلد يتعرض لضربات متتا
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 لبناء قوتها من أجل الصراع األساسي. 

 صحافي - تسفي برئيل
 81/1/2222، "هآرتس"

 
 أن ترميم العالقات مع إسرائيلبأردوغان يأمل 

 عة غاز ألوروباتركيا إلى موزّ يحوّل
 

 ول/أكتوبر، سينتهي مسار األأو مطلع تشرين  ،في نهاية أيلول/سبتمبر
تعيين كبار المسؤولين في الطاقم الدبلوماسي لدى تركيا، وسيهبط سفير 

تنافس على المنصب ثالث تتركي جديد في إسرائيل. وبحسب المعلومات، 
شخصيات، والقرار األساسي هو تعيين موظف كبير في وزارة الخارجية 

ارجية لصحيفة التركية. وبحسب أقوال مسؤول كبير في وزارة الخ
يعرف المنطقة جيداً، ويعرف تفاصيل العالقات  اً سيكون "سفير ،"هآرتس"

المركبة ما بين إسرائيل وتركيا." مضيفاً أن "الهدف سيكون إضافة معنى 
ول/ديسمبر، األ." في كانون أعوامجدي للتطبيع المتجدد الذي انهار قبل 

ان ك، الذي كيأوف تم تسريب اسم أحد المرشحين لمنصب السفير، أولوتش
، ودرس في الجامعة العبرية. كان من SETA األبحاث مدير معهد

 يَغأُل، لكن تعيينه 2120المفترض أن يصل إلى إسرائيل في آذار/مارس 
فإن  ،. كذلكلهاضة بعد معارضة إسرائيل بسبب تصريحاته السابقة المعارِ

تسريع التطبيع، في  إلى بعض التأجيل تاالنتخابات في إسرائيل أد
  .حينها، وباألساس معارضة يائير لبيد الذي كان وزيراً للخارجية

 ّش أوغلو في أنطالياياوج مولوداللقاء الذي جمعه بنظيره  ر لبيد موقفه.غي 
التعاون االستخباراتي مع أجهزة وحزيران/يونيو، شهر خالل 

ية ضد االستخبارات اإلسرائيلية في أعقاب محاوالت إيران تنفيذ عمل
إسرائيليين، وقبل ذلك التقاء المصالح ما بين إسرائيل وتركيا في الحرب 

ن المساعدة ألذربيجان في حربها االتي قدمت فيها الدولت - باخاكرفي 
في إعادة النظر كلها أمور ساعدت في  -2121 في أواخر سنةضد أرمينيا 

 السياسة اإلسرائيلية تجاه تركيا. 
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 يغلق بعد دائرة المصالحات التي تجريها  مئيل لتجديد العالقات مع إسرا
 لمصافحة وال تستعجل ،تركيا في المنطقة. فمصر ال تزال تسير ببطء

بمستويات  ،أردوغان، على الرغم من أن البعثات الدبلوماسية والمهنية
األخيرة تحولت  وفي األشهر ؛قد وضعت البنية لتجديد العالقات ،عالية

تجديد يؤثر أن بأمل هي تو ،مصر من للغازمستوردة  أكبر تركيا إلى
تحقيق طموح وكذلك ، قريباً العالقات مع مصر فيالعالقات مع إسرائيل 

تحويل تركيا إلى مركز تسويق الغاز الدولي من الشرق األوسط إلى أردوغان 
 إلى أوروبا. 

  الغاز الذي سيربط إسرائيل خطبعد أن غيرت واشنطن موقفها بخصوص 
ن وأوروبا، فإن اإلمكانية األكثر واقعية هي بناء خط غاز قبرص واليوناب

تحول إلى محطة توبذلك  -الغاز المصري ب ربطهيربط إسرائيل بتركيا و
 لغاز الروسي. من ابديالً  يمكنها أن تشكلالغاز األهم التي 

  تطبيع العالقات مع إسرائيل، دفعت تركيا بالعملة السياسية من أجل
ت ترحيل مسؤولين في "حماس" من أراضيها، وأوضحت المؤلمة عندما قرر

 بعد أراضيها علىبنشاط سياسي  بالقياملقيادة الحركة أنها لن تسمح 
، تقترح تركيا هأعمال عسكرية للحركة. وفي الوقت ذات ، والمؤكداآلن

عادة إعمار قطاع غزة، ويمكن أن تنضم إلى مجموعة من أجل إ هاخدمات
ل تجنيدها بهدف الدفع قدماً بمشاريع تطوير دول متبرعة تحاول إسرائي

كن ، فإن "تركيا يمياقتصادية في القطاع. وبحسب مسؤول سياسي إسرائيل
 تبرير ذلكأن تقنع قطر بتأسيس عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، و

 وليس هم فقط."  - مساعدة الفلسطينيين في القطاعإلى الحاجة ب
 ّها التي تم طرحومشاكل مع الجيران"،  ت تركيا من جديد سياسة الـ"صفرتبن

، بعد أن فاز حزب "العدالة والتنمية" 2112سنة للمرة األولى في 
ن صاغ هذه الرؤية كان البروفيسور أحمد باالنتخابات بنتيجة كاسحة. مَ

 حينإنه وعلى عكس الماضي،  ،حينها ،الذي قال لـ"هآرتس" اود أوغلود
 ،صراعات مع الدول المجاورةالمناوشات وال راءجتعاني كانت تركيا 

وإيران، تنوي اآلن أن تكون جسراً ما بين الشرق والغرب. ولتحقيق  ةكسوري
 داود أوغلون عالقاتها مع الجيران. بعدها، تم تعيين يهذا، عليها أوالً تحس
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بعد ، 2106 سنةاستقال في لكنه منصب رئيس الحكومة التركية، في 
كم الرجل ته لما اتضح الحقاً أنه حُخالفات بينه وبين أردوغان، ومعارض

 الواحد. 
 ّتم قطع العالقات ما بين ، 2101 سنةفي فمن رؤيته الكثير.  لم يتبق

في أعقاب قضية أسطول الحرية إلى  ،تقريباً ةتام صورةإسرائيل وتركيا ب
ي تبسبب المجازر ال ةغزة. بعد ذلك بعام، قطعت تركيا عالقاتها مع سوري

تم قطع العالقات  ،، وبعدها بعام ونصف2100 سنة ها النظام منذارتكب
بعد أن أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس  ،بين أنقرة والقاهرة

ثم واجه ، هواعتقل ،خوان المسلمينالمنتخب محمد مرسي، المنتمي إلى اإل
رفض االعتراف بشرعية  الذي - الكثير من االنتقادات من طرف أردوغان

 اً اإلمارات والبحرين رأوا في تركيا "تهديدورئاسة السيسي. السعودية 
" أكثر من التهديد اإليراني، بحسب أقوال السفير اإلماراتي في اًرخطِ

واشنطن. ومن بين جميع الدول في الخليج، قطر هي الوحيدة التي استمرت 
 تطوير العالقات مع تركيا. في 

 تراجعت العالقات ما بين تركيا واالتحاد األوروبي. في  ه،اتوفي الوقت ذ
قمع حرية وبمجال حقوق اإلنسان،  ةالمستمر النتهاكاتبسبب ا ،البداية
والصراع العنيف ضد األقلية الكردية داخل تركيا، وبعدها بسبب  ،التعبير

قامت به تركيا في البحر المتوسط، في  ذيالغاز ال التنقيب عنالخالف على 
عي كل من قبرص واليونان أنها تحت سيادتها. اتفاق الالجئين دّ ينطقة م

 ،، وبحسبه2106 سنةالذي تم توقيعه ما بين تركيا واالتحاد األوروبي في 
عبر ، ستكبح تركيا نزوح الالجئين السوريين إلى االتحاد األوروبي

من االتحاد، إلى جانب  استحصل عليه ،يورو اتمليار 6مقابل  ،أراضيها
يبدد التوتر بين الطرفين.  لماتفاقيات اإلعفاء من التأشيرة لمواطنيها، 

، وال تزال تركيا تتهم الدول األوروبية دثاإلعفاء من التأشيرة لم يح
اتفاق الالجئين كأداة ضغط. وعن  وتهدد بفضّ ،بـ"تشجيع اإلرهاب الكردي"

شيء تقريبًا، تب كل أردوغان كُوكي جو بايدن يرالرئيس األمالود بين عدم 
الرئيس األميركي قبل أن يتواصل  على انتخاب طويلةأشهر نذكر ما ك تمرّو

 . مع نظيره التركي
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  قرر أردوغان كسر هذه العزلة، بعد األزمة االقتصادية العميقة في مطلع
 ،حينها - 2120حتى كانون الثاني/يناير االنتظار . كان عليه 2108 سنة

الحصار المفروض على  ، رفعأسها السعوديةقررت دول الخليج، وعلى ر
الطريق للدول الخليجية.  تتحبعدها فُ - قطر، والذي استمر ثالثة أعوام

في وأيضاً  ،العالقات الثنائيةفي التعاون الوطيد ما بين تركيا وقطر 
جانب "أعداء الدول الخليجية". إلى تركيا  أدى إلى تموضعالحرب في ليبيا، 

 رغمعلى الالعالقات مع تركيا،  استئنافلى التي قررت اإلمارات كانت األو
أن أردوغان هاجم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل بحدة، حتى أنه  من

 في إسرائيل عملية جس للنبضبدأ ب ،هدد بإعادة السفير التركي. بعدها
تجديد العالقات ما بين تركيا والسعودية في ومصر، ونجاحه األكبر كان 

تل قفي مقابل إغالق ملف التحقيق في ل من العام الحالي، في نيسان/أبري
حصل وخاشقجي ونقل المحاكمة إلى السعودية. الالصحافي جمال 

تين على تعهدات باستثمار مليارات يأردوغان من الدولتين الخليج
ما سيساعد على تحسين الوضع االقتصادي التركي، الذي  وهو - الدوالرات

، ركيافي ت االنتخابات الرئاسية تجريس ،تستصعب تركيا ترميمه. بعد عام
سيكون على أردوغان طرح إنجازاته االقتصادية في أعقاب  ،وإلى حينها

 -اقتصادية – االحتجاجات والغضب في تركيا. منظومة عالقات سياسية
نطقة هي الورقة األقوى التي سيحاول أردوغان أن داعمة مع دول الم

 عاماً.  21يضمن من خاللها استمرار حكمه المستمر منذ 
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 

 
 131العدد  - مجلة الدراسات الفلسطينية

 (2022 صيف)
 

 
 
 
 
 

 

 

 قائمة المحتويات

 افتتاحية

 الياس خوري .............................................................................. جرح القدس
 مدخل

 الّسعيد أبو مع...........  محاسبة القتلة على المحك اغتيال شيرين أبو عاقلة:
 مقاالت

 وليد نويهض............... ........................ حرب أوكرانيا وتداعياتها األوراسية
ميشال ... ............. عالم ما وراء النزاع األوكراني: عودة روسيا الكبرى

 نوفل
 السلطة الفلسطينية وهوبيتوس القبيلة: استيحاء السلطة

أحمد ....... ............................من الرمز االجتماعي .......................   
 الحرباوي

بواكير الموسيقى الفلسطينية بين الفالهاال والسفارديم ..... مراد 
 البسطامي

 خَلَص، دقّينا اإليقاع: فدائيون وشباب يتحدثون من 
 غوستافو باربوزا......... .....................................................خالل الموسيقى    

 دراسات
 إسرائيل والسودان: رهانات التطبيع ومقاربة دعم

 سامي صبري عبد القوي. المكون العسكري ................................................   
 سنية الحسيني......... ........................................... تشكُّل الكيانية الفلسطينية

 مقابلة
 المحامي صالح حموري المناضل الحقوقي واألسير 

 صالح حمّوري..... الدائم .............................................................................   
 فسحة

 الياس خوري............. ........................................................... أيقونات جنين

 تحقيق
 مخيم جنين: البطل الفردي واألسطورة والفصائل

 عبد الباسط خلف ........................................................ و"قواعد االشتباك"   
 تقارير

 عليان الهندي.......... ............................. العمليات الفردية: الدوافع والنتائج
 فيروز سالمة................ ........................................................ الشهداء األسرى
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