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حما�س والعامل الإ�شالمي
ً تركيا واإيران منوذجا

مقدمة:

تز�من �الإعالن عن �نطالق حما�ص �صنة 1987 كحركة مقاومة �إ�صالمية �صّد �الحتالل 

�صبع  نحو  �صت�صتمر  �النتفا�صة  هذه  �الأوىل.  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  مع  �الإ�رش�ئيلي 

�صنو�ت و�صتك�صب حما�ص �صهرتها وفاعليتها من م�صاركتها �لقوية يف هذه �النتفا�صة. 

لكن �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي �لذي ال يكن جتاهل تاأثريه على �لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لذي �صتحاول حركة حما�ص �أن تن�صج معه عالقات م�صتقبلية، مل يكن يف �أف�صل �أحو�له 

يف تلك �لفرتة؛ كانت مرحلة �ال�صطر�ب و�لقلق يف معظم �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية، وكان 

�لرهان على �لت�صوية �ل�صيا�صية للق�صية �لفل�صطينية قد تز�يد بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي 

للبنان �صنة 1982 �لذي �أخرج منظمة �لتحرير و�ملقاتلني �لفل�صطينيني منه. 

تز�ل  ما   1980 �صنة  يف  بد�أت  �لتي  �الإير�نية   - �لعر�قية  �حلرب  كانت  �ملرحلة،  تلك  يف 

م�صتعلة منذ �صبع �صنو�ت. وكانت �لعالقات �لعربية �الإير�نية ب�صبب هذه �حلرب يف حالة 

�صيئة. وبعد �صنة و�حدة على تاأ�صي�ص حما�ص، �أي يف �صنة 1988، ت�صاعد �لتوتر �ل�صوري 

 Kurdistan Workers Party لرتكي )ب�صبب �إيو�ء �صورية لزعيم حزب �لعمال �لكرد�صتاين�

(Partiya Karkerên Kurdistan–PKK) عبد �هلل �أوجالن Abdullah Öcalan(، فح�صدت 

تركيا جي�صها على �حلدود �ل�صورية، قبل �أن يتم ت�صوية �الأمر بني �لبلدين من دون �ندالع 

�إ�صافية يف �ل�رشق �الأو�صط. وهي مرحلة تطور �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية من  حرب 

�إىل �مل�رشوعات �مل�صرتكة �لع�صكرية و�لتجارية. وقد ال تكون م�صادفة  �لزيار�ت �ملتبادلة 

على �الإطالق، �أن يدعو �لرئي�ص �لرتكي تورغوت �أوز�ل Turgut Özal يف �لفرتة نف�صها، 

�إىل ما �صماه م�رشوع “�أنابيب �ل�صالم” �لذي يفرت�ص م�صاركة �إ�رش�ئيلية، �إىل جانب �لدول 

“�إ�رش�ئيل” ما تز�ل حتتل  1987، كانت  �لعربية �ملعنية بق�صية �ملياه مع تركيا. ويف �صنة 

�ن�صحابها �جلزئي �صنة  �لرغم من  �لغربي، على  لبنان و�لبقاع  �أجز�ء و��صعة من جنوب 

1987 ترزح منذ �صنة  �أفغان�صتان �صنة  �إير�ن ومن تركيا، كانت  من  1985. ولي�ص بعيد�ً 

1980 حتت �حتالل �صوفياتي ويخو�ص �صعبها مقاومة عنيفة �صّد هذ� �الحتالل. وكان 



حمـــــا�س

334

من �لالفت للنظر، �أن يتد�عى �ل�صباب �مل�صلم من دول عربية و�إ�صالمية مبا يف ذلك بع�ص 

�ل�صباب �لفل�صطيني نف�صه للقتال يف �أفغان�صتان. وقد �ختطفت �أفغان�صتان �الهتمام وبات 

“�جلهاد” �لذي تدعو �إليه وحتر�ص عليه و�صائل �الإعالم �لعربية و�الإ�صالمية هو �جلهاد 

�صّد  �ل�صوفيات. 

�أعلنت حركة حما�ص عن �نطالقتها يف �صنة 1987 يف هذه �لبيئة �لعربية - �الإ�صالمية 

�ملن�صغلة مب�صكالت �الحتالل �ل�صوفياتي، وباحلرب �لعر�قية �الإير�نية، وبحافة �حلرب 

�ل�صورية - �لرتكية، وبالتوتر �الإير�ين �ل�صعودي، وبتطور �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية. 

�أن  )�لعربية - �الإ�صالمية( ما يتيح حلركة حما�ص  �الإقليمية  �لبيئة  �أي مل يتوفر يف هذه 

حتظى باالهتمام �ملنا�صب �لذي حتتاج �إليه مع بد�ية تاأ�صي�صها. 

�ل�صغوط  كّل  من  �لرغم  على  و�لثبات،  �ال�صتمر�ر  على  �النتفا�صة  قدرة  لكن 

�الإ�رش�ئيلية �لتي تعر�صت لها، و�لدور �لبارز �لذي لعبته حركة حما�ص فيها، �صيجعل من 

هذه �حلركة قوة فل�صطينية رئي�صية، ومو�صع �هتمام عربي و�إ�صالمي، و�صيتيح لها �أن 

تن�صج الحقاً عالقات مع معظم �لدول �الإ�صالمية و�لعربية. لكن هذه �لعالقات �صتتفاوت 

بني دولة و�أخرى، كما �صيتفاوت �لدعم �لذي �صتح�صل عليه حما�ص من هذه �لدول، وذلك 

بتفاوت مو�قف هذه �لدولة �الإ�صالمية �أو تلك من �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” ومن حركات 

�ملقاومة ومن �النتفا�صة نف�صها. 

لن تبقى �الأبو�ب مو�صدة يف وجه حما�ص. فعلى �لرغم من �لغيوم �لتي كانت تغطي 

النق�صاع  �صتمهد  تغري�ت  تبا�صري  �الأفق  يف  الحت  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لعالقات  �صماء 

هذه �لغيوم. فقد توقفت �حلرب �لعر�قية �الإير�نية �صنة 1988، لتبد�أ بعدها مرحلة تطبيع 

يف �لعالقات �لعربية - �الإير�نية. وقد �ن�صحب �ل�صوفيات من �أفغان�صتان �صنة 1988، ليبد�أ 

�الأفغان مرحلة جديدة من �ل�رش�ع على �ل�صلطة. ويف لبنان �صتبد�أ يف �صنة 1988 مرحلة 

بارزة من ت�صاعد عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�لعربية  �ملنطقة  يف  مهمة  ��صرت�تيجية  حتوالت  ن�صاأتها  منذ  حما�ص  و�جهت  وقد 

�صفحة  لي�ص  يطوي  �أن  �أر�د  �لذي  لل�صالم”،  مدريد  “موؤمتر  خ�صو�صاً  و�الإ�صالمية، 

�النتفا�صة فقط، بل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي كله... فبعد �حتالل �لعر�ق �لكويت يف 

مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 1990، و�إخر�جه منها بالقوة �لع�صكرية �لدولية )عا�صفة �ل�صحر�ء(، 

�لق�صية  “حلل   ،1991 �صنة  لل�صالم”  مدريد  “موؤمتر  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صتدعو 
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ومعها  و��صنطن  حت�صد  و�صوف  �الإ�رش�ئيلي”.   - �لعربي  �ل�رش�ع  و�إنهاء  �لفل�صطينية 

ت�صارك  و�صوف  و�الإ�صالمية.  �لعربية  �لدول  من  �ملوؤمتر  لهذ�  و�لتاأييد  �لدعم  �أوروبا 

معظم هذه �لدول يف �فتتاح �أعماله... لذ�، وجدت حما�ص نف�صها �أمام معادلة �صعبة منذ 

�نطالقتها: بني حاجتها �إىل �لدعم و�لتاأييد من حميطها �لعربي و�الإ�صالمي، وبني خماوفها 

من �إقبال هذ� �ملحيط على �العرت�ف بهذ� �لعدو و�إنهاء �ل�رش�ع معه... وقد عّبت �حلركة 

عن هذه �لرغبة يف �ال�صتقاللية من جهة، وعن �حلاجة �إىل �لدعم و�لن�رشة من جهة ثانية، 

من خالل وثائقها �لتاأ�صي�صية �لتي جاء فيها: 

�إىل �الت�صال مبختلف �الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية )دول،  1. ت�صعى حركة حما�ص 

عن  �لنظر  بغ�ص  معها،  �إيجابية  عالقات  و�إقامة  و�أفر�د(  و�أحز�ب،  وقوى،  ومنظمات، 

ت�صجيعها  بهدف  �لعرقي،  �أو  �لطائفي،  �أو  �ل�صيا�صي،  �أو  �لفكري،  �نتمائها  �أو  توجهها 

�لعادلة.  ق�صيته  ون�رشة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتاه  وم�صوؤولياتها  بو�جبها  �لقيام  على 

�لعربية  �الأطر�ف  خمتلف  مع  و�ت�صاالتها  عالقاتها  ��صتمر�ر  على  �حلركة  وحتر�ص 

و�الإ�صالمية وعدم توقفها ما د�مت تخدم �لق�صية �لفل�صطينية. 

2. ال تتدخل حركة حما�ص يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول �لعربية و�الإ�صالمية، وترف�ص 

يف �لوقت نف�صه تدخل هذه �لدول يف �صيا�صاتها ومو�قفها و�صوؤونها �خلا�صة.

3. لي�ص للحركة معركة مع �أّي طرف عربي �أو �إ�صالمي، ولذ� فهي ال تتبنى �صيا�صة 

وملتزم  مو�صوعي  ب�صكل  تعب  ولكنها  �إ�صالمي،  �أو  عربي  طرف  �أّي  على  �لهجوم 

باآد�ب �الإ�صالم عن مالحظاتها ونقدها ملو�قف �الأطر�ف �ملختلفة من �ل�رش�ع مع �لعدو 

�ل�صهيوين.

�ل�صهيوين، وحتر�ص  �لعدو  �لع�صكري مع  �ل�رش�ع  4. تعدُّ �حلركة فل�صطني �صاحة 

�أّي عمل  ت�صتنكر  �ملحتلة، ولكنها ال  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملعركة خارج  نقل  على عدم 

جهادي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين يطلق من �أّي جزء خارج فل�صطني.

5. تو�صح �حلركة لالأطر�ف �ملختلفة �أن هدف عالقاتها معهم هو تدعيم عمل �حلركة يف 

مو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين، و�أن هذه �لعالقات لي�صت موجهة �صّد �أّي نظام �أو منظمة.

6. تدعو حركة حما�ص �إىل وحدة �ل�صف �لعربي و�الإ�صالمي، وتبارك جميع �جلهود 

�لوحدوية و�أ�صكال �لتعاون و�لتن�صيق مبا يخدم �مل�صالح �لعامة لالأمة �لعربية و�الإ�صالمية 

و�لق�صية �لفل�صطينية، وت�صارك يف �إ�صالح ذ�ت �لبني وفق قدر�تها و�إمكاناتها. 
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�لدول  بني  متناق�صة  و�أحالف  حماور  بروز  �إىل  بخطورة  حما�ص  حركة  تنظر   .7

�لعربية و�الإ�صالمية، وترف�ص �أن تكون طرفاً يف �أّي من هذه �الأحالف و�ملحاور.

�لعربية  �الأطر�ف  مع  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  تو�زن  �إيجاد  �إىل  �حلركة  ت�صعى   .8

�إ�صالمي على ح�صاب  �أو  �أّي طرف عربي  �أن تكون عالقاتها مع  و�الإ�صالمية، وترف�ص 

.
1
طرف �آخر

وبناء على قاعدة هذه �لروؤية �لفكرية �ل�صيا�صية �لتاأ�صي�صية، عملت حما�ص على ن�صج 

�لعالقات مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية �ملختلفة.

اأوًل: حما�س ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي:

مل يكن لهذه �ملنظمة �لتي �صار ��صمها “منظمة �لتعاون �الإ�صالمي” منذ 2011/6/28 

�أّي عالقات خا�صة مع حركة حما�ص �أو مع �أّي من حركات �ملقاومة �الأخرى. لكن �ملنظمة 

�ل�صعب  على  �إ�رش�ئيلي  عدو�ن  �أّي  ترف�ص  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�رش�ع  �إىل  بالن�صبة  كانت، 

�لفل�صطينيني،  مع  �لتفاو�ص  تعرقل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  وترف�ص  �لفل�صطيني، 

وتدعو �إىل دولة فل�صطينية،... لكن �ملنظمة يف �لوقت نف�صه، كانت تعب عن مو�قف �الأنظمة 

وقفت  وبالتايل،  �الأنظمة.  هذه  متثلها  �لتي  �ل�صعوب  ولي�ص  فيها،  �مل�صاركة  �ل�صيا�صية 

�ملنظمة ب�صكل عام �إىل جانب ��صرت�تيجية �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”. وكانت �ملنظمة ب�صكل 

�لعربية  �لدول  مع  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  وقر�ر�تها  مو�قفها  يف  �ن�صجاماً  �أكرث  عام 

�لت�صوية  فكرة  تتبنى  و�لتي  �ملنظمة،  هذه  د�خل  يف  كبرية  كتلة  ت�صكل  �لتي  “�ملعتدلة” 

�العرت�ف  مقابل  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �ل�صلمية 

�أو ي�صتمر �الإ�رش�ئيلي يف بناء  بـ“�إ�رش�ئيل” و�لتطبيع معها. وعندما تتوقف �ملفاو�صات 

�مل�صتعمر�ت تتوجه �ملنظمة �إىل �لواليات �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل لتطلب منه �ل�صغط على 

“�إ�رش�ئيل”، لتتوقف عن هذ �لبناء �أو لتعود �إىل �لتفاو�ص... �أي �أن �ملنظمة مل تكن تدعو 

�صبيل  على  مدريد  موؤمتر  �نعقاد  مع  لذ�  �الإ�رش�ئيلي...  �لتعنت  مو�جهة  يف  �ملقاومة  �إىل 

لعملية  “و�رتياح  و��صح  تاأييد  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  عن  �صدر   ،1991 �صنة  �ملثال 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية؛ وميثاق حما�س، �نظر: �أون �إ�صالم، وثائق وبيانات، يف: 
1

http://www.onislam.net
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�ل�صالم �جلارية الإقامة �صالم عادل على �أ�صا�ص قر�ر�ت جمل�ص �الأمن رقم 242 و338... 

�الأر�ص مقابل  1967، و�حرت�م مبد�أ  ملا قبل  �مل�رشوط  �لت�صديد على �الن�صحاب غري  مع 

�ل�صالم...”. ويف مثال �آخر دعت منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، خالل �جتماع طارئ عقدته 

�أريل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  خلطة  دعمها  �صحب  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  ماليزيا،  يف 

�صارون لالن�صحاب من قطاع غزة، معتبة �أنها “ت�رش بعملية �ل�صالم”. وجاءت �لدعوة 

�ملنظمة بطلب من  �أع�صاء  57 من  �أ�صل  13 من  �لبيان �خلتامي الجتماع طارئ �صّم  يف 

�الرتباط”،  “فّك  �الأمريكي جورج بو�ص خطة  �لرئي�ص  �لفل�صطينية، بعدما دعم  �ل�صلطة 

�لتي تن�ص على �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة. 

ور�أى رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي عبد �هلل �أحمد بدوي Abdullah Ahmad Badawi، �لذي 

تتوىل بالده رئا�صة منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، �أن دعم �لرئي�ص �الأمريكي خلطة �صارون، 

لفك �الرتباط من طرف و�حد، موؤ�صف للغاية، ويتناق�ص مع خريطة �لطريق. وقال �إنه 

. وعندما يلتقي �مللك �ل�صعودي 
يجدر بالواليات �ملتحدة �أن تلعب دور “�لو�صيط �لنزيه”2

عبد �هلل بن عبد �لعزيز مع �لرئي�ص �لباك�صتاين برويز م�رشف Pervez Musharraf، بعد 

فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، دعيا �حلركة �إىل �لقيام بت�صكيل حكومة 

. وعندما رحبت ماليزيا بفوز حما�ص يف هذه 
“تعمل على حتقيق تقدم يف عملية �ل�صالم”3

�إال  �أن يتحقق  �الأو�صط ال يكن  �ل�رشق  �ل�صالم يف  �أجل  �لهدف من  �أن  ر�أت  �النتخابات، 

 Hamid Karzai وحتى �لرئي�ص �الأفغاين حامد كرز�ي .
4
عن طريق �حلو�ر و�ملفاو�صات

عندما رحب بدوره بفوز حما�ص ر�أى �أن �لت�رشيحات �لتي ت�صكك يف حّق “�إ�رش�ئيل” يف 

هي  حلما�ص  ن�صيحتي  “�إن  كرز�ي  و�أكد  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صالح  يف  لي�صت  �لوجود 

�أن تتعامل مع �إ�رش�ئيل باعتبارها �أمة و�صعباً”. وقال “نريد دولة فل�صطينية ذ�ت �صيادة 

�أفغان�صتان  “�إن  �أمة” م�صيفاً  �لوجود كدولة متثل  �إ�رش�ئيل يف  بحق  لكننا نعرتف متاماً 

تعتب ذلك م�صاألة مبدئية”... وقال �لرئي�ص �الأفغاين �إنه ال ي�صتبعد �حتمال �إقامة عالقات 

 .
دبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”5

2 امل�شتقبل، 2004/4/23.

3 احلياة، 2006/2/3.

http://www.bernama.com/arabic/v2/ :وكالة �الأنباء �لوطنية �ملاليزية - برناما، 2006/1/27، �نظر 
4

5 الد�شتور، 2006/1/28. 
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�مل�صاحلة  حتقيق  على  حر�صهم  بني  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  ممثلو  يف�صل  وال 

�خلارجية  وزير  �أر�د  فعندما  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صالم  حتقيق  وبني  �لفل�صطينية 

وحما�ص،  فتح  بني  �القتتال  �إنهاء   Hassan Wirayuda وير�يفيد�  ح�صن  �الإندوني�صي 

رفيع  بوفد  بامل�صاركة  حما�ص  الإقناع  �آخرين  غربيني  و�صطاء  مع  جهود�ً  يبذل  �إنه  قال 

�مل�صتوى يف موؤمتر دويل يعقد يف جاكرتا، خم�ص�ص لدفع حما�ص �إىل �تخاذ مو�قف معتدلة 

تقرتب من قبول �ل�رشوط �لدولية، و�أن �لفكرة تقوم على �الإفادة من كون �إندوني�صيا بلد�ً 

.
6
�إ�صالمياً معتدالً لدفع حما�ص نحو مزيد من �العتد�ل

مل ي�صدر عن منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي �أّي تاأييد لعمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل. بل 

وف�صائل  حما�ص  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �ملثال  �صبيل  على  �ملنظمة  رف�صت 

فل�صطينية �أخرى، مثل �لعملية �لتي قامت بها حركة حما�ص يف �لقد�ص، فقال �أكمل �لدين 

�إح�صان �أوغلو Ekmeleddin Ihsanoğlu، �أمني عام �ملنظمة على موقع �ملنظمة باالإجنليزية: 

. فردت 
[�إ�رش�ئيليني] يف �لقد�ص �لغربية”7 “�إنه ي�صعر بالقلق �ل�صديد ويدين مقتل طالب 

حما�ص على هذ� �لت�رشيح بل�صان �لناطق با�صمها �صامي �أبو زهري يف 2008/3/8 بالتعبري 

عن بالغ �ال�صتياء من هذه �لت�رشيحات الأنها توفر لالحتالل ذريعة لتبير جر�ئمه. ودعت 

 .
8
�حلركة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية لال�صتمر�ر يف دعم ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني

�لفل�صطيني بني فتح وحما�ص  �لفل�صطيني -  �الإ�صالمي �حلو�ر  �ملوؤمتر  �أيدت منظمة 

�مل�صاحلة،  هذه  يف  مبا�رش�ً  دور�ً  تلعب  �أن  وحاولت  و�حلو�ر  �مل�صاحلة  على  و�صجعت 

“�إىل �خلروج من �لفتنة، و�إىل �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، و�لف�صائل  �أمينها �لعام  ودعا 

�لفل�صطينية كافة �إىل �لتعاطي باإيجابية مع دعوة حممود عبا�ص �إىل �حلو�ر”. لكن �ملنظمة 

رف�صت �إر�صال قو�ت دولية �إىل غزة “ملنع �القتتال �لد�خلي”. ور�أى �أمني عام �ملنظمة: “�إن 

 .
ما يلزم لي�ص قوة خارجية بل تعزيز �لتفاهم بني �لقوى �لد�خلية”9

�إثر ت�صاعد  �لتو�صط بني فتح وحما�ص،  �إىل  �أمني عام منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي  بادر 

عربية  دول  �إىل  عدة  بزيار�ت  وقام  غزة،  يف  �لطرفني  بني  �مل�صلحة  و�ال�صتباكات  �لتوتر 

و�إ�صالمية من �أجل هذ� �لهدف، كما ز�ر �أوغلو كّل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، وقابل 

6 احلياة، 2007/2/1.

AlArabiya news, 7/3/2008.:7 ال�رشق االأو�شط، 2008/3/8؛ و�نظر

8 احلياة، 2008/3/9.

9 ال�رشق االأو�شط، 2007/6/15.
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“�تفاق  بنود  �لزيارة  تلك  بعد  �ملنظمة  ون�رشت  وحما�ص...  فتح  حركتي  يف  م�صوؤولني 

�لتهدئة” بني فتح وحما�ص، �لذي يت�صمن ثالث نقاط هي: تهدئة �صاملة يف �ل�صفة �لغربية 

ق�صائية  جلنة  وت�صكيل  �مل�صري�ت،  و�إنهاء  �مل�صلحة،  �ملظاهر  كّل  و�صحب  غزة،  وقطاع 

م�صتقلة؛ كما دعت �إىل ��صتئناف �حلو�ر �لوطني بني جميع �لف�صائل، وخا�صة بني حركتي 

�إن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص  فتح وحما�ص دون �رشوط م�صبقة. وقال �لبيان: 

و�أمينها  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  تلعب  �أن  على  و�فقا  هنية  �إ�صماعيل  �لوزر�ء  ورئي�ص 

�لعام دور�ً �أ�صا�صياً يف تنفيذ هذ� �التفاق وحتقيق �أهد�فه. ود�نت �ملنظمة كّل �أعمال �لعنف 

يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، �أياً “كان �لطرف �مل�صوؤول عنها”10. 

�لرئي�ص  دعا  وحما�ص،  فتح  بني  �حلو�ر  �أجل  من  للتو�صط  �ملنظمة  �صعي  �إطار  ويف 

�ملوؤمتر  ملنظمة  دورياً  رئي�صاً  بو�صفه   ،Abdoulaye Wade و�د  �هلل  عبد  �ل�صنغايل 

وبح�صب  �أخوي”.  بحو�ر  “للبدء  وحما�ص  فتح  من  مندوبني  ��صت�صافة  �إىل  �الإ�صالمي، 

فل�صطينية،   - فل�صطينية  �صتكون  �الأوىل  �ملرحلة  فاإن  �ل�صنغايل،  �لرئي�ص  با�صم  �ملتحدث 

. وبعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، 
و�لثانية �صتكون مرحلة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”11

قام �الأمني �لعام للمنظمة، �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو، بزيارة �إىل �لقطاع، و�لتقى م�صوؤولني 

 .
من حما�ص “يف ر�صالة ت�صامن مع �صعب غزة”12

وعندما �جتمع وزر�ء خارجية �صبع دول �إ�صالمية؛ هي �ل�صعودية، وم�رش، و�الأردن، 

وتركيا، و�إندوني�صيا، وماليزيا، بدعوة من باك�صتان لدعم “�تفاق مكة” بني فتح وحما�ص، 

قال  �لفل�صطينية؛  �لق�صية  ر�أ�صها  وعلى  �الإ�صالمي  �لعامل  َتُهمُّ  عديدة  ق�صايا  يف  وبحث 

دبلوما�صيون مطلعون على �لتحركات �خلا�صة بعقد �لقمة، �إنها ت�صتهدف م�صاندة �تفاق 

�ل�صالم، و�ل�صغط  ��صتئناف عملية  �لعمل على  �ملتحدة ب�رشورة  �لواليات  مكة، و�إقناع 

 .
13

على حما�ص لقبول �رشوط �للجنة �لرباعية �لدولية حلل �ل�رش�ع

�ملنظمة  هذه  دول  بع�ص  وبني  حما�ص  بني  كانت  �الأبرز  �لعالقة  �إن  �لقول  يكن  لذ� 

مثل تركيا و�إير�ن. يف حني بقيت عالقاتها مع �لدول �الأخرى حتت �صقف منظمة �ملوؤمتر 

10 اخلليج، 2007/6/28.

11 احلياة اجلديدة، 2006/6/8.

12 القد�س العربي، 2009/3/16. 

13 ال�شفري، 2007/7/22.
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رف�ص  �أو  �لو�صاطة،  حماولة  �أو  �لدعم،  و�إعالن  �لزيار�ت  بني  تر�وحت  �لتي  �الإ�صالمي، 

�لعدو�ن. لكن عالقة حما�ص مع تركيا و�إير�ن لها طبيعة �صيا�صية و��صرت�تيجية خمتلفة 

�لدولتني يف �ل�رشق �الأو�صط، ونظر�ً الختالف ��صرت�تيجيتهما جتاه  نظر�ً الأدو�ر هاتني 

�لق�صية �لفل�صطينية وجتاه “�إ�رش�ئيل” نف�صها، و�صبل �ملو�جهة معها.

ثانيًا: حما�س وتركيا:

منذ ن�صوء “�إ�رش�ئيل” �أقامت تركيا عالقات دبلوما�صية كاملة معها، ومل ت�صارك تركيا يف 

دعم �ل�صعب �لفل�صطيني �صدّ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ بل كانت تركيا مع جارتها �إير�ن جزء�ً من 

North Atlantic Treaty Organization )Nato( )صرت�تيجية حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو��

ملو�جهة �لنفوذ �ل�صوفياتي وتطويقه يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. وكان هذ� �حللف موؤيد�ً 

الإقامة “�إ�رش�ئيل” ومد�فعاً عنها. وكان ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion يرى 

�أن حماية “�لكيان �لعبي �ملهدد” من دول عربية كثرية، يكون بتطويق هذه �لدول باأخرى 

. �أي �أن تركيا كانت �إىل جانب 
14

مهمة وكبرية مثل تركيا و�إير�ن وموؤيدة للدولة �لعبية

�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية توؤيدها وتد�فع عنها �ن�صجاماً مع �ملحور �لغربي �لذي تنتمي �إليه، 

�ل�صلطة وعلى توجيه  �لتي حتكم قب�صتها على  �لعلمانية  �لع�صكرية  �لقوى  ومع طبيعة 

�صيا�صاتها �الإقليمية. لكن �لتغري �لتدريجي يف �صيا�صات تركيا “�الإ�صالمية”، بد�أ حديثاً يف 

 Welfare Party (Refah Partisi( منت�صف �لت�صعينيات بعد و�صول زعيم حزب �لرفاه

�لذي   .1996 �صنة  �ل�صلطة  �إىل   Necmettin Erbakan �أربكان  �لدين  جنم  �الإ�صالمي 

�صيمهد الحقاً لعالقات تركية خمتلفة مع ق�صايا �لعامل �الإ�صالمي ويف مقدمتها �لق�صية 

“حزب  �حلاكم  �حلزب  بني  مبا�رشة  عالقات  �إىل  ذلك  بعد  �صيتطور  بحيث  �لفل�صطينية، 

 The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma ”لعد�لة و�لتنمية�

�الإ�رش�ئيلي مثل  �الحتالل  فل�صطينية �صّد  �إ�صالمية  (Partisi–AKP مع حركة مقاومة 

حركة حما�ص. 

ترجمات  �صل�صلة  �الأطر�ف”،”  “�صّد  بعد  و�إير�ن:  تركيا  مع  �ملتوترة  �الإ�رش�ئيلية  “�لعالقات  �ألفر،  يو�صي   
14

2011، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �نظر: �لزيتونة )64(، �صباط/ فب�ير 

http://www.alzaytouna.net/permalink/4439.html 
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�لف�صيلة  حزب  عن  �ن�صقاقه  بعد   ،2001/8/14 يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  تاأ�ص�ص 

و��صتطاع  �أربكان.  �لدين  جنم  وزعيمه  �الإ�صالمي   Virtue Party (Fazilet Partisi)

باأنه  2002. وي�صنف �حلزب نف�صه  �إىل �حلكم يف �صنة  �لو�صول  �لعد�لة و�لتنمية  حزب 

الن�صمام  وي�صعى  �ل�صوق،  ر�أ�صمالية  يتبنى  للغرب،  معاد  غري  معتدل،  حمافظ  حزب 

ي�صتخدم  �أال  على  ويحر�ص   ،European Union (EU) �الأوروبي  �الحتاد  �إىل  تركيا 

. ولعل هذ� �حلر�ص يعود �إىل ت�صالح �حلزب 
15

�ل�صعار�ت �لدينية يف خطاباته �ل�صيا�صية

 ،Mustafa Kemal Atatürk مع علمانية �لدولة، ومع موؤ�ص�صها م�صطفى كمال �أتاتورك

وعدم رغبته يف ��صتفز�ز �جلي�ص و�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية “حامية �لد�صتور و�لعلمانية” يف 

تركيا. 

عبت  ما  وهذ�  لرتكيا.  وموؤثر  فاعل  �إقليمي  دور  �إىل  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �صعى 

عنه �أطروحة وزير خارجيتها �أحمد د�ود �أوغلو Ahmet Davutoglu يف موؤلفه �ل�صهري 

؛ �لذي �أكد فيه قدرة تركيا على توطيد �لعالقات مع قادة دول 
“�لعمق �ال�صرت�تيجي”16

بلعب  �صت�صمح لرتكيا  �لتي  “�صفر م�صاكل”،  ��صرت�تيجية  �ملنطقة و�صعوبها من خالل 

دور فاعل مع حميطها، بحيث تتحول �إىل بلد “مركزي” يحتاج �إليه �جلميع. هذ� �لتوجه 

�ال�صرت�تيجي �جلديد لرتكيا نحو جو�رها �لعربي - �الإ�صالمي هو �لذي �صي�صمح حلزب 

�لفل�صطينية.  �لق�صية  جتاه  بالده  تعهدها  مل  جديدة  �أدو�ر�ً  يلعب  �أن  و�لتنمية  �لعد�لة 

بحيث �صتكون هذه �الأدو�ر مو�صع �هتمام حكومات �ملنطقة، ورهان �صعوبها وقو�ها 

و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  عهد  يف  �صن�صهد  هكذ�  فيها...  �ملقاومة  وحركات  �ل�صيا�صية 

لل�صعب  وتاأييد�ً  دعماً  و��صعة  تركية  �صعبية  م�صاركات   ،2006 �صنة  منذ  وخ�صو�صاً 

بعد  غزة  قطاع  على  باالعتد�ء�ت  تنديد�ً  �لتظاهر  �إىل  �لتبعات،  جمع  من  �لفل�صطيني، 

�أ�رش �جلندي جلعاد �صاليط Gilad Shalit يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 2006، �إىل ��صتقالة 

جمموعة من �لنو�ب �الأتر�ك من ع�صوية جلنة �ل�صد�قة �لبملانية �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية 

.
17Turkey-Israel Inter-Parliamentary Friendship Group

الفل�شطينية،  والق�شية  تركيا  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
15

�صل�صلة تقرير معلومات )17( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 33-32.

�جلزيرة  مركز  )قطر:  الدولية  ال�شاحة  يف  ودورها  تركيا  موقع  اال�شرتاتيجي،  العمق  �أوغلو،  د�ود  �أحمد   
16

للدر��صات، بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2010(.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 33.
17
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1. حمددات ال�شيا�شة الرتكية جتاه حما�س:

يكن تلخي�ص �أبرز حمدد�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه حما�ص، وجتاه ق�صية فل�صطني 

ب�صكل عام، حتت حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية )منذ �صنة 2002( مبا يلي: 

�ل�صعبية  وللرغبة  �لتاريخي،  وللموروث  �الإ�صالمي،  باالنتماء  لل�صعور  �ال�صتجابة  �أ. 

�ل�صيا�صي  �مللف  دعم  خالل  من  �لعمل  وبالتايل  فل�صطني.  ق�صية  دعم  يف  لالأتر�ك 

لل�صعب  �ملوؤيدة  �الأتر�ك  من  و��صعة  �رش�ئح  ��صتقطاب  على  �لفل�صطيني  و�الإن�صاين 

�لفل�صطيني، و�ملعادية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

مر�عاة �خللفية �الإ�صالمية و�ملحافظة للحزب، �رشط �أال يوؤثر ذلك �صلباً على بر�جمه  ب. 

و�أو�صاعه �لد�خلية، وال على عالقاته �الإقليمية و�لدولية.

�الأو�صط،  و�ل�رشق  �لعربية  للمنطقة  رئي�صي  كمدخل  فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  ج. 

وللعب دور فاعل يف �لبيئة �الإقليمية �ملحيطة برتكيا.

�ملو�قف  و�تخاذ  �لدعم  على  �حلاكم  �حلزب  قدرة  تكون  بحيث  �لتدرج،  مر�عاة  د. 

�ل�صيا�صية متنا�صبة مع قوة و�صعه �لد�خلي ومتانته.

مر�عاة ع�صوية تركيا يف حلف �لناتو �لذي تقوده �أمريكا، ومر�عاة رغبة �حلزب �حلاكم  هـ. 

يف دخول تركيا ع�صوية �الحتاد �الأوروبي، وبالتايل عدم جتاوز �صقف �صيا�صات �أو 

خطوط حمر توؤدي �إىل تاأزمي عالقته مع هذه �لقوى.

و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  باأ�صكالها  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لر�صمية  تركيا  عالقات  مر�عاة  و. 

و�لع�صكرية؛ بحيث يتم �لتدرج يف تخفيف �لعالقة �أو فّكها، �أو يف �تخاذ مو�قف حادة 

مو�جهة  يف  �أو  د�خلياً،  �حلاكم  �حلزب  و�صع  بخلخلة  ذلك  يت�صبب  �أن  دون  جتاهها، 

مبا�رشة مع �لغرب.

يدرك حزب �لعد�لة و�لتنمية �أنه يعمل يف ظّل نظام �صيا�صي علماين، ويف بيئة حتتكم  ز. 

�إىل �لديوقر�طية و�صناديق �القرت�ع؛ و�أن لديه خ�صوماً كثريين يف �ل�صاحة �ملحلية، 

من  �نتخابياً  �إ�صقاطه  على  تعمل  �أن  يكن  خمتلفة  نفوذ  �أدو�ت  �لغربي  للعامل  و�أن 

�للعبة  �رشوط  ير�عي  �أن  فعليه  وبالتايل  �الأزمات،  �فتعال  �أو  �ل�صورة  ت�صويه  خالل 

�ل�صيا�صية؛ ومدى متانة جبهته �لد�خلية وقاعدته �ل�صعبية.

وعلى ذلك، فاإن �حلزب �صي�صتجيب لل�صقف �لعربي و�الإ�صالمي �لعام يف دعم م�صار 

للمقاومة  �لدخول يف دعم مك�صوف  �لعربية، ويف عدم  �ملبادرة  �ل�صلمية، ودعم  �لت�صوية 
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�الإ�رش�ئيلي. لكنه  �لغربية وللكيان  �لدخول يف حتٍدّ مك�صوف للقوى  �لفل�صطينية، وعدم 

�صيلعب يف “�ملنطقة �لرمادية”، و�صريفع �صقفه تدريجياً بقدر ما َيْقَوى و�صعه �لد�خلي 

و�الإقليمي و�لدويل. ومع ذلك، ف�صيظل بعيد�ً عن �ل�صقف �الإير�ين �ملعلن يف دعم �ملقاومة، 

ويف �ملوقف جتاه �إز�لة “�إ�رش�ئيل”.

2. دعم �رشعية حما�س: 

على �لرغم من حتوالت �صيا�صة تركيا �خلارجية نحو “�لعمق” �لعربي - �الإ�صالمي، 

�لعد�لة  حزب  مع  �لفل�صطينية  بالق�صية  �الهتمام  م�صتوى  �رتفاع  من  �لرغم  وعلى 

�أّي عالقات مبا�رشة بني هذ� �حلزب، وهو يف موقع �ل�صلطة  �أننا مل ن�صهد  �إال  و�لتنمية، 

يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �الأخرية  هذه  فوز  بعد  �إال  حما�ص،  حركة  مع   ،2002 منذ 

كانون �لثاين/ يناير 2006. فقامت تركيا بات�صاالت مبكرة بحركة حما�ص، بالرغم من 

 Recep Tayyip �أردوغان  �الإ�رش�ئيلية، وتبنت حكومة رجب طيب  �لغربية  �ملعار�صة 

�حلركة  �إىل  و�صمها  حما�ص  مع  �حلو�ر  قنو�ت  فتح  �إىل  يدعو  ر�صمياً  موقفاً   Erdoğan

�لفل�صطينية. للق�صية  و�لدبلوما�صية الإيجاد حّل  �ل�صيا�صية 

2006/3/28 وبعيد �النتخابات �لفل�صطينية ب�صهرين، �أ�صدرت �خلارجية �لرتكية  يف 

�ملجتمع  نف�صها، ودعت  �إثبات  �أجل  �لفر�صة من  �إىل منح حكومة حما�ص  فيه  دعت  بياناً 

�لدويل �إىل �تخاذ موقف �إيجابي من حكومة حما�ص، ومنحها �لفر�صة لكي تقوم بو�جباتها 

وم�صوؤولياتها، وقالت �خلارجية يف بيانها: “ونحن كرتكيا نتمنى من �ل�صميم �أن تتحقق 

. كما 
�ل�رشوط �لالزمة كافة من �أجل بدء مرحلة جديدة تنع�ص �آمال �ل�صالم يف �ملنطقة”18

متنت على حما�ص �مل�صاهمة يف وقف “د�ئرة �لعنف”. ويف �آذ�ر/ مار�ص 2006، تلقى رئي�ص 

مع  حمادثات  الإجر�ء  �أنقرة  لزيارة  دعوة  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�أ�صامة  �أي�صاً  �لذي �صّم  �لوفد،  �لتقى  �لرتكية، وقد  �مل�صوؤولني يف وز�رة �خلارجية  كبار 

حمد�ن ممثل �حلركة يف لبنان، �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول Abdullah Gül. وقال رجب 

طيب �أردوغان يف مقابلة معه يف 2006/2/2: “�إن حما�ص فازت يف �النتخابات �لفل�صطينية 

ويجب علينا �أن نحرتم قر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني...”.

Hurriyet newspaper, 31/3/2006, http://www.hurriyetdailynews.com/ankara-urges-giving-a-  18

chance-to-hamas-led-govt.aspx?pageID=438&n=ankara-urges-giving-a-chance-to-hamas-
led-gov8217t-2006-03-31
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ر�أت تركيا �أن �أحد �أهم �رشوط جناح �لو�صاطة �لرتكية بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل” 

باأغلبية  فازت  �لتي  حما�ص  ومنها  كلها،  �لفاعلة  �لفل�صطينية  �لقوى  �إ�رش�ك  يتم  �أن  هو 

�ملقاعد �لنيابية. 

2010/5/12 كرر �لرئي�ص غول �إن حما�ص فازت يف �النتخابات وال يكن بالتايل  ويف 

و�صعياً  وتاأثريها،  و�رشعيتها  حما�ص  ب�صعبية  تركيا  �عرت�ف  على  وتاأكيد�ً   .
19

جتاهلها

�أوغلو بخالد م�صعل يف دم�صق يف  د�ود  �أحمد  �لتقى  �لت�صوية،  من عملية  الإيالئها موقعاً 

�إرهابية،  غري  �صيا�صية  كحركة  حما�ص  عن  �لدفاع  يف  تركيا  ��صتمرت  وقد   .2010/7/23

وال  �ل�صعب،  باإر�دة  �لفل�صطينية  باالنتخابات  فازت  “حما�ص  �أن  �أردوغان  قال  حيث 

�الإد�رة  مل�صوؤويل  ذلك  قلت  وقد  �إرهابية،  منظمة  باأنها  حما�ص  و�صف  �أقبل  �أن  يكنني 

.
�الأمريكية، و�أوؤكده �ليوم مرة �أخرى”20

3. دعم م�شار الت�شوية ال�شلمية واإدماج حما�س فيها:

�الإ�رش�ئيلية  باالعتد�ء�ت  و�لتنديد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  تركيا  تاأييد  �لرغم من  وعلى 

على هذ� �ل�صعب، ال يرف�ص قادة حزب �لعد�لة و�لتنمية مبد�أ �لتفاو�ص و�لت�صوية �ل�صلمية 

“�ل�صالم”، و�صيعمل  بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و�صتختار تركيا �لر�صمية م�صار 

قادة �حلزب على �لتو�زن يف عالقاته �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية. 

عندما ز�ر عبد �هلل غول، يف 2005/1/4 مقر �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، قال بعد 

�ل�صعب  �صّد  �إ�رش�ئيل  ت�صتخدمها  �لتي  �الأ�صاليب  “�إن  فل�صطينيني:  م�صوؤولني  لقائه 

�إ�رش�ئيل  ترتيب  “�أن  غول:  ور�أى  لها...”  و�لر�حة  �الأمن  جتلب  لن  �لفل�صطيني... 

�الن�صحاب من غزة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وو�صعه يف �صياق تنفيذ خريطة �لطريق، 

ُمنوهاً  �ملفاو�صات”؛  طاولة  �إىل  و�لعودة  �ل�صالم  عملية  الإطالق  جدية  فر�صة  �صيكون 

باأن تركيا م�صتعدة لبذل ما يف و�صعها وتقدمي يد �لعون للطرفني، من �أجل �لتو�صل �إىل 

�إىل غول:  بالن�صبة  �ل�صالم فهو  �إىل هذ�  �لوحيد” للو�صول  “�لطريق  �أما   .
21

�تفاق �صالم

“�تفاق �صامل يقوم على �أ�صا�ص �لتعاي�ص بني دولتي فل�صطني و�إ�رش�ئيل، و�إن �لتو�صل 

19 ال�رشق االأو�شط، 2010/5/13.

20 احلياة، 2010/6/5.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 36.
21
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لل�رش�ع  �الأمثل  �حلل  هو  �ملتحدة  و�الأمم  �الأمن،  جمل�ص  لقر�ر�ت  وفقاً  �صالم  �تفاق  �إىل 

.
�الإ�رش�ئيلي”22 �لعربي 

من خالل هذه �لروؤية �لرتكية، �لتي توؤكد على �أولوية �ل�صالم و�لتفاو�ص حلل �ل�رش�ع 

�لعربي - �الإ�رش�ئيلي، يرى �أي�صاً رجب طيب �أردوغان �أن حتقيق هذ� �ل�صالم غري ممكن، 

من دون �إ�رش�ك حركة حما�ص كطرف �أ�صا�صي يف �ملعادلة. �أي �أن �أردوغان يريد �أن تكون 

�الإ�رش�ئيلي  �ملقابل  �لطرف  من  بها  �العرت�ف  بعد  �لتفاو�ص،  عملية  يف  �رشيكاً  حما�ص 

و�الأمريكي. وهذ� ما �رشح به �أردوغان يف 2005/6/15 بعد لقائه �ملبعوث �الأمريكي �إىل 

 .
23George Mitchell ل�رشق �الأو�صط جورج ميت�صل�

 2006/1/25 يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  فوز  يغري  مل 

�صجع  �لفوز  هذ�  �إن  بل  و�لتفاو�ص.  �ل�صالم  �أولوية  جتاه  �لرتكية  �ل�صيا�صة  ثو�بت  من 

�حلكومة �لرتكية على �لدفاع عن م�رشوعية م�صاركة حما�ص �ملنتخبة يف �لعملية �ل�صلمية 

ويف �لتفاو�ص حول هذه �لعملية، مقابل تر�جع حما�ص عن �ملقاومة �مل�صلحة. وقد ك�صف 

�لباك�صتاين  و�لرئي�ص  “بحث  �أنه:  قليلة،  باأ�صابيع  �لفوز  هذ�  بعد  �أردوغان،  طيب  رجب 

�الإ�صالمي دور فيها، ينطوي  �ملوؤمتر  برويز م�رشف يف مبادرة م�صرتكة، يكون ملنظمة 

على قيامنا بدور من نوع �لو�صيط بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني”. �أما �الأهم يف هذه �ملبادرة 

“�ل�رشح حلما�ص  �أ�صا�ص  �لباك�صتاين، فيقوم على  �لرئي�ص  �أردوغان مع  فيها  يفكر  �لتي 

�أن �صيا�صة عدم �العرت�ف باإ�رش�ئيل لن تكون م�صاعدة يف هذه �لعملية”. ويف مقابل هذ� 

�العرت�ف من حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل”، على هذه �الأخرية: “�أال تقول باأنها لن تعرتف بنتائج 

حما�ص  �إىل  توجه  بل  بذلك،  �أردوغان  يكتف  ومل  �حلكومة”.  يف  بحما�ص  �أو  �النتخابات 

�ملا�صي  يف  وت�رشفاتهم  عاد�تهم  يرتكو�  �أن  حما�ص  يف  �الأخوة  “على  قائالً:  مبا�رشة 

�أ�صبحو� عملياً طرفاً يف  �أن يدخلو� عاملاً جديد�ً بنظرة جديدة �الآن وقد  للما�صي. عليهم 

�حلكومة”. ويف ما يبدو نوعاً من �لتطابق مع خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية، �صدد �أردوغان 

هذه  مثل  ويف  دولة...  الأي  �مل�صلحة  �لقو�ت  �أيدي  يف  فقط  يكون  يجب  �ل�صالح  “�أن  على 

�أن تتحرك نحو �لو�صط، فالتطرف لن  �أن حما�ص �صتتحرك، ويجب  �إنني مقتنع  �لعملية 

22 املرجع نف�شه، �ص 37. 

23 املرجع نف�شه.



حمـــــا�س

346

ي�صاعد يف �صيء، وهذ� ينطبق على �إ�رش�ئيل �أي�صاً”. ودعا �أردوغان �إىل �لتمييز بني حما�ص 

.
24

�الأم�ص وحما�ص �ليوم

�لعنف  عن  �البتعاد  حما�ص  من  و�لتنمية  �لعد�لة  لقادة  �ملعلنة  �ل�صيا�صة  �أر�دت 

و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” من �أجل حتقيق �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط. لذلك عندما �أثارت 

 2006/2/16 يف  �أنقرة  لزيارة  حما�ص  من  وفد�ً  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكومة  دعوة 

نقا�صات و�عرت��ص يف �أروقة �خلارجية �لرتكية، د�فع �أردوغان عن �لزيارة قائالً: “�إن 

تقف  �أن  يكنها  “ال  تركيا  �إن  م�صيفاً  �الأو�صط”،  �ل�رشق  يف  �أكب  لدور  ت�صعى  �أنقرة 

موقف �ملتفرج... و�إن �مل�صوؤولني �الأتر�ك �أو�صحو� لوفد �حلركة موقف �ملجتمع �لدويل 

ب�صاأن �رشورة �لتخلي عن �لعنف و�العرت�ف باإ�رش�ئيل”. وقال: “لقد وجهنا �لر�صالة 

 .
�ل�صحيحة يف �لوقت �ملنا�صب”25

�إىل  تركيا  عادت   2009 ومطلع   2008 �أو�خر  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وبعد 

دولة  �إىل  �صتوؤدي  �لتي  �لعربية”  �ل�صالم  “مبادرة  يف  هي  للحل  روؤيتها  �أن  على  �لتاأكيد 

�ل�صالم  “نحن ندعم مبادرة  فل�صطينية، وقد عب عن ذلك �رش�حة عبد �هلل غول بقوله: 

. كما حاول �أردوغان �أن يثبت عدم 
�لعربية، ونعتقد �أنها �أف�صل حّل مل�صكالت �ملنطقة”26

�إثر  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إىل  وجهها  �لتي  �ل�صديدة  �النتقاد�ت  بعد  حما�ص  �إىل  �نحيازه 

�لعدو�ن على غزة ، فقال: “خمطئ من يعتقد �أن �أنقرة مع حما�ص و�صّد �إ�رش�ئيل... تركيا 

 ،Ali Babacan وقد �صبقه �إىل هذ� �لتبير وزير �خلارجية علي باباجان .
تريد �ل�صالم”27

�لذي دعا حما�ص بعد نحو �صهر فقط على �لعدو�ن على غزة: “�إىل �نتهاج �صيا�صة �صلمية 

.
لتحقيق �أغر��صها بدالً من �لكفاح �مل�صلح”28

تبدل  مل  �جلائر،  وللح�صار  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �لرتكية  �الإد�نة  �إن 

“�ل�صالم” �لرتكية �ملعلنة. ولذلك، عندما قدمت تركيا روؤيتها لوقف �إطالق  ��صرت�تيجية 

�لنار من خالل مبادرة �صيا�صية، ذكرت �صحيفة �صباح �لرتكية يف 2009/1/3 �أنها تقوم 

24 املرجع نف�شه، �ص 39.

25 املرجع نف�شه، �ص 40.

26 ال�شفري، 2009/2/6.

27 ال�رشق االأو�شط، 2009/2/15.

28 الد�شتور، 2009/1/28. 
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على وقف �إطالق �لنار �لعاجل يف غزة، وتهيئة �الأر�صية �ملنا�صبة ال�صتئناف مفاو�صات 

 .
�ل�صالم بن�رش قو�ت حلفظ �ل�صالم يف غزة، و��صتعادة �لتهدئة بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل”29

��صتمرت �لدعو�ت �لرتكية حلما�ص لالنخر�ط يف �لعملية �ل�صيا�صية حتى بعد �لعدو�ن 

ذلك  بعد  وو�صوحاً  �رش�حة  �أكرث  �لدعو�ت  هذه  باتت  بل  ال  غزة،  على  �الإ�رش�ئيلي 

�خلارجية  وزير  م�صت�صار   ،Burak Özügergin �أوزغارغن  بور�ك  قال  فقد  �لعدو�ن؛ 

�لرتكي علي باباجان: “�إن �أنقرة ترى حما�ص يف مفرتق طرق، وعليها �أن تختار بني حمل 

ميلّيت  ل�صحيفة  �رشح  قد  باباجان  وكان  �ل�صيا�صية”.  �لعملية  يف  و�النخر�ط  �ل�صالح 

“�إن على حما�ص حتديد موقفها يف   :2009/1/27 �أخرى يف  �لرتكية ول�صحف   Milliyet

�إذ� كانت تريد �أن  ق�صية �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط ب�صكل و��صح. وعليها �أن تقرر ما 

تكون منظمة م�صلحة �أم حركة �صيا�صية. و�قرت�حنا هو �أن تعمل حما�ص يف �إطار �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني”30. ويف �الإطار نف�صه من �لدعو�ت �لرتكية �إىل حما�ص لالنخر�ط يف 

�لعملية �ل�صيا�صية، �أ�صارت بع�ص �لتقارير �إىل خطة تركية من مرحلتني ملعاجلة �لو�صع يف 

غزة بعد �حلرب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع: 

حتقيق وقف �إطالق �لنار، مع قو�ت حفظ �صالم دولية مب�صاركة قو�ت تركية وعربية.  �أ. 

 .
�إجناز تفاهم بني �لف�صائل �لفل�صطينية ��صتعد�د�ً ملفاو�صات �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”31 ب. 

وعندما ح�رش �أردوغان ك�صيف يف �لدورة �لعادية للقمة �لعربية �لـ 22، �لتي عقدت يف 

مدينة �رشت �لليبية يف 27-2010/3/28، قال: “.. �إن �أكرث �مل�صاكل م�صرييًة و�لتي تتطلب 

�ل�رشعة يف �إيجاد �حلل لها يف منطقتنا، هي �مل�صكلة �لفل�صطينية...، و�ليوم يو�جه �ملجتمع 

�لدويل �متحاناً �صعباً وجديد�ً يف �إنعا�ص م�صرية �ل�صالم.. وما يقع على عاتق �الأطر�ف يف 

.
هذه �ملرحلة هو �إعطاء �ل�صالم فر�صة �صادقة...”32

على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  بعد  �أبيب،  تل  مع  �أنقرة  عالقات  تدهورت  عندما  وحتى 

�صفينة مايف مرمرة Mavi Marmara، ومقتل ت�صعة نا�صطني �أتر�ك، ورف�ص “�إ�رش�ئيل” 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 82، 
29

ربيع 2010، �ص 46.

30 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/18.

The Daily Star newspaper, Beirut, 16/2/2009. 31

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 38.
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عدو�نية  مع  م�صكلته  �أردوغان  ر�أى  �ملجزرة...  هذه  �رتكاب  عن  �العتذ�ر  تركيا  طلب 

م�صكلتنا  “�إن  فقال:  �أنف�صهم،  �ليهود  �أو  �الإ�رش�ئيليني  مع  ولي�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

لي�صت مع �الإ�رش�ئيليني، �أو مع �ل�صعب �ليهودي، م�صكلتنا مع حكومة �إ�رش�ئيلية طاغية 

 .
متار�ص �إرهاب �لدولة”33

مع  خالفها  بعد  �نحازت  قد  تركيا  �أن  �عتقدت  �لتي  �لتوقعات  من  لكثري  وخالفاً 

فقد  �ملمانعة”،  و“حمور  �ملقاومة  ق�صية  �إىل  �أّي  متاماً،  �مل�صاد  �ملوقع  �إىل  “�إ�رش�ئيل” 

يف  ترغب  ال  �لتي  �حل�صا�صة،  ح�صاباتها  �صمن  حما�ص،  مع  عالقتها  على  تركيا  حافظت 

و�أوروبا.  �أمريكا  نز�ع مع  �لدخول يف  “�إ�رش�ئيل”، وال ترغب يف  مع  �لعالقة متاماً  قطع 

حتى �إن نائب رئي�ص �حلكومة �لرتكية و�أحد قادة حزب �لعد�لة و�لتنمية، ح�صني ت�صيليك 

Hüseyin Çelik، رف�ص يف حو�ر مع �صحيفة ميلّيت �لرتكية �النحياز �إىل حما�ص: “الأننا 

�لفل�صطينية...”.  �لتحرير  �أو منظمة  ��صمه حما�ص  �لفل�صطيني. قد يكون  �ل�صعب  نحمي 

تبدو  �أن عالقات حما�ص مع تركيا قد تطورت كثري�ً، حيث  �ملقابل ثمة من يرى  لكن يف 

حما�ص بالن�صبة لالأتر�ك منظمًة �صاحلًة، فقد:

�ت�صاالت  و�أقامت  �إ�صطنبول،  يف  مر�ت  �صبع   [2010 �صنة  [حتى  �صيفاً  كانت 

�الأتر�ك  �أن يعار�ص  �ليوم  �ملرء  �أن ال يتوقع  لذ� ينبغي  متعددة مع �حلكومة... 

�لعديد من �جتماعات  �أو �صيا�صاتها... وتك�صف  �لفكرية حلركة حما�ص  �لروؤية 

�إ�صطنبول  يف  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجماعة  حما�ص 

ما  �الأتر�ك،  مع  �للقاء�ت  هذه  �أع�صاء  الرتباط  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  جهود 

بـ“�لعامل  �صيا�صياً  يعرف  ما  �إىل  جميعاً  ينتمون  �لنا�ص  هوؤالء  باأن  �لفكرة  يدعم 

�الإ�صالمي �جلديد”، ومهمته حماربة �إ�رش�ئيل ومعار�صة �صيا�صاتها ووجودها 

يف �ل�رشق �الأو�صط.

4. دعم حما�س يف وجه العدوان واحل�شار:

وقف قادة حزب �حلرية و�لعد�لة �صّد �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية بحق �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف غزة �أو يف مدن �أخرى ود�نو� �العتد�ء�ت... ود�نت تركيا �غتيال �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 

موؤ�ص�ص حركة حما�ص �لذي �غتالته “�إ�رش�ئيل” �صنة 2004، ور�أته “عمالً �رهابياً” مثل 

33 احلياة، 2010/6/5.
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، لكن تركيا حتى 
�لدولة”34 “�إرهاب برعاية  �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة  ما ر�أت 

حتت حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية ظلت �أكرث حذر�ً يف �الإعالن �أنها �إىل جانب �ملقاومة �صّد 

“�إ�رش�ئيل”. 

حتولت حما�ص بعد �النتخابات �لت�رشيعية يف 2006 وبعد �صيطرتها على قطاع غزة 

يف �ل�صنة �لتالية 2007 �إىل �لقوة �لرئي�صية يف قطاع غزة، يف مقابل �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي 

يقودها حممود عبا�ص يف ر�م �هلل. وبات من �ل�صعب على �أّي دولة تتعامل مع �ملو�صوع 

�لفل�صطيني، �أو عملية �لت�صوية، �أو ق�صية �لتفاو�ص، �أن تتجاهل حركة حما�ص. فقد باتت 

و�الطالع  يريد،  ما  على  و�لوقوف  ر�أيه  �إىل  �ال�صتماع  ينبغي  �أ�صا�صياً  “العباً”  �حلركة 

�أو �لتفاو�ص مع  �أو يف معادلة �ل�رش�ع  على ما يرف�ص، يف �ملعادلة �لد�خلية �لفل�صطينية، 

“�إ�رش�ئيل”. كما �أ�صبحت مو�قف حزب �لعد�لة و�لتنمية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية �أكرث 

حادة  مو�قف  �لرتكية  �لقيادة  �تخذت  فقد  غزة.  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  بعد  تاأثري�ً 

من هذ� �حل�صار ودعت ب�صكل متو��صل �إىل �لرت�جع عنه. كما د�ن حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�رتكبها  �لتي  و“�جلر�ئم”   2009 وبد�ية   2008 نهاية  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف هذه �حلرب. ومع ��صرت�تيجية تركيا “�صفر م�صاكل”، بات �لدور 

�أّي دعم  �لرتكي مقبوالً من �الأطر�ف كافة، لي�ص من حركة حما�ص �لتي ال ترف�ص �أ�صالً 

نف�صها؛  “�إ�رش�ئيل”  من  مقبوالً  �لرتكي  �لدور  بات  بل  �إ�صالمية،  �أو  عربية  دولة  �أّي  من 

خ�صو�صاً و�أن تركيا ت�صتطيع بهذه �لعالقة مع حما�ص �أن تنقل وجهة نظرها �إىل �الأطر�ف 

 .
35

�لدولية و�لغربية

مل  �أنها  ور�أى  غزة،  قطاع  على  �لعدو�ن  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  حّمل  وقد 

حما�ص  حّمل  �أردوغان  لكن  بها.  حما�ص  �لتز�م  من  �لرغم  على  �لتهدئة  �رشوط  حترتم 

�أدى  ما  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  �ل�صو�ريخ على  �إطالقها  �مل�صوؤولية، ب�صبب  من  جزء�ً 

غزة  على  �لعدو�ن  �أثناء  يف  حما�ص  حركة  مع  تركيا  �ت�صاالت  �أن  كما  �لتوتر،  �إ�صعال  �إىل 

عليها،  غزة  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ووقف  �إ�رش�ئيل،  ذر�ئع  نزع  “�رشورة  على  �صددت 

. ور�أى �أردوغان من جانبه 
36

الأنها عدية �لفائدة”؛ كما �رشح عبد �هلل غول �أكرث من مرة

34 الغد، 2007/7/25.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 44.
35

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 28.
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�أردوغان  ر�أى  وقد   .
�الإ�رش�ئيلية”37 �لعربية  �ل�صالم  ملبادر�ت  “�رشبة  هو  يجري  ما  �أن 

يف �لعدو�ن “جرية �إن�صانية”، و�أن على “�إ�رش�ئيل” وقفه، وقام �أردوغان بجولة عربية 

و��صعة للعمل على تطوير موقف عربي تركي م�صرتك من �حلرب. وبعد �أن ز�ر �أردوغان 

�لرئي�ص �مل�رشي يف 2009/1/1، دعا “�إ�رش�ئيل” �إىل وقف �إطالق �لنار مبا�رشة وكذلك رفع 

. كما �أوفد م�صت�صاره لل�صوؤون 
38

�حل�صار... كما طالب حما�ص بوقف �إطالق �ل�صو�ريخ

�لو�صيط �مل�رشي من ناحية  �ملفاو�صات بني  للم�صاركة يف  �أوغلو،  �أحمد د�ود  �خلارجية 

وحركة حما�ص و�لدول �لعربية من ناحية �أخرى.

�أ�صبحت تركيا م�رشحاً للعديد من �لن�صاطات و�لفعاليات �الإ�صالمية �مل�صاندة لل�صعب 

�لفل�صطيني، ومّت �لتنديد بـ“�إ�رش�ئيل �لتي تعاقب �صعباً باأكمله”، ودعت تركيا د�ئماً �إىل فّك 

�حل�صار �لال �إن�صاين عن غزة. وقد ر�أت �أن �لدفاع عن غزة ورف�ص ح�صارها، و�لدعو�ت 

�إىل �إدخال �مل�صاعد�ت �إىل �لقطاع هو مبثابة تاأييد غري مبا�رش حلركة حما�ص، �لتي ت�صيطر 

على هذ� �لقطاع منذ 2007.

و�صهدت عالقات حما�ص برتكيا تطور�ً ملحوظاً خالل �صنتي 2012-2013 وتعددت 

�لثور�ت  �إز�ء  �لطرفني  مو�قف  تقارب  �لعالقة  تطور  يف  و�أ�صهم  �لطرفني.  بني  �للقاء�ت 

و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي، و��صتمر�ر توتر �لعالقات �ل�صيا�صية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. 

فقد ز�ر رئي�ص �حلكومة يف غزة �إ�صماعيل هنية تركيا يف مطلع �صنة 2012، و�لتقى هنية 

وقد  ��صتثناء.  دون  �لرتكية  �الأحز�ب  جميع  وزعماء  �الأتر�ك  �مل�صوؤولني  زيارته  خالل 

“طريق  �أن  �أوغلو باأن زيارة هنية دليل على  �أحمد د�ود  كان من �لالفت للنظر ت�رشيح 

. غري �أن جولة هنية �لثانية يف �لفرتة 1/30-2012/2/16 �صملت 
فل�صطني متر برتكيا”39

حما�ص  �أن  �نطباعاً  �أعطى  ما  وهو  وم�رش،  و�الإمار�ت  و�إير�ن  و�لبحرين  و�لكويت  قطر 

ترغب يف �إظهار �صورتها باعتبارها حركة م�صتقلة وغري مرتهنة الأحد. 

ويف 2012/3/18 �لتقى خالد م�صعل بالرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول يف �إطار �لزيارة �لتي 

بد�أها م�صعل لرتكيا، حيث �أطلعه على تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية، وعلى �أو�صاع �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وما يتعر�ص له من ممار�صات �إ�رش�ئيلية عدو�نية، و�أو�صاع مدينة �لقد�ص 

37 �ملرجع نف�صه، �ص 44.

38 �ملرجع نف�صه، �ص 45.

 �صحيفة زمان، تركيا، 2012/1/6.
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و�مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات وما تتعر�ص له من عمليات تهويد. ويف 2012/4/21، �لتقى 

�للقاء  “�لدوحة”، وتطرق م�صعل خالل  �لقطرية  �لعا�صمة  �أوغلو يف  م�صعل باأحمد د�ود 

وخا�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �مل�صتجد�ت  و�آخر  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  �إىل 

�مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية. 

من  وفد  ر�أ�ص  على  هنية،  و�إ�صماعيل  م�صعل  خالد  زيارة  �لزيار�ت  �أبرز  من  وكان 

حما�ص �إىل تركيا للقاء �أردوغان يف 2013/6/18؛ حيث مّت ��صتعر��ص �لق�صايا �لفل�صطينية 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  وقف  على  بالعمل  �لرتكية  �حلكومة  تعهدت  وقد  �لرئي�صية. 

�ل�صفة �لغربية، وبالوقوف يف وجه حماوالت تهويد �لقد�ص، وبالعمل على رفع �حل�صار 

عن غزة، و�إجناح �مل�صاحلة �لفل�صطينية. و�أكد �أردوغان على رغبته بزيارة غزة، وقال �إنه 

قد يقوم بزيارة مفاجئة �إىل قطاع غزة يف �أّي وقت، و�إن زيارته تاأخرت ب�صبب �الأحد�ث 

�لتي �صهدتها بالده )مظاهر�ت تق�صيم(. 

وجه  يف  غزة  ولقطاع  حلما�ص  دعماً  كبري  ب�صكل  �لرتكية  �لدبلوما�صية  ن�صطت  كما 

 ،2012/11/21-14 �لفرتة  يف  �لقطاع  على  “�إ�رش�ئيل”  �صنته  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

لوقف  وقطر،  م�رش  مع  بالتعاون  خ�صو�صاً  و�لدولية،  �الإقليمية  �ملحافل  يف  و�صغطت 

�لعدو�ن ورفع �حل�صار. و�صهد قطاع غزة نتيجة ذلك دعماً ر�صمياً و�صعبياً و��صعاً �أربك 

عدو�نها  وقف  يف  �ملقاومة  ل�رشوط  �لنهاية  يف  تر�صخ  وجعلها  �الإ�رش�ئيلية،  �حل�صابات 

�لذي �صمته “عمود �ل�صحاب”، بينما �أطلقت �ملقاومة يف قطاع غزة على حربها مع �لعدو 

��صم “حجارة �ل�صجيل”.

و�صل �أردوغان �إىل م�رش يف 2012/11/17 عندما كانت �ال�صتباكات حمتدمة، و�لتقى 

�ال�صتماع  وجرى  م�صعل،  وخالد  قطر  �أمري  �لتقى  كما  مر�صي،  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص 

ورفع  غزة  قطاع  على  �لعدو�ن  وقف  ر�أ�صها  وعلى  �ملقاومة،  وقوى  حما�ص  ملطالب 

�حل�صار عنه، حيث مّت تبنيها، ون�صطت هذه �لدبلوما�صيات �إقليمياً ودولياً يف دعمها. وقد 

و�حتالل  �لدويل  �لقانون  �نتهاك  عب  عرقي  تطهري  بارتباك  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  �تهم 

�الأطفال  قتل  على  ما  يوماً  �صتحا�صب  “�إ�رش�ئيل”  �إن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية؛  �الأر��صي 

باالأمم  �لثقة  فقد�ن  �إىل  م�صري�ً  �لفعالية،  بعدم  �الأمن  جمل�ص  �أردوغان  و�تهم  و�ل�صيوخ. 

.
40

�ملتحدة، الأنها ال تعاقب “�إ�رش�ئيل” بالرغم من �لقر�ر�ت �ل�صادرة بحقها

40 احلياة، 2012/11/21.
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 ،2012/11/20 يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  غزة،  بزيارة  �أوغلو  د�ود  �أحمد  وقام 

دعم  يف  �صت�صتمر  تركيا  باأن  هناك  و�رشح  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  وفد  مع  باال�صرت�ك 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �نتهاء  حتى  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص. وخاطب �لفل�صطينيني يف قطاع غزة بقوله “لي�صهد �هلل علينا 

. و�صهدت زيارة 
�أننا لن نرتككم، �آالمكم �آالمنا... وقدركم قدرنا... وم�صتقبلكم م�صتقبلنا”41

�أوغلو لغزة بع�ص �ملو�قف �ملعبة، عندما قام بتقبيل يد و�لدة �ل�صهيد �أحمد �جلعبي نائب 

ر �الغتيال �الإ�رش�ئيلي له حرب حجارة �ل�صجيل؛  ، و�لذي فجَّ
42

�لقائد �لعام لكتائب �لق�صام

.
43

كما مل يتمالك نف�صه من �لبكاء يف م�صت�صفى �ل�صفاء �أمام ما ر�آه من �صهد�ء وجرحى

من جهة �أخرى، تو��صلت �أ�صكال �لعالقات و�لدعم �لرتكي لقطاع غزة، فالتقى رئي�ص 

 Turkish Cooperation and Development Agency لوكالة �لرتكية للتنمية �لدولية�

(TIKA) �صريد�ر �صام Serdar Çam روؤ�صاء بلديات قطاع غزة يف 2012/3/28، للوقوف 

عن كثب على حجم �ملعاناة �لقائمة بفعل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، �إىل جانب تفقده عدد�ً من 

�مل�صاريع �ال�صرت�تيجية �ملهمة �لتي مولتها �حلكومة �لرتكية خالل �لفرتة �ل�صابقة. و�لتقى 

وزير �لد�خلية يف حكومة هنية بغزة فتحي حماد نظريه �لرتكي يف تركيا خالل ني�صان/ 

�أبريل 2013. وز�ر وزير �لعدل عطا �هلل �أبو �ل�صبح تركيا يف بد�ية حزير�ن/ يونيو 2013، 

وبحث مع نظريه �لرتكي �صعد �هلل �أريجني Sadullah Ergin �صبل �لتعاون �مل�صرتك بني 

�لبلدين يف �لقطاع �لق�صائي، ودعم �لق�صية �لفل�صطينية خ�صو�صاً فيما يتعلق باالنتهاكات 

بغزة  �ل�صحية  �جلهات  و��صتقبلت  دولياً.  �الحتالل  جر�ئم  مالحقة  و�صبل  �الإ�رش�ئيلية 

وفد�ً طبياً من جمعية �الأيادي �لبي�صاء لن�رشة ودعم فل�صطني برتكيا، يف ني�صان/ �أبريل 

2012، يف مهمة �إن�صانية، تتمثل يف �إجر�ء �أكب قدر ممكن من �لعمليات �جلر�حية �صمن 

�لتخ�ص�صات �لطبية خالل �أ�صبوع و�حد. ووقعت وز�رة �ل�صحة يف غزة مذكرة تفاهم مع 

�لهالل �الأحمر �لرتكي يف 2013/7/1، لتنفيذ م�رشوع ��صتكمال جتهيز وتاأثيث م�صت�صفى 

�صهد�ء �الأق�صى يف دير �لبلح، بتمويل من برنامج جمل�ص �لتعاون �خلليجي الإعادة �إعمار 

غزة، وباإد�رة �لبنك �الإ�صالمي للتنمية.

41 القد�س العربي، 2012/11/21. 

42 ال�رشق االأو�شط، 2012/11/21.

 �ل�شفري، 2012/11/21.
43



353

حما�س والعامل الإ�سالمي

5. دعم امل�شاحلة الفل�شطينية:

دون  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  يف  �لتقدم  �ملمكن  غري  من  �أنه  ترى  تركيا  كانت 

. وكان من �لطبيعي و�ملنطقي �أن تن�صجم �لدعو�ت �لرتكية حلما�ص 
44

�مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أجل �مل�صاحلة بني حما�ص و�لرئي�ص  بـ“�إ�رش�ئيل” مع �لعمل من  لنبذ �لعنف و�العرت�ف 

�لفل�صطيني، “الأن تركيا تعتقد �أن حركة حما�ص يجب �أن ت�صارك يف �لعملية �ل�صيا�صية، وهذ� 

مرتبط با�صتمر�ر وقف �لنار مع �إ�رش�ئيل، ثم بامل�صاحلة مع �لرئي�ص �لفل�صطيني، وتركيا 

. وعندما �صيطرت 
تعمل على هذ� �خلط وهي على م�صافة و�حدة من عبا�ص وحما�ص”45

حركة حما�ص على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 2007، عر�ص رجب طيب �أردوغان على 

�إ�صماعيل هنية، يف 2007/7/23، ��صتعد�ده للتحرك يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، قائالً 

له: “نحن يف تركيا جاهزون للتحرك من �أجل ر�أب �ل�صدع و�إعادة �لوحدة �إىل �صفوفكم... 

 .
كما �أن ��صتمر�ر �خلالف يوؤثر �صلباً على �إقامة �لدولة �لفل�صطينية”46

مل يلَق هذ� �ال�صتعد�د �لرتكي للم�صاحلة �ال�صتجابة �ملتوقعة الأ�صباب عدة لها عالقة 

هذه  ملثل  متاماً  م�صتعدة  تكن  مل  �لتي  وفتح،  حما�ص  وحتديد�ً  �لفل�صطينية،  باالأطر�ف 

�مل�صاحلة، وباالأطر�ف �الإقليمية )خ�صو�صاً م�رش( �لتي رّكزت يف �لبد�ية على �إنهاء �صيطرة 

حما�ص على قطاع غزة. كما �أن م�رش مل تكن تريد لرتكيا �أن تلعب هذ� �لدور على ح�صاب 

عالقتها �لتاريخية و�ال�صرت�تيجية مع غزة. وحتى �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها كانت تعتقد 

�أن �أّي تفاو�ص ال يكن �أن يح�صل مع حما�ص قبل �أن ترت�جع عن �صيطرتها على قطاع غزة 

و�إعادة �لقوى �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �إليه، وهو �ملوقف �لذي ��صتمر حتى �لن�صف �لثاين 

من �صنة 2008. وقد رف�صت �لقاهرة �قرت�حاً تركياً غري ر�صمي لعقد �جتماع ي�صم �الأمني 

�لعام جلامعة �لدول �لعربية عمرو مو�صى، ومدير �ال�صتخبار�ت �مل�رشية عمر �صليمان، 

ووزير �خلارجية �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو، وممثلني عن حركتي فتح وحما�ص يف م�رش �أو 

يف تركيا، من �أجل �ل�صغط على �لطرفني �لفل�صطينيني لتوقيع �تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

وجاء �لرد �مل�رشي على ل�صان وزير �خلارجية �أحمد �أبو �لغيط، �لذي ر�أى �أن �لدور �مل�رشي 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 28.
44

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 42.
45

46 املرجع نف�شه، �ص 43.
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ينح�رش يف “�إقناع حما�ص بقبول وثيقة �مل�صاحلة �مل�رشية، و�أنه ال جمال للعودة �إىل ف�صول 

.
�ملفاو�صات من جديد”47

وحما�ص،  فتح  بني  �مل�صاحلة  م�رشوع  ومع  غزة  ق�صية  مع  �لرتكي  �لتفاعل  �أثار 

للنزعة  تعزيز�ً  حما�ص  من  �لرتكي  �القرت�ب  يف  ر�أت  �لتي  �مل�رشية  �لقيادة  ح�صا�صية 

�الإ�صالمية �لتي يثلها �الإخو�ن �مل�صلمون يف م�رش، وهو ما ترف�صه �ل�صلطات �مل�رشية، 

وتر�ه تدخالً يف �صاأن م�رشي ح�صا�ص. وقد دفع هذ� �الأمر م�رش �إىل عدم ت�صهيل �لو�صاطة 

. لذ� �رشح �ملتحدث با�صم 
48

�لرتكية بني حما�ص وفتح، وال �صيّما بعد �لعدو�ن على غزة

�لرئا�صة �مل�رشية �صليمان عو�د، �أن �لدور �لرتكي يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية يعد مكمالً 

للدور �مل�رشي وي�صعى �إىل دعمه، و�أن �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول ووزير خارجيته �أكد� 

على هذ� �الأمر خالل حمادثاتهما مع �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك يف 2010/7/21. 

هذ�  يف  مبا�رش  دور  لعب  يف  تركيا  تفلح  ومل  معلقاً.  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ملف  بقي 

 ،2011 25 يناير  �مللف كما كانت تاأمل. لكن �لتحوالت �لتي ح�صلت يف م�رش بعد ثورة 

�مل�صاحلة قدماً. و��صتطاعت م�رش  بالرئي�ص ح�صني مبارك، دفعت مبلف  �أطاحت  �لتي 

نظامها  �إىل  �النتقال  مرحلة  تعي�ص  تز�ل  ما  وهي  مفاجئ  ب�صكل  �الإجناز  هذ�  حتقق  �أن 

�جلديد. وهكذ�، وقع �لطرفان، فتح وحما�ص، �تفاق �مل�صاحلة برعاية م�رشية مبا�رشة 

�لعربية  �لدول  وباقي  و�إير�ن  تركيا  من  �مل�صاحلة  لهذه  عام  تاأييد  مع   2011/5/4 يف 

و�الإ�صالمية. 

6. اأ�شطول احلرية وانعكا�شات اأزمة العالقة مع “اإ�رشائيل”: 

و�صل �لتوتر يف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية ذروة غري م�صبوقة يف تاريخ �لعالقات 

 Freedom Flotilla بني �لبلدين، يف �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي �لدموي على �صفن �أ�صطول �حلرية

فجر 2010/5/31، و�أدى �إىل مقتل ت�صعة �أتر�ك مدنيني على منت �صفينة مايف مرمرة. وقد 

�صكل هذ� �العتد�ء �الحتكاك �لدموي �الأول بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” عب تاريخهما؛ وكان 

لذلك ردة فعل تركية �صاخطة جد�ً على “�إ�رش�ئيل” ف�صالً عن ردود �لفعل �لعاملية. وحتركت 

تركيا وال �صيّما رئي�ص حكومتها رجب طيب �أردوغان ووزير خارجيتها �أحمد د�ود �أوغلو، 

ملو�جهة �ل�صدمة �لكبرية �لتي تعر�صت لها تركيا مطالبني “�إ�رش�ئيل” بـ:

47 املرجع نف�شه. 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 29.
48
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�إعادة �ل�صفن �إىل تركيا. �أ. 

�إطالق �رش�ح جميع �لركاب �ملعتقلني من جميع �جلن�صيات. ب. 

�العتذ�ر �لر�صمي. ج. 

�لتعوي�ص على �ل�صحايا. د. 

�ملطالبة بلجنة حتقيق دولية. هـ. 

.
49

ك�رش �حل�صار على غزة و. 

 .
وو�صف �أحمد د�ود �أوغلو �لهجوم على �أ�صطول �حلرية باأنه “11 �صبتمب تركي”50

�صّد   2010/6/1 يف  �لثالثاء  ظهر  بعد  �لبملان  يف  نارياً  خطاباً  �أطلق  فقد  �أردوغان  �أما 

�أن  من  حمذر�ً  �صديدة”،  �صد�قتها  مثل  تركيا  “عد�وة  �إن  قائالً  �الإ�رش�ئيلية  �لقر�صنة 

�لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” لن تعود �إىل �صابق عهدها، مطالباً مبعاقبة “�إ�رش�ئيل”. 

وقال �إن تركيا لي�صت مثل دول �أخرى ولي�صت دولة قبلية، ويجب �أال يحاول �أحد �ختبار 

.
51

�صب تركيا

وو�صل  �الإ�رش�ئيلية.  �لرتكية  �لعالقات  يف  منعطفاً  �حلرية  �أ�صطول  حادثة  �صكلت 

�لكالم �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل” �إىل ذروته يف ما ن�رش من كالم من�صوب �إىل �أحمد د�ود �أوغلو، 

 Eli برن�صتاين  �إيلي  ونقل  �لزو�ل.  وم�صريها  �رشعية  غري  دولة  “�إ�رش�ئيل”  فيه  يعّد 

Bernstein، يف تقرير ل�صحيفة معاريف من �أنقرة، عن �أحمد د�ود �أوغلو قوله يف بع�ص 
فاإنه �صتقام يف  لذلك  �لبقاء لفرتة طويلة دولة م�صتقلة،  “�إ�رش�ئيل ال يكنها  �إن  �للقاء�ت 

كل �ملنطقة �لو�قعة بني �لبحر �ملتو�صط و�الأردن دولة ثنائية �لقومية يعي�ص فيها �ليهود 

�أردوغان  �أطلق   2010/11/25-24 �إىل لبنان يومي  �أثناء زيارته  . ويف 
و�لفل�صطينيون”52

مو�قف قوية �صّد “�إ�رش�ئيل” بالقول �إنه لن ي�صكت على �أّي عدو�ن �إ�رش�ئيلي على غزة 

.
53

�أو لبنان

كحكومة  “نحن  باأنقرة  فل�صطينيني  �صحفيني  مع  لقاء  يف  �أوغلو  د�ود  �أحمد  ونقل 

عادياً،  مو�صوعاً  لي�صت  لنا  بالن�صبة  فل�صطني  فل�صطني،  يف  �لو�صع  �إز�ء  قلقون  و�صعب 

49 احلياة، 2010/6/2.

 �صحيفة ميلّيت، تركيا، 2010/6/1.
50

 �صحيفة يني �شفق، تركيا، 2010/6/2.
51

52 ال�شفري، 2010/12/29.

53 ال�رشق االأو�شط، 2010/11/26.
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�لقد�ص الأكرث  �أكتافنا كم�صلمني وممثلني الأمة حتاول �لدفاع عن  �إنها مهمة مقد�صة على 

. �أما �لرئي�ص غول فاأعلن “�أن ق�صية �لقد�ص ال تخ�ص 
من �أربعة قرون حتى قبل ذلك”54

طيب  رجب  و�أكد   .
جميعاً”55 و�مل�صلمني  �لعرب  تخ�ص  و�إمنا  وحدهم،  �لفل�صطينيني 

�أردوغان �أن “فل�صطني هي ق�صيتنا، ومل ت�صقط يف �أّي يوم من �الأيام من جدول �أعمالنا 

قال   2010/5/10 ويف   .
�مل�صلمني”57 عني  “قرة  باأنها  �لقد�ص  وو�صف   .

ت�صقط”56 ولن 

.
58

�أردوغان �إنه �إذ� �حرتقت �لقد�ص �صيحرتق �لعامل

بالرغم من كل �جلهود �لتي بذلت من �أجل �لو�صول �إىل ت�صوية مقبولة من �لطرفني، 

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف رف�ص �ملطالب �لرتكية �ملتمثلة يف تقدمي �عتذ�ر عن �حلادثة ورفع 

�الأتر�ك  �ل�صحايا  لذوي  تعوي�صات  لتقدمي  ��صتعد�دها  �أبدت  فيما  غزة،  عن  �حل�صار 

�لت�صعة �لذين �صقطو� يف �لهجوم �الإ�رش�ئيلي. 

�أثار جلنة �لتحقيق، �لتي �صكلها �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، يف حادثة �أ�صطول �حلرية 

�لتقرير  يف  وجاء  �لرتكي،  �جلانب  غ�صب   ،Palmer Report باملر  بـتقرير  ُعرف  �لذي 

�لذي �أعدته �أغلبية منحازة للجانب �الإ�رش�ئيلي، �أن “�إ�رش�ئيل بالغت يف ت�صّديها الأ�صطول 

�حلرية”، لكنه مل يطلب من تل �أبيب �العتذ�ر؛ الأنه و�صف �حل�صار �لبحري �الإ�رش�ئيلي 

�لعبية  �لدولة  �أنه حّث  �لدويل”، غري  �لقانون  “قانوين يف نظر  باأنه  �ملفرو�ص على غزة 

على �لتعوي�ص �ملايل على ذوي �ل�صحايا. ويف 2011/9/2، �أي يف �ليوم �لتايل لن�رش تقرير 

بد�ية  �أوغلو  د�ود  �أحمد  �أعلن   ،
59The New York Times تايز  �لنيويورك  يف  باملر 

�أنقرة �صل�صلة من �لتد�بري  “�إ�رش�ئيل” من خالل �تخاذ  مرحلة جديدة من �لعالقات مع 

:
60

�صّد تل �أبيب على �لنحو �لتايل

 �صحيفة الوطن، �أبها )�ل�صعودية(، 2010/3/3.
54

 �صحيفة الراي )الراأي العام �لكويتية �صابقاً(، �لكويت، 2010/3/4.
55

 االأيام، 2010/3/7.
56

57 ال�رشق االأو�شط، 2010/3/28.

58 اخلليج، 2010/5/11.

The New York Times newspaper, 1/9/2011, http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/  59

middleeast/02flotilla.html?_r=3&smid=tw-nytimes&seid=auto

 Press Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic  
60

 of Turkey, regarding Turkish-Israeli relations, site of Ministry of Foreign Affairs, Republic
of Turkey, 2/9/2011, http://www.mfa.gov.tr/press-statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davutoglu_-
minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-regarding-turkish-israeli-re.en.mfa
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�صحب  )بعد  باالأعمال  �لقائم  م�صتوى  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لعالقات  خف�ص  �أ. 

�ل�صفري منذ حادثة �أ�صطول �حلرية( �إىل درجة �ل�صكرتري �لثاين. 

وقف )جتميد( �لعمل بكافة �التفاقات �لع�صكرية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. ب. 

�صتتخذ تركيا خطو�ت حول حرية حركة �ملالحة �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط. ج. 

لن تعرتف تركيا بعد �ليوم باحل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة.  د. 

�صتدعم تركيا عائالت �صحايا �أ�صطول �حلرية، و�صتحاكم �مل�صوؤولني عن �جلرية يف  هـ. 

�ملحاكم �لرتكية و�الأجنبية.

ور�أى �أحمد د�ود �أوغلو �أن “ال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي �أمرت بتنفيذ �لهجوم على 

لتو�جه  حان  “�لوقت  و�أن  �لقانون”،  فوق  هم  �لهجوم  نفذو�  �لذين  وال  مرمرة،  �صفينة 

فوق  نف�صها  و�عتبار  �مل�رشوعة،  غري  ت�رشفاتها  عن  ثمناً  وتدفع  �لتد�عيات،  �إ�رش�ئيل 

�لقانون �لدويل”، جازماً باأنه “�آن �الأو�ن كي تدفع �إ�رش�ئيل ثمناً الأفعالها �لال م�رشوعة. 

وهذ� �لثمن، بادئ ذي بدء، �صيكون حرمانها من �صد�قة تركيا”. ور�أى �أحمد د�ود �أوغلو 

وقد   .
تركيا”61 مع  �لعالقات  الإ�صالح  لها  �أتيحت  �لتي  �لفر�ص  كل  فّوتت  “�إ�رش�ئيل  �أن 

“ب�صكل كامل” بكل �لعالقات  �أردوغان �ملوقف �لرتكي باالإعالن عن وقف �لعمل  �صّعد 

“ولد مدلل”. وكان �أحمد  “�إ�رش�ئيل” و�تهمها بالت�رشف مثل  �لتجارية و�لع�صكرية مع 

�صيا�صة  �أن   2011 دي�صمب  �الأول/  كانون  منت�صف  يف  �أعلن  عندما  و��صحاً  �أوغلو  د�ود 

.
62

تركيا هي عزل “�إ�رش�ئيل” وتركيعها يف �ملنطقة

�جلرية  على  طبيعياً  رد�ً  وعّدتها  �لرتكية،  باالإجر�ء�ت  حما�ص  حركة  رحبت  وقد 

�الإ�رش�ئيلية �صّد �أ�صطول مرمرة، وعلى �إ�رش�ر �الحتالل على رف�ص حتمل م�صوؤولياته 

عن �جلرية، ورف�صه رفع �حل�صار عن غزة. كما �أعلنت حما�ص �إد�نتها لتقرير باملر �لذي 

.
و�صفته باأنه “غري من�صف وغري متو�زن”63

و�أمام �الإ�رش�ر �لرتكي، ويف �صوء �لتغري�ت �لتي حتدث يف �ملنطقة، ��صطرت “�إ�رش�ئيل” 

لالعتذ�ر لرتكيا يف 2013/3/22 عن �لهجوم �لذي �صنته على �صفينة مايف مرمرة �لرتكية. 

Ibid. 61

 ميلّيت، 2011/12/15.
62

63 احلياة، 2011/9/3.



حمـــــا�س

358

له يف مكاملة  �أكد  �لذي  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �عتذ�ر نظريه  قبوله  �أردوغان  و�أعلن 

و��صح،  �عتذ�ر  وهي:  �لعالقات،  لتطبيع  �لثالثة  تركيا  �رشوط  “�إ�رش�ئيل”  قبول  هاتفية 

ودفع تعوي�صات لعائالت �ل�صحايا، وتخفيف �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة. و�أ�صاف 

هذه  يف  �صيطبق  ما  وتتابع  ملمو�صة  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  من  تنتظر  بالده  �أن  �أردوغان 

�مل�صلحة  �الأزمة يف �صورية، و�ملخاوف من جلوء �جلماعات  �إن  �أما نتنياهو فقال  �ملرحلة. 

�لتي لها رو�بط بتنظيم �لقاعدة ال�صتخد�م �الأ�صلحة �لكيماوية، كان د�فعاً رئي�صياً لتقدمي 

.
64

�العتذ�ر، ولتطبيع �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �لرتكية

تنفيذ  عن   ٍ ر��ص  غري  يز�ل  ما  �لرتكي  �ملوقف  كان   2013 �صنة  �أو�خر  وحتى 

يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  غول  �هلل  عبد  �أو�صح  فقد  اللتز�ماتها،  “�إ�رش�ئيل” 

�الإ�رش�ئيلي  �العتذ�ر  �أن   2013/10/6 يف  �الإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت 

لـ“جميع طلباتنا”. و�أ�صار غول  �أحد�ث مرمرة جاء متاأخر�ً، و�أنه ما ز�ل غري ملبٍّ  عن 

�أمام  �آخر  عائق  هنالك  ز�ل  فما  تركيا،  طلبتها  �لتي  �لتعوي�صات  مو�صوع  عد�  �أنه  �إىل 

“�ملفاو�صات  ز�لت  وما  غزة،  ح�صار  �إز�لة  تركيا  طلب  وهو  �لعالقات  وتطبيع  �لعودة 

عالقة عند هذه �لنقطة حتى �ليوم”.

لكن على �لرغم من ذلك كله، مل تنقطع �لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”؛ كما �أن �لعالقة 

�أمريكا  مع  �لتعامل  يف  �لرتكية  �حل�صابات  تتجاوز  مل  مقاومة  كحركة  حما�ص  حركة  مع 

�الأوروبي. وكان على �صبيل  �لنيتو و�ل�صعي لدخول �الحتاد  و�لغرب، و�لبقاء يف حلف 

 The Foundation for ملثال، قر�ر هيئة �الإغاثة �الإن�صانية وحقوق �الإن�صان و�حلريات�

Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH) �لتي يرت�أ�صها 

بولنت يلدرم Bulent Yildirim عدم م�صاركة �صفينة مرمرة �لرتكية )�أ�صطول �حلرية(، 

وال �أي �صفينة تركية �أخرى، يف �أ�صطول �حلرية، �لذي كان ُمنظموه يعّدون حلملة ثانية 

حكومية  �صغوط  بعد  �مل�صاركة  عدم  قر�ر  وجاء  للنظر.  الفتاً  غزة  عن  �حل�صار  لك�رش 

�لرغبة  مع  �أردوغان  جتاوب  حيث  �صت�صارك.  كانت  �لتي  �لرتكية  �ملنظمات  على  كبرية 

�الأمريكية مبنع �صفينة مرمرة من �مل�صاركة يف �أ�صطول �حلرية 2.

ويف �صياق تطور �لعالقة �لرتكية مع حما�ص، قام �مل�صوؤولون �الأتر�ك بو�صاطة من �أجل 

�إطالق �جلندي �الإ�رش�ئيلي �لذي �ختطفته حما�ص. وقد �ت�صح هذ� �لدور من خالل �صكر 

 �جلزيرة.نت، 2013/3/23.
64
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�صمعون برييز Shimon Peres تركيا على دورها يف �إمتام عملية �لتبادل �لتي كان لها 

�لرتكية.  �لعملية، كما ذكرت �صحيفة ميلّيت  �إىل جانب فرن�صا و�أملانيا دور كبري يف هذه 

حترير  يف  �لرتكي  �لدور  عن  حتدثت  بعدما  ذلك،   Hürriyet ُحرييت  �صحيفة  و�أكدت 

�لتو�صط،...  تركيا  من  طلبت  غزة  على  هجومها  ف�صل  بعد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ذلك  �صاليط، 

كانت �لعالقات بني �لدولتني يف �أ�صو�أ �أحو�لها، لكن �أحمد د�ود �أوغلو حتدث يف �لق�صية مع 

رجب طيب �أردوغان، �لذي كان حازماً يف �لرد باملو�فقة على ��صتئناف �لو�صاطة �لرتكية، 

الأن �ملو�صوع “�إن�صاين وال عالقة له بعالقاتنا مع �إ�رش�ئيل، ويجب بذل كّل ما بو�صعنا... 

وقامت �ال�صتخبار�ت �لرتكية بالتو��صل مع �ملو�صاد و�ال�صتخبار�ت �مل�رشية، و�أ�صفرت 

كّل تلك �للقاء�ت عن تقدم كبري يف هذ� �مللف”65. وحتى ��صتقبال تركيا لعدد من �الأ�رشى 

�إىل �الأتر�ك  “�إ�رش�ئيل” باتفاق �لتبادل، ال ينف�صل بالن�صبة  �ملبعدين �لذين �أفرجت عنهم 

عن “رغبتهم يف �صالم �صامل يف �ملنطقة، وال عن م�صاعيهم لت�رشيع دفع حما�ص �إىل �خليار 

ميلّيت  �صحيفة  �إىل  يتحدث  وهو  رفيع  تركي  م�صوؤول  يعر�ص  هكذ�  �لديوقر�طي...”، 

�لرتكية �أ�صباب �ملو�فقة على ��صتقبال هوؤالء �ملبعدين بقوله:

هذ� �صيخلق مناخاً جديد�ً يف �ل�رشق �الأو�صط و�صيخفف من حدة �ملو�قف... 

�إننا �صوف نرى بعد عملية �لتبادل مو�قف �أكرث هدوء�ً على �جلبهة �الإ�رش�ئيلية - 

�لفل�صطينية، ما �صي�صكل دينامية جديدة لعملية �ل�صالم، ومن �أجل ذلك دخلنا يف 

�لعملية... و�ل�صبب هو رغبة تركيا يف �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وهو ما �صرييح 

حممود عبا�ص، ويقّرب بني غزة و�ل�صفة �لغربية. 

7. العالقات االقت�شادية بني تركيا و“اإ�رشائيل”:

من �ملالحظ �أن �حلكومة �لرتكية حتت قيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية قد �صلكت �صلوكاً 

�لعالقات  هذه  تتاأثر  ومل  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتجارية  بعالقاتها  يت�صل  فيما  بر�جماتياً 

كثري�ً ب�صبب توجهات تركيا �إىل حت�صني عالقاتها مع �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ودعم 

�ل�صيا�صية  �الأزمة  ب�صبب  حتى  وال  حما�ص؛  بحركة  عالقتها  وتطوير  فل�صطني،  ق�صية 

�لكبرية �لنا�صئة عن حادثة �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على �صفينة ك�رش �حل�صار �لرتكية مايف 

مرمرة يف 2010/5/31. وب�صكل عام، فاإن �حلكومة �لرتكية �أد�رت عالقاتها �لتجارية مع 

“�إ�رش�ئيل” �إىل درجة كبرية مبعزل عن مو�قفها و�إجر�ء�تها �ل�صيا�صية. وقد يعزى جزء 
�لتجارية  �لعالقات  وحت�صن  �ل�صيا�صية  �لعالقات  توتر  بني  �لظاهر  �لتناق�ص  حالة  من 

 حممد نور �لدين، “�أي دور لرتكيا يف عملية تبادل �الأ�رشى،” ال�شفري، 2011/10/15.
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بني �لطرفني، �إىل وجود �صبكات م�صالح تدير عالقاتها مبناأى عن �لعالقات �ل�صيا�صية، 

و�إىل عدم متكن حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية من فر�ص نفوذها و�صيا�صاتها على هذه 

�الحتاد  مبعايري  �الن�صباط  وحتاول  مفتوحة،  و�قت�صادية  علمانية  بيئة  يف  �ل�صبكات 

�الأوروبي يف بناء �لعالقات �لتجارية؛ �أو �إىل �أن بع�ص �أ�صكال �لعالقة تاأخذ بعني �العتبار 

حاجة �جلي�ص �لرتكي للمنتجات و�لتكنولوجيا �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �لر�صمية  �الإح�صاء�ت  ووفق 

مليون   4,858 نحو  �إىل   2002 �صنة  دوالر  مليون   1,197 نحو  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا 

دوالر �صنة 2013 مبعدل زيادة قدره 305.9%. وخالل �لفرتة 2002-2013 ت�صاعفت 

ماليني   2,504 نحو  �إىل  دوالر  مليون   383 نحو  من  “�إ�رش�ئيل”  من  �لرتكية  �لو�رد�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لرتكية  �ل�صادر�ت  ت�صاعفت  بينما   ،%553.5 مقد�رها  بزيادة  �أي  دوالر، 

 .%189.3 �أي بزيادة قدرها  2,354 مليون دوالر،  �إىل نحو  814 مليون دوالر  من نحو 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  فيها  وقع  �لتي  �ل�صنة  يف  بال  ذ�   ً� تغريُّ �الإح�صائيات  ُتظهر  وال 

�صفينة ك�رش �حل�صار )2010( وال يف �ل�صنة �لتي تليها؛ غري �أن هناك �نخفا�صاً يف �لتبادل 

�لتبادل �رشعان ما ��صرتد عافيته  2012، لكن هذ�  13% قد حدث �صنة  �لتجاري بن�صبة 

2012، وبن�صبة  38.6% عن �صنة  2013، عندما ز�د حجم �لتبادل �لتجاري بن�صبة  �صنة 

20.6% مقارنة ب�صنة 2011.

جدول رقم )1(: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق االإح�شاءات 

 66
االإ�رشائيلية ل�شنوات خمتارة )باملليون دوالر(

20002002200620092010201120122013ال�شنة

ال�شادرات 

االإ�رشائيلية
434.4383.1821.21,0861,310.71,855.71,421.42,503.5

الواردات 

االإ�رشائيلية
586.5813.71,272.71,387.71,800.12,171.12,082.72,354.1

التبادل 

التجاري
1,020.91,196.82,093.92,473.73,110.84,026.83,504.14,857.6

See Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf 66

http://www.cbs.gov.il/archive/201002/yarhon/h5_e.htm
www1.cbs.gov.il/publications13/yarhon0213/pdf/h8.pdf

http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/h8.pdf
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�أما �الإح�صاء�ت �لر�صمية �لرتكية، فهي تعطي موؤ�رش�ت �أكب على �لتبادل �لتجاري، 

ماليني   1,406 نحو  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد 

قدره  زيادة  مبعدل   2013 �صنة  دوالر  مليون   5,068 نحو  �إىل   2002 �صنة  دوالر 

260.5%. وخالل �لفرتة 2002-2013 ت�صاعفت �لو�رد�ت �لرتكية من “�إ�رش�ئيل” من 
 ،%344.1 مقد�رها  بزيادة  �أي  دوالر،  مليون   2,418 نحو  �إىل  دوالر  مليون   545 نحو 

نحو  �إىل  دوالر  مليون   861 نحو  من  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لرتكية  �ل�صادر�ت  ت�صاعفت  بينما 

�ً ذ� بال  2,650 مليون دوالر، �أي بزيادة قدرها 207.6%. وال ُتظهر �الإح�صائيات تغريُّ
يف �ل�صنة �لتي وقع فيها �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على �صفينة ك�رش �حل�صار )2010( وال يف 

9.12% قد حدث  �لتجاري بن�صبة  �لتبادل  يف  �نخفا�صاً  �أن هناك  تليها؛ غري  �لتي  �ل�صنة 

حجم  ز�د  عندما   ،2013 �صنة  عافيته  ��صرتد  ما  �رشعان  �لتبادل  هذ�  لكن   ،2012 �صنة 

�لتبادل �لتجاري بن�صبة 25.4% عن �صنة 2012، وبن�صبة 13.9% مقارنة ب�صنة 2011. 

جدول رقم )2(: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق االإح�شاءات

 الرتكية ل�شنوات خمتارة )باملليون دوالر(67

20002002200620092010201120122013ال�شنة

ال�شادرات 

الرتكية
650.1861.41,529.21,522.42,080.12,391.12,329.52,649.7

الواردات 

الرتكية
505.5544.5782.11,074.71,359.62,057.31,710.42,418

التبادل 

التجاري
1,155.61,405.92,311.32,597.13,439.74,448.44,039.95,067.7

ثالثًا: حما�س واإيران:

تختلف عالقات حركة حما�ص مع �إير�ن عن عالقاتها مع تركيا على م�صتوى تاريخ 

ال  �إير�ن  �إن  �إذ  �لطرفني.  بني  �مل�صرتكة  و�الأهد�ف  تطورها،  وم�صتوى  �لعالقة،  هذه 

ترف�ص  بل  �لفل�صطيني،  لل�صعب  فقط  �الإن�صانية  �لناحية  من  �ملوؤيد  موقع  يف  نف�صها  تعدُّ 

�إز�لته و�لق�صاء عليه.  “�إ�رش�ئيل” نف�صه؛ وتعدها كياناً غري �رشعّي ينبغي  �إير�ن وجود 

See Foreign Trade by Countries, Turkish Statistical Institute (TurkStat), http://www.turkstat.  
67

gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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با�صتقبال  وتقوم عالنية  فل�صطني،  يف  �ملقاومة  توؤيد حركات  �أنها  �رش�حة  �إير�ن  وتعلن 

�الإ�صالمي  �جلهاد  من  �ملقاومة  حركات  وقادة  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  قادة 

دويل  موؤمتر  من  �أكرث  �إير�ن  عقدت  وقد  �الأخرى.  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  حما�ص  �إىل 

��صت�صافت فيه مئات �ل�صخ�صيات بعنو�ن دعم �النتفا�صة �أو تاأييد �ملقاومة يف فل�صطني 

�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، كان من بينها �ملوؤمتر �لذي عقد يف 2-2011/10/3 و�صاركت 

فيه مئات �ل�صخ�صيات �لعربية و�لفل�صطينية... وترى �إير�ن �أن وقوفها �إىل جانب �ل�صعب 

ومن  ثورتها،  �رشعية  ومن  �لدينية  ثو�بتها  من  جزء  هو  �ملقاومة،  وتاأييد  �لفل�صطيني 

�صيا�صتها �خلارجية يف “دعم جميع �مل�صت�صعفني يف �لعامل”. كما جاء يف د�صتور �جلمهورية 

�الإ�صالمية يف �إير�ن يف �لف�صل �لعا�رش، حتت عنو�ن �ل�صيا�صة �خلارجية �ملادة 154: “�إن 

�جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن لن تتو�نى عن دعم �لن�صال �مل�رشوع للم�صت�صعفني �صّد 

�مل�صتكبين يف كّل بقعة من بقاع �لعامل، مع مت�صك �جلمهورية �الإ�صالمية، يف ذ�ت �لوقت، 

.
مببد�أ عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية لل�صعوب �الأخرى ب�صكل كامل”68

�جلديدة  �جلمهورية  �أعلنت   ،1979 �صنة  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  �نت�صار  منذ 

�إغالق  �إىل  �جلديدة  �لدينية  �لقيادة  وبادرت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  �إىل  و��صحاً  �نحياز�ً 

�ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لعا�صمة طهر�ن و��صتبد�لها بـ“�صفارة فل�صطني”. 

مل تتجاوز عالقات حما�ص مع �إير�ن �أهد�ف �حلركة و“�هتمامها باالت�صال بالد�ئرة 

. لكن عالقة 
�الإ�صالمية يف بعديها �لر�صمي و�ل�صعبي وباإقامة عالقات مبا�رشة معها”69

�لدول  �إير�ن تبدو يف �لوقت نف�صه �لعالقة �الأبرز من بني باقي عالقاتها مع  حما�ص مع 

يف  و�ملتوترة  �مل�صتقرة  غري  �إير�ن  لعالقات  نظر�ً  وجدالً؛  ح�صا�صية  و�الأكرث  �الإ�صالمية، 

�الأخرى،  �أو دول �خلليج  �ل�صعودية  �ململكة  �الأحيان مع دول عربية عدة، مثل  كثري من 

�أن  �ملالحظ  ومن  معها.  �لودية  �لعالقات  ��صتمر�ر  على  حما�ص  حركة  حتر�ص  و�لتي 

حما�ص ُتتَّهم بالتبعية الإير�ن، ولي�ص الأي دولة �إ�صالمية �أو عربية �أخرى. 

1. تطورات عالقة حما�س باإيران: 

�صغلت �حلرب �لعر�قية �الإير�نية �لنظام �الإ�صالمي �جلديد يف طهر�ن. وباتت �حلرب 

ذلك  يف  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  ق�صايا  من  عد�ها  ما  على  �أولوية  �صنو�ت  طو�ل 

 د�شتور اجلمهورية االإ�شالمية يف اإيران )بريوت: مركز �حل�صارة لتنمية �لفكر �الإ�صالمي، 2010(، �ص 86.
68

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 196.
69
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�لق�صية �لفل�صطينية. لكن �ندالع �النتفا�صة يف 1987، قبل عام و�حد من توقف تلك �حلرب 

يف 1988، ُيعدُّ بد�ية عالقات جديدة �إير�نية فل�صطينية، خ�صو�صاً مع حركة حما�ص �لتي 

تنامي  مرحلة  هي  وهذه  �لت�صعينيات.  مطلع  مع  �لفل�صطينية  �لقوى  �أبرز  من  �صت�صبح 

�لعالقات �الإير�نية مع حركة حما�ص �لتي �صتتطور يف �ل�صنو�ت �لالحقة على قاعدة رف�ص 

�لتفاو�ص  �لفل�صطينية، ورف�صها ��صرت�تيجية  �ل�صيا�صية للق�صية  �لت�صوية  �إير�ن لعملية 

توؤيده  حما�ص  حركة  كانت  �لذي  نف�صه  �لهدف  وهو  �لق�صية،  هذه  لـحل  “�إ�رش�ئيل”  مع 

وتعمل من �أجله. ولذلك عندما �نعقد “�ملوؤمتر �لدويل لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”، يف مطلع 

�لكويت من  “حترير  �أمريكية مبا�رشة، بعد  1991 برعاية  �لثاين/ نوفمب  �صهر ت�رشين 

�حتالل �لعر�ق”، و�صاركت فيه �لدول �لعربية كلها وممثلي منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ 

بادرت طهر�ن �إىل ��صتباق ذلك �ملوعد باأكرث من موؤمتر لدعم “ثورة �ل�صعب �لفل�صطيني”، 

يف 1991/10/22، وقبل �أيام قليلة على �نعقاد موؤمتر مدريد، يف �إ�صارة و��صحة �إىل �ملوقف 

دعم  موؤمتر  و�صّم  “�إ�رش�ئيل”.  مع  تفاو�ص  والأي  �لت�صوية  لعملية  �لر�ف�ص  �الإير�ين 

وقوى  و�صخ�صيات  �لت�صوية،  لعملية  �لر�ف�صة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إير�ن  يف  �ملقاومة 

و�أحز�ب فل�صطينية وعربية، توؤيد �ملقاومة، وتعلن رف�صها موؤمتر مدريد. 

ُيعدُّ �عتماد ممثل حلركة حما�ص يف �إير�ن يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �صنة 1990 بد�ية 

�لعالقة �لر�صمية بني �لطرفني. تبع ذلك �فتتاح مكتب ر�صمي للحركة يف �لعا�صمة �الإير�نية 

يف �صباط/ فب�ير 1992، �أي بعد �صهرين من �نعقاد موؤمتر �لقوى �لفل�صطينية �ملعار�صة 

للت�صوية وملوؤمتر مدريد يف طهر�ن. وكان ذلك �إ�صارة �إير�نية �إىل �العرت�ف بدور حما�ص 

 .
70

�ملركزي يف �ملعار�صة �لفل�صطينية

ترى  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأطر�ف  مع  عالقاتها  يف  �لتو�زن  قاعدة  مع  �ن�صجاماً 

يف  �اللتقاء  الأن  ��صرت�تيجياً...  “حليفاً  طهر�ن،  يف  حما�ص  ممثل  عن  نقالً  �إير�ن،  حما�ص 

 .
�لروؤية �ال�صرت�تيجية ببعدها �الإ�صالمي هو �لذي يجعل من �إير�ن حليفاً ��صرت�تيجياً”71

والأن �لعالقة �لتي تقيمها حما�ص مع �إير�ن و��صحة ومعلنة، وقائمة على ح�صد �أكب قدر 

ممكن من �لتاأييد و�لدعم للق�صية �لفل�صطينية باعتبار �أنها ق�صية �إ�صالمية، فقد �أو�صحت 

�ملتبادل، و�لت�صامن يف �ملوقف و�لر�أي  �لعالقة قائمة على �الحرت�م  “�أن  �حلركة الإير�ن 

70 املرجع نف�شه، �ص 198.

71 املرجع نف�شه، �ص 200-199.
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�أن تعني  ؛ ومن دون 
�إمالء�ت”72 �أّي  �لت�صوية، من دون  �ل�صيا�صي و�ال�صرت�تيجي جتاه 

هذه “�لعالقة �ال�صرت�تيجية” مع طهر�ن �أّي �إخالل بتو�زن عالقات حما�ص مع �الأطر�ف 

�لعربية، �لتي مل تكن كلها على عالقة جيدة مع طهر�ن؛ الأن �الإخالل بهذ� �لتو�زن �صيجعل 

�حلركة تدفع ثمناً باهظاً يف عالقاتها �لعربية، وخ�صو�صاً �خلليجية. وهو ثمن �صيا�صي يف 

�لدرجة �الأوىل، وثمن �صعبي يف �لدرجة �لثانية، ب�صبب �حل�صا�صية �لطائفية �لتي ال يكن 

�إير�ن، بل �قرتبت  �إير�ن. ومع ذلك مل تبتعد حما�ص عن  �إز�ء  جتاهلها يف منطقة �خلليج 

منها بدرجة كافية، �إذ مل يكن من �ملعقول �أال تقِّدر حما�ص للدولة �الإير�نية موقفها �الأ�صد 

، �لتي تعار�صها حما�ص �أي�صاً.
73

�صالبة ومعار�صة للت�صوية �ل�صلمية

ويوؤكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل بعد �صنو�ت من �لعالقة 

بني حركته وبني �إير�ن على ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني، فريى �أن “قر�ر حما�ص نابع 

من �لو�قع �لفل�صطيني ولي�ص تابعاً الأحد، وهذه حقيقة معروفة للجميع ب�صهادة �لو�قع 

�أمتها—  من  �أ�صيالً  جزء�ً  —باعتبارها  حما�ص  “ولكن  م�صعل:  وي�صيف  و�ملمار�صة”. 

�لتبعية و�الإحلاق من  عن  بعيد�ً  �لعربية و�الإ�صالمية  �الأو�صاع  تر�عي يف موقفها جممل 

جنحت  حما�ص  “�أن  م�صعل  ويرى  �أخرى”.  ناحية  من  و�لتوتري  �ل�رش�ع  وعن  ناحية، 

فل�صطني  �لعربية و�الإ�صالمية؛ ويف جعل ق�صية  يف تكري�ص معادلة متو�زنة يف عالقاتها 

�صوؤ�ل  عن  له  �إجابة  ويف  لالأمة”.  وتوحيد  �جتماع  عامل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  ومو�جهة 

�آخر، يرف�ص م�صعل �عتبار برنامج حركته جزء�ً من برنامج �صورية �أو �إير�ن. ويقول: 

“عالقتنا �جليدة مع �صورية و�إير�ن ال تعني �أننا جزء من برناجمهما. ولكن هذه �لعالقة 

هي جزء من تعزيز �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية”.

الإ�صقاط  �أو  �ل�صالم  الإحباط  �إير�ين  �أو  �صوري  �صيناريو  �أّي  تنفيذ  م�صعل  ويرف�ص 

حكومة �صمعون برييز، قائالً: “حما�ص لن ت�صري �أبد�ً يف مثل هذ� �مل�صار وال تقبل لنف�صها 

مثل هذ� �الفرت��ص. وتنطلق يف مو�قفها من �عتبار�ت فل�صطينية حم�صة، وتنبع �صيا�صاتها 

�الآمن”:  “�ملالذ  “�لثمن” مقابل  من م�صالح �صعبنا وحقوقه”... وينفي م�صعل فر�صية 

“الأننا لو فعلنا ذلك، لكانت مو�قفنا غري �لتي تر�ها. وجودنا يف هذ� �لبلد �لعربي �أو ذ�ك هو 

72 املرجع نف�شه، �ص 200.

73 املرجع نف�شه.
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. وحتى بعد 
جزء من حقنا على �أمتنا، كما �أنه يثل جزء�ً من حال �ل�صتات �لفل�صطيني”74

�تفاق مكة بني حما�ص وبني �ل�صلطة �لفل�صطينية برعاية �صعودية، يعود م�صعل �إىل �لتاأكيد 

على هذه �ال�صتقاللية بقوله: “�إن عالقتنا بال�صعودية لي�صت على ح�صاب �إير�ن، كما �أن 

. ويكرر م�صعل هذ� �الأمر جمدد�ً مع تعرث 
عالقتنا مع �صورية لي�صت على ح�صاب م�رش”75

�ل�رشوط  �صيف  “ب�صبب  م�رشية،  برعاية  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  حما�ص  بني  �مل�صاحلة 

و�لتهديد �أو �ملحاكمات كما يقول رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية”؛ فيوؤكد م�صعل رد�ً على 

�صوؤ�ل حول حماباة حما�ص �ل�صيا�صة �الإير�نية يف �ملنطقة يف مقابل ما تقدمه طهر�ن من 

“�إن حما�ص برغم عالقتها �لوثيقة باإير�ن، لي�صت يف جيب  دعم �صيا�صي ومايل للحركة: 

�الحرت�م  قاعدة  على  �جلميع  مع  قائمة  عالقتنا  �صورية.  جيب  يف  لي�صت  �أنها  كما  �إير�ن 

“نحن  مو�صحاً:  �لعربية...”،  �مل�صالح  وعلى  تو�زنها  على  حري�صون  ونحن  �ملتبادل، 

طرقنا ونطرق باب جميع �أ�صقائنا من باب حاجتنا �إىل عمقنا �لعربي... ولكن ماذ� نفعل 

�إذ� مل ي�صتجب لنا �لبع�ص... و�حلب ال يكون من طرف و�حد”76. 

يف  مبا�رش�ً  �إ�صهاماً  لها،  و�لد�عمة  �ملوؤيدة حلما�ص  �ملختلفة  �الإير�نية  �ملو�قف  �أ�صهمت 

. وقد عملت �إير�ن على منع تطويق حما�ص، بعد فوزها يف 
77

تعزيز �لتقارب بني �لطرفني

�النتخابات �لت�رشيعية، خ�صو�صاً و�أن �لطرف �ملقابل حلما�ص )�ل�صلطة �لفل�صطينية( كان 

يحظى بدعم و��صع عربي ودويل، يف حني تعر�صت حما�ص من هذين �مل�صتويني �لعربي 

و�لدويل �إىل ح�صار قا�ص مايل و�صيا�صي، بعد فوزها يف تلك �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

�إير�ن بت�صجيع حما�ص  2007. وقد �تُّهمت  2006، وبعد �صيطرتها على قطاع غزة �صنة 

 .
78

على هذ� �النقالب، كما قال وزير �خلارجية �مل�رشي �أحمد �أبو �لغيط

حما�ص  كانت  منه(  جانب  يف  �لعربي  )وحتى  و�لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صتوى  وعلى 

بحاجة  كانت  لذ�  عليها،  �لق�صاء  �أو  �لت�صييق  وملحاوالت  �لد�ئم،  لال�صتهد�ف  عر�صة 

�أعلن   2006 �أو�خر �صنة  للدعم �الإير�ين على �مل�صتويات كافة. وعلى �صبيل �ملثال، ففي 

 مقابلة مع خالد م�صعل، احلياة، 2003/12/9.
74

75 الراأي العام، �لكويت، 2007/2/25.

76 ال�شفري، 2008/9/27.

L’Iran et le Hamas: des relations solides qui se renforcent, site of JSSNews, 27/1/2010, 77

http://jssnews.com/2010/01/27/liran-et-le-hamas-des-relations-solides-qui-se-renforcent 

78 احلياة، 2007/6/21.
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�أثمرت  �الإير�نية  �جلمهورية  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  زيارة  �أن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص 

.
79

250 مليون دوالر م�صاعد�ت لل�صعب �لفل�صطيني عن 

تعر�صت حما�ص يف ق�صية �مل�صاحلة مع فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صغوط عربية 

قوية، ومل جتد خلفها من يوؤيدها �إال �إير�ن و�صورية، وتعاطفت معها �أو تفهمت موقفها 

�لو�صع  تغري  �أن  �إىل  ذلك  و��صتمر  و�ل�صود�ن.  و�ليمن  قطر  من  كلٌّ  متفاوتة  بدرجات 

�مل�رشي بعد “�لثورة”، وحتققت �مل�صاحلة من دون �أّي �صغوط �أو �أّي �رشوط م�رشية 

كانت تفر�ص على حما�ص يف ظّل نظام مبارك �ل�صابق. 

�إىل  جوهرها  يف  تعود  وعربية  فل�صطينية  هو�ج�ص  �إير�ن  مع  حما�ص  عالقة  �أثارت 

من  �ملو�قف  حول  �إير�ن  ومع  حما�ص  مع  و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  بع�ص  خالف 

عملية �لت�صوية. لكن حما�ص باملقابل كانت توؤكد دوماً على �ال�صتقاللية جتاه �إير�ن. لذ� 

يت�صاءل على �صبيل �ملثال �لناطق با�صم حما�ص يف غزة �صامي �أبو زهري: “ملاذ� �لرتكيز 

فقط على عالقتنا �جليدة مع �صورية و�إير�ن؟ لدينا عالقات مع كّل من قطر وم�رش و�ليمن 

و�صورية و�إير�ن. هل الأن باقي �لدول لديها عالقات جيدة مع �لواليات �ملتحدة؟... �ملهم 

بعد  فيميز،  مرزوق  �أبو  مو�صى  �أما   .
�لفل�صطيني”80 �ل�صعب  عن  �لدفاع  هو  لنا  بالن�صبة 

تاأكيده على عالقات حما�ص �جليدة مع �جلميع، بني مو�قف �لدول من �ملقاومة: “وعندما 

 .
تكون دولة �أكرث �إيجابية جتاهنا فهذ� ال يعني �أننا نف�صلها...”81

 موقع �لعرب �ليوم، 2006/12/12. وح�صب �مل�صدر نف�صه، فقد جاء يف تف�صيالت مبلغ �لـ 250 مليون دوالر 
79

ما يلي: �إير�ن قدمت دعماً مالياً بهدف ك�رش �حل�صار مببلغ مايل يقدر بـ 100 مليون دوالر ل�صنة 2007 دعماً 

لل�صعب �لفل�صطيني، وتبنت رو�تب �ملوظفني لوز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية و�لعمل و�الأ�رشى ملدة �صتة �أ�صهر 

للوز�ر�ت  �الإجمايل  �ملبلغ  ي�صل  حيث  قادمة،  �أ�صهر  �صتة  ملدة  وذويهم  �الأ�رشى  م�صتحقات  ودفع  قادمة، 

تقدمي  �صملت  �مل�صاعد�ت  �أن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  و�أ�صاف  دوالر.  مليون   45 �إىل  ولالأ�رشى  �لثالثة 

عامل  لكل  دوالر   100 بو�قع  عامل  �ألف   100 وعددهم  �لعمل  عن  �لعاطلني  �لفل�صطينيني  للعمال  م�صاعدة 

�صهرياً وملدة �صتة �أ�صهر، مببلغ ي�صل �إىل 60 مليون دوالر، وتقدمي م�صاعدة عاجلة لل�صيادين يف قطاع غزة 

وعددهم ثالثة �آالف �صياد بو�قع 100 دوالر لكٍل منهم وملدة �صتة �أ�صهر مببلغ ي�صل �إىل 1.8 مليون دوالر. 

وقال بيان �ملجل�ص �إن �مل�صاعدة �الإير�نية ت�صمل تغطية تكاليف �إن�صاء �لق�رش �لثقايف ومكتبات وطنية مببلغ 

منزل  لكل  دوالر  �آالف   10 بو�قع  منزل،  �ألفا  وعددها  �ملدمرة  �لبيوت  وترميم  دوالر،  مليون   15 �إىل  ي�صل 

مببلغ ي�صل �إىل 20 مليون دوالر. وتغطية �لفارق يف �رش�ء زيت �لزيتون �لفل�صطيني مببلغ 5 ماليني دوالر، 

�مل�صاعد�ت  3 ماليني دوالر. ويكون بذلك قيمة  �لفل�صطينية وقدرها  300 �صيارة للحكومة  ودفع قيمة ثمن 

�ملقدمة من �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية و�لذي �أثمرت عن هذه �لزيارة مبلغ 250 مليون دوالر.

Financial Times newspaper, 1/2/2006. 80

Ibid. 81
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على  حر�صاً  تدعمها،  �لتي  �لدول  من  الأي  تبعيتها  تنفي  حما�ص  حركة  كانت  �إذ� 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  �لتاأييد و�لدفاع عن  �لعربية و�الإ�صالمية، وحل�صد  تو�زن عالقاتها 

فاإن �لقادة �الإير�نيني باملقابل ال يخفون عالقتهم بحما�ص، ويوؤكدون يف �ملنا�صبات كافة 

وقوفهم �إىل جانب هذه �حلركة حتديد�ً، و�إىل جانب �لق�صية �لفل�صطينية وخيار �ملقاومة 

�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عموماً. لذ� ينفي رئي�ص جمل�ص �ل�صورى �التهامات �الأمريكية 

وحركة  �هلل  حزب  بدعم  نفتخر  “�إننا  ويقول:  �رشية،  ب�صورة  �هلل  حزب  بدعم  و�لغربية 

.
حما�ص �أي�صاً، وعلى �أمريكا �أن ترد على هذ� �ل�صوؤ�ل: ملاذ� تظلم حما�ص وحزب �هلل؟”82

�صّد  مقاومة  كحركة  حلما�ص  و�لتاأييد  �لدعم  مو�قف  �الإير�نيون  �لقادة  ويكرر 

خامنئي  علي  �ل�صيد  �لثورة  مر�صد  دعا  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  �أثناء  ويف  �الحتالل. 

“�إن �ملقاومة هي �خليار  Ali Khamenei �لبلد�ن �الإ�صالمية لك�رش هذ� �حل�صار، وقال 

و�لتفافهم  وحدتهم  حلفظ  �لفل�صطينيني  د�عياً  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب  الإنقاذ  �لوحيد 

لالأمن  �الأعلى  �ملجل�ص  عام  �أمني  ور�أى   .
83

حما�ص حكومة  �أي  �ملنتخبة،  حكومتهم  حول 

�لقومي �صعيد جليلي Saeed Jalili، خالل ��صتقباله يف طهر�ن خالد م�صعل، “�أن �ملقاومة 

و�ل�صمود �ل�صامل و�لو�عي لل�صعب �لفل�صطيني جدير باالحرت�م، و�أن �رّش جناح حما�ص 

يتمثل يف �صيانتها بجد حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني”. كما قال �ملر�صد �الأعلى يف �ملنا�صبة 

�إىل  د�عياً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مو�جهة  عن  عاجز�ً  بات  �ل�صهيوين  �لكيان  �إن  نف�صها 

مو��صلة �ملقاومة... وو�صف خامنئي �ملو�قف �لتي تتخذها قيادة حما�ص ورئي�ص �لوزر�ء 

باحل�صار  وندد  و�ل�رشور.  و�لفرح  �الأمل  على  وتبعث  �صجاعة،  باأنها  هنية  �إ�صماعيل 

ثم  يومياً.  �الأطفال  لها  يتعر�ص  �لتي  �لقتل  وعمليات  غزة  على  �ملفرو�ص  �إن�صاين  �لال 

�أعلن �ملر�صد يف ت�رشيح الفت، �لدعم �ملبا�رش حلما�ص ووقوف �إير�ن �إىل جانبها يف غزة. 

وهو مبثابة رّد على �لقوى �الأخرى �لعربية وغري �لعربية �لتي حتا�رش حما�ص، وتريد 

تقوي�ص حكمها يف �لقطاع. فقال يف خطبة �صالة عيد �لفطر يف 2008/10/2، بعد تاأكيده �أن 

�ل�صهاينة يف طريقهم �إىل �النهيار و�ل�صعف: “�إن �إير�ن �صتقف �إىل جانب حكومة حما�ص 

يف غزة”، و��صفاً �إ�صماعيل هنية باملجاهد؛ د�عياً �إىل ت�صافر �جلهود و�ملزيد من �لت�صامن 

82 امل�شتقبل، 2011/1/5.

83 اخلليج، 2008/2/9.
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. وكان خامنئي قد دعا، خالل لقائه خالد م�صعل يف طهر�ن، 
84

لن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني

�إىل “و�صع خطة متكن جميع �مل�صلمني من تقدمي م�صاعدة مالية �صنوية للفل�صطينيني”. 

 Ali الريجاين  علي  �إير�ن،  يف  �لقومي  لالأمن  �الأعلى  للمجل�ص  �لعام  �الأمني  وقال 

“حما�ص حركة �صعبية و�أ�صيلة، �صعت على �لدو�م  Larijani، يف ختام لقائه م�صعل، �أن 

ل�صمان حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �ملظلوم”؛ م�صيفاً �أن �إير�ن �صت�صاعد حكومة حما�ص 

الريجاين  وتابع  �لبلد.  هذ�  حيال  �ملتحدة  �لواليات  قمع  مو�جهة  يكنها  حتى  مالياً 

“نتمنى �أن تتغلب �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة على م�صكالتها �حلالية مب�صاعدة �لدول 

 .
�الإ�صالمية مبا فيها �إير�ن”85

 Mahmud �أحمدي جناد  �لرئي�ص حممود  وقد كرر �ملوقف نف�صه، وبو�صوح الفت، 

حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  دعم  يف  �صت�صتمر  بالده  �إن  بقوله   Ahmadinejad

ودينياً،  قومياً  و�جباً  للفل�صطينيني  دعمها  “تعتب  �إير�ن  و�أن  �إ�رش�ئيل”؛  تنهار  “حتى 

و�صتقف �إىل جانب �لفل�صطينيني حتى عيد �لن�رش �الأكب وهو �نهيار �لنظام �ل�صهيوين”. 

ولفتت �صحيفة معاريف �لنظر �إىل �أن �جلمهورية �الإير�نية “قدمت، قبل �صيطرة حما�ص 

�لع�صكريني  �خلب�ء  و�أر�صلت  و�ل�صالح،  باملال  حلما�ص  هامة  م�صاعد�ت  �لقطاع،  على 

وكذلك عنا�رش من حزب �هلل �إىل د�خل غزة”. و�أ�صافت �إن “�أهم بند يف �مل�صاعدة �الإير�نية 

هو �لتدريبات �لتي خ�صع لها �ملئات من عنا�رش حما�ص على �الأر��صي �الإير�نية، �لذين 

عاد بع�صهم �إىل �لقطاع بعد �نتهاء �لتدريبات”. و�أقر علي الريجاين بدعم بالده حلما�ص، 

 .
86

نافياً يف �لوقت نف�صه تقدمي �أ�صلحة �إليها

�أكدت �إير�ن على ��صتقاللية حما�ص، ونفت تبعيتها لها. وقال �ملتحدث با�صم �خلارجية 

�الإير�نية حممد علي ح�صيني Mohammed Ali Hosseini، رد�ً على ت�رشيحات �مللك 

حما�ص  قر�ر�ت  “�إن  �إير�ن:  �إ�صارة  رهن  حما�ص  قادة  �إن  فيها  قال  �لتي  �لثاين  �هلل  عبد 

لي�صت خا�صعة الأو�مر �أّي دولة، ومن �ملوؤ�صف �أن بع�ص �لدول �لعربية يف �ملنطقة تتاأثر 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  م�صالح  عن  �لطرف  وتغ�ص  و�إ�رش�ئيل  �أمريكا  ب�صيا�صات  �أحياناً 

84 ال�رشق االأو�شط، 2008/10/2.

85 ال�شفري، 2006/2/23.

86 االأخبار، 2007/6/23.
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ويعتب هذ� �لنوع من �لتوجه نوعاً من �صيا�صة �إلقاء �للوم على �الآخرين وال يتطابق مع 

 .
�حلقائق على �ل�صاحة �لفل�صطينية”87

�الأخذ  جتعل  �لتي  �ملنطقية  �الأ�صباب   2007/12/26 يف  �إ�صالم  �أون  موقع  ويلخ�ص 

 :
88

بفر�صية تبعية حما�ص الإير�ن فر�صية �صعبة وغري منطقية. ومن �أبرز تلك �الأ�صباب

�أوالً: تربط حما�ص عالقات وثيقة مبختلف �لدول �لعربية وهو �رتباط خمالف تقريباً 

لعموم �ل�صيا�صة �خلارجية �الإير�نية؛ كما هو �حلال يف عالقتها مع م�رش ودول �خلليج 

و�ليمن و�لعر�ق.

ثانياً: يتبنى �إعالم حركة حما�ص )قناة �الأق�صى �لف�صائية و�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم 

�الإعالم  وحتليالت  وتو�صيفات  �صيا�صات  عن  متاماً  مغايرة  �صيا�صة  �لكثري(  وغريها 

�الإير�ين فيما يخ�ص �ل�صاأن �لعر�قي و�الأفغاين، وعمليات �ملقاومة فيهما ب�صورة تعزز 

�الختالف �لكبري بينهما بهذ� �ل�صدد.

من  �أو  قريب  من  ال  باالإ�صارة   1987 �صنة  حما�ص  تاأ�صي�ص  �إعالن  يحفل  مل  ثالثاً: 

يا�صني،  �ل�صيخ  �أمثال  �ل�صهد�ء  من  �لكبار  رموزها  �إن  بل  �الإير�نية،  باجلمهورية  بعيد 

و�لرنتي�صي، و�أبو �صنب، و�ملقادمة، و�صالح �صحادة ممن �أ�ص�صو� �حلركة يف �لد�خل مل 

يقابلو� �أياً من �مل�صوؤولني �الإير�نيني يف حياتهم حتى ي�صار عند ��صتعر��ص حمطات �لن�صاأة 

عن وجود جذور وخيوط ت�صاركية يف �لتاأ�صي�ص. 

وهي  �ل�صنية،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  من  �أ�صيالً  فرعاً  تعدُّ  حما�ص  حركة  ر�بعاً: 

باأكرث من ن�صف قرن   1989 �الإير�نية �صنة  �لثورة  قبل قيام  �ملوجودة تاريخياً  �حلركة 

حما�صن  و�الأردن  و�الإمار�ت،  �لكويت،  مثل  دول  �صكلت  فل�صطني  خارج  ويف  تقريباً. 

�أّي  يتاأثر  ومل  �حلاليني...  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لقياد�ت  �لدعوية  و�لرتبية  و�لن�صاأة  �لوالدة 

منهم يف ن�صاأته �أو عالقاته باإير�ن. 

مل تتبدل ��صرت�تيجية �إير�ن يف دعم حما�ص ويف �لتاأكيد على خيار �ملقاومة يف خمتلف 

�صبيل  على  غزة  على  �حلرب  فبعد  حما�ص.  لها  تعر�صت  �لتي  �ملو�جهات  �أو  �الأحد�ث 

87 الوطن، �أبها، 2008/2/13.

�نظر:   ،2007/12/26 �إ�صالم،  �أون  �الرتباط،”  ودو�فع  �الختالف  وجوه  و�إير�ن..  “حما�ص  �ل�صعدي،  جهاد   
88

http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/observatory/103399-2007-12-26%2015-53-39.html



حمـــــا�س

370

 :Manouchehr Mottaki �إير�ن بل�صان وزير خارجيتها منو�صهر متكي  �أعلنت  �ملثال، 

“�إن �جتياح �إ�رش�ئيل قطاع غزة خطاأ ��صرت�تيجي، و�إن �إ�رش�ئيل ال يكن �أن تق�صي على 

كانت  �لتي  �لدولية  �مل�صاريع  مو�جهة  ويف  �حلرب،  توقف  وبعد   .
�أبد�ً”89 حما�ص  حركة 

تدعو �إىل تنفيذ �حل�صار على �لقطاع، ملنع حما�ص من �لعودة �إىل �لتزود بال�صالح، د�فعت 

 .
�ل�صالح”90 على  باحل�صول  �ال�صتعماريني  يكافحون  للذين  �لطبيعي  “�حلق  عن  �إير�ن 

كما عقدت طهر�ن موؤمتر�ً دولياً “لدعم قطاع غزة”، كرر فيه مر�صد �لثورة علي خامنئي 

فل�صطني”،  الإنقاذ  �لوحيد  �ل�صبيل  هما  و�ملقاومة  “�ل�صمود  �أن  يرى  �لذي  �إير�ن  موقف 

ور�أى خامنئي �أن ملحمة مقاومة حركة حما�ص هي “�أكب نقطة م�رشفة خالل �ل�صنو�ت 

 .
�ملئة �الأخرية من تاريخ فل�صطني”91

�الإ�صالمية هي مبثابة  �لقوى و�الأطر�ف  �أن عالقتها بحما�ص، ومع باقي  �إير�ن  ر�أت 

مرحلة جديدة �أطلقت عليها “�ل�رشق �الأو�صط �الإ�صالمي”. وقد �نتقد مر�صد �لثورة �ل�صيد 

بـ“عروبة”  و�الدعاء  �لفل�صطينيني،  بخذالن  ي�صمها  مل  عربية  حكومات  خامنئي  علي 

�حلرب  خالل  �لفل�صطينيني،  مل�صاندة  �صيئاً  تقدم  مل  هي  “فيما  �لفل�صطينية  �لق�صية 

 .
�الإ�رش�ئيلية على غزة”92

كانت “�إ�رش�ئيل” على م�صتوى �آخر توجه �التهام �إىل �إير�ن بتهريب �ل�صالح �إىل غزة، 

وبتزويد حما�ص ب�صو�ريخ قادرة على �رشب �أهد�ف ��صرت�تيجية. وربطت “�إ�رش�ئيل” 

حما�ص  �إىل  تلجاأ  قد  �إير�ن  �أن  ور�أت  �الإير�ين،  �لنووي  بالبنامج  باإير�ن  حما�ص  عالقة 

عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  نقلت  فقد  �لنووي.  برناجمها  حلماية  �ل�صو�ريخ  الإطالق 

�لفل�صطينية يف قطاع غزة  �لف�صائل  �إير�ن زودت  �إن  �إ�رش�ئيلية قولها  م�صادر ع�صكرية 

“�إ�رش�ئيل”،  �أهد�ف ��صرت�تيجية يف د�خل  ب�صو�ريخ ذ�ت مدى كبري قادرة على �رشب 

و�لو�صول حتى مدينة تل �أبيب و�صو�حيها. و�أ�صارت �مل�صادر �إىل �أن �ل�صو�ريخ �الإير�نية 

من طر�ز “فجر” و“�لفاحت 100” ي�صل مد�ها �إىل 300 كم، و�صلت �إىل �الأطر�ف �حلليفة 

500 كغ... . وحذرت  الإير�ن يف �ملنطقة، وهي قادرة على حمل روؤو�ص متفجرة وزنها 

89 اخلليج، 2009/1/18.

90 ال�شفري، 2009/1/22.

 Arab News newspaper, 5/3/2009, http://www.arabnews.com/node/51199 
91

 لقاء مع خامنئي قبل �فتتاح �أعمال �ملوؤمتر �لدويل �خلام�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، 2011/10/3. 
92
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�مل�صادر �لع�صكرية من �إمكانية قيام حزب �هلل بهجوم وقائي ت�صاحبه هجمات مكثفة من 

قطاع غزة، وزعمت �أن �ل�صبب �لرئي�صي الأي حرب قادمة ت�صارك فيها �صورية وحزب �هلل 

وقطاع غزة �صيكون حماولة �أطر�ف �حللف �الإير�ين �لرد على �أّي هجمات متوقعة على 

.
93

�ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية

ويف �صياق �لتحري�ص نف�صه على �ل�صلة بني حما�ص و�إير�ن، �أفادت �صحيفة هاآرت�ص 

قذ�ئف  تهريب  يف  جنحت  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   Haaretz

يف  �ملنظمات  �إمد�د  ور�ء  تقفان  و�صورية  �إير�ن  و�أن  غزة،  قطاع  �إىل  للطائر�ت  م�صادة 

�لقذ�ئف  �أن  “�إ�رش�ئيل”، هي  �لتقدير�ت يف  �أن  �ل�صحيفة  �الأ�صلحة. وذكرت  �لقطاع بهذه 

�مل�صادة للطائر�ت من طر�ز �أ�ص �آي-7 �أو SA-7 �ملعروفة با�صم “�صرتيال” Strela، باتت 

موجودة يف �أيدي حما�ص وحركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �لقطاع، و�أ�صارت �إىل �أن هذ� �لنوع 

من �لقذ�ئف لي�ص متطور�ً، لكن ت�صلح �لف�صائل �لفل�صطينية مبئات منه من �صاأنه �أن يوؤثر 

تدهور  حال  يف  �إنه  وقالت  �لقطاع،  �أجو�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  حتليق  على 

�لو�صع �الأمني يف قطاع غزة، فاإن �لف�صائل �لفل�صطينية قد تطلق هذه �لقذ�ئف يف �جتاه 

�لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية. 

والحظت هاآرت�ص �أن خب�ء من �إير�ن و�صورية و�صلو� �إىل قطاع غزة، وقامو� بتح�صني 

�لقدرة �لع�صكرية و�لقتالية �ملتنوعة لدى حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وف�صائل فل�صطينية 

�أخرى، وذلك كجزء من عملية �صاملة الإعادة بناء قوة �لف�صائل �لتي مّت تدمريها يف �لعدو�ن 

�الأخري على �لقطاع، و�أ�صارت �إىل �أنه باالإ�صافة �إىل ذلك، توّجه ع�رش�ت من عنا�رش هذه 

قتالية  و�صائل  ت�صغيل  على  و�إير�ن  و�صورية  لبنان  من  كّل  يف  تدريبات  لتلقي  �لف�صائل 

متطورة، ثم عاد هوؤالء �لعنا�رش �إىل �لقطاع مزودين باخلبة �لقتالية، وقامو� بدورهم 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقدير�ت  وبح�صب  نف�صها.  �ملجاالت  يف  �أخرى  عنا�رش  بتدريب 

 .
94

�ال�صتخبار�تية ما ز�لت عملية تعاظم قوة حما�ص على �أ�صّدها

يف  �مل�رشي  �لدور  على  تعرت�ص  ومل  وفتح.  حما�ص  بني  �مل�صاحلة  �إير�ن  �صجعت 

�مل�صاحلة.  تلك  حتققت  عندما  بعده،  وال  �مل�رشي  �لنظام  �صقوط  قبل  ال  �مل�صاحلة  هذه 

�لف�صائل  وحدة  بالده  “دعم   2009 �صيف  يف  متكي  منو�صهر  �خلارجية  وزير  �أكد  فقد 

93 ال�رشق االأو�شط، 2010/4/20.

94 ال�شفري، نقالً عن هاآرت�س، 2010/12/13.
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يف  نف�صه  �ملوقف  الريجاين  علي  �ل�صورى  جمل�ص  رئي�ص  وكرر   .
�لفل�صطينية”95

. وعندما �أعلن عن حتقق 
96

2009/12/20، معلناً تاأييد جهود م�رش لتحقيق هذه �مل�صاحلة

هذه �مل�صاحلة بعد �صقوط �لرئي�ص مبارك، �أعادت �إير�ن �لتاأكيد على دعم هذه �مل�صاحلة. 

�أكب �صاحلي  �الإير�ين، علي  ر�آه وزير �خلارجية  �التفاق،  لتوقيع هذ�  �لتايل  �ليوم  ففي 

Ali Akbar Salehi، خطوة �إيجابية نحو حتقيق �الأهد�ف �لتاريخية لل�صعب �لفل�صطيني؛ 

�الإ�رش�ئيلي”.  �ملحتل  �صّد  كبى  �نت�صار�ت  “�أ�صا�ص  �التفاق  ي�صع  �أن  �أمله  عن  و�أعرب 

 .
97

و�أ�صاد �صاحلي بالو�صاطة �مل�رشية �لتي قادت �إىل �لتو�صل �إىل �التفاق

�أيدت �إير�ن عملية تبادل �الأ�رشى �لتي مّتت بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �الأول/ 

هنية  �إ�صماعيل  و�أجرى  �النت�صار.  هذ�  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وهناأت   .2011 �أكتوبر 

�ت�صاالً هاتفياً بالرئي�ص �الإير�ين، حممود �أحمدي جناد، و�رشح له تفا�صيل �صفقة تبادل 

�الأ�رشى بني حما�ص و�لكيان �الإ�رش�ئيلي. ور�أى �لرئي�ص �أحمدي جناد و�إ�صماعيل هنية 

“�ل�صب و�ل�صمود باأنهما �لعن�رش�ن �الأ�صا�صيان لذلة �لكيان �ل�صهيوين و�مل�صتكبين، 

بالعامل”.  للعد�لة  و�لد�عية  �حلرة  �ل�صعوب  و�صائر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�نت�صار 

�ل�صعب  جانب  �إىل  دوماً  تقف  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  “�إن  جناد  �أحمدي  وقال 

وال  و�الأبي...  �حلر  �ل�صعب  هذ�  ق�صايا  عن  و�صتد�فع  و�ملقاومة،  �ملظلوم  �لفل�صطيني 

�مل�صلمني وحمبي  �لفل�صطيني وكافة  لل�صعب  كبري�ً  �إجناز�ً  ي�صكل  �ملو�صوع  �أن هذ�  �صّك 

و�أما  �الإجناز...”.  بهذ�  م�رشورة  �مل�صتقلة  �ل�صعوب  و�أن  بالعامل،  و�حلرية  �لعد�لة 

�إ�صماعيل هنية فقال �إن �إير�ن كانت وما ز�لت تدعم �ل�صعب �لفل�صطيني وتقف �إىل جانبه، 

ر�مني  �الإير�نية،  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  وقال   .
98

�نت�صار�ته يف  �رشيكة  و�إنها 

�إطالق  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يهنئ  �إنه   ،Ramin Mehmanparast مهمانب�صت 

“ناأمل باأن  �لفل�صطينيني �ملعتقلني من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صاف قائالً  �رش�ح 

 .
�إىل �أ�صحابها �حلقيقيني”99 تعود �أر�ص فل�صطني كلها يوماً 

http://www.mehrnews.com/ :وكالة مهر لالأنباء، 2009/7/12، �نظر 
95

96 العرب، 2009/12/21.

 �صحيفة امل�رشي اليوم، �لقاهرة، 2011/4/29.
97

 http://www.alalam.ir/news/769484 :موقع قناة �لعامل، 2011/10/17، �نظر 
98

99 احلياة، 2011/10/19.
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�الإير�ين  �الأعلى  �ملر�صد  �أكد  وقد  2012؛  فب�ير  �صباط/  يف  �إير�ن  هنية  �إ�صماعيل  ز�ر 

�أن �لق�صية فل�صطينية هي ق�صية �الإ�صالم وق�صيتنا  علي خامنئي خالل لقائه مع هنية 

�لبا�صلة، و�إير�ن  �لفل�صطيني ومقاومته  �ل�صعب  �إىل جانب  “�إننا �صنبقى  �ملركزية، وقال: 

.
ثابتة و�صادقة جتاه �لق�صية �لفل�صطينية ولن تخذلها �أبد�ً”100

“�لثابت  �إير�ن  موقف  يف  تغيري  �أاّل  لطهر�ن،  زيارته  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  وقال 

و�الأ�صيل” يف دعم �ملقاومة �لفل�صطينية، وقال هنية يف لقاء خا�ص مع قناة �لعامل �الإخبارية 

�إن موقف �إير�ن من �لق�صية �لفل�صطينية “موقف ��صرت�تيجي، و�إن دعم �إير�ن للمقاومة 

قيم  ومن  �إ�صالمي،  و�لتز�م  �إيان  من  ينطلق  �صموده،  وتعزيز  �لفل�صطيني  و�ل�صعب 

�أخالقية و�أبعاد �صيا�صية”. و�أ�صاف هنية �أن �لدعم �لذي تقدمه �إير�ن للفل�صطينيني غري 

جهة  �أّي  من  كان  لو  كما  حما�ص،  حركة  ومن  حكومته  قبل  من  به  ومرحب  م�رشوط، 

�لفل�صطينية ورقة �صيا�صية  �ملقاومة  �أن تكون  �أخرى وبالظروف نف�صها. ورف�ص هنية 

�إير�ن  “�ل�صعب �لفل�صطيني يقع حتت �الحتالل، و�أن  �أن  �إن �لو�قع هو  �إير�ن؛ وقال  بيد 

لبّت ند�ءه وكانت وفية له، ومل تطلب يوماً �صيئاً مقابل ذلك، معتبة ذلك �لتز�ماً �إ�صالمياً 

جتاه �صعب م�صلم و�لقد�ص و�الأق�صى”.  و�صدد هنية على وحدة �الأمة �الإ�صالمية، و�أن 

�ال�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  يكون  �أن  يجب  بل  د�خلها  يكون  �أال  يجب  �لرئي�صي  �لتناق�ص 

و�لهيمنة �الأمريكية. وحول حماوالت �إظهار �إير�ن على �أنها هي �لعدو �لرئي�صي للعرب 

يف �ملنطقة بدل كيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، قال �إن “�إ�رش�ئيل” �صتبقى هي “�لعدو �لرئي�ص 

 .
لالأمة”، و�أن �لتناق�ص �لرئي�صي �صيظل مع “هذ� �مل�رشوع �ل�رشطاين”101

من جهة �أخرى، ر�أت �أطر�ف فل�صطينية وعربية يف عالقة حما�ص مع �إير�ن عبئاً عليها 

“فار�صياً” �أو “طائفياً”، و�أن �لعالقة  ب�صبب ما يرونه من �صيا�صات �إير�نية تاأخذ طابعاً 

�ملنطقة.  يف  �الإير�نية  و“�الأطماع”  �ل�صلوك  على  للتغطية  ت�صتخدم  وحما�ص  باملقاومة 

�لد�عم  �صلوكها  نتيجة  هائلة  �أثماناً  تدفع  �إير�ن  �أن  �ملقابل،  يف  �إير�نية  �أطر�ف  ر�أت  كما 

�الأطر�ف  بينما  مرير،  وغربي  �أمريكي  �قت�صادي  ح�صار  من  لذلك  وتعاين  للمقاومة، 

�إير�ن، يف �لوقت �لذي تهرول فيه �الأطر�ف �لعربية نحو  �لفل�صطينية ال ُتقدِّر ما تقدمه 

http://arabic.farsnews.com :وكالة �أنباء فار�ص، 2012/2/12، �نظر 
100

101 موقع قناة �لعامل، 2012/2/12.
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�لنقد و�التهام،  �إىل  “�إ�رش�ئيل”؛ ولذلك، تعر�صت حما�ص ب�صببها  �ل�صلمية مع  �لت�صوية 

منظمة  وقيادة  فتح  حركة  وقيادة  �لعربي،  “�العتد�ل”  �أنظمة  جانب  من  وخ�صو�صاً 

�لتي �تهمتها بالتبعية الإير�ن وتلقي �الأمو�ل منها. كما تعر�صت  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لنقد و�التهام من �جلانب �الإير�ين نف�صه، خ�صو�صاً من بع�ص  �إىل  هذه �لعالقة الحقاً 

حول  �لثورة  مر�صد  قيادة  ومع  �ملحافظني  مع  خالفهم  ذروة  يف  �الإ�صالحيني  رموز 

�تهمت  �لتي  �النتخابات  وهي   .2009 �صنة  يف  جرت  �لتي  �لرئا�صية  �النتخابات  نتائج 

وقد  ثانية.  بوالية  جناد  �أحمدي  حممود  لفوز  �لنتائج  بتزوير  �ل�صلطة  �ملعار�صة  فيها 

ر�أت زوجة �ملر�صح �ملعار�ص مري ح�صني مو�صوي Mir Hossein Mousavi، يف مقابلة 

تلفزيونية مع قناة �لعربية يف 2009/6/11:

�أن �صيا�صة �أحمدي جناد �خلارجية هي �صيا�صة �لفو�صى... يف حني �أن مري 

�ل�صالم  م�صاألة  �صيطرح  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �صيتابع  عندما  مو�صوي  ح�صني 

و�ل�صالم �لعاملي و�صيتابع �مل�صالح �لوطنية �الإير�نية، يعني م�صاحلنا �صتكون 

�صعار  لفل�صطني  بالن�صبة  مكلفة...  حتالفات  يف  ندخل  �أن  نريد  ال  �الأولوية.  لها 

فل�صطني هو �صعارنا كذلك. لكننا �صن�صعى �أن نكون �أ�صدقاء لكل �لعامل وخا�صة 

ت�صنج  هناك  يكون  �أن  نريد  ال  لنا.  �ملجاورة  �لدول  ومن  حولنا  ومن  �ملنطقة  يف 

و�إرهاب... ونريد �أن نحافظ على ثرو�تنا من �أجل �صعبنا. 

يوم  يف  �ل�صارع  �إىل  نزلو�  عندما  ملو�صوي  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين  �صعار�ت  كانت  كما 

عا�صور�ء �أكرث و�صوحاً من تلميحات زوجة مو�صوي جتاه “�أولوية �مل�صالح �لوطنية”، 

فقد �أعلن هوؤالء �لتبوؤ من عبء �ملقاومة يف لبنان وفل�صطني قائلني: “ال غزة وال لبنان... 

(�حلركة  �خل�رش�ء  مو�صوي  حركة  يف  ن�صطاء  و�صّن   .
�إير�ن”102 �أجل  من  ن�صت�صهد 

�خل�رش�ء يف �إير�ن Green Movement) هجوماً �إلكرتونياً على حما�ص،... وعلى م�صدر 

.
103

�الأمو�ل �لتي حت�صل عليها �حلركة �لفل�صطينية

�عتبار  بالعالقة، على  �لعام الإير�ن وحما�ص ظّل ي�رش على �الحتفاظ  �أن �خلط  غري 

�اللتقاء �ال�صرت�تيجي يف �لعد�ء للكيان �ل�صهيوين ويف حترير كل فل�صطني.

102 الراأي، عّمان، 2009/9/19.

103 احلياة، 2009/9/10؛ ر�جع كذلك مقال: �لفائزي، �صورة تذكارية مع ناهبي �أمو�ل �مللة �الإير�نية، موقع �صبكة 

�لغر�ف �الإخبارية، 2011/10/3.
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2. العالقة بعد الثورات العربية:

ر�أى �لبع�ص �أن ما ح�صل يف �صورية يف �إطار �لثور�ت �لعربية، �أدى �إىل تباعد �ملو�قف 

بني حما�ص وطهر�ن، الأن مو�قف �إير�ن كانت �إىل جانب �لنظام يف �صورية؛ يف حني كانت 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  و�أن  خ�صو�صاً  �ل�صوري،  �لنظام  تاأييد  يف  حتفظاً  �أكرث  حما�ص 

كانت جزء�ً من �ملعار�صة �ل�صورية. تر�فقت �ل�صائعات عن هذ� �لتباعد مع �أنباء �أخرى عن 

رغبة حركة حما�ص بنقل مكاتبها من �صورية �إىل قطر �أو �إىل �لقاهرة، ومنهم من ذهب يف 

 .
104

هذ� �الفرت��ص �إىل حّد �لقول باأن حما�ص �صتنقل مكاتبها من دم�صق �إىل تركيا

�ملوقف  ب�صبب  حما�ص  من  �صيا�صتها  تبدل  �إىل  ي�صري  ما  �إير�ن  �صيا�صات  يف  يظهر  مل 

�لرغبة يف �النتقال  �إىل هذه  �لنظام يف �صورية. ومل يظهر يف مو�قف حما�ص ما ي�صري  من 

من دم�صق �إىل عا�صمة �أخرى عربية �أو تركية. وقد �أكد �صالح �لبدويل، رئي�ص �لد�ئرة 

�الإعالمية و�أحد �لقادة �لبارزين يف حما�ص، للجزيرة.نت يف 2011/9/25 “�أن �لتباين �إز�ء 

�أّي حمطة �أو ق�صية ال يف�صد وّد �لعالقة بني �لطرفني، م�صري�ً �إىل �أن �إير�ن دولة معار�صة 

وممانعة لتيار �لهيمنة �الأمريكية وللعدو�ن على قطاع غزة، وهذ� يتقاطع مع �لدور �لذي 

تريده حما�ص من كّل �لدول �لعربية و�الإ�صالمية. 

�الأمريكية  �لهيمنة  جتاه  مو�قفها  عن  ترت�جع  مل  �إير�ن  �أن  على  �لبدويل  و�صدد 

و�ل�صهيونية ونحن مل نقطع عالقاتنا بها، ومل تفرُت �لعالقة كما يت�صور �لبع�ص ويحاول 

�لرتويج لذلك؛ موؤكد�ً حر�ص حركته على عالقات جيدة مع �جلميع... وذكر �لبدويل 

�أن �إير�ن ال مُتلي على حما�ص �أّي �صيء، وحما�ص ال تقبل �أن ُيلي عليها �أحد �أّي �صيء، 

و�مل�صلحة �مل�صرتكة قائمة على �أ�صا�ص من �حرت�م وجهات �لنظر و�إيجاد �أعذ�ر لبع�صنا يف 

�لق�صايا �لتي نتباين حولها. 

وطماأن �لبدويل باأن هو�ج�ص �لبع�ص �ملذهبية من هذه �لعالقة لي�صت موجودة وغري 

قائمة، و�أن من يروج لها هم من يدورون يف �لفلك �الأمريكي و�الإ�رش�ئيلي، م�صدد�ً على 

�أن حما�ص لي�صت ج�رش�ً مذهبياً الأحد ولي�صت معنية ومهتمة باأي نز�عات طائفية. يف حني 

ر�أى مدير مركز �أبحاث �مل�صتقبل �إبر�هيم �ملدهون للجزيرة.نت �أي�صاً، يف �لتاريخ نف�صه 

يف 2011/9/25:

 رجب �أبو �رشية، �جلزيرة.نت، 2011/9/25. 
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�أن �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن عالقة تكامل... و�أن �لعالقة �صيا�صية بامتياز، 

�أعمق  �ملرحلية و�ال�صرت�تيجية. وما بينهما  �لطرفني  �أهد�ف  تعتمد على حتقيق 

��صتطاعتا  و�إير�ن  حما�ص  �أن  معتقد�ً  بوجهه،  تقف  معوقات  �أو  �هتز�ز  �أّي  من 

�ملرت�كمة...  �لنف�صية  و�لتعقيد�ت  و�ملذهبية،  �لتاريخية  �الختالف  نقاط  جتاوز 

م�صري�ً �إىل �أن �صبابية �ملرحلة �حلالية ور�ء �نت�صار �الإ�صاعات �لكثرية. 

�لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  بعد  وتر�جعها  باإير�ن  حما�ص  عالقة  فتور  من  بالرغم 

�أن  كما  حما�ص،  مع  عالقتها  عن  تتخَل  مل  �إير�ن  �أن  �إال  �صورية؛  يف  وخ�صو�صاً  �لعربي، 

فيما  و�أ�صا�صياً  مهماً  جزء�ً  ت�صكل  حما�ص  الأن  باإير�ن.  �صلتها  تقطع  مل  نف�صها  حما�ص 

�ملتحدة  �لواليات  يو�جه  �لذي  �ملحور  �أنه  طهر�ن  ترى  �لذي  �ملقاومة”؛  “حمور  ي�صمى 

و“�إ�رش�ئيل” يف �ل�رشق �الأو�صط. وترى �إير�ن �أن دعم حما�ص ين�صجم مع مبادئها يف تاأييد 

ينفي  حلما�ص  دعمها  فاإن  الإير�ن  وبالن�صبة  �لعامل.  يف  و�مل�صت�صعفني  �ملقاومة  حركات 

عنها ُتهمة �ل�صيا�صات �ملذهبية. وكلما ��صتطاعت حما�ص �أو حركات �ملقاومة يف فل�صطني 

قوة  عو�مل  �ال�صرت�تيجي  �مل�صتوى  على  ي�صكل  فهذ�  “�إ�رش�ئيل”،  و�إ�صعاف  �ل�صمود 

الإير�ن �لتي تعدُّ نف�صها يف حالة مو�جهة متعددة �مل�صتويات �الأمنية و�لع�صكرية و�لنف�صية 

مع “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً و�أن �إير�ن توؤكد بل�صان قادتها يف كّل �ملنا�صبات “ال �رشعية” 

هذ� �لكيان، وهي ال توؤيد �لتفاو�ص معه، وال تعرتف باأي �صالم بني �لفل�صطينيني وبينه.

بقيت  و�إير�ن،  حما�ص  بني  و�ملبادئ  �مل�صالح  يف  �الن�صجام  هذ�  من  �لرغم  على  ولكن 

�أو  �لعربي  �لطرف  هذ�  �إىل  �النحياز  وعدم  �ال�صتقاللية  جلهة  مبيثاقها  ملتزمة  حما�ص 

حمتمله  مو�جهة  �أّي  يف  �إير�ن  تاأييدها  لتعلن  �أحياناً  وقفت  حما�ص  كانت  و�إذ�  �الإ�صالمي. 

، �إال �أنها مل تطلق �أّي موقف �صّد �أّي دولة 
105

مع “�إ�رش�ئيل” �أو حتى مع �لواليات �ملتحدة

عربية �أو �إ�صالمية كانت على خالف �أو تباين يف �لر�أي �أو �مل�صالح، �أو �ل�صيا�صات مع �إير�ن 

مثل �ململكة �ل�صعودية، �أو م�رش، �أو تركيا، �أو حتى �أّي دولة من دول �خلليج �الأخرى. ومل 

ُتلزم حما�ص نف�صها بكل �ملو�قف �أو �ل�صيا�صات �الإير�نية؛ ففي ق�صية �لتوجه �لفل�صطيني 

�إىل �الأمم �ملتحدة لنيل ع�صوية فل�صطني يف هذه �لهيئة �لدولية على �صبيل �ملثال، رف�صت 

نحن  �الإ�صالمية.  �إير�ن  حقوق  عن  �صند�فع  ونحن  �لفل�صطينيني  حقوق  عن  تد�فع  �الإ�صالمية  “�جلمهورية   
105

�نظر:  �أمريكا ع�صكرياً...”.  �إذ� هاجمتها  �إير�ن  �الإ�صالم... حما�ص �صتحارب مع  �أعد�ء  يف جبهة و�حدة �صّد 

The Daily Star, 21/3/2007. :ت�رشيح خلالد م�صعل يف �أثناء زيارته الإير�ن، يف
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، وهو بل�صان 
106

�إير�ن هذ� �لتوجه ور�أته بل�صان رئي�ص �جلمهورية خيانة للحق �لفل�صطيني

. يف حني ر�أى 
مر�صد �لثورة “�إنهاء حلق �لعودة وحّق �لفل�صطينيني يف �أر��صي 1948”107

طلب  خطوة  طهر�ن،  يف  �الإير�نية  �لقيادة  مع  جمعه  �لذي  نف�صه  �ملوؤمتر  يف  م�صعل،  خالد 

. وثمة من يرى 
“مك�صباً رمزياً ومعنوياً ال ننكره”108 ع�صوية فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة 

�أن م�صاركة حما�ص يف �نتخابات 2006 �لت�رشيعية كانت �صّد رغبة طهر�ن. كما �أن موقف 

حما�ص �ملوؤيد لدولة فل�صطينية تن�صاأ يف د�خل ما يعرف بـ“حدود عام 1967”، �أوموقفها 

�أو  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”، مل يكن متطابقاً مع �صيا�صات  �ملوؤيد لهدنة متتد �صنو�ت عديدة مع 

مع “��صرت�تيجيتها �لفل�صطينية”، �لتي ال ت�صجع �أّي تفاو�ص �أو �أّي هدنة، �أو �أّي �عرت�ف. 

من  مزيد�ً  �صهدت  باإير�ن  غزة  قطاع  يف  وحكومتها  حما�ص  عالقات  �أن  من  بالرغم 

�لبود و�لفتور، وتر�جعاً يف �لدعم �ملايل و�للوجي�صتي خالل �صنتي 2012-2013 نتيجة 

��صتمرت ولو يف حدودها  �أنها  �إال  �ملو�قف، خ�صو�صاً جتاه �الأو�صاع يف �صورية،  تباين 

�لدنيا. وبرز للعلن �لدعم �الإير�ين �لنوعي حلما�ص وقوى �ملقاومة يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

�إحر�ز  2012 حيث متكنت �ملقاومة �لفل�صطينية من  على غزة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

�لكيان  �صيطرة  حتت  و��صعة  ومناطق  �أبيب،  تل  �صو�ريخها  و�رشبت  كبري،  �إجناز 

�ل�صالح  دور  وبرز  و�الأمنية.  �لع�صكرية  �أهد�فه  �إجناز  من  �لعدو  ومنعت  �الإ�رش�ئيلي، 

“نحن ال  �الإير�ين علي الريجاين  �لبملان  �الإجناز. وقال رئي�ص  �الإير�ين يف حتقيق هذ� 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي ورم �رشطاين، ونحن نقدم �مل�صاعد�ت  �إن  نخفي دعمنا لفل�صطني... 

�إىل �ل�صعب �لفل�صطيني حتى �مل�صاعد�ت �لت�صليحية، ويف حرب �لثمانية �أيام ��صتطاع �أهايل 

.
غزة بو��صطة هذه �مل�صاعد�ت من �لدفاع و�إجلام �لكيان �الإ�رش�ئيلي”109

غري �أن �لعالقات عادت للفتور بعد ذلك، ولكن وعلى �لرغم من هذ� �الختالف، �لذي 

مل يعد من �ملمكن �لتكتم عليه، كانت �لت�رشيحات و�ملو�قف �الإير�نية و�حلم�صاوية توؤكد 

.
110

على عدم �لقطيعة وعلى ��صتمر�ر �لتو��صل بني �لطرفني

106 ال�شفري، 2011/9/24.

107 االأخبار، 2011/10/3.

 �ملوؤمتر �لدويل �خلام�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، 2011/10/3-2.
108

 �صما، 2013/2/13.
109

 مهر، 2013/7/23.
110
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ويف تاأكيد على ما �أ�صاب عالقة حما�ص مع �إير�ن من فتور وتر�جع، �أكد حممود �لزهار 

بعد  جمدد�ً،  ��صتوؤنفت  و�إير�ن  �حلركة  بني  “�لعالقات  �أن  حما�ص  حركة  قادة  �أبرز  �أحد 

فتور ب�صبب �ملوقف من �الأحد�ث يف �صوريا”. و�صدد �لزهار على �أن “عالقتنا مل تنقطع 

.
مع �إير�ن، وال نريد �أن نقطعها مع �أّي من �لدول �لعربية حتى تلك �لتي حتاربنا”111

و��صتكماالً لهذ� �حلر�ص �ملتبادل على ��صتعادة �لعالقات بني �إير�ن وحما�ص، ز�ر ع�صو 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص حممد ن�رش �إير�ن، وقال �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء 

�إ�صماعيل هنية، يو�صف رزقة، تعليقاً على هذه �لزيارة، �إن “�لق�صية �لتي جتمع حما�ص 

مع �إير�ن هي ق�صية �لقد�ص و�لتحرير، وهي عنا�رش جمع �أكب من نقاط �خلالف”، و�إن 

“�لقو��صم �مل�صرتكة مع �إير�ن كثرية، فهي تو�جه �لتهديد�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية �لتي 
يف  تتدخل  مل  “حما�ص  �أن  �إىل  الفتاً  حلما�ص”،  بالن�صبة  �الأمر  وكذلك  عليها  خطر�ً  ت�صكل 

�ل�صاأن �الإير�ين �لد�خلي، وحتى يف �مللف �ل�صوري، فاإن حما�ص ال تتدخل، ولكنها عبت 

.
عن موقف م�صاند حلق �ل�صعب �ل�صوري يف �حلرية...”112

ويلخ�ص ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق ق�صية �ملوقف من 

�صورية و�خلالف �لذي �أثري حوله مع �إير�ن، بقوله يف مقالة له يف �لقد�ص �لعربي بعنو�ن 

“ماأزق حما�ص وثو�بتها �لوطنية” بقوله �إن “�لعالقة مع �إير�ن تاأثرت يف ما جرى يف �صوريا، 
وحاولنا عزل مو�قفنا �ملختلفة حولها، و�إبقاء �لعالقة مع �إير�ن مب�صتو�ها �ملعروف، ولكن 

.
�لعالقة تاأثرت، ونحاول ترميم ما عطب منها، خدمة ل�صعبنا ولق�صيتنا”113

خال�سة:

مل يكن ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي �أّي عالقات خا�صة مع حركة حما�ص �أو مع �أّي من 

حركات �ملقاومة �الأخرى. لكن �ملنظمة كانت تعب عن مو�قف �الأنظمة �ل�صيا�صية �مل�صاركة 

�إىل  ب�صكل عام  �ملنظمة  �الأنظمة. وبالتايل، وقفت  �لتي متثلها هذه  �ل�صعوب  فيها، ولي�ص 

عدو�ن  �أي  �ملنظمة  رف�صت  عام،  وب�صكل  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صالم  ��صرت�تيجية  جانب 

�لتفاو�ص مع  �لفل�صطيني، و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي تعرقل  �إ�رش�ئيلي على �ل�صعب 

111 امل�شتقبل، 2013/12/10.

112 احلياة، 2013/10/10.
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حما�س والعامل الإ�سالمي

�إن�صاء دولة فل�صطينية م�صتقلة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  �إىل  �لفل�صطينيني، ودعت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  بفوز  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �عرتفت  وقد 

و�أيدت �حلو�ر �لفل�صطيني �لفل�صطيني، و�صجعت �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، وحاولت 

�أن تلعب دور�ً مبا�رش�ً يف هذه �مل�صاحلة، دون �أن ت�صل �إىل نتائج و��صحة.

على  “تاريخية”  حمطات  �أربع  �إن  �لقول  فيمكن  برتكيا،  حما�ص  عالقة  ب�صاأن  �أما 

�مل�صتوى �لفل�صطيني �أ�صهمت يف فاعلية �لدور �لرتكي، ويف فتح �آفاق �لعالقة �لرتكية مع 

حركة حما�ص، وهي: �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 �لتي فازت فيها حركة حما�ص، 

و�لعدو�ن  وحما�ص،  فتح  بني  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية   - �لفل�صطينية  و�ال�صتباكات 

�الإ�رش�ئيلي على غزة يف نهاية 2008 وبد�ية 2009 للق�صاء على حركة حما�ص، وحادثة 

 .2010/5/31 يف  مرمرة  مايف  �لرتكية  �حل�صار  ك�رش  �صفينة  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء 

وعلى �لرغم من �الأدو�ر �لتي لعبتها تركيا يف هذه �ملحطات �لثالث، من ناحية �العرت�ف 

�لو�صاطة  �أو من ناحية  �لعنف”،  “�لتخلي عن  �النتخابات وت�صجيع حما�ص على  بنتائج 

بني فتح وحما�ص، �أو �لتنديد بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، فاإن خيار تركيا مع حزب 

�لتفاو�ص  �إىل  �لدعوة  �أي  لل�صالم”؛  �لعربية  “�ملبادرة  �صقف  حتت  بقي  و�لتنمية  �لعد�لة 

�صنة  �إىل حدود  �الن�صحاب  “�إ�رش�ئيل” على  �إذ� و�فقت  �لطبيعية،  و�العرت�ف و�لعالقات 

يبدل  مل  ذكرناها،  �لتي  �لق�صايا  حول  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لرتكي  �خلالف  �أن  �أي   .1967
ثو�بت تركيا �الأوروبية و�الأطل�صية من وجود “�إ�رش�ئيل”، ومن �رشورة �العرت�ف بها، 

ومن خيار �لتفاو�ص للو�صول �إىل �ل�صالم معها. كما �أن �لثور�ت �لعربية �لتي �ندلعت يف 

مطلع �صنة 2011 يف تون�ص وم�رش، و�نتقلت �إىل بلد�ن �أخرى يف �ملنطقة �لعربية، وعززت 

من �لدور �لرتكي ومن فاعليته، مل تغري بدورها هذه �ال�صرت�تيجية �لرتكية  حتى كتابة 

�لغربية  �ل�صيا�صات  بنية  من  جزء�ً  تكون  �أن  تركيا  على  �ل�صعب  من  �إنه  �ل�صطور.  هذه 

غري  فمن  ولذلك،  لـ“�إ�رش�ئيل”.  معادية  �صيا�صات  نف�صه  �لوقت  يف  تنهج  و�أن  �ملنطقة،  يف 

كاملة،  قطيعة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لرتكية  �لعالقات  تذهب  �أن  �لر�هنة  �لظروف  يف  �ملتوقع 

ولذلك ف�صتتابع على �الأغلب �صيا�صتها يف “�لدعم �ملح�صوب” حلما�ص. 

وعند در��صة عالقة حما�ص باإير�ن، يالحظ �أن �إير�ن ��صتمرت يف �إعالن مو�قف �لدعم 

�إير�ن  ��صتمرت  وقد  قرن.  ربع  نحو  منذ  عالقتهما  فرتة  طو�ل  حما�ص  حلركة  و�لتاأييد 

يف رف�ص �لتفاو�ص بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و��صتمرت يف �لتاأكيد على مو�قفها 

�لدول  ملنطق  وخالفاً  �ل�صهيوين.  �لكيان  �رشعية  ومن ال  �ملقاومة،  �رشعية  من  �لثابتة 
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وحتدث  �لكيان،  هذ�  زو�ل  على  طهر�ن  �صددت  تركيا(،  فيها  )مبا  �الأخرى  �الإ�صالمية 

م�صوؤولوها عن تفاوؤلهم بقرب هذ� �لزو�ل. بل �إن �إير�ن ذهبت �إىل حّد �لت�صكيك يف �رشعية 

�ملقاومة  تاأييد  وجددت  �لتهويدية،  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صات  ود�نت  �لفل�صطيني،  �ملفاو�ص 

وثقتها باأنها �لطريق �لوحيد للق�صاء على “�إ�رش�ئيل” وحتقيق �لن�رش.

�رش�عها  بقي  طاملا  مهمة،  �إ�صالمية  كدولة  �إير�ن  دعم  �إىل  حاجة  يف  تز�ل  ما  حما�ص 

م�صتمر�ً كحركة مقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وطاملا بقي �أفق �لت�صوية م�صدود�ً وال 

�صوء يلوح يف نهاية �لنفق. لذ� �صتحتاج حما�ص �إىل �لعالقة لي�ص مع �إير�ن فقط، بل ومع 

“�لثور�ت  بعد  ما  مرحلة  و�أن  خ�صو�صاً  و�لعربية؛  �الإ�صالمية  �لدول  باقي  ومع  تركيا، 

�خليار�ت  يف  تغيري  باأي  �ملنظور  �ملدى  يف  ت�صمح  ال  �صبابية،  مرحلة  تز�ل  ما  �لعربية” 

�ال�صرت�تيجية.

متم�صكة  �إير�ن  بقيت  طاملا  حما�ص،  مع  �لوثيقة  عالقتها  على  �أي�صاً  �إير�ن  و�صتبقى 

با�صرت�تيجية �ملو�جهة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ومع �لواليات �ملتحدة. وحما�ص بالن�صبة 

روؤيتها  يف  �إير�ن  تفرتق  هكذ�  �ال�صرت�تيجية.  هذه  �إطار  يف  مقاومة  حركة  �إير�ن  �إىل 

توجهات  عن  عدة،  م�صتويات  على  لها  ودعمها  حما�ص  مع  للعالقة  �ال�صرت�تيجية 

و�صيا�صات �لدول �الإ�صالمية �الأخرى مثل تركيا �أو �أّي دولة �أخرى من بقية دول “منظمة 

�ملوؤمتر �الإ�صالمي”. ومن �ملتوقع �أن تتح�صن عالقة حما�ص باإير�ن فيما �إذ� تقدمت فر�ص 

�لت�صوية �ل�صيا�صية يف �صورية، �أو �إذ� قامت “�إ�رش�ئيل” ب�صن �أّي عدو�ن جديد على �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف غزة.




