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 تركيا ومعركة سيف القدس: املوقف والتداعيات املستقبلية
 1احلاجوليد د. سعيد 

 
 ملخص تنفيذي:

 

فتحت معركة "سيف القدس" مرحلة جديدة خمتلفة نسبيًا يف الصراع مع الكيان الصهيوين، 
وخصوصًا على صعيد عالقات الفلسطينيني ويف مقدمتهم قوى املقاومة مع خمتلف األطراف 
الدولية واإلقليمية، وموقف هذه األطراف من االحتالل واعتداءاته على الفلسطينيني ومن القضية 

 الفلسطينية عموماً.
وتعد تركيا قوة إقليمية صاعدة وكذلك دولة مسلمة وصديقة للفلسطينيني، وهلا عالقات جيدة 

ع ذراعها قاألخرية من خالل مو مع املقاومة الفلسطينية وال سّيما حركة محاس اليت قادت املعركة 
ن األطراف ، ابإلضافة إىل عالقاهتا مع عدد مغرفة العمليات املشرتكةيف العسكري كتائب القسام 

 .املؤثرة يف القضية الفلسطينية أو املهتمة هبا

                                                           
طبيب فلسطيين مقيم يف تركيا، وكاتب وحملل سياسي يف الشأن الرتكي خاصة وقضااي املنطقة عامة. وله مئات  1

املقاالت الدورية واملقابالت يف الصحف واملواقع ومراكز الدراسات العربية، والقنوات الفضائية؛ ابإلضافة إىل 
 امللتقيات واملؤمترات الدولية.مشاركته يف عدد من 
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تبحث هذه املادة يف موقف تركيا من معركة "سيف القدس"، ومدى اختالفها عن مواقفها 
ليل أسبابه، بعد حت ،ال سّيما فلسطينياً ، وب السابقة، وتقييم هذا املوقفمن االعتداءات واحلر 

 واآلفاق املمكنة لتطويره مستقبالً.
 

 :مقدمة
 

، بدأت معركة "سيف القدس" 10/5/2021يف 
بني املقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوين، وهي 
احلرب اليت أطلقها األخري رداً على صواريخ حتذيرية 

تزامنت عدة تطورات هي خطة االحتالل إلجالء سكان حّي الشيخ . فقد املقاومة ابجتاه القدسمن 
جراح يف القدس، وتسهيل مسرية علنية وكبرية للمستوطنني يف املسجد األقصى فيما يدعى "يوم 
القدس املوحدة"، وإغالق ابب العمود يف املسجد األقصى، ما استدعى ردود فعل فلسطينية عديدة،  

ن من بينها هتديد املقاومة الفلسطينية وحتديداً كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري كا
 2حلركة املقاومة اإلسالمية )محاس( ابلرّد على ذلك.

إّن استمرار االحتالل يف خطواته وتصعيده يف املسجد األقصى وتعامله العنيف مع املصلني 
طالق يخ املقاومة ابجتاه مدينة القدس، وهو ما رّد عليه االحتالل إبواملرابطني فيه َعِقَبُه إطالق صوار 
ضد املقاومة الفلسطينية  "Operation Guardian of the Wallsعملية أمساها "حارس األسوار 

 4بينما أطلقت علية املقاومة معركة "سيف القدس". 3يف قطاع غزة.

                                                           

 انظر: ،2021/5/4، 21 عريبموقع قائد القسام يتوعد ابلرد على اعتداءات االحتالل ابلشيخ جراح،  2
https://bit.ly/3dFID48  :(2021/6/28)اتريخ الدخول 

 انظر: ،2021/5/11 العريب،موقع غزة: االحتالل يطلق عملية "حارس األسوار" واملقاومة تتوعد،  3
https://bit.ly/2Tyiu0f  :(2021/6/28)اتريخ الدخول 

 ،2021/5/11 ،نباءلأل األانضولوكالة "املقاومة" بغزة تطلق اسم "سيف القدس" على عملياهتا ضد إسرائيل،  4
 (2021/6/28)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/3hvvjArانظر: 

https://bit.ly/2Tyiu0f
https://bit.ly/3hvvjAr
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، إثر وساطة مصرية 2021/5/21يوماً من إطالق العملية، أي يف  11توقف إطالق النار بعد 
والذي تُرك لوقت الحق من خالل التواصل املصري مع  5ودون اتفاق هنائي لتثبيت التهدئة،

ال سّيما بعد  6املقاومة واالحتالل. وقد دفع هذا الكثريين لعدِّ التهدئة هّشة وقابلة دائماً لالهنيار،
ملقاعد  Benjamin Netanyahuالحتالل تركت بنيامني نتنياهو تشكيل حكومة جديدة ل

 7املعارضة واحتماالت السجن بسبب ملفات الفساد اليت تالحقه.
شهيدًا فلسطينيًا إضافة آلالف  291يف احلصيلة املباشرة جلولة التصعيد هذه، ارتقى حنو 

اجلرحى يف غزة والضفة والقدس واألراضي 
قتيالً  12، مقابل 1948احملتلة سنة 

 ة إىلابإلضافإسرائيليًا وعشرات اجلرحى، 
الدمار الذي حلق ابملباين السكنية والبىن 

 8التحتية واملراكز الطبية الفلسطينية.
وقد اتفقت معظم التقييمات على أن هذه اجلولة من املواجهة كانت خمتلفة واستثنائية من 

بلور خالهلا تبّدى ذلك يف الرتابط الذي ت حيث بعض متظهراهتا وكذلك نتائجها وارتداداهتا. وقد
بني القدس وغزة، وكذلك يف ظهور املقاومة الفلسطينية كحامية للكل الفلسطيين بشرايً وجغرافياً 

داخل اخلط األخضر على خط  48ودخول مناطق الـ  9وسياسياً، والقدرات املتعاظمة للمقاومة،

                                                           

انظر:  ،2021/5/11، الشرق األوسطصحيفة وقف انر غري مشروط يف غزة بوساطة مصرية،  5
https://bit.ly/3heLhjJ  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

 ،عريب سبوتنيكموقع مع استمرار التحذيرات اإلسرائيلية.. هل تعود االشتباكات جمددًا إىل قطاع غزة؟،  6
 (2021/6/29)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/2UTOLiHانظر:  ،2021/5/27

انظر: ، 2021/6/13 اجلديد،اخلليج موقع بينيت يطيح بنتنياهو من رائسة وزراء دولة االحتالل،  7
https://bit.ly/2V98ifr  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

انظر: ، 2021/5/28 ،نت.اجلزيرةموقع سعيد احلاج، "سيف القدس" تفتح فصاًل جديدًا يف القضية الفلسطينية،  8
https://bit.ly/3hgU5pk  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

 .رجع نفسهامل 9

https://bit.ly/3heLhjJ
https://bit.ly/2V98ifr
https://bit.ly/3hgU5pk
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وقاً شهد بدء املواجهة وختامها مبا أعطاها تفاملواجهة بشكل غري مسبوق، وحضور املقاومة يف م
وانتهائها خبسارة نتنياهو معركة تشكيل احلكومة ابلرغم من أن ذلك كان أحد  10واضحًا فيها،

 أهم دوافعه يف جولة التصعيد.
كما أن الكثري من التقييمات ذهبت إىل أن معركة "سيف القدس" سيكون هلا تداعيات على 

ال سّيما ين، والعالقات العربية واإلقليمية والدولية للفصائل الفلسطينية، و املشهد الداخلي الفلسطي
 محاس، وكذلك على الصراع مع االحتالل.

 

ييم إّن استثنائية املعركة من هذه الزوااي قد دفعت لتقييم الفواعل اإلقليمية املختلفة، ومبعايري تق
ل واملقاومة، حصلت قبل ذلك بني االحتالختتلف جزئياً عن االعتداءات السابقة واملواجهات اليت 

 ومن بني هذه األطراف تركيا لعدة اعتبارات ستأيت تفصياًل.
 

 :أولا: تركيا واملقاومة الفلسطينية
 

لطاملا كان موقف تركيا من القضية 
الفلسطينية جدلياً ال سّيما يف السنوات 
األخرية، ملا يشتمل عليه من تعقيدات 

هرية. حيث ما متداخلة وتناقضات ظا
زالت تركيا متلك عالقات مع الكيان 
الصهيوين ابلرغم من تراجعها يف 

السنوات األخرية، وما زالت عالقاهتا التجارية معه يف منو ابلرغم من اجلفاء السياسي، وهلا يف 
الوقت نفسه عالقات طيبة مع فصائل املقاومة الفلسطينية وال سّيما محاس، وكذلك مع السلطة 

  نية.الفلسطي

                                                           

 اجلزيرة مباشر،ع موقأبو عبيدة حيذر إسرائيل: أعددان ضربة تغطي كل فلسطني من حيفا حىت رامون )فيديو(،  10
 (2021/6/29)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/3hxLgpV انظر:، 2021/5/20
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يعين ذلك أن أنقرة هلا عالقات أكثر من جيدة مع طريف املشهد الفلسطيين الداخلي )محاس 
وفتح أو السلطة(، ومستوى من العالقات كذلك مع الكيان الصهيوين عدو الفلسطينيني واملعتدي 

 األخري. طاهبا جتاهالسقف املرتفع خل ابإلضافة إىلعليهم، 
فية من القضية الفلسطينية حمكوم بعدة حمددات من بينها اخللويف األصل فإن املوقف الرتكي 

التارخيية للعالقات مع الكيان الصهيوين، حيث كانت أول دولة مسلمة تعرتف به وتنسج معه 
وعضوية تركيا يف حلف  11عالقات حتالفية،

 North Atlanticمشال األطلسي )الناتو( 

Treaty Organization (NATO) ،
تلة الغربية ويف مقدمتها وعالقاهتا مع الك

 الوالايت املتحدة األمريكية.
ومن ذلك أيضًا الروابط التارخيية واجلغرافية والدينية والثقافية مع الفلسطينيني، وكون الدولة 
العثمانية آخر دولة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية قبل االنتداب الربيطاين مث إعالن الكيان 

ة التعاطف العابر للشرائح االجتماعية والسياسية والفكرية مع القضي ابإلضافة إىلالصهيوين، 
 12الفلسطينية. ويف املوقف السياسي، فإن تركيا ملتزمة حبل الدولتني واملبادرة العربية للسالم.

 هذا اإلطار العام حملددات املوقف الرتكي من القضية الفلسطينية تضاف له خصوصيتان:
أمهية خصوصًا لدى األتراك، دينيًا واترخييًا وكذلك لآلاثر العثمانية : القدس ملا هلا من األوىل

 املوجودة فيها.
  13: غزة وامللف اإلنساين فيها بعد احلصار.الثانية

                                                           

نة للدراسات مركز الزيتو موقع (: تركيا والقضية الفلسطينية بعد االنتخاابت الربملانية، 84تقدير اسرتاتيجي ) 11
 (2021/6/29)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/3Anowl انظر:، 2015/11/26 واالستشارات،

 .رجع نفسهامل 12
 .رجع نفسهامل 13

https://bit.ly/3Anowl
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وفيما يتعلق ابملقاومة الفلسطينية، حتتفظ أنقرة بعالقات أكثر من جيدة مع عدد من الفصائل 
يا عالقاهتا كيف مقدمتها حركة محاس. تقليدايً، تربر تر 

ابألخرية أبهنا حركة سياسية منتخبة من الشعب 
وتشجيعاً هلا لالخنراط يف حل سياسي  14الفلسطيين،

لكن السنوات األخرية شهدت استخدام  15للقضية.
الرئيس الرتكي مصطلحات املقاومة، وخصوصاً 

 16مقاومة الظلم، لوصف محاس.
االحتالل.  من القضية الفلسطينية وكذلك جتاه هذه احملددات وغريها صاغت موقفاً تركياً معقداً 

فمن جهة تعلن أنقرة رغبتها يف تطوير العالقات مع "إسرائيل"، حمّملةً احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية 
ترّديها، ومن جهة اثنية ال تكاد مترر عدواانً أو مشروعاً استيطانياً أو انتهاكاً للحقوق الفلسطينية 

اجهة االحتالل. وقد دون أن ترفع السقف يف مو 
 لسنواتا شهدت االعتداءات اإلسرائيلية السابقة يف

مواقف تركية متقدمة يف  2014و 2012و 2008
انتقاد العدوان ووصف "إسرائيل" بـ"دولة اإلرهاب" 

 17وما إىل ذلك.

 

                                                           

 ، انظر:2020/8/25 ،21أردوغان بقيادة "محاس".. ورد تركي، عريب واشنطن تعرتض على لقاء  14
https://bit.ly/2UqvZiY  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

 انظر:، 2017/3/22 تركيا: محاس مستعدة إللقاء السالح واالعرتاف إبسرائيل، رام هللا نيوز، 15
https://bit.ly/3hdCNJy  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

 انظر:، 2020/2/3 ،21أردوغان عن حركة محاس: تناضل من أجل استقالل فلسطني، عريب  16
https://bit.ly/3hBhXCX  :(2021/6/29)اتريخ الدخول 

 انظر: ،2014/7/20 ،لألنباء حنن أمام دولة إرهابية تسري على هنج هتلر، األانضولأردوغان:  أنظر مثاًل: 17
https://bit.ly/3qLJeqr  :(2021/6/30)اتريخ الدخول 

https://bit.ly/2UqvZiY
https://bit.ly/3hdCNJy
https://bit.ly/3hBhXCX
https://bit.ly/3qLJeqr
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 :اثنياا: املوقف الرتكي من سيف القدس
 

مام مبوقفها ينبغي اإلشارة إىل أن االهت ابلعودة ملوقف تركيا قبل معركة "سيف القدس" وخالهلا،
ينبع من كون تركيا دولة إقليمية صاعدة، ومنخرطة يف عدة قضااي وملفات إقليمية مهمة، ودولة 

ايً مسلمة يف املقام األول، إضافة لعالقاهتا الغربية وعضويتها يف حلف الناتو، وسقفها املرتفع تقليد
 الفلسطينيني سلطًة ومقاومة. يف وجه االحتالل، وعالقاهتا اجليدة مع

ومن العوامل اليت تزيد من أمهية تقييم موقف 
تركيا، أن املواجهة األخرية أتت يف ظل تصرحيات 
أشارت إىل رغبتها يف حتسني العالقات مع 
االحتالل. فقد قال الرئيس رجب طّيب أردوغان 

Recep Tayyip Erdoğan  إّن بالده تريد
تطوير العالقات مع "إسرائيل"، حمّماًل حكومة 
نتنياهو وسياساهتا جتاه الفلسطينيني مسؤولية 

 Mesutكما قال مستشار الرائسة للسياسة اخلارجية مسعود جاشني   18.عدم حصول ذلك

Caşın إّن بالده مستعدة لذلك وأهنا ال تريد أزمة جديدة مع االحتالل، متوقعاً عودة العالقات ،
كما أن بعض املصادر توقعت تعيني سفري تركي يف تل   2021.19 اسية يف آذار/ مارسالديبلوم

 أبيب مع مجلة التعيينات الديبلوماسية يف الشهر ذاته، وقد طُرح اسم السفري املتوقع والذي مل تعلن
 20أنقرة الحقاً عن تعيينه.

                                                           

 انظر:، DW ،2020/12/25 موقع دي دبليو أردوغان: نريد عالقات أفضل مع إسرائيل وهنجها حيول دون ذلك، 18
https://bit.ly/3qLbwS3  :(2021/6/30)اتريخ الدخول 

 انظر:، 2020/12/24 احلرة،موقع اختبار نوااي إلعادة التطبيع بني تركيا وإسرائيل.. ملاذا اآلن؟،  19

https://arbne.ws/3jArooO  :(2021/6/30)اتريخ الدخول 
)اتريخ   https://bit.ly/3xk33Yjانظر:، 2020/12/10 روسيا اليوم،موقع تركيا تعني سفريًا هلا يف إسرائيل،  20

 (2021/7/3الدخول: 

 رجب طيب أردوغان

https://bit.ly/3qLbwS3
https://arbne.ws/3jArooO
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سني وأخرياً، أتى التصعيد األخري قبيل اللقاء املنتظر بني الرئي
على  Joe Bidenواألمريكي جو ابيدن أردوغان الرتكي 

هامش قمة الناتو يف بروكسل، وهو اللقاء الذي سعت إليه 
أنقرة مبا متلك إلجناحه وجتنب أي أزمة جديدة مع إدارة ابيدن 

يد ركيا من التصعخالله. فقد كان واضحًا أنه كان ملوقف ت
ارتداد على العالقات مع واشنطن، فقد دانت األخرية ما عدَّته 

بينما قال األخري إّن  21عداًء للسامية يف تصرحيات أردوغان،
  22الدول الداعمة لالحتالل شريكة يف ظلمها للفلسطينيني.

 خالل املعركة فَ رمسياً، صدرت مواقف منددة ابلعدوان اإلسرائيلي على القدس مث غزة، ومبا اقرتُِ 
من جرائم من خمتلف املستوايت السياسية، الرائسة والربملان واحلكومة واألحزاب السياسية. فعلى 
صعيد الرائسة الرتكية، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان دولة االحتالل أبهنا "دولة إرهاب"، 

وغان الدول اليت كما هاجم أرد  23واهتمها ابرتكاب جرائم حرب على مرأى ومسمع العامل أمجع.
دعمت الكيان خالل املعركة واصطفت إىل جانبه، حمّماًل إايها مسؤولية مشرتكة عن اجلرائم 

 املرتكبة.
كاًل من الرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيس املكتب السياسي حلركة   كما هاتف أردوغان

محاس إمساعيل هنية، وأجرى اتصاالت وحوارات خبصوص األمر مع عدد كبري من رؤساء وقيادات 

                                                           

، انظر: 2021/5/19 ،24 فرانسموقع واشنطن تندد بتصرحيات أردوغان "املعادية للسامية"،  21
https://bit.ly/3dCbQgf  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

انظر:  ،2021/5/8، لألنباء أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العامل وقف وحشيتها، األانضول 22
https://bit.ly/3heDx0S  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

، انظر: 2021/5/14 عريب، TRT موقع دولة إرهاب ترتكب جرائم حرب على مرأى العامل، أردوغان: إسرائيل 23
https://bit.ly/3qLSLO0  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

 جو ابيدن

https://bit.ly/3dCbQgf
https://bit.ly/3heDx0S
https://bit.ly/3qLSLO0
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دول عربية ومسلمة وعاملية، يف مقدمتها قطر واألردن والكويت وماليزاي والباكستان وروسيا 
  Organisation of Islamic Cooperation (OIC).24اإلسالمي  ابإلضافة إىل منظمة التعاون

وأعلن أردوغان أن بالده سوف "تدعم القدس كما دعمت أذربيجان" سابقاً خال حرب حترير 
وقّدم مقرتحات تتعلق ابلقضية الفلسطينية عموماً والقدس على  25أراضيها من االحتالل األرميين،

 للفلسطينيني وإدارة القدس من قبل هيئة مشكلة منوجه اخلصوص، مثل توفري محاية دولية 
 26الدايانت السماوية الثالث.

 27،ودعا الرئيس الرتكي إىل تدفيع االحتالل اإلسرائيلي مثن اجلرائم اليت يرتكبها ضد الفلسطينيني
األمر الذي عّرضه النتقادات من قبل اإلدارة األمريكية اجلديدة. أّما اهتام واشنطن ألردوغان 

"معاداة السامية"، فقد رّدت عليه أنقرة حبدة، بـ
من خالل تصرحيات عدد من املسؤولني، منهم 

 Justiceالناطق ابسم حزب العدالة والتنمية 

and Development Party (AKP)  الذي
 28وصف االهتامات األمريكية بـ"الكذبة".

                                                           

انظر: ، 2021/5/14، لألنباء للجم العدوان اإلسرائيلي.. أردوغان يقود محلة دبلوماسية مكثفة، األانضول 24
https://bit.ly/2SLwweN  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

، انظر: 2021/5/14، عريب أردوغان: تركيا ستدعم القدس كما دعمت أذربيجان يف قره ابغ، سبوتنيك 25
https://bit.ly/2V4VgPX   :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

، 2021/5/18ترك برس، موقع لقدس" من قبل جلنة متثل الدايانت الثالث: أفضل معاجلة، أردوغان يدعو إلدارة "ا 26
 (2021/7/3)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/2SLwUdfانظر: 

، انظر: 2021/5/12نت، .أردوغان يدعو لـ"تلقني إسرائيل درساً" وروحاين يدين جرائم االحتالل، اجلزيرة 27
https://bit.ly/3qHNaIO  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

 ،القدسة صحيفتركيا تصف بـ"الكذبة" اهتامات واشنطن ألردوغان ابإلدالء بتصرحيات "معادية للسامية"،  28
 (2021/7/3)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/3jAuBom، انظر: 2021/5/19

https://bit.ly/2SLwweN
https://bit.ly/2SLwUdf
https://bit.ly/3qHNaIO
https://bit.ly/3jAuBom
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، Mustafa Şentopأما رئيس الربملان مصطفى شانتوب 
فلقد كّرر بدوره اهتام دولة االحتالل مبمارسة "إرهاب 

ونّظم الربملان برائسته جلسة خاصة "للتضامن مع  29الدولة"،
وأصدر الربملان بياانً  30الفلسطينيني وإدانة جرائم االحتالل".

يدين االعتداءات اإلسرائيلية، وّقعت عليه األحزاب املنضوية 
ينية بب اخلالفات البحتت قبته، وهو أمر اندر احلدوث بس

  31الداخلية.
وقد صّدرت األحزاب كذلك بشكل منفرد مواقف تضامن مع الفلسطينيني وإدانة لالحتالل. 

ما يفعله االحتالل  Ömer Çelikفوصف الناطق ابسم حزب العدالة والتنمية احلاكم عمر جليك 
وأّكد  32مطالباً العامل يوقف العدوان.بـ"الوحشية" و"االنتهاك الصارخ للقانون واألعراف الدولية" 

كمال   Republican People’s Partyزعيم املعارضة ورئيس حزب الشعب اجلمهوري 
استمرار حزبه يف دعم الفلسطينيني واصفاً ما تقوم به  Kemal Kılıçdaroğluو كليتشدار أوغل

 33دولة االحتالل بـ"اجملزرة".

                                                           

، انظر: 2021/5/10، لألنباء رئيس الربملان الرتكي: إسرائيل متارس إرهاب الدولة، األانضول 29
https://bit.ly/3dBVEvC  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

القدس حيفة صالربملان الرتكي يعقد جلسة تضامن ودعم لفلسطني.. وزعماء األحزاب يدينون اجلرائم اإلسرائيلية،  30
 (2021/7/3)اتريخ الدخول:  https://bit.ly/2UjMcGr، انظر: 2021/5/18، العريب

انظر:  ،2021/5/10أحزاب الربملان الرتكي يدينون بشدة اعتداءات إسرائيل على املسجد األقصى، ترك برس،  31
https://bit.ly/3As0C88  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

انظر:  ،2021/5/10، لألنباء األانضول"العدالة والتنمية" الرتكي يطالب العامل بوقف العدوان على األقصى،  32
https://bit.ly/3jBYm8l  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

، انظر: 2021/5/18، لألنباء زعيم املعارضة الرتكية: سنواصل تضامننا مع فلسطني رغم صمت العامل، األانضول 33
https://bit.ly/3ypkvef  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

 مصطفى شانتوب

https://bit.ly/3dBVEvC
https://bit.ly/2UjMcGr
https://bit.ly/3As0C88
https://bit.ly/3jBYm8l
https://bit.ly/3ypkvef
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 Nationalistمن جهته قال رئيس حزب احلركة القومية 

Movement Party (MHP)  دولت هبجليDevlet Bahçeli  ّإن 
"اإلرهاب اإلسرائيلي بلغ حدوداً ال تطاق" داعياً حملاكمة نتنياهو أمام 

 International Criminal Courtاحملكمة اجلنائية الدولية 

(ICC).34  يس احلزب اجليد كما صدرت مواقف مشاهبة من رئİYİ 

(Good) Party  مريال أكشنارMeral Akşener ، وانئب رئيس
والناطق ابسم الرائسة إبراهيم  ، Fuad Aktayالدولة فؤاد أوكتاي 

، Fahrettin Altunورئيس دائرة االتصال فيها فخر الدين ألتون  ،İbrahim Kalınكالني 
كما دعا رئيس الوزراء  Ali Erbaş.35أرابش علي ورئيس الشؤون الدينية  ،وعدد من الوزراء

األحزاب  Ahmet Davutoğluأمحد داود أوغلو  Future Partyل األسبق ورئيس حزب املستقب
 36الرتكية للتوحد من أجل القدس واحلكومَة إىل خطوات عملية لدعم الفلسطينيني.

كية وكذلك خبار الرت شعبياً، تصدر العدوان اإلسرائيلي على القدس مث غزة عناوين نشرات األ
وسائل التواصل االجتماعي وخصصت خمتلف وسائل اإلعالم ساعات لتغطية األحداث بشكل 

كما شهدت خمتلف املدن الرتكية مظاهرات حاشدة للتنديد ابلعدوان اإلسرائيلي. وقد   37موسع.
ا عىن م"اإلغالق الكامل" يف البالد بسبب جائحة كوروان، وهو  ابلرغم مننُّظمت املظاهرات 

                                                           

، انظر: 2021/5/18، لألنباء حزب تركي: اإلرهاب اإلسرائيلي قد يقود إىل حرب عاملية أو إقليمية، األانضول 34
https://bit.ly/36fZ5Uw (2021/7/3لدخول: )اتريخ ا 

35 newspaper, 8/5/2021, Daily News  HurriyetAqsa Mosque, -Turkey Condenms İsraeli Raid on Al

https://bit.ly/2TxiXQu (Entrance Date: 3/7/2021): 
انظر: ، 2021/5/11 يدعو األحزاب الرتكية للتوحد من اجل القدس، ترك برس، شاهد: داودأوغلو 36

https://bit.ly/3ApJaRs  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 
 https://bit.ly/3jGcptyانظر:  ،2021/5/8 نون بوست،موقع كيف تفاعل األتراك مع قضية الشيخ جراح؟،  37

 (2021/7/3)اتريخ الدخول: 

 دولت هبجلي

https://bit.ly/36fZ5Uw
https://bit.ly/2TxiXQu
https://bit.ly/3ApJaRs
https://bit.ly/3jGcpty
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ضمنًا تسهياًل رمسيًا للمظاهرات، وتركزت املظاهرات يف أنقرة وإسطنبول أمام سفارة الكيان 
 38وقنصليته.

وإضافة ملواقف سّجلها عدد كبري من مؤسسات اجملتمع املدين، فقد خصصت رائسة الشؤون 
ني ومجع التربعات للفلسطينيالدينية خطبتـَْي العيد واجلمعة خالل املعركة عن فلسطني، مع الدعاء 

 39هلم.

 
 :اثلثاا: تداعيات

 

وبناء على ما سبق، فإن تركيا صّدرت موقفاً مرتفع السقف من العدوان الصهيوين على القدس 
من خمتلف سياسياً وشعبياً، و  اً مث على قطاع غزة يف معركة "سيف القدس"، وهو موقف بدا موحَّد

 الشرائح والتوجهات.
ذلك، كان مثة تقييم أن املوقف الرتكي كان جيداً ولكنه غري كاٍف، أو على أقل وابلرغم من 

ياً ملا يكافئ املعركة الدائرة وما كان منتظَراً من تركيا. فاملوقف يف جُممله كان خطاب تقدير مل يرتقِ 

                                                           

انظر:  ،2021/5/10 ،العريب اجلديد صحيفة غليان شعيب وسياسي يف تركيا دعمًا للقدس، 38
https://bit.ly/368Uq6P  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

، انظر: 2021/5/21 تركيا.. خطبة اجلمعة تبعث رسالة لفلسطني: لن يبقى الظلم دون عقاب، وكالة أنباء تركيا، 39
https://bit.ly/36cpy5C  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

https://bit.ly/368Uq6P
https://bit.ly/36cpy5C
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زة، يف غ وسياسياً/ ديبلوماسياً وإعالمياً مكرراً، شبيهاً مبواقف تركيا من االعتداءات السابقة على
 حني أن اجلميع متفق على أن املعركة األخرية خمتلفة متاماً عن كل سابقاهتا.

هذا التقييم ورد على لسان رئيس محاس يف قطاع 
غزة حيىي السنوار يف لقائه مع وكالة األانضول 

Anadolu Agency حني شكر وأثىن على موقف ،
يق هو أكثر، ومبا يل أنقرة، لكنه أكد أنّه ابنتظار ما

مبعركة القدس، اليت هي معركة تركيا كما هي معركة 
  40الفلسطينيني وفق تصرحيه.

يف التحليل والقراءة، يبدو أن عالقات تركيا املرتاجعة مع مصر واليت مل تصل بعد حماوالُت 
 ترميمها لنتيجة ملموسة حالت دون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية للقطاع، كما حصل يف
مرات سابقة. كما يبدو أن الوالايت املتحدة األمريكية، اليت أظهرت اهتمامًا واضحًا جبولة 
التصعيد وسعت إليقافها عرب بعض حلفائها يف املنطقة، قد حرصت على استبعاد أنقرة ومنعها 
من لعب دور حموري، ومن دالئل ذلك جتنب ابيدن االتصال أبردوغان خالل جولة التصعيد، 

 41ء تركيا من جولة وزير اخلارجية األمريكي يف املنطقة.واستثنا
يف خطابه األول بعد وقف إطالق النار، مل أيت رئيس املكتب السياسي حلماس إمساعيل هنية 
على ذكر تركيا ابلنص بني الدول واألطراف اليت شكرها بشكل مباشر. قرئ ذلك من قبل البعض 

بسبب طبيعة خطاابت الرجل االرجتالية، لكن البعض  ،على أنه زلة لسان وخطأ غري مقصود
 42أيضاً فهم أهنا رسالة عتب من هنية وحركته لرتكيا، من ابب انتظاره منها ما هو أكثر.

                                                           

 فيديو متداول للقاء حيي السنوار مع وكالة األانضول على وسائل التواصل. 40
، انظر: 2021/5/24 ،غزة وإسرائيل: بلينكن يزور الشرق األوسط لتعزيز وقف إطالق النار، موقع يب يب سي عريب 41

https://bbc.in/3wfto8C  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 
، انظر: DW، 2021/5/21 دي دبليو هنية يشكر إيران على دعمها محاس ابملال والسالح، 42

https://bit.ly/3xi5pH4  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

 حيىي السنوار

https://bbc.in/3wfto8C
https://bit.ly/3xi5pH4
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وفيما بدا حرصاً من محاس على نفي االحتمال الثاين، 
فقد خّص هنية إحدى قنوات التلفزة الرتكية )خرب تورك 

Habertürk TV حبديث تلفزيوين مطّول، أثىن خالله )
على الدور الرتكي. بل وأّكد هنية على أن مقرتحات 
الرئيس أردوغان خبصوص احلماية الدولية وإدارة مدينة 
القدس، إضافة لفكرة ترسيم احلدود البحرية مع تركيا، هي 

احلركة يف كما حرص رئيس   43مواضيع ميكن مناقشتها مع أردوغان بشكل مباشر لدى لقائه.
غزة، السنوار، على أن يكون أول لقاء إعالمي له بعد احلرب مع وكالة األانضول الرتكية، وقد  

 44كرر خالل اللقاء نفس املعاين تقريباً.
 يف املقابل، مل يُعلن عن حصول أي اتصال هاتفي أو لقاء مباشر أو افرتاضي بني أردوغان

وهنية بعد وقف إطالق النار حىت حلظة كتابة هذه الورقة، وهو أمر يُعزى جزئياً إىل أجندة األول 
 2021املزدمحة وحرص بالده على إمتام لقائه مع ابيدن على هامش قمة الناتو يف حزيران/ يونيو 

بشكل سلس، لكنه أيضاً يطرح عالمات استفهام حول ما إذا كان ذلك ردة فعل على خطاب 
 نية الذي أسقط تركيا لفظاً من قائمة الشكر بشكل صريح.ه

كما أن تركيا أعلنت الحقاً، منتصف حزيران/ يونيو الفائت، عن توّصلها التفاق مع السلطات 
  45املصرية إليصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

 

                                                           

، انظر: 2021/5/25 هنية: سواحل فلسطني غنية ابلغاز ومن املمكن عقد اتفاقية حبرية مع تركيا، ترك برس، 43
https://bit.ly/3hdJBH6  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

انظر:  ،2021/5/27 ،لألنباء السنوار لألانضول: التهدئة "هشة" ونقدر الدعم الرتكي لشعبنا، األانضول 44
https://bit.ly/3xfgvww  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

انظر:  ،2021/6/15 ،لألنباء قافلة مساعدات تركية تعرب إىل غزة الثالاثء، األانضول بتنسيق مع مصر.. 45
https://bit.ly/3hAkhdc  :(2021/7/3)اتريخ الدخول 

 إمساعيل هنية

https://bit.ly/3hdJBH6
https://bit.ly/3xfgvww
https://bit.ly/3hAkhdc
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 :رابعاا: آفاق مستقبلية
 

 االجتماعي وتصرحيات بعض قيادات محاسإذا كانت القراءة يف تعليقات وسائل التواصل 
تشري إىل أن موقف تركيا من العدوان األخري مقّدر ومشكور، ولكن هناك توقع وانتظار ملا هو 
أكثر، مبا يرتقي ملرحلة ما بعد "سيف القدس" وكذلك ملكانة تركيا وإمكاانهتا وما هو متوقع منها، 

ميكن  وب منها مستقباًل، وكذلك على كيففإن البحث ينبغي أن ينصب على ما هو فعالً املطل
 حتقيق ذلك.

يف نظران، ميكن لرتكيا تبيّن مسارات ترفع سقف موقفها وتعطيه زمخًا إضافيًا عملياً، إضافة 
للسياقات السياسية والديبلوماسية واإلعالمية 
واإلغاثية سالفة الذكر. ومن البديهي أن 
 املنتظر من تركيا يفرتض أن يضع يف احلسبان
عالقاهتا الدولية وعضويتها يف حلف الناتو 

 وغريها من العوامل.
 من هذه املسارات على سبيل املثال ال احلصر:

الرتاجع عن مسار تطوير العالقات مع االحتالل، بل وختفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي . 1
 بينهما، بغض النظر عن سقوط نتنياهو وتشكيل حكومة خمتلفة.

دول صديقة للفلسطينيني لتشكيل لويب ضاغط على الدول الداعمة لالحتالل،  قيادة حمور من. 2
( خبصوص United Nationsوكذلك لرفع سقف املنظمات الدولية )مثل األمم املتحدة 

 بعيد.القضية الفلسطينية على املدى ال
ا يناسب مبتطوير العالقات مبختلف أنواعها وال سّيما السياسية مع املقاومة الفلسطينية، . 3

 املكاسب اليت حصلت عليها بعد املعركة ويوفر هلا شبكة أمان سياسية.
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املقاطعة االقتصادية والتجارية للكيان . 4
الصهيوين، على األقل يف البعد الرمسي 
 إن مل ميكن على صعيد القطاع اخلاص.

ة ألكادميية والثقافية والسياحياملقاطعة ا. 5
 )وأنواع أخرى( للكيان الصهيوين.

 تطوير املساعدات لرتّكز على تقوية صمود الشعب الفلسطيين وتطوير البنية التحتية يف قطاع. 6
 غزة، ورفد األخري مبعدات الدفاع املدين واإلنقاذ اليت حيتاجها خالل العدوان وجوالت التصعيد.

 
 :خالصة

 

نار بني املقاومة وقف إطالق الما زال 
الفلسطينية واالحتالل هّشًا وميكن أن 
ينقضه األخري يف أي وقت، ابإلضافة 
إىل أن سياسة العدوان لديه معتمدة )مىت 
 اما وجد هدفًا مناسباً(، ومل يطرأ عليه

تغيري. كما أن نتائج معركة "سيف 
ينها مواقف ية على عدة صعد، من بالقدس" تبّشر مبرحلة جديدة وخمتلفة يف القضية الفلسطين

 األطراف اإلقليمية والدولية والعالقات معها.
قوى املقاومة،  ّيماسومن هاتني الزاويتني، امليدانية والسياسية، ابت لزاماً على الفلسطينيني، وال 

أن تعمل على استثمار نتائج املعركة فيما يتعلق مبواقف هذه األطراف، لزايدة أوراق قوهتا وإضعاف 
  االحتالل.
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رائم رسالة لالحتالل أبن سياساته العدوانية واجلومن األمور اليت ينبغي العمل عليها إيصال 
اليت يرتكبها ال ولن متر دون أن يدفع مثناً، سياسياً كان أم اقتصادايً أم على صعيد العالقات مع 

 خمتلف األطراف أم غري ذلك من السياقات.
انية دوألن موقف أي طرف إقليمي أو دويل ليس معطى جامداً وإمنا عملية تتأثر ابملعطيات املي

والسياسية، فإنه ميكن بعد متغريات "سيف القدس"، وبكثري من التخطيط والعمل والتواصل، رفع 
سقف عدد من األطراف جتاه القضية، ومن بينها تركيا، خصوصاً وأن املطروح على املدى القريب 

 على األقّل، يقع يف إطار املمكن.
 




