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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

�نعك�صت مفاعيل �لثور�ت �لعربية و�لثور�ت �مل�صادة يف �ملنطقة، وما ترتب عليها من 

ن�صوء حالة من �ل�صيولة وعدم �ال�صتقر�ر على درجة �هتمام دول �لعامل �الإ�صالمي 

بالق�صية �لفل�صطينية طو�ل �صنتي 2014–2015. فقد �ن�صغلت �لدول �الإ�صالمية وخ�صو�صاً تركيا 

مبلفات �إعادة ت�صكيل خريطة �ملنطقة. 

ومل تكن �مللفات �لد�خلية �لرتكية �أقل عبئاً، وخ�صو�صاً �النتخابات �لد�خلية �لتي دفعت باحلزب 

�حلاكم يف تركيا �إىل �إعطاء مزيد من �الأولية للملفات �لد�خلية وعلى وجه �خل�صو�ص كيفية مو�جهة 

طو�ل  �مل�صتمر  تاأكيدها  من  �لرغم  فعلى  �إير�ن  �أما  تركيا.  يف  �ملتكررة  �الأمني  �لتوتري  حالة  �رتفاع 

2014–2015 بدعمها �لثابت للمقاومة �لفل�صطيني، �إال �أن �مللف �ل�صوري �أخذ حيز�ً مهماً من  فرتة 

�هتمامها، باالإ�صافة �إىل �ملفاو�صات حول �مللف �لنووي �الإير�ن مع �لدول �لغربية، باالإ�صافة على 

عدم �نتظام عالقتها بحركة حما�ص كما كانت عليه.

خالل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  لعبتها  �لتي  �الأدو�ر  �أبرز  ��صتعر��ص  �صيتم  �لف�صل  هذ�  ويف 

�لق�صية  جتاه  و�إير�ن  تركيا  من  كل  ومو�قف  �أدو�ر  �صن�صتعر�ص  وكذلك   ،2015–2014 �صنتي 

�لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل �لتحركات �لر�صمية و�ل�صعبية يف كل من ماليزيا وباك�صتان، و�صنتناول 

�لعالقات �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية مع عدد من �لدول �الإ�صالمية.

�لعامل  يف  و�لت�رشذم  �ل�صعف  حالة  من  بالرغم 

بق�صاياها  �لبلد�ن  معظم  و�ن�صغال  �الإ�صالمي، 

�لعامل  �نتباه  جذب  يف   2015–2014 �صنتي  خالل  ��صتمرت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �إال  �ملحلية، 

 ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  جتلياتها  �أبرز  من  كان  و�لتي  �الإ�صالمي، 

و�العتد�ء�ت �ملتكررة على �مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تطبيق م�رشوع تق�صيمه. وعلى �لرغم من 

�أن �لتحرك  �إال  �أكرث من خم�صني يوماً،  حجم �حلرب �لتي �صنها �لكيان �ل�صهيوين و�لتي ��صتمرت 

من قبل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي مل يكن بحجم �لكارثة �لتي حلت بقطاع غزة، كما مل يكن حترك 

هذه �ملنظمة هو �لذي �أوقف م�صاريع تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى، بل ما قام به �ل�صباب �لفل�صطيني، وما 

�أطلق عليه �نتفا�صة �ل�صكاكني �أو�خر �صنة 2015، و�لتي ما ز�لت م�صتمرة حتى كتابة هذه �ل�صطور.

و�ال�صتنكار  �لتنديد  �صيا�صة  يف  م�صتمرة  ز�لت  ما  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �أن  �لو��صح  ومن 

و�لرتحيب، �لتي ال يبدو �أنها ترتك �أثر�ً ملمو�صاً يف �لق�صية �لفل�صطينية. كما ال يبدو �أن منظمة �لتعاون 

مقدمة

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي
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�الإ�صالمي مبا متثله من دول منتمية �إليها قادرة على جتاوز �صيا�صات �لدول �لر�عية لهذه �ملنظمة، 

با�صتمر�ر �ملفاو�صات مع  �لفل�صطينية، و�ملتمثل ر�صمياً  �ل�صيا�صي جتاه �لق�صية  �أو جتاوز �صقفها 

1967، وهو ما تعك�صه  �لر�بع من حزير�ن  �لكيان �الإ�رش�ئيلي و�إقامة دولة فل�صطينية على حدود 

لتفعيل  �ل�صاطئ”  بـ“�تفاق  ترحيبه  خطاب  ففي  �الإ�صالمي؛  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  �الأمني  خطابات 

للمنظمة �لعام  �الأمني  �أكد   ،2014/4/23 يف  توقيعه  مّت  و�لذي  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني   �مل�صاحلة 

�لدولة  و�إقامة  �مل�رشوعة  �لفل�صطينية  �حلقوق  ال�صتعادة  �ملبذولة  �جلهود  كل  �أن  على  مدين  �إياد 

�مل�صتقلة على حدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف، ال بّد و�أن ت�صتند وتنطلق من كيان فل�صطيني 

موحد يف مو�قفه وروؤ�ه و�صيا�صاته و�أهد�فه. وهنا ال بّد �أن ن�صري �إىل �أننا مل نلحظ جهود�ً جدية من 

قبل �ملنظمة ملحاولة �لدفع باجتاه �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �لتي ما ز�لت متعرثة حتى كتابة هذ� 

�لتقرير.

ومن جهة �أخرى قامت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �أيار/ مايو 2014 بدعوة �مل�صلمني للتوجه 

، وهو ما يخالف �لفتوى �لتي �أطلقها �الحتاد �لعاملي لعلماء 
1
�إىل �لقد�ص و�ل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى

�مل�صلمني، و�لتي جاء يف خال�صتها بعد تبيان �مل�صالح و�ملفا�صد وتبيان �الأدلة �ل�رشعية �لتي ��صتندت 

�إليها �لفتوى:

�إن زيارة �لقد�ص يف ظّل �الحتالل �لغا�صم �لذي يريد �لق�صاء على كل �ملعامل �الإ�صالمية 

�مل�صتميتة  وحماوالته  �الأبدية،  عا�صمته  �لقد�ص  وجعل  �الإ�صالمي،  و�لتاريخ  �مل�صيحية  �أو 

مفا�صد  عليها  ترتتب  و�الجتماعي،  و�لثقايف  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �ل�صامل  للتطبيع 

ج�صيمة، وم�صار عظيمة ونتائج وخيمة، فال يجوز للم�صلم �أن ي�صارك يف هذه �جلرية، بل 

�لو�صائل �ملتاحة، لكل ما ذكرناه من �الأدلة باإيجاز  عليه �صّد �لرحال لتحرير �الأق�صى بكل 

.
2
�صديد

وقد ذهبت �ملنظمة �إىل �أبعد من �لدعوة �إىل زيارة �لقد�ص، بل �ختارت �ملنظمة مدينة �لقد�ص عا�صمة 

؛ وذلك دون �أن ت�صع 
3
لل�صياحة �الإ�صالمية ل�صنة 2016، وذلك يف �إطار ما عّدته دعماً ملدينة �لقد�ص

دعوة  وتت�صق  �لتطبيع.  �أ�صكال  من  �صكل  �إىل  �لزيارة  هذه  حتويل  متنع  �لتي  و�ملعايري  �ل�صو�بط 

منظمة �لتعاون لزيارة �لقد�ص مع دعو�ت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقيادة منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية �مللتزمة باتفاقية �أو�صلو للت�صوية �ل�صلمية.

كما قام �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �إياد مدين بزيارة ملدينة �لقد�ص وللم�صجد �الأق�صى 

�أال  يجب  حّق  “هذ�  �الأق�صى:  دخوله  عند  مدين  كلمة  يف  جاء  وقد   ،2015 يناير  �لثاين/  كانون  يف 

�أياً كانت �لعقبات، و�أياً كانت �النتهاكات، و�أياً كانت �لعرث�ت، و�أياً  �أية �صلطة �حتالل،  تنتزعه منا 

مبمار�صته، هو  عليه  و�لتاأكيد  نوؤكده،  �أن  يجب  حّق  هو  �أمامنا،  ت�صعها  �لتي  �ل�صعوبات   كانت 
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هو بالقدوم هنا لزيارة �مل�صجد �الأق�صى ولل�صالة فيه”. ودعا مدين “�أ�صحاب �لفقه و�لفتوى �أن 

.
يقدرو� هذ� �الأمر”4

�الإ�صالمية  �لفل�صطيني وعلى مقد�صاته  �ل�صعب  �ملتكررة على  �الإ�رش�ئيلية  �إطار �العتد�ء�ت  ويف 

�أكد �إذ   ،2015–2014 �صنتي  طو�ل  بتنديد�تها  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت   و�مل�صيحية 

�أمني عام �ملنظمة �إياد مدين على دعم �ل�صعب �لفل�صطيني، وجاء ذلك يف كلمته �لتي �ألقاها يف �الجتماع 

�ال�صتثنائي للجنة �لتنفيذية على �مل�صتوى �لوز�ري، و�لذي ُعقد يف 2014/7/10 للتباحث يف تطور�ت 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. كما دعا مدين �إىل �لعمل على �إثبات باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

هي “حكومة عن�رشية” وفق �لتعريف �لدويل للحكومة �لعن�رشية، وما يرتتب على �إثبات هذه �حلالة 

من جرم وعقوبات حتت �لقانون �لدويل، باالإ�صافة �إىل دعوته �حلكومة �لفل�صطينية “لالن�صمام �إىل 

�تفاقية �ملحكمة �جلنائية �لدولية، حتى يكن مالحقة �ل�صيا�صيني �الإ�رش�ئيليني �لذين يقفون ور�ء 

�الأر�ص  على  تتم  �لتي  �الإن�صان  حقوق  و�نتهاكات  �لباغية،  �جلماعية  و�لعقوبات  �حلرب،  جر�ئم 

.
�لفل�صطينية”5

�صنتي خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  حققته  ما  خال�صة   ويف 

�لزمن،  من  عقود  طو�ل  �ملنظمة  عليه  �عتادت  �لذي  �لنمط  عن  يخرج  مل  باأنه  نرى   ،2015–2014

و�لذي ال يبتعد عن �صيا�صات �لدول �الأع�صاء يف �ملنظمة؛ مبا جعل من حتركات �ملنظمة جتاه �لق�صية 

�لفل�صطينية دون �مل�صتوى �ملطلوب لدعم حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ودون م�صتوى وحجم �ملنظمة 

�ل�صيا�صات  للمنظمة يف �صناعة  �إىل دور ريادي  �إ�صالمية تتطلع  و�أمة  �إ�صالمية،  مبا متثله من دول 

على م�صتوى �لق�صايا �الإ�صالمي، وعلى ر�أ�صها �لق�صية �لفل�صطينية، وال يبدو باأن �مل�صار �مل�صتقبلي 

تغري�ت  يحدث  مل  ما  �ملطلوب،  بامل�صتوى  للتغرّي  قابل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  للمنظمة  �لقريب 

جذرية على م�صتوى �ل�صيا�صات �ال�صرت�تيجية للدولة �الإ�صالمية �الأكرث فاعليه يف �ملنظمة.

�صهدت �لفرتة 2014–2015 حالة من تر�جع �حل�صور �لرتكي يف �لق�صية 

�لفل�صطينية �هتماماً وتاأثري�ً لعدة �أ�صباب، �أهمها �لتحوالت �الإقليمية �لتي 

�صهدت تر�جع �ملوجة �الأوىل من ثور�ت “�لربيع �لعربي” و�نكفائها �أمام �لثورة �مل�صادة و�رتد�د�ت 

�مللفات  �إحد�ث �خرت�قات مهمة يف  �ل�صيا�صة �خلارجية لرتكيا يف  و�إخفاق  �لدول،  ذلك على خمتلف 

�الإقليمية ويف مقدمتها �الأزمة �ل�صورية، وما تبع ذلك من دعو�ت الإعادة �لتقييم ثم �لتقومي لركائز 

�ل�صيا�صة �الإقليمية �لرتكية، و�ن�صغال �أنقرة مبلفاتها �لد�خلية مثل �ملناف�صات �النتخابية، ثم موجة 

�لت�صعيد �لع�صكرية مع حزب �لعمال �لكرد�صتاين )Kurdistan Workers’ Party )PKK، وتر�جع 

ح�صور �لق�صية �لفل�صطينية �إقليمياً ودولياً خلف ق�صايا �أخرى، و�فتقاد تركيا الأدو�ت �لتاأثري يف ظّل 

ثانيًا: تركيا
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�لقطيعة مع �لقاهرة وتل �أبيب، باالإ�صافة �إىل �الأزمة �الأخرية مع رو�صيا على هام�ص �إ�صقاط �أنقرة 

ملقاتلتها، وما تبع ذلك من حتجيم للدور �لرتكي يف �صورية.

وعليه، فبالرغم من �حتفاظ تركيا باالأ�ص�ص �لعامة ل�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية وخمتلف 

�لفرتة خالل  �لكبري  �لتاأثري  �إمكانية  من  �أنقرة  منعت  �ملذكورة  �ملتغري�ت  جملة  �أن  �إال   �أطر�فها، 

يف  �لرتكي  �ل�صقف  تغرّي  يف  باأخرى  �أو  بطريقة  �أ�صهمت  كما  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يف   2015–2014

 �لتعامل مع بع�ص جزئيات �لق�صية كما �صرنى الحقاً. وقد بد� ذلك و��صحاً يف �لعدو�ن على قطاع غزة

�صنة 2014 ثم يف �نتفا�صة �لقد�ص �أو�خر 2015، حيث �ختلف �صقف �لدعم و�لتاأثري �لرتكي عنه يف 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف خريف 2012 مثالً.

العالقة مع ال�شلطة الفل�شطينية وحركة حما�س:

��صتمرت �لعالقة �لرتكية مع طريف �لتمثيل �لفل�صطيني، �أي قيادة منظمة �لتحرير ورئا�صة �ل�صلطة 

�ل�صابق،  يف  كانت  كما  �أخرى،  جهة  من  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  وحركة  جهة،  من  �لفل�صطينية 

و�ل�صفارة  عبا�ص  حممود  ورئي�صها  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ملنظمة  مع  �لر�صمي  �لتعامل  يتم  بحيث 

�أهم  �لتو��صل مع حما�ص باعتبارها قوة �صيا�صية منتخبة و�إحدى  �أنقرة، بينما يتم  �لفل�صطينية يف 

�لقوى �لفاعلة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

متنامياً  تو��صالً   2015–2014 خالل  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �لرتكية  �لعالقات  �صهدت  وقد 

وتعاوناً على �ل�صاحة �لدولية، ُبني على �لدور �لرتكي �ملتقدم يف ملف قبول فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة 

 Recep Tayyip كدولة مر�قب غري ع�صو. فقد �ت�صل رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان

Erdoğan يف حزير�ن/ يونيو 2014 بالرئي�ص حممود عبا�ص مهنئاً بت�صكيل حكومة �لوفاق، وموؤكد�ً 

. كما ز�ر عبا�ص تركيا يف متوز/ يوليو 2014 خالل �لعدو�ن 
6
على �أهمية وحدة �ل�صف �لفل�صطيني

�الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، و�لتقى خالل �لزيارة �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول Abdullah Gül �لذي 

 ،
7
طالب ب�رشورة �لوقف �لفوري الإطالق �لنار يف غزة، د�عياً �إىل �إر�صال م�صاعد�ت عاجلة �إىل �لقطاع

كما �لتقى باأردوغان ووزير �خلارجية �أحمد د�ود �أوغلو Ahmet Davutoğlu. وز�ر عبا�ص �أنقرة 

�نتخابه  �أردوغان يف ق�رشه �جلديد بعد  �أول �صيف ي�صتقبله  2015، وكان  يناير  �لثاين/  يف كانون 

رئي�صاً للجمهورية، ومتيز �ال�صتقبال مبر��صم بروتوكولية جديدة ومهيبة. و�نتقد �أردوغان خالل 

�ملوؤمتر �ل�صحفي �مل�صرتك م�صاركة بنيامني نتنياهو يف م�صرية باري�ص �صّد �الإرهاب، و�أ�صاف “هذ� 

�ل�صخ�ص مار�ص �إرهاب دولة وقتل 2,500 �صخ�ص يف غزة، ولّوح بيده وكاأن �جلميع كان بانتظاره 

.
بحما�ص. عليهم �أوالً دفع ثمن قتل �الأطفال و�لن�صاء”8

2015 الفتاً، حيث  كما كان �هتمام تركيا لرفع علم فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 

هاتف �أردوغان نظريه �لفل�صطيني مهنئاً باالإجناز، بعد �أن �صارك رئي�ص �لوزر�ء �أحمد د�ود �أوغلو 
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بنف�صه يف مر��صم رفع �لعلم، معتب�ً �أن ذلك “مبثابة �إعالء لعلم �لكر�مة و�لعزة �الإن�صانية، و�حلرية 

�لفل�صطيني  �لعلم  لنا روؤية  �أن يقدر  “ندعو �هلل  و�ل�رشف، ولي�ص علم فل�صطني فح�صب”، وم�صيفاً 

.
يرفرف فوق مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى”9

كان  و�إن  مر�ت،  عدة  تركيا  ز�ر  فقد  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أما 

بوترية �أقل من زيار�ته يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، وكان بع�صها بعيد�ً عن و�صائل �الإعالم �أو غري معلن 

عنها م�صبقاً، تاأثر�ً فيما يبدو باملتغري�ت �الإقليمية �ملذكورة �صابقاً، باالإ�صافة �إىل �ل�صغوطات �لغربية 

 ،
10

�ملتاأثرة باالتهامات �الإ�رش�ئيلية الأنقرة بدعم “�الإرهاب”، و��صت�صافة “�الإرهابيني” على �أر��صيها

وكان من �إ�صار�ت ذلك مثالً تاأخر زيارة م�صعل الأنقرة لتقدمي �لتهنئة الأردوغان بالفوز بالرئا�صة.

 2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  ز�رها  كما   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف  تركيا  م�صعل  ز�ر  فقد 

 The Justice and Development Party )Adalet ve للم�صاركة يف موؤمتر حزب �لعد�لة و�لتنمية 

قوية  قونيا  “�إن  فيها  قال  كلمة  فيه  و�ألقى  قونيا،  مدينة  يف  �حلاكم   Kalkınma Partisi )AKP((

وتركيا قوية تعني فل�صطني قوية وقد�صاً قوية. �إن تركيا ديقر�طية وم�صتقرة ومتطورة هي م�صدر 

. و�لتقى م�صعل بكل من �أردوغان و�أحمد د�ود �أوغلو يف �آب/ �أغ�صط�ص 2015 
قوة جلميع �مل�صلمني”11

يف زيارة خا�صة مل يعلن عن نتائجها، كما �صارك يف �أيلول/ �صبتمب يف موؤمتر �لعد�لة و�لتنمية �لعام 

.
12

�خلام�ص يف �أنقرة، و�لتقى على هام�صه مع �أردوغان دون ت�رشيحات معلنة عن �لزيارة

�أن  2015 زيارة غري مرتبة م�صبقاً، بعد  �الأول/ دي�صمب  كما ز�ر م�صعل تركيا يف �صهر كانون 

ر�جت ت�رشيبات �إعالمية عبية عن �تفاق و�صيك لتطبيع �لعالقات بني �أنقرة وتل �أبيب، وهي زيارة 

�أّي  �أن  على  �لتاأكيد  على  �لزيارة  بعد  ما  حر�صو�  �الأتر�ك  �مل�صوؤولني  �أن  بيد  �صيء،  عنها  ير�صح  مل 

بالفل�صطينيني، بل لن يكون دون مو�فقتهم على  �ل�رشر  �أبيب لن يلحق  تل  �لعالقة مع  حت�صن يف 

.
13

بنود �التفاق

من ناحية �أخرى مل تنقطع �الت�صاالت �لهاتفية بني �لطرفني �لرتكي و�لفل�صطيني، ال �صيّما تلك 

وتقدم  �لرئا�صية  �النتخابات  يف  �أردوغان  بنجاح  �لتهنئة  مثل  �لبوتوكولية  �ل�صبغة  حتمل  �لتي 

�إىل  باالإ�صافة  �الإعادة،  و�نتخابات  يونيو  حزير�ن/  يف  �لبملانية  �النتخابات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة 

�الت�صاالت �ملتعلقة باأحد�ث بعينها كات�صاالت �أردوغان و�أحمد د�ود �أوغلو بكل من عبا�ص وم�صعل 

الإد�نة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى �أو حرق عائلة �لدو�ب�صة.

عدوان 2014:

�مل�صتوطنني  بع�ص  حرق  بعد   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأحد�ث  تدحرجت 

ّرخ 
ُ
�أ �لتي  �ملبا�رشة  �ملو�جهة  ملرحلة  و�صلت  ت�صعيد�ت  �صل�صلة  �صمن  خ�صري  �أبو  حممد  للطفل 
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�أو  �ل�صامد  2014/7/8 و��صتمرت الأكرث من خم�صني يوماً، و�أطلق عليها عملية �جلرف  لبد�يتها يف 

�لع�صف �ملاأكول.

 2014 وعدو�ن  �ل�صجيل(  )حجارة   2012 عدو�ن  بني  �لب�صيط  �لزمني  �لفارق  من  �لرغم  وعلى 

)�لع�صف �ملاأكول( �إال �أن �ملوقف �لرتكي �صهد تبدالً الفتاً على م�صتوى �لفعل و�لتاأثري، و�إن مل يتغري 

يف  �النقالب  وخ�صو�صاً  �ملذكورة،  �الإقليمية  �ملتغري�ت  ب�صبب  و�لتفاعل،  �الهتمام  م�صتوى  كثري�ً 

�أّثر يف ُبعدين مهمني: �لعالقة �لعد�ئية جتاه قطاع غزة و�ملقاومة �لفل�صطينية باملقارنة  م�رش �لذي 

الأدو�ت  �الأخرية  فقد�ن  �إىل  �أدت  و�لتي  تركيا  مع  �ملرتدية  و�لعالقة  مر�صي،  حممد  حكم  فرتة  مع 

�إذ� ما ُقرنت بالعالقات �ل�صيئة �أي�صاً مع تل �أبيب. وهكذ� مل ت�صتطع  �لتو��صل و�لتاأثري، خ�صو�صاً 

2012، كما �متنعت حتى عن  �أنقرة �ل�صغط باجتاه وقف �رشيع الإطالق �لنار كما حدث يف عدو�ن 

تقدمي مبادرة تركية )�أو تركية - قطرية( لوقف �إطالق �لنار تناف�ص �ملبادرة �مل�رشية �لتي مل ترحب 

بها قوى �ملقاومة �لفل�صطينية.

ب�صكل يومي  �حلرب  و�صعبياً  ونخبوياً  تركيا ر�صمياً  تابعت  و�لتفاعل،  �الهتمام  على م�صتوى 

قال  حيث  �لعايل،  �ل�صيا�صي  بال�صقف  �لر�صمية  �لفعل  ردود  ومتيزت  كبري.  ب�صكل  معها  وتفاعلت 

رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه “لن يلتزم �ل�صمت حيال ما يحدث يف غزة”، منتقد�ً 

 .
�إرهابية”14 “دولة  باأنها  �الأخرية  ومتهماً  �ل�صمت،  �لعامل  و�لتز�م  “�إ�رش�ئيل”،  عن  �لغرب  دفاع 

، قاد وزير 
15ً

ويف حني �صدرت �إد�نات للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي من قبل �أحز�ب �ملعار�صة �لرتكية �أي�صا

�خلارجية �أحمد د�ود �أوغلو حملة �صيا�صية ن�صطة بالتعاون و�لتن�صيق مع قطر، �صملت �الأمم �ملتحدة 

.
16

و�لواليات �ملتحدة، ملحاولة �إيجاد �صيغة لوقف �إطالق �لنار

�أيام حزناً على  �أعلنت �حلكومة �لرتكية �حلد�د ملدة ثالثة  ويف تناغم مع هذ� �ملوقف �ل�صيا�صي، 

، ودعت �حلكومة �لرتكية حلملة تبعات للفل�صطينيني يف غزة تقوم عليها رئا�صة 
17

�صهد�ء �لعدو�ن

�أن  . وذكر �لتعميم �لذي ن�رشته �حلكومة يف �ل�صحيفة �لر�صمية �لرتكية 
18

�ل�صوؤون �لدينية �لرتكية

“�جلمهورية �لرتكية �صتقدم كافة �أ�صكال �لدعم و�مل�صاعدة لل�صعب �لفل�صطيني �ل�صديق و�ل�صقيق، 
يف �صوء مطالب �صعبنا”، وقد جمعت �حلملة ما يقرب من 21 مليون دوالر �أمريكي، وفق ت�رشيح 

.Emrullah İşler نائب رئي�ص �لوزر�ء �أمر �هلل �إي�صلر

�ملنددة  �ملظاهر�ت  ع�رش�ت  �لرتكية  �ملدن  خمتلف  �صهدت  فقد  �ل�صعبي،  �مل�صتوى  على  �أما 

بالعدو�ن، ال �صيّما �أمام �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �أنقرة وقن�صليتها يف �إ�صطنبول. كما تعاونت �أربعني 

.
19

قناة تلفزيونية تركية يف برنامج بّث مبا�رش للت�صامن مع �لقطاع وجمع �لتبعات له
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 2014/8/13 يف  بد�أتها  دفعات،  على  للقطاع  و�إن�صانية  �إغاثية  م�صاعد�ت  تركيا  �أو�صلت  وقد 

68.5 طناً )68,500 كغ( من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، كما ز�ر وفد طبي تركي �لقطاع لتفقد  باإر�صال 

من  دفعات  على  للعالج  �لفل�صطينيني  �جلرحى  مئات  تركيا  ت�صت�صيف  �أن  قبل  �ملر�صى،  �أحو�ل 

�إىل غزة  �أنقرة الإر�صال حمطة توليد كهرباء عائمة  . كما �صعت 
20

�أقامته مع غزة خالل ج�رش جوي 

�إعمار  يف  لالإ�صهام  �أمريكي  دوالر  مليون   200 بدفع  تعهدت  ثم  �الإ�رش�ئيلي،  بالرف�ص  ��صطدمت 

، باالإ�صافة �إىل منح مالية خا�صة قدمها �لهالل �الأحمر �لرتكي جلميع
21

 غزة خالل موؤمتر �لقاهرة

�أيتام �حلرب.

انتفا�شة القد�س:

زمانياً  �الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  يف  خطتها  تنفيذ  ت�رشيع  �الحتالل  دولة  حماوالت  �إثر  على 

�ل�صعبية  �الحتجاجات  وقمع  �ملر�بطات  على  �العتد�ء  مثل  تطور�ت  من  ذلك  تبع  وما  ومكانياً، 

و�لطالبية على ذلك، ت�صاعدت �الأحد�ث يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية ب�صكل م�صطرد، �صمن ما �صمي 

بانتفا�صة �لقد�ص. بيد �أن م�صهد �لتفاعل �لرتكي مع �نتفا�صة �لقد�ص �ختلف ب�صكل جذري عنه مع 

�لعدو�ن على غزة يف �ل�صنة �لتي �صبقتها، بالرغم من �أن �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص يثالن �إىل جانب 

�لو�صع �الإن�صاين يف غزة، ركيزتني من �أهم مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية �إز�ء �لق�صية �لفل�صطينية يف 

�ل�صنو�ت �لقليلة �الأخرية.

غزة  على  �ل�صهيوين  �لق�صف  م�صهد  بني  �لكبري  �الختالف  ذلك  �لتباين  هذ�  �أ�صباب  �أهم  ومن 

وقو�ت  �لفل�صطيني  �ل�صباب  بني  يومية  �صبه  �صلمية  مو�جهات  وبني  �ل�صهد�ء،  ع�رش�ت  و�صقوط 

بالدماء و�لدمار.  �لعاطفة و�لتاأثر  �لرتكي �صديد  �لوعي �جلمعي  �مل�صهدين يف  �الحتالل، و�ختالف 

�لد�خلي، فقد بد�أت  �لقر�ر �لرتكيني بالو�صع  �ل�صارع و�صانع  �أما ثاين هذه �الأ�صباب فهو �ن�صغال 

حزب فيها  فقد  �لتي  يونيو،  حزير�ن/  �نتخابات  بعد  ما  تركيا،  يف  �النتقالية  �لفرتة  يف   �النتفا�صة 

من  ذلك  ر�فق  ما  مع  م�صتقرة،  حكومة  ت�صكيل  عن  ت�صفر  ومل  �لبملانية،  �أغلبيته  و�لتنمية  �لعد�لة 

تذبذب �قت�صادي، وما تبعه من موجة ت�صعيد ع�صكرية و�أمنية مع حزب �لعمال �لكرد�صتاين.

عبا�ص  من  كل  مع  هاتفيني  �ت�صالني  يف  �أردوغان  �لرتكي  �لرئي�ص  د�ن  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على 

“خطوة  الحق  �صحفي  موؤمتر  يف  ذلك  وعدَّ   ،
22

�الأق�صى للم�صجد  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  وم�صعل 

على  �الإطار  هذ�  يف  �لالزمة  �خلطو�ت  كافة  �تخاذ  علينا  “يتوجب  م�صيفاً  ودنيئة”،  همجية 

�أحمد �لوزر�ء  رئي�ص  د�ن  كما   .
فل�صطني”23 يف  تنح�رش  لن  �لفعل  ردود  فاإن  و�إال  �لدويل،   �ل�صعيد 

 ،
24

�لفل�صطينيني �ملدنيني  �صّد  �الإ�رش�ئيلية”  �الأمن  لقو�ت  �مل�رشوعة  غري  “�ملمار�صات  �أوغلو  د�ود 

�ل�صفة يف  �ملفرطة  للقوة  �إ�رش�ئيل  “��صتخد�م  ب�صدة  فيه  د�نت  بياناً  �لرتكية  �خلارجية   و�أ�صدرت 

.
و�لقد�ص”25
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من جهة �أخرى ��صتقبل �لرئي�ص �أردوغان قياد�ت فل�صطينية رمزية خالل �نتفا�صة �لقد�ص وما 

�صبقها من �عتد�ء�ت قامت بها قو�ت �أمن �الحتالل على �مل�صلني يف �مل�صجد �الأق�صى، وكانت �أهم تلك 

�لزيار�ت ��صتقباله ملفتي �لقد�ص �ل�صابق عكرمة �صبي ورئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف �أر��صي 1948 

. �أما على �مل�صتوى �لنقابي و�ل�صعبي وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، فقد غابت �ملظاهر�ت 
26

ر�ئد �صالح

�حلا�صدة يف �ملدن �لرتكية �ملختلفة �إال ما ندر، و�قت�رشت �لوقفات �الحتجاجية على �أن�صطة رمزية مل 

ترَق �إىل �صخونة وخطورة �حلدث.

��صتمر �لتو��صل �لرتكي - �لفل�صطيني عب موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لرتكية بوتريته �ملعتادة 

خارج �إطار �نتفا�صة �الأق�صى، قبلها وخاللها. فقد ز�ر رئي�ص �صوؤون �لديانة �لرتكية حممد غورماز 

Mehmet Görmez �ل�صفة �لغربية يف �أيار/ مايو 2015، و�ألقى خطبة �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى 

�لعثماين  �لنظام  تطبيق  �إعادة  �لديانة  �صوؤون  رئا�صة  �أعلنت  كما  و��صح.  فل�صطيني  ترحيب  و�صط 

�الأر��صي  �إىل  �لتوجه  قبل  �لقد�ص  مدينة  على  �أوالً  �ملعتمرين  قو�فل  متر  بحيث  �لعمرة،  رحالت  يف 

 Turkish Cooperation )من جهة �أخرى، قدمت وكالة �لتن�صيق و�لتعاون �لرتكية )تيكا .
27

�ملقد�صة

 and Development Agency )Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı )TİKA((

.
28

منحاً مالية الأندية �لدرجة �ملمتازة يف قطاع غزة بقيمة 180 �ألف دوالر �أمريكي

�إىل  �الإغاثية و�الإن�صانية فا�صتمرت كما هي عليه منذ �صنو�ت، مع تر�جع يعزى  �مل�صاعد�ت  �أما 

ت�صدر �الأزمة �ل�صورية قائمة �أولويات �مللف �الإغاثي ملختلف �ملوؤ�ص�صات. فقد وزعت هيئة �الإغاثة 

 The Foundation for Human Rights and Freedoms الإن�صانية وحقوق �الإن�صان و�حلريات�

)and Humanitarian Relief )IHH مالب�ص �لعيد على �ألف يتيم يف غزة، ونظمت موؤ�ص�صة �لهالل 

 Türkiye Diyanet الأحمر �لرتكية �إفطار�ً جماعياً ملئتي يتيم يف �لقطاع، ووزع وقف �لديانة �لرتكي�

Vakfı �صالالً رم�صانية على �لفقر�ء، وقدَّم منحاً در��صية الأربعني طالباً من غزة. ويف نهاية �ل�صنة، 

بن ثاين  �ل�صيخ  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �الإن�صانية  لالإغاثة  و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  وقف   وزع 

.
29

عبد �هلل �لقطرية طرود�ً غذ�ئية على �آالف �لعائالت يف �لقطاع

العالقة مع دولة الحتالل:

 2014 مل يجّد جديد من �لناحية �لر�صمية يف �لعالقات �لثنائية ما بني �أنقرة وتل �أبيب يف �صنتي 

�لديبلوما�صية �لر�صمية، على �لرغم من عقد عدة لقاء�ت بني �لطرفني  و2015، فا�صتمرت �لقطيعة 

بيد  و�الزدياد.  �لنمو  يف  �لثنائية  �لتجارية  �لعالقات  و��صتمرت  بينهما،  �لهوة  جل�رش  حماوالت  يف 

�لتوتر  مرحلة  �لتناق�ص،  و��صحتي  مبرحلتني  مّر  �لطرفني  بني  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �خلطاب  �أن 

�ل�صديد و�لرت��صق �الإعالمي و�لتحري�ص، و��صتمرت حتى منت�صف 2015 تقريباً، ثم مرحلة �لهدوء 

و�حلديث عن �تفاق حمتمل بني �لطرفني الإنهاء �صنو�ت �لقطيعة وتطبيع �لعالقات.
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فخالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف 2014، �أعلن نائب رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي ب�صري �أطاالي 

�أيدت  كما   ،
30

�لدولية �جلنايات  حمكمة  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  ملحاكمة  بالده  دعم  عن   Beşir Atalay

 Cemil بينما ذّكر رئي�ص �لبملان �لرتكي جميل ت�صي�صك ،
31

�خلارجية �لرتكية �ن�صمام فل�صطني لها

Çiçek خالل م�صاركته يف ن�صاط بذكرى “�ملحرقة” �حلا�رشين باأن “�إ�رش�ئيل” قد ذبحت �ألفني من 

. كما �ألغى وزير �خلارجية �لرتكي م�صاركة له يف موؤمتر لالأمن يف �أملانيا يف 
32

�الأطفال و�لن�صاء بغزة

، ود�نت تركيا بناء مئات �لوحد�ت �ال�صتيطانية 
33

�صباط/ فب�ير 2015 ب�صبب �مل�صاركة �الإ�رش�ئيلية

يف �لقد�ص، وعدَّت تلك �خلطوة جتاهالً للقانون �لدويل.

من جهتها، �صعَّدت �جلهات �الإ�رش�ئيلية حملتها �صّد �أنقرة، ف�صكتها ب�صكل ر�صمي لقيادة حلف 

، ثم �تهمتها با�صت�صافة 
34

�صمال �الأطل�صي )�لناتو( ب�صبب وجود قياد�ت من حما�ص على �أر��صيها

، وحّملتها �أخري�ً م�صوؤولية بع�ص �لعمليات يف �ل�صفة �لغربية ب�صبب هذه 
35

�أن�صطة لكتائب �لق�صام

لالعرت�ف  “�إ�رش�ئيل”  يف  دعو�ت  عدة  ظهرت   ”1915 �الأرمن  “�أحد�ث  ذكرى  ويف  �ال�صت�صافة. 

لتبقى  بذلك  �لقيام  �الآن  حتى  �أبيب  تل  ترف�ص  حيث  تركيا،  على  لل�صغط  �الأرمنية”  بـ“�ملذبحة 

“�ملذبحة” �أو “�ملحرقة” �لوحيدة يف �لتاريخ م�صجلة يف �لعامل با�صمها ومل�صلحتها.

�لعد�لة  برت�جع  �صعادتهم  يخفو�  مل  برييز،  �صمعون  مقدمتهم  ويف  �الحتالل،  دولة  قياد�ت 

، وهو ما 
36

و�لتنمية يف �نتخابات 2015/6/7 باعتبار �أنه فر�صة لرت�جع دعم حركة حما�ص يف �ملنطقة

قابله قلق فل�صطيني من تلك �لنتائج، بعد �أن كانت �لق�صية �لفل�صطينية )و�لقد�ص حتديد�ً( حا�رشة يف 

.
37

�جلدل �ل�صيا�صي �لد�خلي خالل �حلمالت �النتخابية لالأحز�ب �لرتكية

من  �بتد�ًء  وملحوظ  تدريجي  ب�صكل  تهد�أ  بد�أت  �لطرفني  بني  �ل�صيا�صي  �خلطاب  يف  �حلدة  هذه 

�لعالقات، حر�صت تركيا  بغية تطبيع  بينهما  لقاء�ت  �أنباء عن عقد  2015، يف ظّل  حزير�ن/ يونيو 

�لعالقات،  لتطبيع  �لثالثة  �ملتم�صك ب�رشوطها  �أن ال تغيري قد طر�أ على موقفها  �لتاأكيد حينها  على 

.
38

غزة عن  �حل�صار  وك�رش  �ل�صهد�ء،  ذوي  وتعوي�ص   ،)2013 يف  �صابقاً  مّت  )�لذي  �العتذ�ر   �أي 

باأعمال  �لقائم  مع  �صحفية  مقابلة  �حلكومة  من  مقربة  تركية  �صحيفة  �أجرت  �أغ�صط�ص،  �آب/  ويف 

�ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية �أمرية �أورون Amira Oron يف تركيا، �أكدت �الأخرية خاللها حر�ص تل �أبيب 

على حت�صني �لعالقات مع �أنقرة، وعلى وجود فر�صة حقيقية لفتح �صفحة جديدة، وهي �ملرة �الأوىل 

�لتي ت�صت�صيف فيها و�صيلة �إعالم تركية مقربة من �حلكومة م�صوؤوالً �إ�رش�ئيلياً منذ حادثة �العتد�ء 

.
39Mavi Marmara على �صفينة مايف مرمرة

“قد �أجنز”  يف كانون �الأول/ دي�صمب 2015، �رشبت و�صائل �الإعالم �لعبية خب�ً عن �أن �تفاقاً 

و�لتي  عليها،  �ملتفق  �لبنود  بع�ص  ذلك  يف  مبا  نهائي  ب�صكل  �لعالقات  لتطبيع  �أبيب  وتل  �أنقرة  بني 
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�ملقابل  يف   .
40

تركيا من  قيادييها  بع�ص  و“طرد”  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة  تقييد  �صمنها  من  كان 

بدى �ملوقف �لرتكي مرتبكاً بع�ص �ل�صيء، فرت�وحت ت�رشيحاته بني �العرت�ف بوجود حمادثات 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  من  �لرتكي  �ملوقف  ثبات  على  �لتاأكيد  وبني   ،
41

�تفاق �إىل  �لو�صول  ونفي 

“للبلدين  �لتقارب م�صلحة  �عتبار  ، وبني 
لل�صعب �لرتكي”42 �الإ�رش�ئيلي �صديقاً  “�ل�صعب  و�عتبار 

، وبني 
 و�لتفاخر باأن تركيا هي �لدولة �لوحيدة �لتي “�أجبت �إ�رش�ئيل على �العتذ�ر”44

و�ملنطقة”43

“رفع  بدل  �حل�صار”  “تخفيف  �صيغة  وذكر  �لعامة  �لت�رشيحات  يف  �لثالث  �ل�رشوط  على  �لتاأكيد 

.
45

�حل�صار” لدى ذكر �لتفا�صيل

مل يكن هذ� �لتحول �عتباطياً �أو مفاجئاً، بل مهدت له عدة �صياقات و�أ�صباب، �أهمها:

�أوالً: �نتخابات حزير�ن/ يونيو و�لفرتة �النتقالية �لتي نقلت ل�صانع �لقر�ر يف تركيا ر�صالتني، 

“�حللفاء”، ب�رشورة �لتغيري، وقد �صدرت عدة  �إحد�هما د�خلية من �لناخب و�لثانية خارجية من 

ت�رشيحات من م�صوؤولني يف �حلزب �حلاكم و�حلكومة يف �أنقرة ب�رشورة عودة �ل�صيا�صة �خلارجية 

�لرتكية لو�قعيتها وبر�جماتيتها �ملعروفة عنها.

حدة  وتخفيف  قدماء،   - جدد  حلفاء  عن  للبحث  �أنقرة  دفعت  و�لتي  رو�صيا  مع  �الأزمة  ثانياً: 

�خلالف مع بع�ص �لدول �الإقليمية )دولة �الحتالل، وم�رش، و�الإمار�ت(، على �مل�صتويني �ل�صيا�صي 

و�القت�صادي.

�لتي  �لكرد�صتاين  �لعمال  حزب  مع   2015 يوليو  متوز/  منذ  �مل�صتمرة  �لت�صعيد  موجة  ثالثاً: 

ق�صوى  �أولوية  ذو  ملف  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  ومنها  �الإقليمية  �الأطر�ف  بع�ص  خلفها  �أن  تركيا  ترى 

 لرتكيا، ولذلك ترى �أنقرة �أن تطبيع �لعالقات مع تل �أبيب قد ي�صاعد على كبح جماح �حلزب �لكردي

�مل�صلح.

ر�بعاً: تعدد �مللفات ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك و�ملهدد�ت �مل�صرتكة بني �لطرفني، بدء�ً من تطور�ت 

�الأزمة �ل�صورية، مرور�ً بتنظيم د�ع�ص، و�لتحالف �لدويل ملكافحته، ولي�ص �نتهاًء بالتمدد �الإير�ين 

و�لتو�جد �لع�صكري �لرو�صي �ملبا�رش يف �ملنطقة. 

خام�صاً: قر�ر دولة �الحتالل تفعيل ملف تطبيع �لعالقات مع �أنقرة، �إذ من ناحية �ملبد�أ مل تغري 

�الأخرية من �رشوطها �لثالثة �ملعلنة ومل يطر�أ جديد منذ �آخر جولة مفاو�صات، بيد �أن نتنياهو كان 

حاز  وحني   .2015 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �نتخابات  يف  و�لتنمية  للعد�لة  �آخر  تر�جع  على  ير�هن 

�الأخري �أغلبية برملانية توؤهله لت�صكيل حكومة م�صتقرة حتى �صنة 2019، يبدو �أن تل �أبيب ر�أت �أنه 

ال فائدة من �لتاأجيل �أكرث.
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العالقات القت�شادية:

�لنمو  يف  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �القت�صادية  �لعالقات  ��صتمرت  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  يف  كما 

�ملنقطعة  �صبه  و�لديبلوما�صية  �ملرتدية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  من  �لرغم  على  �صنوياً،  �مل�صطرد 

�أتر�ك �صهد�ء  ع�رشة  و�صقوط  �لدولية  �ملياه  يف  مرمرة  مايف  �صفينة  على  �العتد�ء  حادثة   منذ 

�صنة 2010.

عهد  يف  �لرتكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ركائز  �أهمها  �أ�صباب،  لعدة  �لظاهري  �لتناق�ص  هذ�  ويعود 

يف  بينهما—  �ملعزز”  “�الرتباط  —�أي  لالقت�صاد  �ل�صيا�صة  لتطويع  هدفت  �لتي  و�لتنمية  �لعد�لة 

 .
46

�لتوتر ظروف  يف  بينهما  �الرتباط”—  “فك  —�أي  �لف�صل  وعلى  �لطبيعية،  �لعالقات  ظروف 

�القت�صادية،  �لعالقات  تعزيز  يف  �حلكومية  �لقر�ر�ت  عن  و�مل�صتقل  �خلا�ص  �لرتكي  �لقطاع  ودور 

باالإ�صافة �إىل حر�ص “�إ�رش�ئيل” على �الإبقاء على هذه �لعالقات وتطويرها �أمالً يف �أن تكون �إحدى 

�أ�صباب عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني.

وهكذ�، فقد �رتفع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني من قر�بة 4.04 مليار�ت دوالر �أمريكي 

�صنة 2012، �إىل 5.068 مليار�ت �صنة 2013، ثم �رتفع �إىل 5.832 مليار�ت دوالر �صنة 2014، فيما 

�مللحوظة  هذه  �إىل  و�إ�صافة   .)4/1 جدول  )�نظر   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.371 �إىل  �نخف�ص 

ثانية  ملحوظة  ثمة  �لبلدين،  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  وزيادة  �لعالقات  ��صتمر�ر  عن  �لرئي�صية 

متعلقة بالتو�زن بني ح�صة كل من �لطرفني من هذ� �لتبادل، وهو ما يعطي �لطرفني �صعور�ً باالأمان 

وي�صجعهما على تنمية �لعالقات �لتجارية بينهما.

وتت�صدر �ملو�د �لكيماوية وم�صتقاتها �مل�صتخدمة يف �لت�صنيع و�ملولد�ت و�ملحوالت �لكهربائية 

و�حلديد  �ل�صباق  و�صيار�ت  �ل�صيار�ت  تقابلها  بينما  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  قائمة 

.
47

و�لفوالذ يف �صد�رة قائمة ما ت�صتورده �الأوىل من �لثانية

نقا�صات  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �ملحتملة  �مل�صاحلة  �أخبار  وقع  على  جتددت  �أخرى،  جهة  من 

�لغاز �الإ�رش�ئيلي و�إمكانية ت�صديره لرتكيا باأ�صعار خمف�صة، بحيث جتد “�إ�رش�ئيل” �صوقاً جديدة 

وو�عدة مثل تركيا، باالإ�صافة �إىل كونها دولة عبور للغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل �أوروبا، بينما تخفف تركيا 

من �عتمادها �لكبري على �لغاز �لطبيعي �لرو�صي �لذي ُعدَّ عامل �صعف خالل �الأزمة مع رو�صيا �إثر 

تدخلها يف �صورية يف خريف 2015، �إذ كانت تركيا ت�صتورد 55% من حاجتها من �لغاز �لطبيعي من 

رو�صيا.
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جدول 4/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رسائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رسائيلية 

48
2012-2015 )باملليون دولر(

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الرتكية من “اإ�رسائيل”ال�شادرات الرتكية اإىل “اإ�رسائيل”

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

20152,698.32,4461,672.51,713.64,370.84,159.6

20142,950.92,683.62,881.32,755.65,832.25,439.2

20132,649.72,354.12,4182,515.65,067.74,869.7

20122,329.52,082.71,710.41,421.44,039.93,504.1

لكنها  �لن�صبي،  �لنمو  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  تركيا  بني  �لتجارية  �لعالقات  ت�صتمر  �ملقابل،  يف 

ما ز�لت دون م�صتوى �ملقارنة مع �لعالقات �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية، حيث مل يالم�ص حجم �لتبادل 

�لتجاري بينهما حدود 100 مليون دوالر �صنة 2014، حيث بلغت �لو�رد�ت �لرتكية من �الأر��صي 

�الأر��صي  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �أما  دوالر،  مليون   2.502 نحو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لو�رد�ت  بلغت   2015 �صنة  90.945 مليون دوالر. ويف  بلغت  1967 فقد  �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�ل�صادر�ت  �أما  دوالر،  مليون   2.343 نحو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �لرتكية 

ي�صهد  كما   ،
49

دوالر مليون   82.224 فبلغت   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لرتكية 

�مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين �ختالالً كبري�ً ل�صالح تركيا بطبيعة �حلال، بالرغم من �إعفاء �ملنتجات 

و�لتبغ  و�حللويات  �لغذ�ئية  �ملو�د  تت�صدر  وفيما  تركيا.  يف  �جلمارك  من  �لفل�صطينية  �ل�صناعية 

وم�صتقاته قائمة �ل�صادر�ت �لرتكية الأر��صي �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ت�صدر �الأخرية لرتكيا 

.
50

يف �ملقام �الأول �لتمر و�لتني وبع�ص �أنو�ع �لفو�كه

يف  تركيا  من  و�إ�صهاماً  �لرتكية،   - �لفل�صطينية  �القت�صادية  �لعالقات  توثيق  جهود  �صمن 

 2015–2014 �لفرتة  يف  تركيا  يف  نظمت  �أمامه،  �لعاملية  �الأ�صو�ق  وفتح  �لفل�صطيني  �القت�صاد  دعم 

�لن�صختان �الأوىل و�لثانية من موؤمتر “تركيا بو�بة فل�صطني �إىل �لعامل”، مب�صاركة وزيري �قت�صاد 

�لبلدين �إ�صافة ملئات رجال �الأعمال من �لطرفني وخ�صو�صاً من فل�صطينيي �لد�خل و�ل�صتات، ونتج 

.
51

عنه عدة �تفاقات ثنائية بني �لطرفني يف جماالت �ل�صياحة و�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لن�صيج

للفل�صطينيني، منها  �لر�صمية و�الأهلية  �لرتكية  �لهبات و�لتبعات  �أخرى، مل تتوقف  ناحية  من 

ما �صبق ذكره من �إ�صهامات منظمات �ملجتمع �ملدين �لرتكي، ومنها ما هو حكومي �أو م�صرتك بني 

�حلكومة �لرتكية و�لقطاع �خلا�ص؛ مثل تبع تركيا مببلغ ن�صف مليون دوالر �أمريكي لوقود حمطة 

، وزيارة وفد �قت�صادي تركي لقطاع غزة ولقائه نائب رئي�ص حركة حما�ص �إ�صماعيل 
52

كهرباء غزة

،
53

للفل�صطينيني تركيا  دعم  �صبل  لبحث  �لفل�صطينيني  �الأعمال  ورجال  �لوزر�ء  من  وعدد   هنية 
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�أمريكي قدمتها تركيا لتغطية نفقات وقود �مل�صت�صفيات  1.5 مليون دوالر  �إىل منحة بقيمة  �إ�صافة 

�أن يتخطى   ،2015 �أيار/ مايو  ُن�رِشَت يف  ، وقد توقعت تقدير�ت ر�صمية تركية 
54

�حلكومية يف غزة

؛ غري 
55

�إجمايل �مل�صاعد�ت �لرتكية �ملقدمة لقطاع غزة �صنة 2015 حاجز 100 مليون دوالر �أمريكي

�أنه مل تظهر )حتى كتابة هذ� �لتقرير( �أي �أرقام نهائية حول �إجمايل هذه �مل�صاعد�ت يف تلك �ل�صنة.

خال�شة:

�لق�صية  �إز�ء  �لرتكية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأ�صا�صية  �لركائز   2015–2014 �صنتي  يف  تتغري  مل 

للق�صية  �ل�صيا�صي  باحلل  و�اللتز�م  �لدولية  �ملنظومة  �صمن  �لتحرك  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينية  �لق�صية  لل�صالم، و�لتعامل مع  �لعربية  �لدولتني و�ملبادرة  �لفل�صطينية وفق روؤية حّل 

من بو�بة �ل�صلطة �لوطنية و�لرئي�ص عبا�ص، وعدم تخطي حدود �لدعم �ل�صيا�صي و�الإعالمي و�ملايل، 

.
56

يف �لعالقة مع حركة حما�ص لعدم �الإ�رش�ر مب�صالح تركيا وعالقاتها �لغربية

�لد�خلي  �ل�صعيدين  على  تركياً،  �ملهمة  �ملتغري�ت  من  عدد�ً  �صهدتا  �ل�صنتني  هاتني  �أن  بيد 

تعمق  �إىل  �إ�صافة  رو�صيا،  مع  و�الأزمة  �الإعادة،  و�نتخابات  �لبملانية  �النتخابات  مثل  و�خلارجي، 

�الأزمات �الإقليمية ويف مقدمتها �ل�صورية، مما �أدى �إىل �نكفاء مرحلي يف �الهتمام �لرتكي بالق�صية 

�لفل�صطينية، يف حني �أدت �لقطيعة مع كل من تل �أبيب و�لقاهرة �إىل �إ�صعاف �لدور �لرتكي فيها.

من  عدد  حتييد  يف  تركيا  لرغبة  �إ�صافة  �مل�صرتكة،  �ملهدد�ت  وتز�يد  �ملتعددة،  �ملتغري�ت  هذه 

�لتي و�إن مل ت�صل  خ�صومها، �صخت �لدم جمدد�ً يف مفاو�صات �مل�صاحلة �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية، 

�إىل نهايتها حتى كتابة هذه �ل�صطور �إال �أنه من �ملحتمل �أن يتبلور �تفاق يثل حالً و�صطاً بني موقفي 

“�إعادة تف�صري” ل�رشط تركيا ك�رش �حل�صار عن غزة بطريقة يكن لرتكيا  �أو باالأحرى  �لطرفني، 

ت�صويقها كتخفيف للح�صار، بينما ال ُيخد�ص �خلط �الأحمر �الإ�رش�ئيلي بك�رش �حل�صار فعلياً. من 

ناحية �أخرى، لن يكون �لف�صل يف �لتو�صل التفاق �إال جمرد تاأجيل ال�صتحقاق �صيتم يف وقت الحق 

�إبر�مه، كل  �لطرفني يف  �إ�صافة اللتقاء رغبة  �ملو�صوعية متوفرة ب�صكل كبري،  �أن �رشوطه  باعتبار 

حل�صاباته �خلا�صة.

�أن  �إال  و�صعبياً،  ر�صمياً  �لفل�صطينية  للق�صية  �لرتكيني  و�لدعم  �لتعاطف  من  فبالرغم  وعليه، 

�ل�صنو�ت �لقادمة حتمل بني طياتها تقارباً بني �أنقرة وتل �أبيب، وهو تقارب لن يكنه �إعادة �لعالقات 

�إىل م�صتو�ها من �لتعاون �ال�صرت�تيجي يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، لكنه �صيرتك �أثره، ولو ب�صكل 

�لفل�صطينية ويف  �لفل�صطينية خ�صو�صاً مع ف�صائل �ملقاومة  غري مبا�رش، على �لعالقات �لرتكية - 

مقدمتها حركة حما�ص. من ناحية �أخرى ال يتوقع للق�صية �لفل�صطينية �أن تقفز �إىل �صد�رة �أولويات 

�ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف ظّل تطور�ت �الأزمة �ل�صورية و�رتد�د�تها �الإقليمية، ويف ظّل “�ملوجة 

�مل�صادة” �لتي ت�صهدها �ملنطقة �صّد تيار�ت �الإ�صالم �ل�صيا�صي.
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من  مزيد  �إىل  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  على  �لغربي  �الإير�ين  �التفاق  �أدى 

�لتفاو�ص  ��صتمر  �لتي  �لق�صية  بهذه  و�لدويل  �الإقليمي  و�الهتمام  �لرتكيز 

�إعالمي و�صيا�صي غري م�صبوق طو�ل فرتة  12 عاماً. ولذ� حظي هذ� �التفاق باهتمام  حولها نحو 

على  تاأثري�ته  لقر�ءة  وطور�ً  �الإقليمية،  �لقوى  مو�زين  على  تد�عياته  ملعرفة  تارة   ،2015–2014

ومن  “�إ�رش�ئيل”  من  موقفها  ومنها  �ملنطقة  ق�صايا  من  مو�قفها  وعلى  �خلارجية  �إير�ن  �صيا�صات 

�أعاد   ،2015 �صنة  نهاية  من  �أ�صهر  قبل  �ل�صكاكني”  “�نتفا�صة  �ندالع  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  بطوالت  وعلى  �ملحتلة،  فل�صطني  يف  يجري  ما  على  و�الهتمام  �ل�صوء  ت�صليط 

�لذي ينه�ص يف كل مرة ليوؤكد قدرته على �ملبادرة على �لرغم من تر�جع �لو�صع �لعربي، ومن و�قع 

على  �لتاأكيد  يف  �إير�ن  ��صتمرت   2015–2014 �صتني  وطو�ل  �لفل�صطيني.   - �لفل�صطيني  �النق�صام 

�صيا�صتها �لثابتة يف دعم �ملقاومة �لفل�صطينية ورف�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. 

العالقة مع القوى الفل�شطينية:

�خلارجية  وزير  م�صاعد  �نتقد  �الإطار  هذ�  ويف  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  �ن�صمام  �إير�ن  �أيدت 

ت�صعها  �لتي  �لعر�قيل   ،Abbas Araqchi عر�قجي  عبا�ص  و�لدولية  �لقانونية  لل�صوؤون  �الإير�ين 

�أمام �ن�صمام فل�صطني �لكامل ملنظمة �الأمم �ملتحدة،  بع�ص �لدول �الأع�صاء يف جمل�ص �الأمن �لدويل، 

�لعامل  قناة  ونقلت  فل�صطني”.  ق�صية  جتاه  �الأمريكية  لالإد�رة  �الأحادية  “�ل�صيا�صات  �نتقد  كما 

�لذي عقد على  �الإير�نية عن عر�قجي قوله، خالل �جتماع جلنة فل�صطني يف حركة عدم �النحياز، 

هام�ص �الجتماع �لدوري �لـ 17 لوزر�ء خارجية دول عدم �النحياز يف �جلز�ئر، “�إن قبول فل�صطني 

كع�صو مر�قب يف منظمة �الأمم �ملتحدة هو خطوة �أوىل على طريق �الن�صمام �لكامل �إىل هذه �ملنظمة، 

وتاأييدها  دعمها  �إير�ن  �أعلنت  كما   .
�لتاريخية”57 �أر�صه  كامل  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ول�صيادة 

لبنان  يف  �الإير�ين  �ل�صفري  وقال   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  منذ  �ملندلعة  �لقد�ص  النتفا�صة 

حممد فتحعلي: “�إن �إير�ن تعلن عن تقدمي م�صاعد�ت مالية الأ�رش �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لذين �صقطو� 

خالل �نتفا�صة �لقد�ص”. و�أعلن �ل�صفري �أن كل �أ�رشة �صهيد �صتتلقى مبلغ 7 �آالف دوالر، فيما �صتتلقى 

.
58

�الأ�رش �لتي هدمت منازلها مبلغ 30 �ألف دوالر

�أوفد  �إير�ن وبناء خيوط تو��صل جديدة بني �لطرفني، حيث  �إىل �النفتاح على  �صعت حركة فتح 

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف 2014/1/28، نائب �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل 

�لرجوب مبعوثاً عنه �إىل طهر�ن حامالً ر�صالة للرئي�ص ح�صن روحاين Hassan Rouhani، �صارحاً 

�أمريكية.  “�إ�رش�ئيل” برعاية  �لد�خلي، و�لتفاو�صي مع  �مل�صتويني  �لفل�صطينية على  �الأو�صاع  فيها 

 Mohammad Javad Zarif وقالت م�صادر يف طهر�ن �أن وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف

�لتاريخية  �لعالقات  �إىل  م�صري�ً  خا�ص”،  ب�صكل  فتح  وحركة  �ل�صلطة  لدعم  بالده  ��صتعد�د  “�أكد 

ثالثًا: اإيران
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Ayatollah Khomeini �خلميني  �هلل  �آية  �الإمام  �الإ�صالمية  �جلمهورية  موؤ�ص�ص  تربط  كانت   �لتي 

. وزيارة �لرجوب هي �لزيارة �الأوىل مل�صوؤول من 
59

�لر�حل بالزعيم �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات

�لتحرير وحركة  �أي م�صوؤول فل�صطيني من قيادة منظمة  �إذ مل يقم  �مل�صتوى،  حركة فتح على هذ� 

و�الإ�رش�ئيلي، �لفل�صطيني  �جلانبني  بني   1993 �صنة  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  منذ  �إير�ن  بزيارة   فتح 

.
60

طهر�ن يف   2013 �صنة  �الإ�صالمية  للقمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ح�صور   با�صتثناء 

وعلى �لرغم من �عتبار �لبع�ص هذه �لزيارة �صيا�صة �نفتاح جديدة من �لقيادة �الإير�نية على قيادة 

.
61

�ملنظمة وفتح، �إال �أن �لدعوة مل توّجه �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص لزيارة �إير�ن

�لذي  �لتاريخي  “للدور  �لكبري  تقديرهم  �أكدو�  �الإير�نيني  �مل�صوؤولني  �أن  �لرجوب  �أو�صح  وقد 

للتحرر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تطلعات  وقيادة  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  قيادة  يف  فتح  حركة  تلعبه 

و�ال�صتقالل ودعمهم حلق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني”. وقال �لرجوب �إن “�صفحة جديدة 

من �لعالقات �لثنائية قد بد�أت بني �جلانبني، �أ�صا�صها �الحرت�م �ملتبادل بني �جلانبني، و�لدعم �ملطلق 

حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتي ال جد�ل فيها”. و�أ�صاف �أنه ��صتعر�ص “خالل �للقاء �لذي جرى يف 

مقر وز�رة �خلارجية يف طهر�ن دور حركة فتح يف عملية �إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�آليات تعزيز 

�صمود �أبناء �صعبنا”.

كما �أكدت �للجنة �ملركزية حلركة �لتحرير �لفل�صطيني )فتح( يف 2014/2/3، يف بيان عقب �جتماعها 

يف ر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص، “�أهمية �إقامة عالقات متكافئة مع �إير�ن منطلقة من م�صالح �صعبنا 

. وقال ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح عبا�ص زكي يف 
�لوطنية �لعليا وخدمة لق�صيته �لعادلة”62

2015/8/15، �إن “تطوير عالقتنا مع �إير�ن هو ممر �إجباري �ن �أردنا مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”. 

، وذلك بعد 
63

كما �أكد �لقيادي يف فتح حممد ��صتية �ل�صعي �إىل ترتيب زيارة يقوم بها عبا�ص �إىل �إير�ن

زيارة وفد برئا�صة ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين �إىل طهر�ن يف 

بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص 2015، لرتتيب زيارة قال �إنها �صتتم دون �أن يحدد موعدها، و�أكد جمدالين �أن 

. وقال �إنه بحث خالل زيارته مع وزير �خلارجية حممد 
�لعالقات مع �إير�ن “م�صتمرة وتتطور”64

جو�د ظريف Mohammad Javad Zarif توطيد �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�إير�ن، “باعتبار 

.
�أن �إير�ن باتت �ليوم ذ�ت ثقل �صيا�صي ودبلوما�صي مهم”65

��صتعادة  �إطار  يف  �الإير�نية  �لعا�صمة  بزيارة  حما�ص  حركة  من  وفد�ن  قام  �أخرى،  جهة  من 

 حر�رة �لعالقات بني �لطرفني، بعد �لبود �لذي �صاد بني �لطرفني طو�ل �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية

)2012-2015( ب�صبب �ختالف مو�قفهما من �الأزمة يف �صورية. كما مّت ��صتقبال رم�صان عبد �هلل 

�أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، وكان الفتاً �أن زياد نخالة نائب رم�صان عبد �هلل �لذي 

و�صعته �الإد�رة �الأمريكية على قائمة �الإرهاب، قبل �أيام معدودة من زيارة �إير�ن، ح�رش �ملقابلة مع 

.
66

�لرئي�ص روحاين
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�لطرفني؛  بني  �لعالقات  يف  ��صرت�تيجي  تغيري  �أّي  �إىل  طهر�ن  �إىل  فتح  م�صوؤول  زيارة  توؤ�رش  مل 

تقدمه  ما  �ل�صلطة  بيد  ولي�ص  لل�صلطة،  تقدمه  ما  �إير�ن  عند  “فلي�ص  حمدود�ً،  �صيظل  �لتقارب  الأن 

 الإير�ن”. وال ت�صتطيع �ل�صلطة �لذهاب �إىل �صوط بعيد يف عالقتها مع �إير�ن دون مباركة “�إ�رش�ئيل”

و�لواليات �ملتحدة لهذه �لعالقة، يف حني �أن وقوع �ل�صلطة حتت �الحتالل �صيجعل من عالقٍة قويٍة 

.
67

مع �إير�ن م�صدر �إحر�ج للنظام �الإير�ين

مع �لعالقة  �أن  على  �ملختلفة  مب�صتوياتهم  �الإير�نيون  �مل�صوؤولون  �صدد  ذلك  مقابل   يف 

“حركة مقاومة بالدرجة �الأوىل”، كما قال رئي�ص  حركة حما�ص هي عالقة ��صرت�تيجية باعتبارها 

جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين علي الريجاين Ali Larijani؛ �لذي �أكد �أن عالقة �إير�ن مع حركة حما�ص 

�أّي م�صكلة مع حما�ص”.  �أن �لعالقة عادت كال�صابق، و“لي�ص لدينا  �إىل  “جيدة”، م�صري�ً  هي عالقة 

و�أو�صح: “�إننا ننظر �إىل حما�ص على �أنها تيار مقاوم وندعمها من هذ� �ملنطلق”. ومل ينكر الريجاين 

“قد يكون لدينا بع�ص �مل�صاكل  �إير�ن من موقف حركة حما�ص من �الأزمة �ل�صورية، وقال:  حتفظ 

حما�ص”.  ندعم  ولذلك  �ملقاومة،  دعم  هو  �الإ�صالمي  و�جبنا  �أن  نرى  لكننا  موقفهم،  يخ�ص  فيما 

وبخ�صو�ص �لعالقة مع حركة فتح قال الريجاين: “كانت لنا عالقات مع حركة فتح زمن �ملرحوم 

�نخف�ص  �أو�صلو،  �تفاقية  بعد  م.ت.ف  بها  قامت  �لتي  �ملو�قف  بع�ص  ب�صبب  وطبعاً  عرفات،  يا�رش 

و�أ�صاف:  ��صرت�تيجياً”،   
ً
“خطاأ �أو�صلو  �تفاقية  �أن  ترى  كانت  �إير�ن  الأن  �لعالقات”؛  تلك  م�صتوى 

“لي�ص لدينا معاد�ة مع حركة فتح لكننا نرى �أن بع�ص �لت�رشفات غري مفيدة كاملفاو�صات �لد�ئرة 
 .

�الآن يف فل�صطني”68

�ملكتب  رئي�ص  تلقى  حما�ص،  حركة  مع  �لعالقة  �إىل  �حلر�رة  بع�ص  عودة  من  �الإطار  هذ�  ويف 

ظريف،  جو�د  حممد  �الإير�ين  �خلارجية  وزير  من  هاتفياً  �ت�صاالً  م�صعل  خالد  للحركة  �ل�صيا�صي 

غزة،  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  مو�جهة  يف  �لفل�صطينية،  للمقاومة  طهر�ن  دعم  عن  فيه  عّب 

“�إرنا” �أن ظريف  “وقوف �إير�ن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعمها ل�صموده”. وذكرت وكالة  و�أكد 

رئي�ص  بعث  كما   .
69

ذ�تها للغاية  �هلل  عبد  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  باالأمني  �ت�صل 

جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين �أي�صاً ببقية تهنئة �إىل م�صعل هناأه فيها على “�نت�صار �ل�صعب �لفل�صطيني 

غزة”.  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  على  �الإ�صالمية  �ملقاومة  ومنا�صلي 

�إير�ن �ل�صامل لل�صعب �لفل�صطيني خا�صة �ملقاومة �الإ�صالمية يف م�صار  “دعم  و�أكد الريجاين على 

 .
�لنهر”70 �إىل  �لبحر  من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  وحترير  �ملحتل،  �لكيان  �صّد  �لن�صال 

�لق�صام �لدين  ��صت�صهاد ثالثة من قادة كتائب عز  بياناً مبنا�صبة  �الإير�نية  �أ�صدرت �خلارجية   كما 

 .
71

�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص

وكالة  نقلت  حما�ص،  حركة  مع  تدريجياً  �خلالف  �صفحة  طّي  يف  �لتحول  هذ�  عن  وتعبري�ً 

رئي�ص م�صت�صار   ،Hussein Sheikh al-Islam �الإ�صالم  �صيخ  ح�صني  عن  �الإير�نية  فار�ص   �أنباء 
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عالقات  حما�ص،  بحركة  طهر�ن  عالقات  “�إن  قوله  �لدولية،  لل�صوؤون  �الإير�ين  �ل�صورى  جمل�ص 

��صرت�تيجية”، موؤكد�ً �أن �إير�ن وحما�ص و�صعتا خالفاتهما جانباً فيما يتعلق باملوقف �ملتباين �إز�ء 

�إير�ن ملحور �ملقاومة. ورد�ً على ربط هذه �لعالقة بعودة  �ل�صورية...، و�أكد ��صتمر�ر دعم  �الأزمة 

�لدعم �ملايل �إىل �صابق عهده مع �حلركة، لفت �صيخ �الإ�صالم �إىل �صحة �الأنباء �لتي حتدثت عن تقلي�ص 

�لدعم �ملايل �الإير�ين عن بع�ص ف�صائل �ملقاومة، يف �إ�صارة منه �إىل حركة �جلهاد �الإ�صالمي. و�أو�صح 

�أن تقلي�ص �مليز�نية موجود بالفعل، لكنه ناجت عن �صائقة مالية متر بها �لبالد، معتب�ً �أن �ملو�صوع 

.
72ً

ال يتعلق باأي ملفات �صيا�صية، و�أن �إير�ن �صتو��صل دعمها م�صتقبال

�ملقاومة  و�صمود  يوماً،   51 ��صتمر  و�لذي  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أعقاب  ويف 

 Mohammad Ali وبطوالتها، وجه �لقائد �لعام للحر�ص �لثوري �الإير�ين �للو�ء حممد علي جعفري

Jafari ر�صالة �إىل �أبناء غزة وقيادة �ملقاومة جاء فيها: 

وعزتكم  و�إيانكم  مبادئكم  عن  دفاعاً  �لنهاية،  حتى  جانبكم  �إىل  �صنبقى  �أننا  �علمو�   ..

�ملحتلة،  فل�صطني  كامل  على  �صيادتكم  و�إقر�ر  �أر�صكم،  كامل  حترير  حتى  و��صتقاللكم، 

على  �لعمل  و�لطويل  �ل�صعب  �لطريق  هذ�  يف  يجب  �ملقد�صة.  �ملبادئ  هذه  عن  و�صند�فع 

فاأكرث،  �أكرث  �لدفاعية  وقدر�تها  �لتحتية  بناها  وتقوية  للف�صائل  �لتنظيمية  �لقدر�ت  تعزيز 

ودقة  ومديات  كثافة  وزيادة  �لغربية،  �ل�صفة  �إىل  �إمامنا،  تو�صيات  بح�صب  ذلك  وتو�صيع 

.
73

�صو�ريخها...

حركة من  �مل�صتوى  رفيع  قيادي  وفد  و�صل  �لعالقات،  ال�صتعادة  �ل�صعي  عن   وتعبري�ً 

حلما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ن�رش  حممد  برئا�صة  طهر�ن  �إىل  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

و�أ�صامة حمد�ن.  �لقدومي ممثل حما�ص يف طهر�ن،  وبع�صوية ماهر عبيد وجمال عي�صى، وخالد 

وكان م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حما�ص �أ�صامة حمد�ن �أكد يف ت�رشيحات لوكالة �صفا �أن حركته 

حققت �الأهد�ف �لتي �أر�دتها من �لزيارة �لر�صمية �إىل طهر�ن �لتي جرت يف 2014/12/8، م�صري�ً �إىل 

 .
�أن �لعالقة بني �جلانبني “�أف�صل مما يت�صوره �لكثريون”74

وح�صلت زيارة ثانية يف �أقل من �صهر لوفد �آخر من حركة حما�ص برئا�صة جمال عي�صى ع�صو 

�أمري ح�صني  �لعربية  لل�صوؤون  �الإير�نية  �خلارجية  وزير  نائب  �لوفد  و�لتقى  �ل�صيا�صي،   �ملكتب 

“�ال�صرت�تيجية” و“�ملمتازة”  �أكد على �لعالقة  Hossein Amir-Abdollahian �لذي  عبد �للهيان 

من  �إير�ن”.  �أولويات  ر�أ�ص  على  تقعان  و�لقد�ص  �لفل�صطينية  “�لق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  طهر�ن،  مع 

جانبه �أكد جمال عي�صى على “�أن �لعالقة بني حركة حما�ص وطهر�ن ممتازة”، و��صفاً دور �إير�ن يف 

تطور�ت �ملنطقة ودعم تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني باأنه “منقطع �لنظري”، موؤكد�ً على �أن “�لف�صائل 

للمقاومة  �إير�ن  “دعم  �أن  �إىل  عي�صى  و�أ�صار  معها”.  �ال�صرت�تيجية  بعالقاتها  تفتخر  �لفل�صطينية 

�ل�صمود  من  متكنت  “حما�ص  �أن  مو�صحاً  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب  لدى  حافز�ً  ي�صكل  �لفل�صطينية 
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رغم �ل�صغوط و�ملوؤ�مر�ت” موؤكد�ً على �أن “�حلركة تاأمل يف ��صتمر�ر �لدعم �الإير�ين لها، �إىل جانب 

دعم بقية �لدول حتى نيل �ل�صعب �لفل�صطيني كامل حقوقه”. و�أكد “على �رشورة �أن ت�صع جميع 

مكونات �الأمة �الإ�صالمية خالفاتهم جانباً، ويتوحدو� �صّد عدوهم �مل�صرتك من خالل وقفة �إ�صالمية 

 .
حقيقية لن�رشة فل�صطني ومقد�صاتها”75

كان من �لطبيعي �أن تنتقد طهر�ن �لقر�ر �مل�رشي باعتبار حركة حما�ص “حركة �إرهابية”. فقد 

�نتقد م�صاعد وزير �خلارجية �الإير�نية لل�صوؤون �لعربية و�الإفريقية، ح�صني �أمري عبد �للهيان، قر�ر 

حمكمة م�رشية باعتبار حركة حما�ص “منظمة �إرهابية” م�صري�ً �أن “�لكيان �ل�صهيوين هو �الإرهابي 

ولي�ص حما�ص”. وقال عبد �للهيان يف ت�رشيح �أدىل به لوكالة �الأنباء �الإير�نية �لر�صمية: “�إن �الإخو�ن 

�ل�صيا�صية  �ملعار�صة  جمموعات  بني  �لف�صل  وينبغي  م�رش،  يف  �لقائمة  �حلقيقة  من  جزء  �مل�صلمني 

 .
وبني �ملجموعات �الإرهابية بروؤية و�قعية”76

وتاأكيد�ً على �ملوقف �الإيجابي من حركة حما�ص، تتالت �ملو�قف و�لت�رشيحات �ملوؤيدة للحركة 

ولدورها يف مقاومة “�إ�رش�ئيل”. ويف هذ� �الإطار قال �لعميد م�صعود جز�ئري، م�صاعد �الأركان �لعامة 

للقو�ت �مل�صلحة �الإير�نية، �إن �لعالقة مع حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص “متينة، ونحن �رشكاوؤها 

يف �ملقاومة، ونحن نعمل يف م�رشوع و�حد، وعلينا جميعاً �ل�صري �صوية يف طريق مناه�صة ومكافحة 

�لكيان �ل�صهيوين و�أمريكا... وباقي �لق�صايا �أمور فرعية ن�صتطيع جتاوزها، و�صنتجاوزها يف وقت 

.
قريب”77

لقد بينت جتربة �ل�صنو�ت �ملا�صية يف �لعالقة بني حما�ص و�جلمهورية �الإ�صالمية �أن من �ل�صعب 

�ل�صهيوين. ومن  �لعدو  �مل�صرتكة يف مو�جهة  �ال�صرت�تيجية  �الأهد�ف  ب�صبب  �لطرفني  �لقطيعة بني 

لتخلي�ص  ت�صعى  حترر  حركة  فحما�ص  �لنقاط؛  من  كثري  يف  تتقاطعان  و�إير�ن  حما�ص  �أن  �ملعلوم 

مع  كثري�ً  تتفق  �إ�صالمية  و��صرت�تيجية  باأيديولوجيا  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  من  �لتاريخية  فل�صطني 

�لقيادي  �لزهار،  ملحمود  فل�صطني م�صاألة عقائدية. ووفقاً  يعّد حترير  �لذي  �الإير�ين،  �لنظام  روؤية 

�لبارز يف حركة حما�ص، يف حديثه للمركز �لفل�صطيني لالإعالم، �إن �إير�ن توؤمن �أن �لعدو �الإ�رش�ئيلي 

على  عالوة  ذلك،  يف  حما�ص  مع  متقاطعة  وم�صاحلها  نف�صها،  عن  �لدفاع  حقها  من  و�أن  لها،  عدو 

ويرى  �الإ�صالمية...”.  لالأمة  ينتمي  ال  غريب  “كيان  �أنها  مبدئي  مبوقف  لـ“�إ�رش�ئيل”  قر�ءتهما 

�لزهار �أن �ملوقف �الإير�ين “يتعدى م�صائل �ل�صيا�صة �ملجردة بالن�صبة لفل�صطني؛ فهي منذ �نطالق 

�لثورة؛ تتبنى حمور�ً ملو�جهة �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” �ملتمثل يف حمور �ملقاومة، وهي لن ترتك �ملقاومة 

 .
يف �ملنطقة تو�جه مبفردها �لغزو �ل�صيا�صي و�لثقايف”78

ومبا ين�صجم مع هذ� �ل�صياق، �إعالن حركة حما�ص �رش�حة �أن زيارتها الإير�ن تاأتي من خالل 

وق�صيته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لـ“دعم”  �الإ�صالمية  �الأمة  و�إمكانات  طاقات  ح�صد  ل�رشورة  روؤيتها 
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�لعادلة ومقاومته �لبطولية، وهي معنية بتعزيز عالقاتها �لتاريخية مع �إير�ن، وهذ� ينبع من �إدر�ك 

؛ لتجاوز �لظروف �حل�صا�صة و�لدقيقة، �لتي  عميق لدى �لطرفني حول �أهمية �لتو��صل و�لعمل �جلادِّ

 .
79

متر بها �الأمة و�ملنطقة مبا يخدم �لق�صية �لفل�صطينية

�لوفد  زيارة  �أثناء  يف  �الأخرى  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وف�صائل  حما�ص  دور  يف  قيل  ما  �أهم  �أما 

�لعام  �الأمني  ل�صان  �الإ�صالمية، فقد جاء على  �لوحدة  �إىل طهر�ن وم�صاركته يف موؤمتر  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  “�إن   :Mohsen Araki �أر�كي  �الإ�صالمية حم�صن  �ملذ�هب  �لتقريب بني  ملجمع 

وحركة حما�ص وحزب �هلل، باإمكانهم توحيد �الأمة �الإ�صالمية على ن�رشة �لقد�ص �ل�رشيف و�مل�صجد 

علماء  و�صيعة،  �ُصنَّة  �الإ�صالم  �أبناء  جميع  وقوف  �رشورة  على  �أر�كي،  و�صدد  �ملبارك”.  �الأق�صى 

 .
80

و�أحز�باً �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة وتقدمي �لدعم له

�الأحد�ث يف �صورية  �الإ�صالمي من م�صار  �تخذته حركة �جلهاد  �لذي  �أن موقف �حلياد  ويظهر 

و�ليمن، قد �نعك�ص �صلباً على �لدعم �ملايل �الإير�ين للحركة، وبد�أت مالمح هذه �الأزمة �ملالية تظهر 

خارج  من  �حلركة  تديرها  �لتي  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ليوم”  “فل�صطني  ف�صائية  مكتب  �إغالق  بعد 

نتج  تق�صفية  �صيا�صة  على  �جلهاد  حركة  و�عتمدت   .
�ملالية”81 “�الأزمة  عنو�ن  حتت  فل�صطني، 

�ملو�زنات  وتقلي�ص  جلمعيات،  فرعية  مكاتب  و�إغالق  �هلل،  ر�م  يف  �لف�صائية  موظفي  تقلي�ص  عنها 

. ولعل عدم ح�صور �الأمني �لعام للحركة رم�صان عبد �هلل ونائبه زياد �لنخالة �الإفطار 
82

و�مل�صاريف

�إىل نوٍع من �متعا�ص قادة   ي�صري 
832015/6/30 �الإير�ين يف بريوت يف  �لثوري  �أقامه �حلر�ص  �لذي 

حركة �جلهاد من تقلي�ص �لدعم �الإير�ين. هذ� بالرغم من نفي �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، 

�أن ما  �أو د�خل موؤ�ص�صاتها ومكاتبها، مو�صحاً  �أزمة مالية، لدى حركته،  �أي  خ�رش حبيب، وجود 

“�صعوبة يف نقل �الأمو�ل، يف ظّل �لتطور�ت �لعربية �الأخرية، وما ت�صهده دول �ملنطقة،  يجري هو 

. كما خّفف �الأمني �لعام حلركة �جلهاد 
�أما �حلديث عن �أزمة فهو عاٍر عن �ل�صحة وال �أ�صا�ص له”84

�الإ�صالمي رم�صان عبد �هلل من حدة �نعكا�ص �جلانب �ملايل على �لعالقة بني �لطرفني، حيث �رشَّح �أن 

عالقة حركة �جلهاد مع �إير�ن جيدة، و�أ�صاف �أن “�ملو�صوع �لفل�صطيني بالن�صبة الإير�ن غري مرتبط 

 Ali Khamenei باالأمور �لظرفية، وهو ثابت منذ �الإمام �خلميني ويوؤكد عليه �ل�صيد علي �خلامنئي

.
يف كل منا�صبة”85

�أ�ص�صها  �لتي   ،2014 �صنة  ِح�ْصن”   – لفل�صطني  ن�رش�ً  �ل�صابرين  لـ“حركة  �إير�ن  دعم  وكان 

�لقيادي �ملن�صق عن حركة �جلهاد �الإ�صالمي ه�صام �صامل، �صبباً من �أ�صباب تر�جع �لعالقة بني حركة 

�جلهاد و�إير�ن، بعد تقلي�ص �مل�صاعد�ت لالأوىل و�صّخها للثانية. وقد عّبت �جلهاد عن غ�صبها من 

. وتتلقى حركة �ل�صابرين دعمها من �إير�ن، وهو ما يوؤكده قادة �حلركة �لذين يعدون �أنف�صهم 
86

ذلك

جزء�ً من �لكل �لوطني، وهي ت�صرت�صد باأ�صلوب عمل حزب �هلل �للبناين، وترفع �لعلم �الأ�صفر نف�صه 

.
87

�مل�صابه لعلم حزب �هلل
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موقف اإيران من “اإ�رسائيل” بعد التفاق النووي:

ر�أت “�إ�رش�ئيل” �أن �التفاق �لنووي هو خطاأ تاريخي ترتكبه �لواليات �ملتحدة. لذ� �صّن نتنياهو 

هجوماً على هذ� �التفاق ووّجه �لتهديد�ت �ملبا�رشة �إىل �إير�ن بق�صف تلك �ملن�صاآت. يف �ملقابل ذهبت 

بع�ص �لتحليالت و�لتوقعات �إىل �أن �إير�ن بعد �التفاق �لنووي مع �لغرب �صوف تغرّي �صيا�صتها من 

ويف  �لغربية.  �ل�صيا�صات  مع  ت�صاحلاً  �أكرث  و�صتكون  �ملقاومة،  حركات  ومن  �لفل�صطينية  �لق�صية 

معر�ص �لرد على تلك �لتهديد�ت وتلك �لتوقعات، �أطلق م�صوؤولو �جلمهورية �الإير�نية على �مل�صتويات 

كافة، �ل�صيا�صية و�لع�صكرية، ت�رشيحات �صّد �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، يف حني �صدد مر�صد �لثورة 

�إير�ن �لتز�م �لق�صية �لفل�صطينية ودعم حركات �ملقاومة.  علي �خلامنئي مر�ت عدة على ��صتمر�ر 

 Cable News Network وقد �أكد �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين يف مقابلة مع �صبكة �صي �إن �إن

)CNN( �الأمريكية، يف معر�ص �إجابته على ما �صيكون �لرد �الإير�ين حيال �عتد�ء �إ�رش�ئيلي حمتمل 

جيد�ً  يدرك  الأنه  �لعمل  هذ�  مبثل  يقوم  لن  �ل�صهيوين  �لكيان  “�أن  �الإير�نية،  �لنووية  �ملن�صاآت  �صّد 

ما �لرد �الإير�ين �لذي �صيتلقاه”، وما �لقدر�ت �لتي حتظى بها �إير�ن يف �ملنطقة. و�أو�صح �أن �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي لن يكون قادر�ً على �صّن �أّي هجوم �صّد �إير�ن لكنه يطلق �صعار�ت و�هية. و�أكد �أن “�أّي 

عمل جنوين �أو حماقة ترتكبها تل �أبيب �صّد �إير�ن �صتتلقى �إثرها رد�ً موجعاً ما يجعلها تكون نادمة 

 .
على فعلتها هذه”88

بتدمري �لثوري،  �حلر�ص  يف  �الإير�نية،  للجمهورية  �الأعلى  �ملر�صد  ممثل  �لنور،  ذو  هدد   كما 

ً”. وجاء 
تل �أبيب “يف غ�صون �أقل من ع�رش دقائق، يف حال �رتكب �لنظام �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل( خطاأ

هذ� �لرد بعد تهديد�ت وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، با�صتهد�ف �ملفاعالت �لنووية 

قوة  “�إن  م�صيفاً:  حما�ص”،  حركة  مقارعة  ي�صتطيعو�  ومل  جبناء،  “�ل�صهاينة  قائاًل:  �الإير�نية، 

حما�ص وحزب �هلل ت�صاوي جزء�ً �صغري�ً من قوة �إير�ن �لع�صكرية، كما �أن �ل�صهاينة �لذين ال يكنهم 

�لوقوف بوجه �ملقاومة �الإ�صالمية، يدلون بهذه �لت�رشيحات من �أجل رفع معنويات �مل�صتوطنني، 

 .
الأن �لهجرة �لعك�صية للم�صتوطنني تهدد �لوجود �ل�صهيوين”89

لقد طرح �لكثري من �لباحثني و�ملحللني �الأ�صئلة حول م�صتقبل عالقات �إير�ن مع كل من حركات 

�إير�ن  موقف  حول  توقعاتهم  �إىل  باالإ�صافة  حما�ص،  حركة  مع  وخ�صو�صاً  فل�صطني  يف  �ملقاومة 

�إير�ن تو�جه حتديني يف هذ� �ملجال يف  �أن  �لغرب. وال �صّك  �لنووي مع  “�إ�رش�ئيل” بعد �التفاق  من 

�ملرحلة �ملقبلة، هما: يف �خلارج �لق�صية �لفل�صطينية و�ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي ودور �إير�ن يف 

�ملنطقة، ويف �لد�خل حتدي ن�صوء ليب�لية �قت�صادية جديدة تر�صم �صورة �القت�صاد يف �جلمهورية 

و�خلارجية،  �الإقليمية  �صيا�صاتها  يف  تغيري�ً  يعني  قد  ما  �لعاملية.  �ل�صوق  دخولها  بعد  �الإ�صالمية 

خ�صو�صاً مع �جتاه عالقاتها للتطبيع مع �لغرب.
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�إن �إير�ن �لتي جلاأت �إىل “�لب�جماتية �ل�صيا�صية” يف بع�ص مو�قفها ومر�عاة م�صاحلها، �صو�ء يف 

�لعالقة مع �لرو�ص �أم مع �صو�هم من �لدول يف �ملنطقة و�لعامل، ��صتمرت على ثو�بتها �الأيديولوجية 

من �لكيان �ل�صهيوين، بحيث يبدو موقفها منه جذرياً وغري قابل للتليني فيما يتعلق باالعرت�ف بها 

 .
90

�أو �إجر�ء �أّي �ت�صال معها

من �ملالحظ �أن مو�قف قادة �جلمهورية �الإ�صالمية وت�رشيحاتهم، وكذلك مو�قف قادة حركة 

هذه  على  �ملحافظة  على  �لطرفني  من   ٍ حر�ص عن  تعّب   2015 �صنة  خالل  وت�رشيحاتهم  حما�ص 

تتلخ�ص يف  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �للقاء  نقاط  �لرتكيز على  بات  �لعالقات وحماولة تطويرها. بحيث 

“مقاومة �لعدو �ل�صهيوين” من دون �أن يلزم ذلك �أياً من �لطرفني بكل مو�قف �لطرف �الآخر.

�إن �أهمية عودة �حلر�رة �إىل هذه �لعالقة يف �ملرحلة �لر�هنة تكمن يف خطورة ما يجري يف �ملنطقة 

�لعربية من تو�صع �الت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل” لت�صمل دوالً خليجية، ولتتحول �إىل �ت�صاالت علنية. 

يف حني �أن �إير�ن ما تز�ل توؤكد حتى بعد �التفاق �لنووي مع �لغرب على عد�ئها �لثابت لـ“�إ�رش�ئيل” 

�لتاأكيد على ثبات �ل�صيا�صة �الإير�نية بعد  وعلى تاأييدها �ملقاومة �صّد هذ� �لكيان. ويف معر�ص هذ� 

لن  �ل�رش  وقوى  �لعاملي  و�ال�صتكبار  �أمريكا  جتاه  “�صيا�صتنا  �إن  �خلامنئي  قال  �لنووي،  �التفاق 

تتغرّي”، و“لن نتخلى عن دعم �ل�صعوب �ملظلومة يف �ملنطقة بغ�ص �لنظر عن م�صري �التفاق �لنووي 

. كما ر�أى �خلامنئي �أن “�إ�رش�ئيل” �إىل زو�ل خالل 25 عاماً، و�أن �الإ�رش�ئيليني 
مع �لدول �لكبى”91

لن ُيرتكو� و�صاأنهم حتى ذلك �لزمن. وقال: “�إن �لقادة �ل�صهاينة قالو� بعد �ملفاو�صات �لنووية باأنهم 

تخل�صو� من هاج�ص �إير�ن حتى 25 �صنة مقبلة، لكنني �أقول لهم باأنهم لن يرو� �لـ 25 �صنة �ملقبلة، و�إن 

�صاء �هلل، لن يكون هناك �صيء ��صمه �لكيان �ل�صهيوين خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص و�لع�رشين �ملقبلة”، 

.
موؤكد�ً �أنه “خالل هذه �لفرتة لن يرتاح �ل�صهاينة بف�صل �لروح �الإ�صالمية �جلهادية و�مللحمية”92

 حتى �لرئي�ص روحاين نف�صه �صّن حملة قوية على رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

“هذ� �لكيان �الإرهابي �الأكرث �إجر�ماً، يتحدث عن �ل�صالم و�الأخطار �مل�صتقبلية، فيما ي�صّكل  قائالً: 

.
. كما ر�أى روحاين �أن “دولة �إ�رش�ئيل �حلالية لي�صت �رشعية...”94

�خلطر �الأكب على �ملنطقة”93

وعندما �ندلعت �ملو�جهات يف �ل�صفة �لغربية، وما �أطلق عليه “�نتفا�صة �ل�صكاكني”، وقفت �إير�ن 

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  �صتدعم  �إير�ن  “�إن  �خلامنئي  فقال  و�لتاأييد،  �لدعم  هذ�  عن  للتعبري  عالنية 

�لهجمات  �ملوجة �جلديدة من  باأن  �أمريكية  �تهامات  ت�صتطيع”. ورف�ص  باأي طريقة  �إ�رش�ئيل  �صّد 

 .
بال�صكاكني و�لده�ص بال�صيار�ت �لتي ي�صنها �لفل�صطينيون ترقى مل�صتوى “�الإرهاب”95

وكان �خلامنئي قد وّجه ر�صالة �إىل �ل�صباب يف �لغرب، هي �لثانية من نوعها خالل �صنة 2015، 

�أ�صار فيها �إىل �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي قائالً: “... �إذ� كانت �ل�صعوب �الأوروبية �ليوم تلوذ ببيوتها لعدة 

باالأمن  �لفل�صطينية ال ت�صعر  �لعائلة  فاإن  �ملزدحمة،  �لتجمعات و�الأماكن  �لتو�جد يف  �أيام، وتتجنب 
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من �آلة �لقتل و�لهدم �ل�صهيونية منذ ع�رش�ت �الأعو�م، حتى وهي يف بيتها. �أّي نوع من �لعنف يكن 

مقارنته �ليوم من حيث �صدة �لق�صوة ببناء �لكيان �ل�صهيوين للم�صتوطنات؟”. وتابع: 

وب�صاتينهم  ومز�رعهم  �لفل�صطينيني  بيوت  يوم  كل  يدمر  ]�إ�رش�ئيل[  �لكيان  هذ�  �إن 

من دون �أن يتعر�ص �أبد�ً ملوؤ�خذة جادة موؤثرة من قبل حلفائه �ملتنفذين، �أو على �الأقل من 

�ملنظمات �لدولية �لتي تّدعي ��صتقالليتها، من دون �أن تتاح للفل�صطينيني حتى فر�صة نقل 

�ملذعورة  �الأعني  �أمام  �لغالب  يف  هذ�  كل  ويح�صل  �لزر�عية،  حما�صيلهم  ح�صاد  �أو  �أثاثهم 

�لد�معة للن�صاء و�الأطفال �لذين ي�صهدون �رشب و�إ�صابة �أفر�د عو�ئلهم، �أو نقلهم يف بع�ص 

.
96

�الأحيان �إىل مر�كز �لتعذيب �ملرعبة

�إن ما �صبق من مو�قف �لقادة �الإير�نيني حتى بعد �التفاق �لنووي من �لكيان �الإ�رش�ئيلي ومن 

�أن  يعني  �لكيان،  هذ�  ملو�جهة  ��صرت�تيجي  كخيار  �ملقاومة  على  �لتاأكيد  ومن  بـ“�الإرهاب”  �تهامه 

�حتماالت تغري �ل�صيا�صة �الإير�نية جتاه ق�صية فل�صطني ما ز�ل �حتماالً بعيد�ً. كما �أن ما يجري يف 

�الأنفاق  حفر  �نك�صاف  م�صتوى  وعلى  جهة  من  �ل�صكاكني  �نتفا�صة  م�صتوى  على  �لغربية  �ل�صفة 

و�نهيار بع�صها من جهة ثانية، يعني �أن �حتماالت ت�صعيد �ملقاومة �صّد “�إ�رش�ئيل” هي �حتماالت 

�لرغبة  �لتي ت�صدد على عدم  �لت�رشيحات �ملختلفة  �لرغم من كل  مفتوحة، وقد تكون قريبة، على 

�لقوى  �لدعم من كل  �أنو�ع  �ملقاومة للح�صول على كل  �أن ت�صعى  �ملتوقع  �لت�صعيد. ولذلك فمن  يف 

�لتي يكن �أن ت�صهم يف تعزيز هذه �ملو�جهة، �أو يف �ال�صتعد�د للحرب �لتي قد تاأتي يف �أّي وقت. وهذ� 

يفر�ص �أن حتر�ص حركات �ملقاومة يف فل�صطني على ر�أب �ل�صدع يف �لدول �لعربية، وعلى �الإ�صهام 

مع  وقوية  متينة  عالقة  على  كذلك  حتر�ص  و�أن  �لر�هنة،  لالأزمات  �ل�صيا�صية  �حللول  ت�صجيع  يف 

 �إير�ن �لتي قدمت طو�ل �صنو�ت كل �أنو�ع �لدعم حلركات �ملقاومة، كما عبت عن ذلك �رش�حة قيادة

كتائب �لق�صام. 

على �لرغم مما مرت به ماليزيا من �أزمات د�خلية على م�صتوى �ال�صتقر�ر 

تطالب  مظاهر�ت  خروج  حّد  �إىل  و�صلت  �لتي  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي 

�صنتي طو�ل  ��صتمر  �لفل�صطينية  للق�صية  �لد�عم  �ل�صيا�صي  �لنهج  �أن  �إال  �صيا�صية،   باإ�صالحات 

2014–2015. كما تفاعل �مل�صتويان �لر�صمي و�ل�صعبي مع ق�صايا �ل�صعب �لفل�صطيني خالل �ل�صنتني 

يف  �الإ�صالمية  �حلا�صنة  تفعيل  و�أهمية  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �لبعد  �أهمية  توؤكد  بطريقة 

ن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، باالإ�صافة �إىل �حلا�صنة �لعربية و�حلا�صنة �الإن�صانية يف بعدها �لدويل. 

بنحو �ملاليزية  �لعاملية  �الإ�صالمية  �الإغاثة  منظمة  من  طارئة  م�صاعدة  �الأونرو�  وكالة  تلقت   حيث 

هذ�  �ملنظمة  قدمت  وقد  �لريموك.  خميم  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  خم�ص�صة  دوالر  �ألف   900

،Filippo Grandi غر�ندي  فيليبو  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملفو�ص  منا�صدة  من  يومني  بعد   �لتبع 

رابعًا: ماليزيا
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يف و�الأطفال  و�لن�صاء  �لرجال  �أو�صاط  يف  �حلاد  �لتغذية  و�صوء  �حلرمان  ر�صد  خاللها  مّت   و�لتي 

.
97

خميم �لريموك

Mohd Najib يف �أكرث من مقام  ويف �الإطار �ل�صيا�صي �أكد رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي حممد جنيب 

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مع  هاتفية  مكاملة  يف  جنيب،  �أكد  حيث  �لفل�صطينية،  للق�صية  دعمه 

تعاطفه  عن   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثر  على  م�صعل  خالد  حما�ص 

�لغا�صم على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �لذين يو�جهون  �أولئك  مع  �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً  �ل�صعب  مع 

غزة. فيما �أ�صار رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �ل�صابق مهاتري حممد Mahathir Mohamad �إىل �أن فظائع 

�لنظام �ل�صهيوين - �الإ�رش�ئيلي �صّد �لفل�صطينيني يكن وقفها �إن �أوقفت �لواليات �ملتحدة دعمها 

دعم  يف  ت�صتمر�ن  �ملتحدة  و�لواليات  بريطانيا  د�مت  “ما  قوله  مهاتري  عن  نقل  كما  لـ“�إ�رش�ئيل”. 

.
�إ�رش�ئيل فاإن هذ� �ل�رش�ع لن ينتهي”98

ومن جهة �أخرى عّب �ل�صعب �ملاليزي عن ت�صامنه مع �ل�صعب �لفل�صطيني، ومع قطاع غزة من 

خالل �إطالقه حملة حتت ��صم “�صهر غ�صب �الأمة”، و�لتي ت�صمنت جمموعة من �لفعاليات �لد�عمة 

 ،2015 . ويف كانون �لثاين/ يناير 
99

لل�صعب �لفل�صطيني ��صتنكار�ً للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع

�أطلق من مدينة �صايبجايا �ملاليزية حملة الإعادة �إعمار غزة بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي برعاية مهاتري 

�إعمار غزة لن  �إن عملية  “غزة م�صوؤوليتنا”. ويف كلمته �الفتتاحية قال مهاتري  حممد، حتت �صعار 

�ل�صابقة  �لتجارب  �إىل  �أ�صار  �لعمل على حتقيقه و�النت�صار فيه، كما  تكون �صهلة، لكنها حتدٍّ يجب 

�لتي ��صطدمت مبنع “�إ�رش�ئيل” دخول �مل�صاعد�ت و�عرت��صها ل�صفن وقو�فل فّك �حل�صار، بالرغم 

غري  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  هذه  وو�صف  �إن�صانية،  م�صاعد�ت  وُتقل  �إن�صاين  طابعها  �أن  من 

.
100

قانونية وخمالفة للمعايري و�لقيم �الإن�صانية �لدولية

ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2015 قام رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بتلبية دعوة �حلزب 

�حلاكم �أمنو )United Malays National Organisation )UMNO بزيارة ماليزيا على ر�أ�ص وفد 

�ل�صنوي للجمعية �لعمومية للحزب ب�صفة مر�قب.  �أعمال �ملوؤمتر  من �حلركة، وذلك للم�صاركة يف 

و�لتقى �لوفد عدد�ً من �ل�صخ�صيات �حلزبية و�لر�صمية، باالإ�صافة �إىل م�صاركته يف فعاليات �صعبية 

و�لر�صمي  �ل�صعبي  �لت�صامن  حجم  يعك�ص  ما  وهو   ،
101

ماليزيا �إىل  �لوفد  بزيارة  ترحيباً  �أقيمت 

�ملاليزي مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

يف   2015–2014 �صنتي  خالل  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صة  ��صتمرت 

�صيا�صتها �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية، وهو ما عّبت عنه مو�قف 

رئي�ص  ندد  �إذ   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  �لباك�صتانية  �حلكومة 

خام�شًا: باك�شتان
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�لوزر�ء �لباك�صتاين، حممد نو�ز �رشيف Muhammad Nawaz Sharif، بالعدو�ن وقال “�إنه غري 

ت�صتخدم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  �إىل  �رشيف،  و�أ�صار  �الإن�صان”،  حقوق  جلميع  و�نتهاك  مقبول، 

د�ئماً �لقوة �لوح�صية �صّد �ملو�طنني �لفل�صطينيني �لعزل �إىل درجة ت�صل �إىل حّد جرية حرب. و�أكد 

�أن �صعب باك�صتان يقف �إىل جانب �صعب قطاع غزة، ويدعم حّق �ل�صعب �لفل�صطيني للح�صول على 

.
102

دولة حرة وم�صتقلة

�الأعالم  وتنكي�ص  �حلد�د   ،2014 يوليو  متوز/  يف  لها  بيان  يف  �لباك�صتانية  �حلكومة  و�أعلنت 

و�ل�صماح  غزة،  قطاع  عن  �حل�صار  برفع  �حلكومة  طالبت  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  ت�صامناً 

�أطلقته  �لعاجل �لذي  �ل�صكان، وقدمت مليون دوالر تلبية للند�ء  �إىل  بو�صول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

.
103

�الأمم �ملتحدة لتخفيف معاناة �أهايل �لقطاع

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  فيه  و�صف  �أع�صائه،  باإجماع  قر�ر�ً  �لباك�صتاين  �لبملان  �أ�صدر  كما 

من  منا�صب  فعل  رّد  �صدور  عدم  �لقر�ر  ود�ن  �جلماعية”.  و�الإبادة  �حلرب  بـ“جرية  غزة  قطاع 

ب�صكل  �لتحرك  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  ودعا  “�لوح�صي”،  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  هذ�  على  �لدويل  �ملجتمع 

.
104

عاجل الإنقاذ حياة �أطفال غزة �الأبرياء

ويف خطوة �إن�صانية، منحت �لنا�صطة �لباك�صتانية مالال يو�صف ز�ي Malala Yousafzai قيمة 

جائزة “�أطفال �لعامل”، �لتي ح�صلت عليها لدفاعها عن حقوق �الأطفال، ملد�ر�ص غزة. وقالت �ل�صابة 

�لباك�صتانية خالل موؤمتر �صحفي مبنا�صبة ت�صلمها �جلائزة “هذ� �ملبلغ )50 �ألف دوالر( �صيخ�ص�ص 

تعليمهم،  مو��صلة  على  �الأطفال  �صي�صاعد  هذ�  �أن  �أعتقد  غزة،  الأطفال  �ملد�ر�ص  بناء  الإعادة  باأكمله 

و�حل�صول على تعليم جيد”، م�صيفًة: “نعرف كم عانى �الأطفال جر�ء �لنز�عات و�حلرب يف غزة. 

.
هوؤالء �الأطفال بحاجة �الآن �إىل م�صاعدتنا، الأنهم يعي�صون �أو�صاعاً �صعبة”105

�ل�صعودية مب�رشوع قر�ر �عتمد يف  �لعربية  2014، تقدمت باك�صتان و�ململكة  ويف متوز/ يوليو 

جمل�ص �الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�صان، وقد طالب �لقر�ر “�إ�رش�ئيل” باالمتثال اللتز�ماتها �لقانونية 

�لقانون  وتطبيق  �حرت�م  و�صمان  �لر�بعة،  جنيف  و�تفاقية  �الإن�صان  حقوق  جمال  يف  �لدولية 

ً 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، وفقا  �لدويل �الإن�صاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

هيئات وكذلك  �ملعنية،  �جلهات  جميع  �لقر�ر  ودعا  جنيف.  �تفاقيات  بني  �مل�صرتكة  �الأوىل   للمادة 

�لدولية  �للجنة  تقرير  يف  �لو�ردة  �لتو�صيات  تنفيذ  مبتابعة  �خت�صا�صه،  ح�صب  كل  �ملتحدة  �الأمم 

 .
للتحقيق يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان خالل �صيف 2014 يف غزة، وكذلك يف عدو�ن 2008–1062009

كما كانت مندوبة باك�صتان يف �الأمم �ملتحدة �ل�صفرية مليحة لودهي Maliha Lodhi قد قالت “�إنه 

�الأر��صي  الإخالء  جريئة  قر�ر�ت  و�تخاذ  بامل�صوؤولية،  �اللتز�م  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  على  يجب 

.
�لفل�صطينية �ملحتلة، لرفع �لظلم و�حلرمان �لذي يو�جهه �ل�صعب �لفل�صطيني”107
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�لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  �رتفاعاً   2014 �صنة  �صهدت 

�ل�صادر�ت  قيمة  �رتفعت  �إذ  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني 

9.5% من  �أي بارتفاع ُقدر بنحو  2,755.6 مليون دوالر،  �إىل   2014 �إىل تركيا يف �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

يف   .%14 نحو  بلغت  بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  و�رتفعت  كما   ،2013 �صنة  يف  �ل�صادر�ت  قيمة 

وتركيا  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  و��صحاً  �نخفا�صاً   2015 �صنة  �صهدت  �ملقابل 

بن�صبة بلغت 23.5%، �إذ �نخف�صت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل تركيا �صنة 2015 بن�صبة بلغت نحو 

38% عن �صنة 2014، فيما �نخف�صت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من تركيا �صنة 2015 بنحو 9% عن 

�صنة 2014. ولعل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014 �نعك�ص �صلباً على �لعالقات 

�القت�صادية يف �صنة 2015.

�لتبادل �لتجاري  2013 يف حجم  2014 تر�جعاً عن �صنة  �أما بالن�صبة ملاليزيا فقط �صجلت �صنة 

ب�صيطة زيادة  ت�صجيل  مع   2015 �صنة  يف  وتريته  على  حافظ  فيما   ،%6.7 بلغ  “�إ�رش�ئيل”   مع 

ومن  و“�إ�رش�ئيل”،  ماليزيا  بني  ديبلوما�صية  عالقات  يوجد  ال  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  مع   .%0.5 بن�صبة 

�ملرجح باأن �لعالقات �القت�صادية جتري عن طريق دول و�صيطة. �أما �لدول �الإ�صالمية �الأخرى فما 

ز�ل �لتبادل �لتجاري بينها وبني “�إ�رش�ئيل” حمدود�ً.

جدول 4/2: حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

108
2012–2015 )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20152014201320122015201420132012

1,713.62,755.62,515.61,421.42,4462,683.62,354.12,082.7تركيا

1,419.51,375.71,457.1763.315.35272.974ماليزيا

113.296.9155.13672.91.42.12.8نيجرييا

129.7185106.21292.41.10.41.1اأذربيجان

59.7114.387.377.21.63.91.51.7كازاخ�شتان

14.71461.725.34.72.954.8ال�شنغال

15.338.227.8131.21.212.2اأوزبك�شتان

95.527.124.819.852.268.791.5110.9اإندوني�شيا

9.819.320.88.90.41.10.31.6�شاحل العاج

8.56.88.78.200.10.40.2الكامريون

22.77.83.960000تركمان�شتان

4.541.911.70000الغابون

�شاد�شًا: التبادل التجاري
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

 2014–2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

 2014–2015 )باملليون دولر(

�لعامل  �هتمام  تر�جع  من   2015–2014 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  عانت 

�صهدتها  �لتي  �ل�صيولة  حالة  دفعت  �إذ  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على  خ�صو�صاً  �الإ�صالمي، 

“�لتطرف”  مبلفات  و�الن�صغال  �مل�صادة،  و�لثور�ت  �لثور�ت  نتيجة  �لفرتة  هذه  خالل  �ملنطقة 

و�ل�رش�عات �ملذهبية و�لعرقية، �إ�صافة �إىل �مللفات �لد�خلية لكل من تركيا و�إير�ن، �إىل �إعطاء �أولوية 

لهذه �مللفات على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية. لذ� مل ن�صهد خالل �صنتي 2014–2015 �أّي تطور يف 

ينهي  مبا  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لعالقات  م�صتوى  على  �صو�ء  �لفل�صطينية  للق�صية  �لدعم  م�صتوى 

 ،2014 )عدو�ن �صيف  �ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أم على م�صتوى مو�جهة  �النق�صام،  حالة 

خال�شة
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عجز  ك�صف  ما  وهو  �الأق�صى(،  للم�صجد  و�ملكاين  �لزماين  و�لتق�صيم  �لقد�ص  تهويد  وحماوالت 

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي عن �خرت�ق حاجز �لنمطية �لتقليدية ملو�جهة �لق�صايا �الإ�صالمية �لكبى، 

��صتثمار  �إىل  بها  �لدفع  �إطار لعب دور �حتفايل بريوقر�طي، دون  �إ�صالمية يف  �أكب منظومة  و�أبقى 

��صتخد�مه( مبا يحقق  �لذي ترف�ص  �لع�صكري  �لثقل  نّحينا  �إذ�  )هذ�  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  ثقلها 

�الأهد�ف �لتي ن�صاأت من �أجلها، و�أولها �لدفاع عن �ملقد�صات �الإ�صالمية مبا فيها �مل�صجد �الأق�صى.

�الأمني  �مللف  خ�صو�صاً  و�لد�خلية،  �الإقليمية  بالق�صايا  �ن�صغاالتها  من  �لرغم  فعلى  تركيا  �أما 

�أن ذلك  �إال  �لرتكي،  �لعمق  �لع�صكرية يف  �لعمليات  �رتفاع وترية  مع  مهماً  �أخذ حيز�ً  �لذي  �لد�خلي 

�لق�صية  جتاه  و�ل�صعبي  �لر�صمي  �مل�صتويني  على  تركيا  مو�قف  يف  جذرية  تغري�ت  ُيحدث  مل 

�لعد�لة و�لتنمية، يف مو�زنتها على  �ل�صيا�صة �لرتكية حتت قيادة حزب  ��صتمرت  �لفل�صطينية. وقد 

م�صتوى �لعالقات �لرتكيا �لفل�صطينية من خالل تو��صلها مع قياد�ت �ملنظمة و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

من جهة، ومع قياد�ت حركة حما�ص، على �أ�صا�ص �أنها قوة فل�صطينية ذ�ت �رشعية �صعبية ون�صالية.

ويف خ�صو�ص �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية الإعادة ترميم �لعالقة مع تركيا، فاإن هذه �جلهود مل ت�صفر 

�أكرث من مرة على  �أكدت  �أن تركيا  �إىل  �أّي تقدم ملحوظ، مع �الإ�صارة  �لتقرير( عن  �إعد�د هذ�  )حتى 

�أن �أّي تقارب مع “�إ�رش�ئيل” لن يكون على ح�صاب �لفل�صطينيني، و�إ�رش�ر تركيا �أن تطبيع �لعالقة 

مع “�إ�رش�ئيل” لن يتم �إال برفع �حل�صار عن قطاع غزة؛ مع وجود �حتماالت �أن تت�صاهل تركيا يف 

تف�صري �رشوط ومعنى رفع �حل�صار. وعلى �صوء �مللفات �ملتعددة �لتي ت�صغل تركيا، ومع �حتمالية 

حدوث �خرت�ق ولو ن�صبي يف ملف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية، فاإنه ال يبدو خالل �لفرتة �لقادمة 

باأن تركيا قادرة �أو ر�غبة يف تغيري �صيا�صتها �لتقليدية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، �صو�ء يف دعم م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية وتبني حّل �لدولتني، �أم يف جمال تطوير دعم �ملقاومة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطينية، كما  �ملقاومة  تاأكيدها على دعم  �إير�ن يف  ��صتمرت  �الإير�ين، فقد  �مل�صتوى  �أما على 

كما  �لفل�صطينية،  �الأطر�ف  مع  عالقاتها  يف  متو�زن  دور  لعب   2015–2014 �صنتي  خالل  حاولت 

لـ“�إ�رش�ئيل” ودعم  كانت هناك م�صاٍع الإعادة حر�رة �لعالقة مع حركة حما�ص حتت �صعار �لعد�ء 

�ملقاومة؛ غري �أن �خلالف حول �ملوقف من �لثورة و�الأزمة يف �صورية، وطريقة �إد�رة �إير�ن للملفات 

�الإقليمية ما ز�ل يعك�ص ظالالً �صلبية على عالقة �لطرفني.






