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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

 2017-2016 �صنتي  خالل  فل�صطني  ق�صية  مع  �الإ�صالمي  �لعامل  تفاعل  يبدو  ال 

�ل�صعوب  �ن�صغال  من  وبالرغم  و�ملتوقع.  �لتقليدي  �لعام  �ل�صياق  عن  خمتلفاً 

�الإ�صالمية بهمومها �ملحلية، و�لبعد �جلغر�يف �لكبري عن فل�صطني، �إال �أن فل�صطني و�لقد�ص و�الأق�صى 

تبقى مما جتتمع وجُتمع عليه �الأمة �الإ�صالمية. كما تظل �ل�صعوب متقدمة يف �هتمامها وتفاعلها على 

قياد�تها �لر�صمية و�أنظمتها �ل�صيا�صية، بالرغم من �أن �لكثري من �لدول �الإ�صالمية ال توفر تغطيات 

�إعالمية كافية ملا يحدث يف فل�صطني، �إ�صافة �إىل �أن تقوم باأن�صطة تعبوية يف هذ� �الجتاه.

على  يركز  لكنه  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  �ملتعلقة  �لعامة  �الإ�صالمية  �حلالة  ي�صتقرئ  �لف�صل  وهذ� 

منوذجني هما تركيا و�إير�ن؛ وهما من �لبلد�ن �الأكرث تفاعالً مع ق�صية فل�صطني، مع �ختالف و��صح 

يف طريقة تناول كلٍّ منهما لق�صية فل�صطني.

طو�ل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت 

جتاه  �ملتبعة  �صيا�صاتها  يف   2017–2016 �صنتي 

�لق�صية �لفل�صطينية، وقد �حتلت ق�صية �لقد�ص مزيد�ً من �هتمام �ملنظمة، ب�صبب �زدياد �ال�صتهد�ف 

�الإ�رش�ئيلي ملدينة �لقد�ص ب�صكل عام، وللم�صجد �الأق�صى ب�صكل خا�ص، طو�ل تلك �لفرتة.

�الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  لق�صايا  دعمها  يف  �ملنظمة  حترك  �إىل  وباالإ�صافة 

�لفل�صطيني  �لد�خلي  �النق�صام  �إنهاء  �صبيل  يف  �ملبذولة  �جلهود  �ملنظمة  �صجعت  فقد  �الإ�رش�ئيلي، 

و�إمتام ملف �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص.

�إذ �لفل�صطينية،  �لق�صية  على  بظاللها  تلقي  �لعربية  �ملنطقة  �أزمات  ز�لت  ما  �أخرى  جهة   من 

ما ز�لت حالة �ل�صيولة يف دول “�لربيع �لعربي” جتعل من �لق�صية �لفل�صطينية يف موقع متاأخر من 

�ُصلَّم �أولويات �ملجتمع �الإقليمي و�لدويل.

�صيا�صات  يف  تغيري  �أي  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتفاعالت  مل�صار  قر�ءتنا  يف  نقع  ال  نكاد 

2016–2017، فال جند ما هو خمتلف عما كانت تقوم به  �لتعاون �الإ�صالمي خالل �صنتي  منظمة 

طو�ل �ل�صنو�ت �لطويلة من عمرها؛ فمن جهة، ما تز�ل حالة �ال�صتنكار و�لتنديد هي �ل�صمة �الأبرز 

�لتي تفاعلت من خاللها �ملنظمة يف مو�جهة �أي �نتهاك �إ�رش�ئيلي �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، �أو �صّد 

�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف فل�صطني. ومن جهة �أخرى ما ز�ل �ل�صقف �ل�صيا�صي لدى �ملنظمة 

هو �صقف �لدول �لر�عية لها، وهو مبادرة �ل�صالم �لعربية �لتي طرحها �الأمري عبد �هلل يف قمة بريوت 

مقدمة

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي
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 ،2016 �أبريل  ني�صان/  �لتي عقدت يف  �الإ�صالمي يف قمتها  �لتعاون  �أكدت منظمة  2002، حيث  �صنة 

وعلى  �الإ�صالمية،  لالأمة  بالن�صبة  �ل�رشيف  و�لقد�ص  فل�صطني  ق�صية  مركزية  على  �إ�صطنبول،  يف 

�رشورة عقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم” يف وقت مبكر، لو�صع �آلياٍت لتوفري �حلماية �لدولية لل�صعب 

1967، مبا يف ذلك  �لفل�صطيني، و�إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 

.
1
�رشقي �لقد�ص، تنفيذ�ً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة ومبادرة �ل�صالم �لعربية

ويف �ل�صياق نف�صه، عّد �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني، يف كلمته 

�أمام �ملوؤمتر �لدويل لدعم “عملية �ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط، و�لذي عقد يف باري�ص يف 2017/1/15، 

�أن مبادرة �ل�صالم �لعربية متثل فر�صة تاريخية، وو�قعية، وجدية، وخطوة �صجاعة نحو حتقيق 

�ل�صالم، و�ال�صتقر�ر، و�الأمن يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. كما �صدد �لعثيمني على �أن �رشقي �لقد�ص 

.
2
ت�صكل جزء�ً ال يتجز�أ من �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، عا�صمة دولة فل�صطني

�لبو�بات  و�صع  خالل  من  �الأق�صى  �مل�صجد  ��صتهدفت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �صوء  ويف 

�الإلكرتونية، ومنع �مل�صلني من �لدخول �إال عب هذه �لبو�بات، دعت �ملنظمة �إىل �جتماع طارئ على 

�لتي  �الأعمال �ال�صتفز�زية  �ملنظمة  2017/8/1. وقد د�نت  �ملنظمة يف  م�صتوى وزر�ء خارجية دول 

قامت بها “�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك �إغالق �مل�صجد �الأق�صى، ومنع �لفل�صطينيني م�صلمني وم�صيحيني 

من ممار�صة حقهم �لطبيعي يف �لعبادة يف �الأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص �ل�رشيف. و�أكدت على رف�صها 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لقو�ت �ملحتلة، وحّذرت من �أن �أي خطو�ت مماثلة يف �مل�صتقبل �صوف تكون 

غري مقبولة، وغري قانونية، وينبغي مو�جهتها من قبل �ملنظمة. كما رف�صت رف�صاً قاطعاً �ملمار�صات 

�مل�صتعمر�ت بناء  ذلك  يف  مبا  �ل�رشيف،  �لقد�ص  مدينة  يف  �مل�رشوعة  غري  �ال�صتعمارية   و�الإجر�ء�ت 

.
3
غري �لقانونية

ويف �صياق �مل�صاريع �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية فقد �أعلن �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي 

�الإ�صالمي  �لت�صامن  �صندوق  فيها  �أ�صهم  �لتي  �ملالية  �لبيانات  عن  �لعثيمني،  �أحمد  بن  يو�صف 

وذلك  دوالر،  مليون   27 نحو  بلغت  و�لتي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  دعم  يف  �ملنظمة  عن  �ملنبثق 

�لبنك �الإ�صالمي  �أ�صهم  �أخرى  .  ومن جهة 
42017 1974 وحتى �صنة  تاأ�صي�ص �ل�صندوق �صنة  منذ 

للتنمية خالل �صنة 2016، وعب وكالة �الأونرو� بتمويل م�رشوع الإعادة �إعمار 260 منزالً دمر خالل 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، وقد بلغت �لقيمة �ملالية للم�رشوع 10 ماليني 

�ملياه، وحمطات  و�لبلديات،  �مل�صايف،  لتزويد  دوالر  مليون   2.5 بقيمة  دعم  �إىل  باالإ�صافة   دوالر، 

.
5
و�ل�رشف �ل�صحي بالوقود

ويف �الإطار نف�صه، كانت �ملنظمة قد عقدت موؤمتر�ً دولياً بال�رش�كة مع جلنة �الأمم �ملتحدة �ملعنية 

وقد   ،2017 يوليو  متوز/  يف  وذلك  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة 
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طالبت  وقد  للقد�ص،  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �لدعم  توفري  يف  �لدولية  �ملنظومة  دور  �ملوؤمتر  تناول 

�الحتالل  و�إنهاء  �ال�صتيطان،  لوقف  مب�صوؤولياته  �لدويل  �ملجتمع  ��صطالع  “ب�رشورة  �ملنظمة 

لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1967 مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، وحّل م�صكلة �لالجئني ح�صب 

�إىل حل �لدولتني، ]باعتبار ذلك[ �ل�صبيل �لوحيد الإقامة �صالم عادل و�صامل يف  قر�ر 194، و�صوالً 

.
منطقة �ل�رشق �الأو�صط”6

بنمطية  ��صتمرت   2017–2016 �الإ�صالمي خالل �صنتي  �لتعاون  فاإن منظمة  �لقول،  وخال�صة 

تكاد  �لتي  لها  �لر�عية  �لدول  �صيا�صات  �إىل  حتتكم  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �ملعتادة  �لعمل 

ب�صماتها  و�صع  على  تعمل  �أن  دون  و�لرتحيب،  و�ال�صتنكار  �لتنديد  �صيا�صات  على  تقت�رش  �أن 

�خلا�صة و�ملبا�رشة يف تغيري �لو�قع �ل�صيا�صي و�الإن�صاين �ملرتدي، �لذي ما ز�ل �ل�صعب �لفل�صطيني 

 يعي�ص فيه طو�ل ما يقرب من �صبعة عقود؛ وهو �لدور �لذي تنتظره �ل�صعوب �الإ�صالمية من منظمة

باأن  �لو��صح  غري  ومن  و�لعربية.  �الإ�صالمية  لالأمتني  �ملركزية  �لق�صية  جتاه  �الإ�صالمي  �لتعاون 

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي تعمل على لعب هذ� �لدور، يف ظّل ما تعاين منه �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية 

من ت�صققات د�خل �ملنظومات �لعربية و�الإ�صالمية �جلامعة لدول �ملنطقة، وما تعانيه هذه �لدول من 

فجوة ما تز�ل تت�صع يوماً بعد يوم بني �الأنظمة �حلاكمة وبني �صعوبها.

تركيا،  يف  وخارجية  د�خلية  متغري�ت  عدة   2015–2014 �ل�صنتان  �صهدت 

كما  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �لرتكي  �الهتمام  يف  مرحلي  �نكفاء  �إىل  �أدت 

�أ�صهمت �لقطيعة �لديبلوما�صية مع كل من تل �أبيب و�لقاهرة يف حتديد �لدور �لرتكي فيها، و�صهدت 

لقاء�ت متكررة بني �لطرفني �لرتكي و�الإ�رش�ئيلي لبلورة �تفاق الإعادة �لعالقات. وكنا قد توقعنا يف 

�لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني 2014–2015 عودة �لعالقات بني �لطرفني مبا ي�صمل “تخفيف” 

�حل�صار عن قطاع غزة ولي�ص “ك�رشه” كما ن�صت �ل�رشوط �لرتكية �لثالثة �ملعلنة للتطبيع، وعدم 

.
7
عودة �لعالقات بني �لطرفني حلالة “�لتحالف” �لذي �صاد يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين

�النقالب  حماولة  مقدمتها  يف  مزدحمة،  حملية  تركية  �أجندة   2017–2016 �ل�صنتان  تخللت 

مع  �لع�صكرية  و�ملو�جهة  �لدولة،  موؤ�ص�صات  يف  �ملو�زي  �لتنظيم  ومكافحة   2016 �صيف  �لفا�صلة 

 ،Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanê—PKK)l �لكرد�صتاين  �لعمال  حزب 

وم�صار مت�صارع يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية ب�صكل عام نحو تدوير �لزو�يا مع عدد من �لدول، 

كما ت�صمنتا �حلدَث �الأبرز على �صعيد �لق�صية �لفل�صطينية، وهو �تفاق تطبيع �لعالقات مع دولة 

�الحتالل يف حزير�ن/ يونيو 2016.

ثانيًا: تركيا
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والأن �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية جتاه خمتلف �لق�صايا، ومنها �لق�صية �لفل�صطينية، تتحدد وفق 

عو�مل ثالثة، هي: �مل�صهُد �لد�خلي يف تركيا، و�ملتغري�ُت �الإقليمية و�لدولية �ملوؤثرة يف �صيا�صة تركيا 

�ل�صيا�صة  متغري�ت  لتحليل  نف�صها  تفر�ص  �أهمية  فثمة  �لق�صية،  تلك  وتطور�ُت  عموماً،  �خلارجية 

�خلارجية �لرتكية و�أ�صبابها وتد�عياتها قبل �خلو�ص يف حمطات �ملقاربة �لرتكية للق�صية �لفل�صطينية 

خالل �ل�صنتني �ل�صابقتني.

متغريات ال�شيا�شة اخلارجية:

تعديل  و�رشورة  �خلارجية  �صيا�صتها  حول  حمتدماً  جدالً   2015 �صنة  من  بدء�ً  تركيا  �صهدت 

�لباحثني و�الإعالميني،  �إىل �صابق عهدها، وهي نقا�صات مل تقت�رش على قطاع  بو�صلتها وعودتها 

و�إمنا ��صرتك بها م�صوؤولون يف �حلزب �حلاكم و�حلكومة، و�صل ذروته مع ��صتقالة حكومة �أحمد 

د�ود �أوغلو Ahmet Davutoğlu وت�صلّم بن علي يلدرم Binali Yıldırım رئا�صة �حلكومة بعده، 

و�لذي �أعلن عن �الإطار �لناظم ل�صيا�صة حكومته �خلارجية حتت �صعار “تقليل عدد �خل�صوم وتكثري 

. وكان من �أهم �أ�صباب مر�جعات ثم متغري�ت �ل�صيا�صة �خلارجية 
8
عدد �الأ�صدقاء” يف �ملنطقة و�لعامل

�لرتكية ما يلي:

�صورية، يف  خ�صو�صاً  �خلارجية،  �ل�صيا�صة  يف  مهمة  �خرت�قات  �إحد�ث  يف  تركيا  �إخفاق   �أوالً: 

ال �صيّما بعد تغرّي �ملوقف �لدويل من نظام �الأ�صد، فيما يتعلق بنزع �ل�رشعية عنه متهيد�ً الإ�صقاطه، �إىل 

قبول �صمني بالتعاون معه للق�صاء على ما ي�صمى “�الإرهاب”.

ثانياً: دفعت تركيا ثمن مو�قفها �لد�عمة للقوى �لثورية �لعربية �صيا�صياً، و�قت�صادياً، و�جتماعياً، 

�أمنياً، من بينها فاتورة ��صت�صافة �أكرث من ثالثة ماليني الجئ �صوري، وحتري�ص بع�ص  و�أحياناً 

Ro-Ro Agreement �لرورو  �تفاقية  مثل  �قت�صادية  �تفاقيات  و�إلغاء  عليها،  �لعربية   �لدول 

، وتوقف �آلية �حلو�ر �ال�صرت�تيجي رفيع �مل�صتوى بني تركيا وجمل�ص �لتعاون 
9
�لبحرية مع م�رش

 Turkey-Gulf Cooperation Council (GCC) High Level Strategic لدول �خلليج �لعربي

Dialogue، و��صتهد�فها بالعمليات �الإرهابية و�النتحارية.

ثالثاً: �لعزلة �لتي عانت منها �أنقرة يف �الإقليم بعد �نقطاع �أو تر�جع �لعالقات مع كل من �إير�ن، 

و�لعر�ق، و�صورية، وم�رش، و�الإمار�ت، ودولة �الحتالل ثم الحقاً رو�صيا.

�أدت ل�صعف قدرة  ر�بعاً: �الأجندة �لرتكية �ملحلية �ملزدحمة باأحد�ث خطرية ومتالحقة، و�لتي 

تركيا على �لرتكيز و�الإجناز يف �مللفات �خلارجية، �أهمها �أحد�ث جزي بارك Gezi Park يف حزير�ن/ 

، ثم ��صتئناف حزب �لعمال 
11

، ثم حملة “�النقالب �لق�صائي” يف نهاية �ل�صنة نف�صها
يونيو 102013

�لكرد�صتاين لعملياته �لع�صكرية د�خل �ملدن و�لبلد�ت جنوب �رشقي �لبالد يف متوز/ يوليو 2015، 
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�إ�صافة �إىل عدة معارك �نتخابية فر�صت نف�صها ونتائجها و��صتحقاقاتها على حزب �لعد�لة و�لتنمية 

The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi—AKP)l �حلاكم.

خام�صاً: �ل�صغوط �لغربية على تركيا، ملحاولة �إعادة �حتو�ئها �صمن �ملنظومة �لغربية، بعد �أن 

�أبدت توجهاً نحو هام�ص من �ال�صتقاللية يف �صيا�صتها �خلارجية.

�صاد�صاً: �الأزمة �لرتكية - �لرو�صية على خلفية �إ�صقاط �ملقاتلة �لرو�صية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

�مل�صهد  يف  ميد�نية   - ع�صكرية  �الأوىل  لرتكيا:  ��صرت�تيجيتان  خ�صارتان  عنها  نتج  و�لتي   ،2015

، ثم 
12

�ل�صوري؛ و�لثانية �صيا�صية - ��صرت�تيجية باحلاجة لالقرت�ب مرة �أخرى من �ملوقف �لغربي

��صتحقاقات �لتقارب مع رو�صيا يف �لق�صية �ل�صورية حتديد�ً.

�صابعاً: �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف متوز/ يوليو 2016، بكل تد�عياتها �لع�صكرية، و�الأمنية، 

ومكافحة  �لتقرير،  هذ�  كتابة  حتى  �مل�صتمرة  �لطو�رئ  حالة  وفر�ص  و�القت�صادية،  و�ل�صيا�صية، 

تركيا  عالقات  يف  �لتوتر  و�زدياد  �لرتكية،  للحكومة  كاأولوية  و�خلارج  �لد�خل  يف  �ملو�زي  �لتنظيم 

�لغربية، ومبا ت�صمنته �أي�صاً من ر�صائل �صغط من �خلارج، و�صلت ل�صانع �لقر�ر �لرتكي بالرغم 

من ف�صل �ملحاولة.

وتبلورت �ملتغري�ت �ال�صرت�تيجية يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف ثالثة �صياقات رئي�صية هي:

�الأول: �لبحث عن �رش�كات جديدة يف �ملنطقة، كما ح�صل مع قطر، ثم �ملحاولة مع �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، و�صوالً موؤخر�ً للتفاهمات مع كل من رو�صيا و�إير�ن.

�لثاين: �لتحول �لتدريجي من �العتماد �لكلي على “�لقوة �لناعمة” يف �ل�صيا�صة �خلارجية �إىل ما 

�لن�صبية”.  “�لقوة �خل�صنة  �أو ما قد يكن ت�صميتها  يكن �عتبارها حالة هجينة مع �لقوة �خل�صنة، 

�أمثلة ذلك تطوير �ل�صناعات �لع�صكرية، و�إن�صاء قو�عد ع�صكرية خارج �لبالد يف كل من قطر  ومن 

و�ل�صومال، و�لعمليات �لع�صكرية خارج �حلدود مثل مع�صكر بع�صيقة، ودرع �لفر�ت، وعملية �إدلب.

�لثالث: حماوالت �إعادة �لعالقات �أو تدوير �لزو�يا وتخفيف حّدة �خلالف مع بع�ص �لدول مثل 

.
رو�صيا و�الإمار�ت ودولة �الحتالل، وفق مبد�أ “تقليل عدد �خل�صوم وتكثري عدد �الأ�صدقاء”13

العالقات مع الأطراف الفل�شطينية:

يف �ل�صنتني �ل�صابقتني، �للتني �صهدتا عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �أنقرة وتل �أبيب و�ملحاولة 

لتناول  خا�صة  �أهمية  ثمة  �لرتكية،  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  مهمة  ومتغري�ت  �لفا�صلة  �النقالبية 

�لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية يف ُبعَديها �لتقليديني، �أي �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة حما�ص، وبعد 

ثالث م�صتجد هو �لقيادي �لفتحاوي �ل�صابق حممد دحالن.
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حيث  تركيا،  �إىل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  زيار�ت  تكررت  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على 

 Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ص  و�لتقى   2016 �أبريل  ني�صان/  يف  ز�رها 

. وكرر �لزيارة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 
14

على هام�ص �لقمة �لـ 13 ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي

�إ�صماعيل  �لبملان  ورئي�ص  يلدرم،  علي  بن  �لوزر�ء  ورئي�ص  �أردوغان،  بالرئي�ص  خاللها  و�لتقى 

و�لتي   2017 �صنة  من  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �الأهم  �لزيارة  وكانت   .
15İsmail Kahraman كهرمان 

و�آخر  �لثنائية  للعالقات  �إ�صافة  �أجندتها،  ر�أ�ص  على  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ملف  و�صعت 

�لتطور�ت يف فل�صطني �ملحتلة، وخ�صو�صاً ب�صاأن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى وم�صرية “�ل�صالم” مع 

.
16

“�إ�رش�ئيل”، وفق بيان لرئا�صة �جلمهورية �لرتكية

يف  دور  لعب  �أنقرة  من  عبا�ص  وطلب  �لزيار�ت،  هذه  تكر�ر  على  �صاعد  �لذي  �الأمر  �أن  ويبدو 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ هو رغبته يف مو�زنة �لعالقات �لرتكية مع حما�ص، و�ال�صتفادة من متغري�ت 

�إ�صافة  �لتقارب بني حما�ص ودحالن،  �لتاأثري على م�صار  �لعالقات، وحماولة  �تفاق تطبيع  ما بعد 

ل�صعيه للتخفيف من �ل�صغوط �لعربية عليه.

ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  عّب  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  �لعالقات  �إعادة  �تفاق  بعد 

ينبغي  �أي جهود تركية يف قطاع غزة  �أن  باالتفاق، موؤكد�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ملالكي عن ترحيب 

. كما �ت�صل �لوزير �أي�صاً بنظريه �لرتكي با�صم �لرئي�ص عبا�ص 
17

�أن متر عب �حلكومة �لفل�صطينية

�إثر �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف متوز/ يوليو 2016، مهنئاً تركيا “بانت�صار �لديقر�طية وهزية 

ماليني  ع�رشة  بتحويل  �أنقرة  قر�ر  �لطرفني،  بني  �لعالقة  تطور  على  يدلل  ومما   .
�النقالبيني”18

يف  �مل�صاريع  تنفذ  كانت  �أن  بعد  �الأوىل،  للمرة  مبا�رش  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خلزينة  دوالر 

 Turkish )تيكا(  �لرتكية  و�لتعاون  �لتن�صيق  وكالة  عب   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

 Cooperation and Development Agency (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

�لقر�ر  وهو  م�صطفى،  فائد  �أنقرة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  ذكر  ح�صبما   ،Başkanlığı—TİKA)l

�لدويل �مللتقى  �لرئي�ص �لرتكي على هام�ص  �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل مع   �لذي �تخذ بعد لقاء رئي�ص 

.19International Forum on al-Quds Waqfs الأوقاف �لقد�ص

على �صعيد �لعالقة مع حركة حما�ص، تو��صلت �للقاء�ت �لرتكية مع قيادتها، ومنها لقاء رئي�ص 

�لوزر�ء يف حينها �أحمد د�ود �أوغلو مع رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلما�ص خالد م�صعل يف �لدوحة 

. بيد �أن تقدم �ملفاو�صات بني �أنقرة وتل �أبيب، بخ�صو�ص �التفاق، و�صع 
يف ني�صان/ �أبريل 202016

“�إ�رش�ئيل”  ��صرت�ط  عن  �لتقارير  بع�ص  حديث  ظّل  يف  �ملجهر،  حتت  وحما�ص  تركيا  بني  �لعالقات 

. وقد نفى وزير �خلارجية 
22

، وهو ما رف�صه �جلانب �لرتكي
21

قطع تركيا �لعالقة معها قبل �التفاق

يف  �لوحدة  حتقيق  �أجل  “من  �حلركة  مع  �للقاء�ت  ��صتمر�ر  على  و�أكد  �ل�رشط  هذ�  وجود  �لرتكي 
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�أن  فل�صطني بني حما�ص وحركة فتح، وللم�صاهمة يف م�صرية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”، م�صيفاً 

.
“�إ�رش�ئيل �ليوم �أي�صاً تعرتف �أنه ال يكن �إقامة �صالم د�ئم من دون حما�ص”23

�ل�صلطة  )فتح/  �الأهم  �لفل�صطينيني  �لطرفني  مباركة  �إظهار  على  �لرتكي  �جلانب  حر�ص  وقد 

و�أ�صار   ،
24

بيومني �التفاق  عن  �الإعالن  قبل  م�صعل  �أردوغان  ��صتقبل  حيث  لالتفاق،  وحما�ص( 

�التفاق  على  حما�ص  عّقبت  وقد   .
�إيجابي”25 ب�صكل  �لو�صع  “يقيّمان  وم�صعل  عبا�ص  �أن  �إىل  الحقاً 

وللجهود  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  “�لرئي�ص  �صكر  لكنه  مبا�رش،  ب�صكل  تاأييده  جتنب  ببيان 

وقد   .
ح�صارها”26 من  و�لتخفيف  غزة،  يف  �أهلنا  مل�صاعدة  �ملبذولة  و�ل�صعبية  �لر�صمية  �لرتكية 

، كما رف�ص 
27

قابلت �أنقرة ذلك با�صتمر�ر �لعالقة مع حما�ص على �لرغم من �ل�صكاوى �الإ�رش�ئيلية

 �أردوغان يف لقائه مع �لقناة �لعبية �لثانية �عتبارها “حركة �إرهابية”، و�إمنا “جهة �صيا�صية ن�صاأت

.
العتبار�ت وطنية”28

حما�ص،  قياد�ت  مع  �لعلنية  �لر�صمية  �لرتكية  �للقاء�ت  �أبيب،  تل  يف  �لرتكي  �التفاق  بعد  غابت، 

وهو تطور �أ�صهم به الحقاً و�إىل حّد ما �لتغرّي �لقيادي يف حما�ص، و�لذي نقل قيادتها �إىل د�خل قطاع 

غزة. لكن يف �ملقابل ��صتمرت بع�ص �للقاء�ت غري �ملعلنة، وم�صاركة بع�ص قياد�ت حما�ص يف �أن�صطة 

�لهاتفية،  �لر�صمية و�الت�صاالت  �لبيانات  للتخاطب عب  �إ�صافة  �لرتكية،  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�ص�صات 

ر�أ�صها  وعلى  �لرتكية  و�لقيادة  �لرتكي  “�ل�صعب  هناأ  �لذي  �لفا�صل  �النقالب  بعد  حما�ص  بيان  مثل 

 ،
�لديقر�طي”29 �خليار  على  �لع�صكري  �النقالب  حماولة  بف�صل  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرئي�ص 

�إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  للمكتب  �جلديد  �لرئي�ص  لتهنئة  �لرتكي  �خلارجية  وزير  و�ت�صال 

ت�رشيح  مثل  حما�ص،  وبني  بينها  م�صافة  و�صعت  �لرتكية  �لت�رشيحات  بع�ص  �أن  غري   .
30

هنية

 �ل�صفري �ملعنّي يف “�إ�رش�ئيل” كمال �أوكيم Kemal Ökem عن �أن “�أنقرة توؤيد �ل�صعب �لفل�صطيني يف

 ،
32

�ل�صيا�صية حما�ص  بوثيقة  �لرتكية  �لقياد�ت  �أ�صادت  بينما   ،
حما�ص”31 حركة  ولي�ص  غزة  قطاع 

.
33

وباتفاق �مل�صاحلة مع حركة فتح

و�أما �ل�صلع �لثالث يف �جلانب �لفل�صطيني، وهو حممد دحالن، فمثَّل �جلانب �ل�صلبي يف �لعالقات 

�لرتكية - �لفل�صطينية يف �لفرتة 2016–2017. فقد بد�أت و�صائل �الإعالم �لرتكية �لتحذير من دوره 

�أنه يخطط التهام تركيا  �إىل  �لتقارير  �أ�صارت بع�ص  ، كما 
34

�نقالب و�صيك يف تركيا ب�صكل مبكر يف 

ت�صّدر  �لفا�صلة،  �النقالبية  �ملحاولة  وبعد   .
35

له تتبع  لعنا�رش  ملفقة  �عرت�فات  عب  د�ع�ص،  بدعم 

 دحالن عناوين �ل�صحف وو�صائل �الإعالم �لرتكية، باعتباره �لو�صيط �لذي من خالله دبرت دولة

مثل  �صابقة  �صغب  �أحد�ث  عن  م�صوؤوالً  وباعتباره  بل  ؛ 
36

لالنقالب �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�هلل  لفتح  به  �ملرتبطة  “�لغد”  قناة  ��صت�صافة  �لتقارير  هذه  دعم  وقد   ،2013 �صنة  يف  بارك  جزي 

�صحيفة حّذرت  وقد   .
37

�لفا�صلة �النقالبية  �ملحاولة  يف  �الأول  �ملتهم   ،Fethullah Gülen  غولن 
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عب  لرتكيا  �الإمار�ت  ��صتهد�ف  �أن  من  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  من  �ملقربة   Yeni Şafak �صفق  يني 

دحالن لن يتوقف، و�أن �الأزمة �خلليجية وح�صار قطر حمطة جديدة يف هذ� �ال�صتهد�ف من باب 

، حمذرًة من �إن�صائه مع�صكر�ً يف �صيناء �مل�رشية لتدريب �آالف �ملقاتلني لتنفيذ 
38

�القت�صاد هذه �ملرة

.
39

عمليات �صّد تركيا، و�ل�صود�ن، وقطر

ولعل هذه �ل�صورة، بالغة �لقتامة لدحالن يف �ل�صاأن �لرتكي، كانت من �أ�صباب “عتب” �أنقرة على 

حما�ص يف لقاء�تها معه يف �لقاهرة يف حزير�ن/ يونيو 2017، وقد ر�أى بع�ص �ملر�قبني �أن ��صت�صافتها 

.
40

لعبا�ص، بعدها، ر�صالة و��صحة عن عدم ر�صاها عن هذ� �مل�صار

العالقات الرتكية – الإ�رشائيلية:

مرمرة مايف  �صفينة  نا�صطي  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �عتد�ء  �إثر  �لديبلوما�صية  �لقطيعة   منذ 

Mavi Marmara Ship و�صقوط ع�رشة �صهد�ء �أتر�ك على متنها، �أ�رشت تركيا على �رشوط ثالثة 

وك�رش  �ل�صهد�ء،  عو�ئل  وتعوي�ص  ح�صل،  عما  �العتذ�ر  هي  �الحتالل،  دولة  مع  عالقاتها  لتطبيع 

 ،2013 �آذ�ر/ مار�ص �صنة  �حل�صار عن غزة. تكررت �للقاء�ت بني �جلانبني دون نتيجة تذكر حتى 

. ثم و�فقت 
41

حني �عتذر بنيامني نتنياهو من �أردوغان، ب�صغط من �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما

.
42

“�إ�رش�ئيل” �صنة 2014 على تعوي�ص �أ�رش �ل�صحايا مببلغ 20 مليون دوالر، دون �أن تنفذ ذلك

ومنذ �لن�صف �لثاين من 2015 بد�أت �حلمالت �الإعالمية بني �جلانبني باخلفوت نتيجة �للقاء�ت 

�النقالبية  �ملحاولة  يف  �ملفرت�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لدور  �أن  لدرجة  �التفاق،  توقيع  من  قريبة  بدت  �لتي 

�مل�صوؤولني  بع�ص  �أن  من  �لرغم  على   ،
43

�لنقا�ص من  قليالً  حظاً  �إال  ياأخذ  مل   2016 �صيف  �لفا�صلة 

.
44

�الإ�رش�ئيليني مل يخفو� رغبتهم بنجاح �النقالب على �أردوغان و�حلكومة �لرتكية

�لعالقات  يعيد  لتفاهم  �لتو�صل  عن  ر�صمياً  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   ،2016/6/27 يف 

�ل�صعب  عن  �حل�صار  رفع  يف  كبري  ب�صكل  �صي�صهم  �أنه  موؤكد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لديبلوما�صية 

�لفل�صطيني عامة وقطاع غزة ب�صكل خا�ص، والفتاً �إىل �أن تطبيع �لعالقات ي�صمل كافة �ملجاالت، و�أن 

.
45

�لعالقات �القت�صادية و�لتعاون حول �مل�صائل �ملتعلقة باملنطقة تندرج �صمن �أولويات �لطرفني

�أنه بحث �ملو�صوع مع  ويف �ليوم �لتايل، حتدث �لرئي�ص �لرتكي �أردوغان عن �التفاق، مو�صحاً 

م�صعل،  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص 

و�أن “�مل�صوؤولني �لفل�صطينيني يقيّمون �لو�صع ب�صكل �إيجابي”، موؤكد�ً على �أن تركيا “رف�صت لغاية 

�ليوم �أي �رشوط �أو �صغوط من �صاأنها �الإخالل بحقوق �لفل�صطينيني”، وقال باأن �أول �صفينة تركية 

�إىل  �أيام  10 ماليني كغ( من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �صتتحرك خالل  �آالف طن )قر�بة  حمملة بع�رشة 

.
46

قطاع غزة
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عمل  جتاه  تركية  �لتز�مات  ت�صمنت  �التفاق  بنود  �أن  عن  حتدثت  �إ�رش�ئيلية  تقارير  على  ورد�ً 

، نقلت وكالة �أنباء �الأنا�صول Anadolu Agency عن م�صوؤول 
حما�ص �لع�صكري �صّد “�إ�رش�ئيل”47

 .
تركي رفيع �مل�صتوى �أن “�التفاق ال يت�صمن �أي بند يتعلق بحركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(”48

كما �أكد �أردوغان يف حديثه للقناة �لعبية �لثانية على �أن “حركة حما�ص لي�صت �إرهابية، و�إمنا جهة 

 .
�صيا�صية ن�صاأت العتبار�ت وطنية”49

ال  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  �أن  على  �لتاأكيد  على  �الأتر�ك  �مل�صوؤولون  حر�ص  وقد 

�الإ�رش�ئيلية، وفق ما �رشح وزير �خلارجية مولود جاوي�ص  �النتهاكات  �أنقرة على  يعني �صكوت 

، وال تغري�ً جوهرياً يف �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية، كما 
50Mevlüt Çavuşoğlu أوغلو�

.
51İbrahim Kalın جاء على ل�صان �لناطق با�صم رئا�صة �جلمهورية �إبر�هيم كالني

“�إ�رش�ئيل”  �أ�صا�ص دفع  ت�صمنت بنود �لتفاهم عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لبلدين، على 

�أ�صكال  كل  من  و“مو�طنيها  �إعفائها  مقابل  �ل�صحايا  الأقارب  كتعوي�صات  دوالر  مليون   20 مبلغ 

�لرتكية،  �جلمهورية  با�صم  )�عتباريني(  معنويني  �أو  طبيعيني  �أ�صخا�ص  طلب  حيال  �مل�صوؤولية 

.
حماكمتها قانونياً يف تركيا، ب�صكل مبا�رش �أو غري مبا�رش، بخ�صو�ص حادثة �صفينة مايف مرمرة”52

وقد خل�ص يلدرم �خلطو�ت �لالحقة كالتايل: 

�أوالً: تفعيل �ل�صفار�ت وتعيني �صفر�ء لدى �لدولتني فور م�صادقة �لطرفني على �لتفاهم.

ثانياً: يتوىل �لبملان �لرتكي و�لوز�ر�ت �ملعنية يف تل �أبيب عملية �مل�صادقة على �لتفاهم.

ثالثاً: ��صتكمال توكي )موؤ�ص�صة �الإ�صكان �لرتكية( TOKİ م�صاريعها يف غزة.

.
53

ر�بعاً: ت�رشيع �إن�صاء �ملنطقة �ل�صناعية يف منطقة جنني

“�إ�رش�ئيل” يف �لعالقات مع  �ملتعلق بتطبيع  �لقانون  �لبملان �لرتكي على م�رشوع   وقد �صادق 

.
، و�أقرها �لرئي�ص يف 552016/9/1

54
20 �آب/ �أغ�صط�ص

مثل  �لفل�صطينيني،  تلم�ص  قد  تف�صيلية  �أو  �صكلية  �إيجابيات  ثمة  وتد�عياته،  �التفاق  تقييم  عند 

تركيا  لعب  �إمكانية  �أو  الحقاً(،  عنها  يرت�جع  �أن  لالحتالل  يكن  )�لتي  �حل�صار  تخفيف  �إجر�ء�ت 

دور�ً �صاغطاً على �الحتالل �أو �صابطاً ملو�قفه الحقاً. لكن هذه “�الإيجابيات” �ملفرت�صة تكاد تكون 

ال ت�صاوي �صيئاً �أمام �خل�صائر �ال�صرت�تيجية لتقارب دولة م�صلمة بحجم تركيا مع دولة �الحتالل، 

وعودة �لتن�صيق �ال�صتخباري و�لع�صكري بينهما، �إ�صافة �إىل عمل دولة �الحتالل على ك�رش �حلاجز 

�لنف�صي �لذي بني على �صعيد �ل�صعب �لرتكي على مدى �صنو�ت، و“تعاون” �لطرفني يف �ملوؤ�ص�صات 

يف  �لكيان  م�صاركة  على  “�لفيتو”  تركيا  رفعت  حني  �التفاق،  �إبر�م  قبل  بد�أ  �لذي  وهو  �لدولية؛ 

،North Atlantic Treaty Organization (NATO)l )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  حلف   مناور�ت 
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 Western European and �أخرى  ودول  �لغربية  �أوروبا  جمموعة  �ختيار  على  تعرت�ص  ومل 

ح�صل ما  وهو  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لقانونية  �للجنة  لرئا�صة  �ملر�صحه   Others Group (WEOG)l 

.
يف 562016/6/13

تالحقت �خلطو�ت بني �لطرفني، ف�صّمت “�إ�رش�ئيل” �صفريها يف �أنقرة، و�صمَّت تركيا �صفريها يف 

، و�أ�صقطت حمكمة تركية �لدعاوى �ملرفوعة �صّد �ل�صباط 
تل �أبيب يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 572016

�الإ�رش�ئيليني �الأربعة �ملحاكمني غيابياً يف ق�صية �العتد�ء على �صفينة مرمرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 

. و�أعلن �لطرفان يف �ل�صهر نف�صه عن بدئهما مفاو�صات الإبر�م “�تفاق حممي” 
58

من �ل�صنة نف�صها

.
59

ب�صاأن �لغاز �لطبيعي يف حقول �رشقي �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط

وكما كان متوقعاً، فلم تعد �لعالقات بني �لطرفني ملا كانت عليه قبل �لعد�لة و�لتنمية، حتديد�ً يف 

�لفرتة �لذهبية لها يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين. فا�صتمرت �لت�رشيحات �لت�صعيدية من �جلانبني 

“�أردوغان كان وما ز�ل عدو�ً  �أن   2017 �أيار/ مايو  �لكني�صت يف  يف عدة حمطات، حيث ر�أى رئي�ص 

�ملطالبة  �أردوغان  ت�رشيحات  �إثر  �جلانبني  خارجية  وز�رتي  بني  �صجال  حدث  كما  ؛ 
الإ�رش�ئيل”60

و�صف  حيث   ،2017 يوليو  متوز/  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �الإلكرتونية  �لبو�بات  برفع  �أبيب  لتل 

ت�رشيحات   Hüseyin Müftüoğlu �أوغلو  مفتي  ح�صني  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث 

�لرتكي،  �لرئي�ص  هاجمت  و�لتي   Emmanuel Nahshon نح�صون  عمانوئيل  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

.
بـ“�لوقحة”61

وقد جاءت �لتنديد�ت �لرتكية باإجر�ء�ت دولة �الحتالل من خمتلف �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية، فدعت 

�لناطق  ور�أى   ،
62

�الأق�صى �مل�صجد  دخول  عن  “فور�ً”  �حلظر  رفع  �إىل  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة 

“�إ�رش�ئيل” �إغالق  باأن   Numan Kurtulmuş كورتوملو�ص  نعمان  حينها  �لرتكية  �حلكومة   با�صم 

. كما �ت�صل �لرئي�ص �لرتكي بنظريه �الإ�رش�ئيلي 
للم�صجد �الأق�صى “قر�ر موؤمل وال يكن قبوله”63

�لبو�بات  �صحب  �إىل  ود�عياً  �الأق�صى”،  للم�صجد  �مل�صلمني  بدخول  “�ل�صماح  �رشورة  على  موؤكد�ً 

.
64

�الإلكرتونية منه

و�صمن �صل�صلة �لت�رشيحات �لرتكية يف �الجتاه ذ�ته، قال �لرئي�ص �لرتكي �إن بالده “لن ت�صمح بحظر 

�الأذ�ن يف �لقد�ص”، تعليقاً على م�رشوع �لقانون �الإ�رش�ئيلي �لد�عي لذلك. وحّذر من “جمرد �لتفكري 

�أ�صاد بالوثيقة �ل�صيا�صية  “خطاأ فادحاً”. كما  بنقل �ل�صفارة �الأمريكية ملدينة �لقد�ص”، معتب�ً ذلك 

�أو  �أجل �لق�صية �لفل�صطينية  “خطوة هامة �صو�ء من  �أنها  �إىل  �أ�صدرتها حركة حما�ص، م�صري�ً  �لتي 

. جاء ذلك يف كلمته �لتي �ألقاها يف �مللتقى �لدويل الأوقاف �لقد�ص، 
�لتو�فق بني حركتي حما�ص وفتح”65

�صمن �صل�صلة من �الأن�صطة و�لفعاليات �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية �ملُقامة على �الأر��صي �لرتكية، 

Parliamentarians for Jerusalem (PFJ)l �لقد�ص  الأجل  برملانيون  لر�بطة  �الأول  �ملوؤمتر   مثل 
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�أردوغان  وم�صاركة  �لرتكي،  )�لبملان(  �لكبري  �ل�صعب  جمل�ص  رئا�صة  برعاية  �أطلقت  �لتي  �لدولية 

، وم�صاركة 
662016 �لعد�لة و�لتنمية نهايات  �لوزر�ء و�لنو�ب من  ورئي�ص �لوزر�ء وعدد كبري من 

 .
67

�إ�صطنبول يف   2017 فب�ير  �صباط/  يف  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  يف  �أتر�ك  م�صوؤولني 

يف  توقيعه  مّت  �لذي  م�رشية،  برعاية  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �لقاهرة  �تفاق  �أنقرة  باركت  كما 

2017/10/12، و�أكدت �أنها “�صتو��صل دعم �الأ�صقاء �لفل�صطينيني جميعهم من �أجل �لتقدم بنجاح يف 

.
م�صرية �مل�صاحلة �لوطنية �لتي نر�ها �رشورة من �أجل �صالم و��صتقر�ر �ملنطقة”68

العالقات القت�شادية بني تركيا و“اإ�رشائيل”:

�لتفاهم  نقاط  �أبرز  من  كان  �أن  بعد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقاتها  تطبيع  يف  خطو�ت  تركيا  تقدمت 

من �لثاين  �لن�صف  يف  بينهما  �لعالقات  الإعادة  �إليه  �لطرفان  تو�صل  �لذي  �لرتكي   –  �الإ�رش�ئيلي 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  �آبار  من  غاز  خط  ملد  مفاو�صات  وتركيا  “�إ�رش�ئيل”  تبد�أ  �أن   ،2016 �صنة 

 Shaul مريدور  �صاوؤول  �ال�رش�ئيلي  �لتحتية  �لبنية  وز�رة  عام  مدير  �رشَّح  ما  وبح�صب   .
69

تركيا

 ،2016 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لدولية،  �القت�صادية  بلومبغ  وكالة  مع  له  مقابلة  يف   Meridor

فاإن مفاو�صاٍت جتري بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” للتو�صل �إىل �تفاق بينهما، ي�صمح بت�صدير �لغاز �إىل 

يف  حتى  فعاالً  �خلط  هذ�  يبقى  �أن  على  جديد،  �أنابيب  خط  عب   2019 �صنة  مطلع  من  �بتد�ء  تركيا 

. و�أو�صح رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي، بن علي يلدرم، يف 2016/6/27، 
70

حاالت تدهور �لعالقات بينهما

�أن تطبيع �لعالقات ي�صمل كافة �ملجاالت، و�أن �لعالقات �القت�صادية و�لتعاون حول �مل�صائل �ملتعلقة 

.
71

باملنطقة، تندرج �صمن �أولويات �لطرفني

على �ل�صعيد �القت�صادي، جرت عدة زيار�ت بني �لطرفني بعد تطبيع �لعالقات، فو�صل وزير 

�لرتكية  �ل�صياحية  �لوكاالت  �حتاد  رئي�ص  مع   ،Nabi Avcı �أفجي  نابي  �لرتكي  و�ل�صياحة  �لثقافة 

 Osman �آييك  عثمان  �الأتر�ك  �لفندقيني  �حتاد  ورئي�ص   ،Başaran Ulusoy �أولو�صوي  با�صار�ن 

Ayık، ورئي�ص جمعية �مل�صتثمرين �ل�صياحيني �الأتر�ك علي مر�د �إر�صوي Ali Murat Ersoy، يوم 

2017/2/6 �إىل مطار بن جوريون �لدويل Ben Gurion International Airport يف تل �أبيب، يف �أول 

�الأبي�ص  �لبحر  “معر�ص  �فتتاح  للم�صاركة يف حفل   ،2010 زيارة ر�صمية مل�صوؤول تركي منذ �صنة 

 East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition �ملتو�صط لل�صياحة 

l(Emitt)” بتل �أبيب، وليلتقي مع �أ�صحاب �رشكات �صياحية من �الأتر�ك و�الإ�رش�ئيليني، كما يزور 

 .
72

معر�صاً لل�صور عن �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية يف �أحد �ملر�كز �لثقافية، تنظمها وكالة �الأنا�صول

 - �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  �إنهاء  يف  �إ�رش�ئيل  مع  بالده  عالقة  ت�صهم  �أن  “يف  �أمله  عن  �أفجي  و�أعرب 

�الإ�رش�ئيلي”. و�أ�صار �إىل �أنه بحث مع نظريه �الإ�رش�ئيلي “تعزيز �لعالقات بني �لبلدين، وخا�صة يف 

�لقطاع �ل�صياحي، مو�صحاً، �أن 260 �ألف �صائح �إ�رش�ئيلي ز�رو� تركيا خالل �لعام �ملا�صي 2015، 
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وال �أرى �أي �صبب ينع رفع �لعدد �إىل 600 �ألف كما كان قبل �صنو�ت”. ولفت �لوزير �لرتكي �إىل �أن 

“ونريد لهذ�  �ألفاً   30 �إىل  �ملا�صية و�صل  �ل�صنة  “�إ�رش�ئيل” خالل  �لذين ز�رو�  �الأتر�ك  �ل�صياح  عدد 

.
�لعدد �أن يزد�د �أي�صاً”73

فيها  �صارك   ،2017/4/26 يف  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  حمادثات  جولة  �أنقرة  يف  �ختُتمت  كما 

مندوبون من وز�رتي خارجية �لدولتني، يف �إطار �حلو�ر �القت�صادي بينهما. وقالت رئي�صة �لوفد 

�آري بن  يافا  �القت�صادية،  لل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  ونائبة   �الإ�رش�ئيلي 

�إنه  ،Kol Israel-Reshet Bet بيت(  )ري�صيت  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة   ،Yaffa Ben-Ari 

��صتمر�ر�ً  ياأتي  �لذي  �القت�صادي”،  �لتعاون  وحتفيز  “توثيق  يف  �ملحادثات  خالل  �لبحث  جرى 

.
74

للحو�ر �ل�صيا�صي بني مديري وز�رتي �خلارجية �الإ�رش�ئيلية و�لرتكية

من   120 من  �أكرث  ي�صّم   ،2017 مايو  �أيار/  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  تركي  �قت�صادي  وفد  وو�صل 

�لطاقة  بينهم م�صّدرون ومديرون عامون ل�رشكات تركية كبى، يف جماالت  �الأعمال، من  رجال 

و�لبناء و�لطري�ن و�لغذ�ء و�لزر�عة، �الأمر �لذي ي�صري �إىل تعزيز �لعالقات �القت�صادية و�ل�صيا�صية 

Mehmet Büyükekşi، �لذي ير�أ�ص  بني �لطرفني. ودعا رئي�ص �لوفد �لرتكي حممد بويوكيك�صي 

�لتجاري لرتكيا و“�إ�رش�ئيل”، خالل فرتة  �لتبادل  �إىل م�صاعفة حجم  �مل�صّدرين يف بالده،  جمل�ص 

زمنية ال تتجاوز خم�صة �أعو�م، الفتاً �لنظر يف حديث مع �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، 

جتاه  �الأتر�ك  وكذلك  �الأتر�ك،  جتاه  �الإ�رش�ئيليني  �ملو�طنني  ت�صور  لتغيري  حان  “�لوقت  �أن  �إىل 

مليار�ت   3.9 من  تنمو  �أن  يكن  �لبلدين  بني  �لبينية  �لتجارة  باأن  ثقته  عن  و�أعرب  �الإ�رش�ئيليني”. 

دوالر �إىل �أكرث من 10 مليار�ت دوالر خالل �خلم�صة �أعو�م �ملقبلة. و�صّدد على �أن تعزيز �لعالقات 

�أي�صاً  بل  وح�صب،  �لتجارية  �ل�صوق  يف  �إيجاباً  يوؤثر  ال  و�الأتر�ك،  �الإ�رش�ئيليني  �الأعمال  رجال  بني 

.
75

بالعالقات �ل�صيا�صية، وعلى نحو متز�يد

�لبلدين،  بني  �لتجارية  �لعالقات  على  �صلبياً  مرمرة،  و�صفينة  �حلرية  �أ�صطول  �أحد�ث  توؤثر  مل 

نائيه  �إيتان  �أكد   ،2017 يوليو  متوز/  ففي  باالزدهار،  �أخذت  �لعالقات  ولكن  مفرت�صاً،  كان  كما 

يعتمد  ال  �لبلدين  بني  �لتجارية  �لعالقات  و�قع  �أن  تركيا،  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صفري   ،Eitan Na’eh

�لبلدين يف وقتنا هذ� و�صل �إىل �إن حجم �لتجارة بني كال   على ��صتقر�ر �لعالقات �ل�صيا�صية، وقال 

.
76

�أربعة مليار�ت دوالر �صنوياً تقريباً، و�أ�صاف �أن هناك �حتمال كبري �أن يت�صاعف

العالقات القت�شادية بني تركيا والفل�شطينيني:

 ،2016 �آذ�ر/ مار�ص  �لِهبَات و�لتبعات �لرتكية �لر�صمية و�الأهلية للفل�صطينيني، ففي  ��صتمرت 

على  �صكنية  وحدة   320 �إن�صاء  م�رشوع  بتنفيذ  )تيكا(،  �لرتكية  و�لتعاون  �لتن�صيق  وكالة  بد�أت 

�لبنى �لتحتية من  �إىل توفري   يف منطقة و�دي غزة و�صط قطاع غزة، باالإ�صافة 
2
�ألف م  20 م�صاحة 
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طرق و�صبكات مياه و�رشف �صحي وكهرباء وغريها، بتكلفة 13.5 مليون دوالر، وفقاً ملدير مكتب 

.
77Bülent Korkmaz فل�صطني يف تيكا، بولنت كوركماز

لتلبية  دوالر،  مليون   1.5 بـ  غزة  قطاع  م�صايف  دعم  عن   2016 مايو  �أيار/  يف  تركيا  و�أعلنت 

13 م�صت�صفى يف �لقطاع  لـ  �الحتياجات �لطارئة يف �لقطاع �ل�صحي يف غزة، وتوفري �لوقود �لالزم 

ملدة �صتة �أ�صهر، باالإ�صافة �إىل توفري عدة �أ�صناف من �الأدوية �لالزمة لرعاية �ملر�صى حتت �إ�رش�ف 

.
78

منظمة �ل�صحة �لعاملية وبالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة و�الأونرو�

 )MİRASIMIZ كما رممت جمعية حماية و�إحياء �ملري�ث �لعثماين يف �لقد�ص وجو�رها )مري�ثنا

وباقي  �لقد�ص  مدينة  يف  قدياً  منزالً   70 من  و�أكرث  تاريخياً  م�صجد�ً   45  ،2016/6/19 يف  �لرتكية، 

�الأر��صي �لفل�صطينية، بح�صب خال�ص موتلو Halis Mutlu، �مل�صوؤول يف �جلمعية. و�أ�صاف موتلو 

�أن هناك �أربعة �آالف منزل قدمي يحتاج لل�صيانة يف �لبلدة �لقدية بالقد�ص، م�صري�ً �إىل �أن �أ�صحاب تلك 

�ملنازل رف�صو� بيعها، على �لرغم من عر�ص �أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك، م�صيفاً: “تريد �إ�رش�ئيل 

 .
تطهري �لقد�ص من �مل�صلمني”79

عب  غزة  قطاع  �إىل  �لرتكية  �مل�صاعد�ت  من  �صاحنة   36 غزة،  قطاع  �إىل   2016/7/7 يف  وو�صلت 

 معب كرم �أبو �صامل جنوب قطاع غزة، حمملة باملو�د �لغذ�ئية، باالإ�صافة �إىل وقود �صناعي ملحطة

.
80

توليد �لكهرباء

كما و�صل يف متوز/ يوليو 2016 وفد من وز�رة �لطاقة �لرتكية ير�أ�صه ممثل تركيا لدى فل�صطني 

�ل�صفري م�صطفى �صارنيت�ص Mustafa Sarnıç، �إىل قطاع غزة عب حاجز بيت حانون )�إيريز( لدر�ص 

�صبل حّل �أزمة �لكهرباء �ملتفاقمة منذ ع�رشة �أعو�م. وعقد �لوفد �لرتكي عدة لقاء�ت مع م�صوؤولني 

يف �صلطة �لطاقة �لتي تديرها حركة حما�ص يف �لقطاع الإيجاد �حللول �ملثلى الأزمة �لكهرباء. وكان 

وفد وز�رة �لطاقة �لرتكية عقد �أي�صاً �جتماعاً مع م�صوؤولني يف �صلطة �لطاقة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل 

و�صط �ل�صفة �لغربية، لالطالع على روؤيتهم وموقفهم من �صبل حّل �أزمة �لكهرباء، كما �لتقى �لوفد 

.
81

م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني للغاية نف�صها

�لبملان  م�صادقة  عن   ،2017/6/10 يف  �صيدم،  �صبي  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  و�أعلن 

�لرتكي على �التفاقية �خلا�صة بالتعاون يف جمال �لتعليم بني فل�صطني وتركيا. وقال �صيدم: “�إن كل 

�ملتحدثني من �أع�صاء جمل�ص �الأمة ]�لبملان[ �لرتكي �لكبري خالل �لنقا�ص �لبملاين حول �التفاقية، 

�أكدو� �أهمية دعم فل�صطني وقطاع �لتعليم فيها”. و�أ�صار �إىل �أن �التفاقية �ملوقعة بني �جلانبني ت�صمل 

�للوحي  �حلا�صوب  تقنية  �إدخال  �إىل  �إ�صافًة  كافة،  �لتعليم  جماالت  يف  �الأكاديي  �لتعاون  تعزيز 

�لرتكية، �صمن �مل�رشوع �لرتبوي �لرتكي “�لفاحت” �إىل �ملد�ر�ص �لفل�صطينية؛ وذلك �ن�صجاماً مع قر�ر 

.
82

�حلكومة �لفل�صطينية بخ�صو�ص “رقمنة” �لتعليم
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عب  �لفل�صطيني  للجانب  تركية  �صاحنة   19 نحو  و�صلت   ،2017/6/23–21 �لفرتة  وخالل 

ودر�جات  غذ�ئية،  وطرود  لالأطفال،  ولعب  وقرطا�صية،  مالب�ص،  حتمل  �صامل،  �أبو  كرم  معب 

و�حلريات �الإن�صان  وحقوق  �الإن�صانية  �الإغاثة  هيئة  ووزعت   .
83

متحركة وكر��صي   هو�ئية، 

The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH)

فقرية.  �أ�رشة  �آالف  �صتة  نحو  على  �لعيد  �أ�صاحي  حلوم   ،2017 �صبتمب  �أيلول/  يف  غزة  قطاع  يف   l

ووفقاً لتقارير �أعدتها موؤ�ص�صات دولية، فاإن 80l% من �صكان قطاع غزة باتو� يعتمدون ب�صبب �لفقر 

.
84

و�لبطالة على �مل�صاعد�ت �لدولية من �أجل �لعي�ص، فيما ما يز�ل 40l% منهم حتت خط �لفقر

5.83 مليار�ت دوالر  �لطرفني من نحو  �لتجاري بني  �لتبادل  �أخرى، �نخف�ص حجم  من ناحية 

�أمريكي �صنة 2014، �إىل 4.4 مليار�ت �صنة 2015، ثم �نخف�ص �إىل 4.34 مليار�ت دوالر �صنة 2016، 

غري �أنه عاد �إىل �الرتفاع ليبلغ نحو 4.91 مليار�ت دوالر �صنة 2017 )�نظر جدول 7/1(.

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 

.
و�لفوالذ، يف �صد�رة قائمة ما ت�صتورده تركيا من “�إ�رش�ئيل”85

جدول 7/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رشائيلية 

2014–2017 )باملليون دولر(86

ال�شنة

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

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

20173,409.52,895.91,505.11,414.24,914.64,310.1

20162,955.52,601.71,385.61,297.74,341.13,899.4

20152,698.12,4461,672.51,701.14,370.64,147.1

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

يف �ملقابل، �نخف�صت �لو�رد�ت �لرتكية من �ل�صلطة �لفل�صطينية من 2.5 مليون دوالر �صنة 2014 

�إىل 2.3 مليون دوالر �صنة 2015، ثم �رتفعت لت�صل �إىل 3.4 مليون دوالر �صنة 2016، و5 ماليني 

�الرتفاع  بني  متاأرجحة  فكانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �أما   .2017 �صنة  دوالر 

و�النخفا�ص حيث �نخف�صت من 90.9 مليون دوالر �صنة 2014 �إىل 82.2 مليون دوالر �صنة 2015، 

 
872017 87.5 مليون دوالر �صنة  2016، ثم �نخف�صت �إىل  94.4 مليون دوالر �صنة  ثم �رتفعت �إىل 

)�نظر جدول 7/2(.
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وي�صهد �مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين �ختالالً كبري�ً ل�صالح تركيا بطبيعة �حلال. وفيما تت�صدر 

�ل�صادر�ت  قائمة  و�ملاجنو  و�جلو�فة،  و�الأفوكادو،  و�الأنانا�ص،  كالتني،  و�ملجففة  �لطازجة  �لفو�كه 

خبز،  من  �ملخابز  منتجات  لرتكيا  �الأخرية  ت�صدر  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  الأر��صي  �لرتكية 

.
88

وكعك، وب�صكويت وغريها، باالإ�صافة �إىل ماء �لورد،...�إلخ

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا وال�شلطة الفل�شطينية وفق الإح�شاءات الرتكية 

2014–2017 )بالألف دولر(89

ال�شنة
ال�شادرات الرتكية اإىل ال�شلطة 

الفل�شطينية

الواردات الرتكية من ال�شلطة 

الفل�شطينية
حجم التبادل التجاري

201787,492.54,974.792,467.2

201694,372.13,363.997,736

201582,224.22,34384,567.2

201490,944.52,502.393,446.8

حمددات الدور الرتكي واآفاقه امل�شتقبلية:

�لفل�صطينية  �ملعادلة  طريَف  مع  جيدة  بعالقات  ومتتعها  و��صتعد�دها  رغبتها  من  �لرغم  على 

�لد�خلية، ال تلعب تركيا دور�ً بارز�ً يف �لق�صية �لفل�صطينية يف مو�صوع �مل�صاحلة �لد�خلية، ب�صبب 

�حتكار م�رش �صبه �لكامل للملف الأ�صباب كثرية.

�ل�صلطة  بني  �لت�صوية  مفاو�صات  مبعنى  �الإ�رش�ئيلي،   - �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  و�أما 

و“�إ�رش�ئيل”، �أو مفاو�صات تبادل �الأ�رشى و�جلنود بني حما�ص و�الأخرية، �أو جهود رفع �حل�صار 

عن غزة، فتبقى فر�ص تركيا للعب دور ما قائمة و�إن كانت �صعيفة، وتعتمد ب�صكل كبري على مو�زنة 

�لعو�مل �مل�صاندة، وتلك �ملعيقة للعب تركيا دور�ً فاعالً يف هذ� �مللف.

ومن �أهم حمفز�ت لعب تركيا حالياً وم�صتقبالً دور�ً بارز�ً على هذ� �ل�صعيد ما يلي:

�الأول: �لرغبة �لرتكية بلعب دور فاعل، �إدر�كاً منها الأهمية �لق�صية �لفل�صطينية.

�لثاين: قد تفتح عودة �لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” �لباب نظرياً لدور لالأوىل، كان غري ممكن 

خالل �صنو�ت �لقطيعة، وقد حر�صت �أنقرة على �لتاأكيد على �أن ذلك يف �صالح �لفل�صطينيني.

“�مل�صاحلة �لفل�صطينية” موؤخر�ً بتحريك ملف �لت�صوية بني �ل�صلطة  �لثالث: قد ت�صهم خطو�ت 

وتل �أبيب.

.
90

�لر�بع: رغبة تركيا يف �لتو�صط يف ملف تبادل �الأ�رشى بني حما�ص و�لكيان �ل�صهيوين

�خلام�ص: �لفر�غات �لتي يرتكها تر�جع �لدور �مل�رشي يف �ملنطقة عموماً، قد ت�صاعد �أنقرة على 

تفعيل ن�صاطها.
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يف �ملقابل، ثمة عقبات وحتديات حقيقية �أمام �أّي دور تركي فاعل وموؤثر، يف مقدمتها:

ر “�إ�رش�ئيل” لـ“حل �لدولتني” و�عتباره �صيئاً من �ملا�صي. �أوالً: تنكُّ

ثانياً: فجوة �لثقة �مل�صتمرة بني �أنقرة وتل �أبيب، على �لرغم من عودة �لعالقات �لديبلوما�صية، 

وما ر�صخته فرتة �لقطيعة من جفاء بني �لطرفني، من �ل�صعب حموه وجتاوزه �رشيعاً.

مثل  دولة  تدخل  من  ُي�صّعب  مبا  �ملختلفة،  م�صار�تها  وجمود  �لفل�صطينية  �لق�صية  هدوء  ثالثاً: 

تركيا �رتبطت مقارباتها للق�صية يف �ل�صنني �الأخرية بحاالت �لت�صعيد و�صخونة �الأحد�ث.

ر�بعاً: �مللفات �لد�خلية �مللحة يف تركيا، مبا ي�صغلها عن لعب �أدو�ر ذ�ت تاأثري يف �الإقليم عامة ويف 

�لق�صية �لفل�صطينية خا�صة.

�ل�صورية  �لق�صيتني  �صيّما  ال  تركيا،  جهود  ت�صتنفد  �لتي  �لالهبة  �الإقليمية  �مللفات  خام�صاً: 

و�لعر�قية.

مع  و�لتعاون  �لتو��صل  ذلك  يف  مبا  �لرتكية،  �مل�صالح  �صّد  �الإقليم  يف  �أبيب  تل  عمل  �صاد�صاً: 

 م�رش، و�ليونان، وقب�ص يف ملف �لغاز �لطبيعي، ودورها �ملفرت�ص يف �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة

.
92

، ودعمها مل�صار ��صتقالل كرد�صتان �لعر�ق �لذي تعار�صه �أنقرة
�صيف 912016

مبقارنة �لعو�مل �مل�صاعدة وتلك �ملعيقة، يكن �لقول �إن فر�ص لعب تركيا دور�ً فاعالً يف �لق�صية 

�لفل�صطينية يف �ملرحلة �حلالية �صعيفة، خ�صو�صاً يف �ل�صنتني �لقادمتني 2018 و2019، باعتبار �أنها 

 ،2019 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لبلدية  وحتديد�ً  تركيا؛  يف  �ملهمة  �النتخابية  للمحطات  �إعد�د  فرتة  �صتكون 

��صتبعاد  �إىل  �إ�صافة  نف�صها،  �ل�صنة  من  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملتز�منة  و�لبملانية  و�لرئا�صية 

ح�صول متغري�ت جذرية و�رشيعة يف �لعو�مل �صالفة �لذكر.

�أما على �ملدى �لبعيد، فثمة متغري�ت قائمة حالياً و�أخرى متوقعة م�صتقبالً قد حتمل جديد�ً على 

�صعيد دور تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية، ومنها:

باأزمات متعددة  – الأمريكية: مرت �لعالقة بني �لطرفني موؤخر�ً  اأزمة العالقات الرتكية  اأولً: 

 Democratic Union )�لكردي(  �لديقر�طي  �الحتاد  حلزب  �الأمريكي  �لدعم  ويثل  ومتتالية، 

Party (Partiya Yekîtiya Demokrat—PYD)l و�أذرعه �لع�صكرية يف �صورية، ومماطلة و��صنطن 

.
93

يف ت�صليم فتح �هلل غولن، �أهم �مللفات �لعالقة بني �لطرفني

وال �صّك �أن هذ� �لتناق�ص يف �مل�صالح بني �لواليات �ملتحدة وتركيا من جهة، و�لتقارب بني �الأخرية 

�ل�صابق على  �آفاقاً وممكنات كثرية مل تكن متاحة يف  �أنقرة  �أمام  يفتحان  �أخرى  ورو�صيا من جهة 

�صعيد �صيا�صاتها يف �ملنطقة. والأن �لعالقة مع دولة �الحتالل ومقاربة �لق�صية �لفل�صطينية �أحد �أهم 

�لتدهور  من  ملزيد  و�ملر�صح  �أنقرة،  مع  �لعالقات  م�صار  فاإن  �ملنطقة،  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  �أ�ص�ص 
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و�ال�صطر�ب و�لرت�جع ورمبا �لتاأزم، يجعل من �ملنطقي �نتظار مو�قف تركية �أعلى �صقفاً يف �لق�صية 

�لفل�صطينية، مع ��صتمر�ر هذ� �ملنحنى �ل�صلبي يف �لعالقات مع و��صنطن. 

�أنقرة  European Union )EU(l: تبدو عملية �ن�صمام  الأوروبي  ثانياً: التوتر مع الحتاد 

م�صار  باإلغاء  تطالب  �الحتاد  �أروقة  يف  تت�صاعد  ند�ء�ت  وثمة  جممدة  �ليوم  �الأوروبي  لالحتاد 

، وهو ما يريح �أنقرة 
94

�الن�صمام برمته، بعد قر�ر �لتو�صية من �لبملان �الأوروبي بتجميد �لتفاو�ص

ن�صبياً من “�لو�صائية” �الأوروبية على �صيا�صتها �خلارجية يف �ملجمل.

2015، حني نددت  �لطرفني �صنة  لذروته بني  �لتوتر  �أن و�صل  اإيران: بعد  التقارب مع  ثالثاً: 

مقبة  �إىل  �صورية  بتحويل  �ل�صمني  بالتهديد  �إير�ن  وردت  الإير�ن؛  �ملذهبية  بال�صيا�صات  تركيا 

، بد�أت حدة �لتوتر ترت�جع ولغة �لتن�صيق و�لتفاهم تتقدم على حمور �لعالقة بني 
95

للجنود �الأتر�ك

�أنقرة وطهر�ن، حتى و�صال �إىل حالة من �لتن�صيق و�لتعاون، ب�صبب �ملخاطر و�ملهدد�ت �مل�صرتكة، 

ويف مقدمتها م�صار �ال�صتفتاء يف كرد�صتان �لعر�ق، وتوتر �لعالقات �لرتكية – �لغربية، و�رتفاع حدة 

.
96

خطاب �لواليات �ملتحدة جتاه �إير�ن

وال �صّك �أن م�صار �لتقارب بني �لعا�صمتني �الإقليميتني، و�ملر�صح لال�صتمر�ر يف �مل�صتقبل �لقريب، 

�صيزيد من فجوة �لثقة بني �أنقرة وتل �أبيب، وهو عامل موؤثر يف �لدور �لرتكي يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

بني  م�صتوى  باأي  حمتملة  كمو�جهة  �ملنطقة،  يف  در�ماتيكية  تطور�ت  حدثت  حال  يف  خ�صو�صاً 

�ل�صعودية و�إير�ن، �أو تفعيل م�رشوع �لتطبيع �خلليجي - �لعربي مع دولة �الحتالل وتد�عياته، �أو 

عقوبات �أمريكية �إ�صافية على طهر�ن، �أو غريها.

رابعاً: التوجه �رشقاً: �صعت تركيا �لعد�لة و�لتنمية منذ 2002، وبالتدريج، �إىل �نتهاج �صيا�صة 

بعيد�ً عن ح�رشية  �لتو�زن و�ملرونة عليها،  �ملحاور الإ�صفاء �صيء من  �أو متعددة  �الأبعاد  متعددة 

طلبها  لذلك  �الأبرز  �لنتيجة  وكانت   .
97

�لباردة �حلرب  خالل  عليها  �صيطرت  �لتي  �لغربي  �ملحور 

Shanghai Cooperation Organization (SCO)l وك�صبها  �الن�صمام ملنظمة �صنغهاي للتعاون 

.
�صفة “�رشيك حو�ر” فيها �صنة 982013

3.4 مليار�ت دوالر ل�رش�ء نظام دفاع جوي من �ل�صني  وكانت تركيا تعتزم توقيع عقد بقيمة 

�صنة 2013، لكنها �رشفت �لنظر عن هذ� �الأمر بعد ذلك ب�صنتني، قائلة �إنها �صرتكز على تطوير نظام 

يف  �ل�صاروخية   S400 �أو   400 �أ�ص  منظومة  �رش�ء  �صفقة  بعقد  ذلك  بعد  تركيا  قامت  ثم   .
99

حملي

.
100

�أيلول/ �صبتمب 2017 من رو�صيا

تعّر�ص هذ� �لتوجه النتكا�صة يف 2015 ب�صبب �أزمة �إ�صقاط �ملقاتلة �لرو�صية، لكن �لعالقات عادت 

�لثالثي  �الإطار  �ل�صورية من �صمنها  �الأزمة  �أنتج تفاهمات عميقة يف  �لطرفني بت�صارع �صديد،  بني 

�ملكّون منهما �إىل جانب �إير�ن.
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�أو�صع للمناورة و�لفعل  �أن هذ� �لتوّجه �مل�صتمر با�صطر�د �صي�صمح لرتكيا مب�صاحات  وال �صّك 

ما  �إذ�  �صيّما  ال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ذلك  ومن  و�لغربية،  �الأمريكية  �ل�صغوط  عن  بعيد�ً  و�لتاأثري، 

و�صعنا يف �حل�صبان توتر �لعالقات �لرتكية - �الأمريكية، و�لرتكية - �الأوروبية، و�لتي ال يبدو �أنها 

تنتظر �نفر�جات قريباً.

�لنظام  تطبيق  بدء  �أن  على  و�لتنمية  �لعد�لة  ير�هن  الرئا�شي:  النظام  تطبيق  بدء  خام�شاً: 

 �لرئا�صي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 �صيمّكن تركيا من �متالك قر�ر�ت �صيا�صية خارجية �أكرث

�رشعة وقوة وحيوية، �إ�صافة �إىل �إخ�صاع دو�ئر وموؤ�ص�صات �صنع �لقر�ر �الأخرى للقيادة �ل�صيا�صية 

�ملنتخبة، ومن بينها �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ووز�رة �خلارجية، �للتني لعبتا وتلعبان دور�ً مهماً يف جممل 

�ل�صيا�صة �خلارجية، ويف م�صار �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين حتديد�ً، مبا قد ي�صري �إىل �أن �لنظام 

�لرئا�صي، يف ظّل �أرجحية مر�صح �لعد�لة و�لتنمية �أياً كان، �صيكون ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية.

�شاد�شاً: حّل الأزمة ال�شورية: من �لبديهي �لقول �إن م�صار �حلل يف �صورية �لذي بد�أ وت�صارك 

�لرغم من �صعوبته وعقباته وطول مدته، �صيخفف من  �الأطر�ف مبا فيها تركيا، على  به خمتلف 

ذلك  جملة  ومن  �لتاأثري،  على  وقدرة  ن�صاطاً  �أكرث  خارجية  �صيا�صة  لها  ويتيح  �الأخرية  ��صتنز�ف 

�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية.

�شابعاً: انفراج يف العالقات الرتكية - امل�رشية: وهو �نفر�ج غري متوقع قريباً جد�ً لكنه لي�ص 

مرفو�صاً ب�صكل مبدئي من �أّي منهما، وقد �تخذ �لطرفان فعالً بع�ص �خلطو�ت �الأولية بخ�صو�ص 

 .
101

ذلك بحيث ز�رت وفود �قت�صادية من �لبلدين �لطرف �الآخر خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير

وقد يتيح ذلك �النفر�ج، حال ح�صوله، الأنقرة دور�ً على �مل�صتوى �ل�صيا�صي، وكذلك على �صعيد 

�لتعامل مع ح�صار غزة، ولعل مقارنة �رشيعة بني دور تركيا خالل عدو�ن 2012 على غزة )حني 

2014 )حني  كانت �لعالقات مع �لقاهرة جيدة( وما ��صتطاعت �إجنازه، وبني دورها خالل عدو�ن 

كانت �لعالقات جممدة( وما ��صتطاعت فعله، ت�صري �إىل ما قد يفتحه حت�صن �لعالقات بني �لطرفني 

.
102

من �إمكانات للدور �لرتكي يف �لق�صية �لفل�صطينية

خال�شة:

ثمة عو�ئق وعقبات كثرية �أمام لعب تركيا دور�ً موؤثر�ً و�إيجابياً يف �لق�صية �لفل�صطينية، بع�صها 

يف  موؤثرة  و�إقليمية  حملية  باأزمات  يرتبط  �الآخر  وبع�صها  �الأطر�ف،  خمتلف  مع  بعالقاتها  متعلق 

�صناعة قر�ر �صيا�صتها �خلارجية. لكن ثمة بع�ص �ملتغري�ت �ملحتملة على �ملدَينْي �ملتو�صط و�لبعيد 

يكن لها، �إن حدثت وتفاعلت، �أن تفتح �آفاقاً لرتكيا للعب دور ٍفاعل ٍعلى هذ� �ل�صعيد، خ�صو�صاً �إذ� 

ما كان هناك ��صتثمار فل�صطيني يف هذه �ملتغري�ت يعمل على ت�رشيعها وتثبيتها و�لبناء عليها، وهي 

م�صوؤولية تقع على كاهل �لكّل �لفل�صطيني.
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مل تكن �إير�ن بطبيعة �حلال خارج �لتحوالت �لتي ت�صهدها �لبيئة �الإقليمية، وال 

خارج �الهتمام بـ“�حلر�ئق �مل�صتعلة” وبتفاعالتها �الإقليمية و�لدولية وتاأثري�تها 

وروؤيتها  وخماوفها  �أولوياتها  لديها  �أي�صاً  فهي  �لد�خلية؛  همومها  وعلى  �لقومي،  �أمنها  على 

�لفل�صطينية �لق�صية  جتاه  �إير�ن  �صيا�صات  متابعة  �إطار  يف  �لتاأكيد  �ملهم  من  لكن  �ملنطقة.   مل�صتقبل 

على �أمرين:

�الأول: �أن ثو�بت هذه �ل�صيا�صة ال تنف�صل عن �حلر�ك �لفل�صطيني نف�صه، �لذي يفر�ص �أولويته 

كلما  �أي  �أي�صاً.  �الأخرى  �الإ�صالمية  �لدول  �صيا�صات  على  بل  وحدها  �إير�ن  �صيا�صات  على  لي�ص 

�أو  �صيا�صي  فعل  �أي  �أو  غزة،  يف  �ملقاومة  �أو  �ل�صكاكني  �نتفا�صة  مثل  وفاعالً  قوياً  �حلر�ك  هذ�  كان 

ديبلوما�صي... فاإن �ملو�قف �الإير�نية �صتكون �أكرث فاعلية و�أكرث ح�صور�ً جتاه ق�صية فل�صطني. 

�لثاين: �أن �إير�ن تعّب د�ئماً عن �لتز�م ق�صية فل�صطني لي�ص على م�صتوى تاأييد حّق �صعب فل�صطني 

�الإن�صاين �أو “حل �لدولتني” �أو �ل�صالم، �أو �صوى ذلك من �الأدبيات �لتي تتو�فق عليها معظم دول 

�اللتز�م يف  �لتاأكد من هذ�  �ملقاومة �صّد �الحتالل. ويكن  �لثابت ق�صية  �إير�ن  �لتز�م  �لعامل، بل يف 

كل مو�قف وت�رشيحات �لقادة �الإير�نيني �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني. وبهذ� تختلف �إير�ن عن باقي 

�لدول �الإ�صالمية، �لتي تعلن وتوؤكد �لتز�مها مبادر�ت �لت�صوية �ل�صلمية، �أو تتجاوز ذلك �إىل �لتطبيع 

خالل  �الإير�نية  �ملو�قف  ��صتعر�صنا  و�إذ�  �ل�صلمية...  �لت�صوية  هذه  حتقق  دون  من  حتى  �ملبا�رش 

ت�رشيحات  خالل  من  �ملقاومة،  بق�صية  �اللتز�م  هذ�  طبيعة  نالحظ  ف�صوف   ،2017–2016 �صنتي 

�لقادة �الإير�نيني �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني يف �ملنا�صبات �ملختلفة. 

�إىل و�صوله  منذ  الإير�ن  �لتهديد�ت  �صقف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  رفع   وعندما 

هذه  بني  بالربط  يكتف  مل  فاإنه  معها،  �لتعامل  يف  مفتوحة  كلها  �خليار�ت  وجعل  �الأبي�ص،  �لبيت 

�أنه  ر�أى  ما  ب�صبب  �أي�صاً  ذلك  فعل  بل  فقط،  �لبالي�صتية  لل�صور�يخ  �إير�ن  جتربة  وبني  �لتهديد�ت 

“رعاية �إير�ن لالإرهاب”. و�ملق�صود من هذ� “�الإرهاب” كما هو معلوم دعم �إير�ن للمقاومة. 

ال�صرتجاع  �الأوروبي  �الحتاد  �رشوط  عن  ر�صمية  �صبه  �إير�نية  مو�قع  ك�صفت  �الإطار  هذ�  ويف 

ع�رش  ت�صمنت  الأنها  �لوقحة”،  بـ“�ل�رشوط  وو�صفتها  �لنووي،  �التفاق  بعد  طهر�ن  مع  �لعالقات 

.
نقاط، من بينها: “�لتوقف عن دعم حمور �ملقاومة، خ�صو�صاً حزب �هلل”103

التهديد الإيراين لـ“اإ�رشائيل”:

مل تُكّف �إير�ن عن توجيه �لتهديد�ت �إىل “�إ�رش�ئيل”، وال عن �لدعو�ت �إىل مقاومتها، و�إىل �لعمل 

من �أجل زو�لها؛ وعلى �صبيل �ملثال:

 Islamic Revolutionary �الإ�صالمي  �لثوري  للحر�ص  �لتابعة  �جلوف�صائية  �لقوة  قائد  ر�أى   •
�الإير�نية  �ل�صو�ريخ  �أن   Amir-Ali Hajizadeh ز�ده  حاجي  علي  �أمري  �لعميد   Guard Corps

ثالثًا: اإيران
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متاحة ل�صعوب فل�صطني، ولبنان، و�صورية، و�لعر�ق، وكل �ملظلومني بالعامل. وقال �إن “�إ�رش�ئيل” 

حما�رشة �ليوم من قبل �لدول �الإ�صالمية، و�إن عمرها لي�ص طويالً و�صتنهار يف �حلرب حتى قبل 

و�أن  متاماً،  لنا  و��صحة  �ل�رشيرة  �ل�صهيوين  �لكيان  �أعمال  �أن  و�أ�صاف  �ل�صو�ريخ.  هذه  �إطالق 

 .
104

مدى �ألفي كيلومرت ٍل�صو�ريخنا هي كذلك ملو�جهة هذ� �لكيان من م�صافة بعيدة

�لعبية  باللغة  حتمل  �صو�ريخ  �ل�صاروخية  �ملناور�ت  خالل  �لثوري  �حلر�ص  قو�ت  �أطلقت   •

�لعبارة �ل�صهرية �لتي �أطلقها �الإمام �لر�حل �آية �هلل �خلميني Ayatollah Khomeini حول حمو 

“�إ�رش�ئيل” من �لوجود. و�أفاد مر��صل وكالة �أنباء فار�ص Fars News Agency �ملوفد �إىل منطقة 
مّت  �لثوري،  �ل�صاروخية للحر�ص  للمناور�ت  �لنهائية  �لثاين من �ملرحلة  �ليوم  باأنه يف  �ملناور�ت، 

�إطالق �صاروخي قدر H �أو Qadr/ Ghadr H من مرتفعات �لبز �ل�رشقية )�صمال �رشق �إير�ن( 

نحو �أهد�ف يف �صو�حل مكر�ن )جنوب �إير�ن( على بعد 1,400 كم. وقد كتب عليها باللغة �لعبية: 

 .
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“يجب �إز�لة �إ�رش�ئيل من �لوجود” )ישראל צריכה להימחק מעל(
�أكد �ملر�صد �الأعلى �الإير�ين، علي خامنئي Ali Khamenei، �أن �لكيان �ل�صهيوين �صوف لن يكون   •

يختلقها  �لتي  �مل�صتمرة  �الأزمات  “رغم  خامنئي:  وقال  �ملقبلة.  عاماً   25 �لـ  غ�صون  يف  وجود  له 

حماة �لكيان �ل�صهيوين بهدف ن�صيان ق�صية فل�صطني، فاإن هذه �الأر�ص �ل�رشيفة �صتتحرر ببكة 

 .
�ملقاومة وجهاد �ل�صعب و�لف�صائل �لفل�صطينية”106

لقا�صم �صليماين  Ahmad Karimpour، وهو م�صت�صار ع�صكري  �أحمد كرمي بور  �أعلن �جلرن�ل   •

“حّددت  بالده  �أن  �الإير�ين،  �لثوري  للحر�ص  �لتابع  �لقد�ص”  “فيلق  قائد   ،Qassem Soleimani

دقائق   7 �ملدى يف غ�صون  بعيدة  بـ“تدمريها ب�صو�ريخ  “�إ�رش�ئيل”، مهدد�ً  �ملهمة” يف  �ملر�كز  كل 

�أي  على  ومدّمر  حازم  لرّد  “جاهزة  طهر�ن  �أن  و�أكد  العتد�ء.  �إير�ن  تعّر�صت  �إذ�  ثانية”،  و30 

وحيفا  �أبيب  تل  �صن�صّوي  �إننا  خامنئي(  )علي  �لثورة  قائد  يقول  “حني  وز�د:  ع�صكري”،  �عتد�ء 

مع �الأر�ص يف غ�صون 7 دقائق، لو لزم �الأمر، فال مز�ح يف �الأمر، وكل مدننا )�ل�صاروخية( حتت 

. وكرر �ملوقف نف�صه 
�الأر�ص جاهزة لهذه �لعمليات، وليعلم �لكيان �ل�صهيوين وحلفاوؤه ذلك”107

Abdul Rahim من زو�ل “�إ�رش�ئيل” قائد �جلي�ص �الإير�ين �جلديد �لعميد عبد �لرحيم مو�صوي 

 .108Al-Musawi

هذه �ملو�قف �لتي تكررها �لقيادة �الإير�نية �ل�صيا�صية و�لع�صكرية من وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

�لتاأكيد  �إىل  �لوز�ري �مل�صغر،  نف�صه، دفعت �جلرن�ل يو�آف جاالنت، وهو وزير وع�صو يف �ملجل�ص 

“�أن �إير�ن هي �لعدو �الأ�صا�ص”. وقال جاالنت، �إن �لنظر �إىل �خلريطة �لعامة ُيظهر “من دون ريب �أن 
�إير�ن هي �لعدو”. وهي:

م�صدر �ل�صالحية �الأيديولوجية و�الإرهابية. هي �لالعب �لرئي�ص �صدنا طو�ل �لوقت ويف 

جميع �ل�صاحات. �إير�ن تعمل �صّدنا �ليوم يف خم�ص �صاحات؛ هي قطاع غزة من خالل دعم 
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حما�ص و�ملنظمات �الإرهابية، ب�صكل رئي�صي �جلهاد �الإ�صالمي، حزب �هلل وبناء قوته، ويف 

يهود� و�ل�صامرة من خالل ت�صغيل خاليا �إرهابية، حماوالت جتنيد د�ئمة يف �أو�صاط �لعرب 

�لتي يتّم حتريكها من قبل �حلر�ص  �لدولة، �صاحة عمليات �خلارج  �إ�رش�ئيل للعمل �صّد  يف 

 .
109

�لثوري �الإير�ين وحزب �هلل الإحلاق �ل�رشر باأهد�ف �إ�رش�ئيلية ويهودية

دعم ق�شية فل�شطني:

تلتزم �إير�ن يف مو�قفها، ما تعدُّه ثو�بت ال حتيد عنها وهي: 

حمورية �لق�صية �لفل�صطينية.  •
�لدفاع عن �ل�صعب �لفل�صطيني.  •

دعم �ملقاومة �لفل�صطينية.   •

ولذ� يّعب قادة �إير�ن عن هذه �لثو�بت يف خطب �جلمعة، ويف م�صري�ت يوم �لقد�ص، ويف �ملوؤمتر�ت 

�لدولية �لتي تعقد يف طهر�ن لدعم �النتفا�صة. 

قال  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  لدعم  �ل�صاد�ص  �ملوؤمتر  �فتتاح  ففي 

�أن  ور�أى  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  يو�جهه  ما  �لتاريخ،  مّر  على  يو�جه  مل  �صعٍب  �أي  “�إن  �ملر�صد: 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صابقتني،  �النتفا�صتني  من  �أكرث  مظلومة  �لثالثة  �النتفا�صة 

�ملقاومة  من  �إير�ن  موقف  �أن  خامنئي  و�أكد  �ل�صهيونية.  مبو�جهة  �لثقيلة  �الأعباء  مبفرده  يتحّمل 

هو موقف مبدئي وال عالقة له بجماعة معيّنة، و��صفاً �ل�صعب �لفل�صطيني باأنه هو �لقائد �حلقيقي 

 .
110

للكفاح �مل�صتمّر

و�أكد رئي�ص جمل�ص خب�ء �لقيادة Assembly of Experts يف �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية 

�أحمد جنتي Ahmad Jannati �أن �ل�صعب �الإير�ين �صيبقى يف �ل�صاحة حتى حمو “�لكيان �ل�صهيوين 

�لتام” من �أر�ص فل�صطني. و�أ�صاف على هام�ص م�صاركته يف م�صرية يوم �لقد�ص �لعاملي يف حمافظة 

ُقم جنوب طهر�ن، �أن �ل�صعب �الإير�ين �ل�صائم، ومن خالل �مل�صاركة يف م�صرية يوم �لقد�ص �لعاملي، 

�لفل�صطينية  �ملبادئ  عن  يد�فع  باأنه  فيها  موؤكد�ً  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  بر�صائل  بعث 

�نطالقاً من �لتعاليم �الإ�صالمية و�الأخالقية ومبادئ �الأخوة. 

و�نطلقت �مل�صري�ت حتت �صعار “وحدة �الأمة �الإ�صالمية، ودعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، و�لب�ءة 

من �لكيان �ل�صهيوين و�الإرهاب �لتكفريي”. 

 Hassan Rouhani ويف ت�رشيحات على هام�ص �مل�صري�ت، �أعلن �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين

�أن ر�صالة �ل�صعب �الإير�ين �مل�صلم، يف كافة �أنحاء �لبالد، هي �أن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص وحيد�ً، و�أنه 

بالتاأكيد  �لن�رش  “�صنحقق  �لفل�صطيني، و�أكد  �ل�صعب  �لعامل و�إىل جانب  �إىل جانب مظلومي  �صيبقى 
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يف ظّل �ل�صمود و�ملقاومة”. وو�صف �لرئي�ص روحاين �لكيان �ل�صهيوين �أنه بات قاعدة لال�صتكبار 

 .
111

وعلى ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة يف �ملنطقة

2017 يف �جلمعة �الأخرية من �صهر رم�صان �ملبارك،  كما تكررت م�صري�ت يوم �لقد�ص يف �صنة 

�الإير�نية. وحمل  �الإير�نيني يف مظاهر�ت عارمة خرجت يف جميع �ملحافظات  و�صارك فيها ماليني 

و�الإجر�ء�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �ل�صهيونية  باجلر�ئم  تندد  و�صور�ً  الفتات  �ملتظاهرون 

�ل�صهيونية يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، معلنني دعمهم لل�صعب �لفل�صطيني، و�لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لقبلة �الأوىل للم�صلمني. و�صارك يف هذه �ملظاهر�ت يف طهر�ن �مل�صوؤولون �الإير�نيون، على ر�أ�صهم 

�لرئي�ص ح�صن روحاين وعلي الريجاين Ali Larijani رئي�ص �لبملان �الإير�ين، و�لقادة �لع�صكريون 

 .
112

يف �جلي�ص و�حلر�ص �لثوري �الإير�ين

ظريف  جو�د  حممد  �خلارجية  وزير  قال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �أولوية  على  �لتاأكيد  �إطار  ويف 

Mohammad Javad Zarif، �لذي �لتقى يف 2016/5/1 وفد�ً من حركة �جلهاد �الإ�صالمي برئا�صة 
�أن  �لفل�صطينية يجب  �الإ�صالمي و�ملجموعات  �لعامل  “�إن هدف  �هلل �صلح،  �لعام رم�صان عبد  �أمينه 

يرتكز على درء خطر �لكيان �ل�صهيوين”. و�أ�صاف �أن �أي �إجر�ء يرمي �إىل �لتقليل من �صاأن �لق�صية 

�لفل�صطينية باعتبارها �لق�صية �الأوىل للعامل �الإ�صالمي وخطر �لكيان �ل�صهيوين، غري مقبول. و�أكد 

يف  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أهد�ف  �أحد  �أن  ظريف  و�أكد   .
�لفل�صطينية”113 �لف�صائل  وحدة  “�رشورة 

�حلكومة �الإير�نية �جلديدة، هو �إعادة لفت �نتباه �لعامل �الإ�صالمي �إىل �لق�صية �الأهم �ملوحدة للعامل 

 .
114

�الإ�صالمي وهي �لق�صية �لفل�صطينية

�أكد رئي�ص �لبملان �الإير�ين علي الريجاين �رشورة وحدة �لدول �الإ�صالمية لدعم �ل�صعب  كما 

وخالل  لبالده.  بالن�صبة  حمورية  ق�صية  فل�صطني  عن  �لدفاع  ق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لفل�صطيني، 

��صتقباله وفد�ً من خمتلف �لف�صائل �لفل�صطينية يف طهر�ن يف 2016/2/13، قال الريجاين: “�إن �إير�ن 

�أ�رش �صهد�ء  �أبدى �ال�صتعد�د لدعم  �لفل�صطيني”. كما  �ل�صعب  �لدفاع عن  �لديني  تعتب من و�جبها 

�نتفا�صة �لقد�ص، و�إعادة �إعمار �لبيوت �لتي دمرها �الحتالل، و�أ�صاف: “�إن �إثارة �لفتنة �ملذهبية يف 

 .
�ملنطقة هدفها حرف �الأذهان عن فل�صطني”115

بناء  �رشعية  عدم  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر  �الإير�نية  �خلارجية  رحبت  �آخر،  �صعيد  وعلى 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وُنقل عن �ملتحدث با�صم �خلارجية بهر�م قا�صمي 

�الحتالل  �إنهاء  على  �لدويل  �ملجتمع  ت�صميم  على  عالمة  “�خلطوة  قوله:   Bahram Ghasemi
“ترحب  قا�صمي:  وقال  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  حقوق  و�إعادة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي 

�جلمهورية �الإ�صالمية باأية �إجر�ء�ت تدعم �ملطالب �مل�رشوعة للفل�صطينيني، وتعزز �لو�صع �لدويل 

لفل�صطني، وتعار�ص �حتالل �لنظام �ل�صهيوين و�صيا�صاته �لتو�صعية”. و�أو�صح �ملتحدث �أن �إير�ن 

 .
116

و�صفت �لتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي مر�ر�ً باأنه �نتهاك “�صارخ” للقو�نني �لدولية
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�لدول  بع�ص  �إقامة  الريجاين  علي  �إير�ن  يف  �الإ�صالمي  �ل�صورى  جمل�ص  رئي�ص  ��صتنكر  كما 

�لكيان  مع  عالقات  تقيم  �لتي  �الإ�صالمية  �لدول  �إن  قائالً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقات  �الإ�صالمية 

 .
117

�ل�صهيوين �صتخ�رش بكل تاأكيد

�أمام  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  على  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  �إقد�م  �إير�ن،  و��صتنكرت 

�مل�صلني �مل�صلمني يف �صيف 2017، و��صفة هذ� �الإجر�ء باأنه “بدعة خطرية”. وقال �ملتحدث با�صم 

وز�رة �خلارجية �الإير�نية، بهر�م قا�صمي، �إن “�لكيان �لغا�صب للقد�ص، و�إىل جانب جميع جر�ئمه 

�أقدم يف بدعة خطرية على ��صتهد�ف �حلرية  و�عتد�ء�ته و�نتهاكه �حلقوق �البتد�ئية للفل�صطينيني، 

�لدينية للم�صلمني �لفل�صطينيني، وهو ما �صتكون له تد�عيات خطرية”. وطالبت �خلارجية �الإير�نية 

و�صفتها  من  ذ�ته  �لوقت  يف  د�عية  ممكن”،  وقت  �أ�رشع  “يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  فتح  باإعادة 

بـ“�لدول �حلرة يف �لعامل و�ملنظمات �لدولية، �إىل ممار�صة �ل�صغوط على �لكيان �ل�صهيوين الحرت�م 

. كما �صارك �آالف �الإير�نيني يف �لعا�صمة طهر�ن يف م�صرية، دعماً 
حقوق �صكان �الأر��صي �ملحتلة”118

 .
119

للم�صجد �الأق�صى مبدينة �لقد�ص، وتنديد�ً باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية �الأخرية فيه

العالقة مع حما�س وف�شائل املقاومة الفل�شطينية:

 2016 �صنتي  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  مع  �إير�ن  عالقات  على  جوهري  تغرّي  يطر�أ  مل 

�لتي  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة  لكن  �لتاأييد.  ��صتمر�ر  يف  �أم  �لدعم  �إعالن  ناحية  من  �صو�ء  و2017 

�الأزمة يف �صورية، �صهدت  �لتباين حول  ب�صبب  �ل�صابقة خ�صو�صاً  �ل�صنو�ت  كانت قد تر�جعت يف 

تقدماً الفتاً خالل هاتني �ل�صنتني عّبت عنه �للقاء�ت و�ملو�قف و�لت�رشيحات من �جلانبني �الإير�ين 

�حلركة  وفد  �صمن  كان  �لذي  حمد�ن،  �أ�صامة  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �أكد  فقد  و�لفل�صطيني. 

�أن �لوفد وجد دعماً وتاأييد�ً للمقاومة و�النتفا�صة يف   ،2016/2/17–10 �لذي ز�ر طهر�ن يف �لفرتة 

�لتعاون بني  �لزيارة مقدمة ل�صفحة جديدة من  �أن تكون هذه  �أمله يف  فل�صطني. وعّب حمد�ن عن 

حما�ص و�جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن، وقال �إن زيارة وفد حما�ص �إىل طهر�ن جاءت تلبية لدعوة 

. ويف زيارة �أخرى لوفٍد 
120

للم�صاركة يف �حتفاالت �لذكرى 37 النت�صار �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن

�إير�ن متتد الأكرث من  لها عالقة مع  �أن حما�ص  �أكد حمد�ن   ،2017/10/20 �إير�ن يف  �إىل  من �حلركة 

�أن متر  �لطبيعي  “من  �لفل�صطينية مل ينقطع، و�أنه  لل�صعب و�لق�صية  �الإير�ين  �لدعم  25 عاماً، و�أن 

�لعالقات ببع�ص �ملحطات �لتي يحدث فيها تباين يف وجهات �لنظر”، و�صدد على �أن �لعالقة مع �إير�ن 

 .
�ليوم “تعب مرحلة جديدة، و�أ�صتطيع �أن �أقول بكل ثقة �إنها �أكرث ��صتقر�ر�ً من �أي وقت م�صى”121

وكان م�صوؤول �ل�صوؤون �ل�صيا�صية يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �أكد �أنه ال يوجد دولة عربية 

�أو �إ�صالمية قدمت دعماً حقيقياً للمقاومة �لفل�صطينية مثل ما قدمته �إير�ن، م�صدد�ً على �أهمية �لعالقة 

.
122

مع �الأخرية و��صتمر�ر دعمها للمقاومة يف مو�جهة �العتد�ء�ت �ل�صهيونية
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وقال عبا�ص زكي، ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح و�أحد �أع�صاء �لوفد �لفل�صطيني �إىل طهر�ن، 

�إن م�صلحة �لفل�صطينيني �أن تكون �إير�ن دولة قادرة، مطالباً �ل�رشكاء بح�صن �جلو�ر معها. و�أ�صاف 

�أنه ال يجب  �لفا�صدون، موؤكد�ً  �إال  �إليها  يلجاأ  �ملنطقة ب�صاعة كا�صدة ال  �ملذهبية يف  �لتفرقة  �أن  زكي 

خو�ص معارك ببو�صلة خمتلفة عن فل�صطني، و�أن رهان �لفل�صطينيني كبري على �الأ�صقاء يف �إير�ن، 

 .
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نظر�ً لدور طهر�ن �ملتعاظم

�أجرت  حركته  �أن  زهري،  �أبو  �صامي  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مكتب  ع�صو  �أكد  وقد 

حما�ص  حركة  و�أن  �جلانبني،  بني  �لعالقات  لتقوية  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  �ت�صاالت 

. كما �أكد ممثل 
124

حري�صة على بناء عالقات متو�زنة وحميمة مع كل �الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية

يف  وقال  يومياً.  تتح�صن  و�حلركة  �إير�ن  بني  �لعالقات  �أن  �لقدومي  خالد  طهر�ن  يف  حما�ص  حركة 

 Iranian Students News Agency (ISNA)l ”ت�رشيح خا�ص لوكالة �أنباء �لطلبة �الإير�نية “�إ�صنا

�إن فل�صطني تعدُّ و�صلة م�صرتكة بني �إير�ن وحركة حما�ص، ويف �حلقيقة ت�صكل فل�صطني �أهم �لق�صايا 

و�أن  ب�صاأن ق�صية فل�صطني  �أي خالف بني �جلانبني  �أنه ال يوجد  و�أ�صاف  �مل�صرتكة بني �جلانبني، 

�جلانبان قد �قتنعا �ليوم �أنه ال يكن �أن يكونا م�صتقلني عن بع�صهما، الأن �لعمود �لرئي�صي �مل�صرتك 

. وكذلك �عتب �لقيادي يف حما�ص حممود �لزهار �أن 
125

لدى �جلانبني هو مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين

�ملقاومة يف غزة ال يكنها مو�جهة �أي �عتد�ء �إ�رش�ئيلي بعيد�ً عن �لدعم �الإير�ين �لع�صكري، “�لذي ال 

 .
يكفي لوحده”126

وتكمن �أهمية هذ� �لدعم يف ��صتمر�ره من جهة، ويف ُبْعِده �لع�صكري و�لت�صليحي من جهة ثانية، 

و�لذي ي�صكل �رشورة ال غنى عنها للمقاومة يف �لقطاع. يف حني �أن دعم بع�ص �لدول لقطاع غزة، 

يقت�رش على �مل�صاعد�ت �ملدنية و�ل�صحية و�الجتماعية فقط؛ وال يكن لهذه �لدول، والأ�صباب عدة، 

�أن تتجاوز هذ� �لنوع من �لدعم �إىل �أّي دعم ع�صكري. وحتى �لدعم �ملايل للقطاع فاإنه يرُّ يف كثري من 

�الأحيان عب �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أن مثل هذ� �لدعم مهدد بالتوقف يف �أّي حلظة ب�صبب �ل�صغوط 

�الإقليمية.

�أّي ت�رشيحات  ويف �إطار هذه �لعودة للحر�رة بني حما�ص وطهر�ن، نفى بيان للحر�ص �لثوري 

ن�صبت �إليه �صّد حركة حما�ص، وقال �إن “حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص تقف يف �خلّط �الأمامي 

�إن  �لثوري،  �حلر�ص  بيان  و�أ�صاف  �ل�صهيوين”.  �لكيان  ومو�جهة  مقاومة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب 

و�مل�صاومة  �لتفاو�ص  نهج  �أن  �أثبتت  �ل�صهيوين  �الحتالل  مقارعة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “جتربة 
�لفل�صطيني”،  �ل�صعب  �لعدو �ل�صهيوين على �ال�صتمر�ر يف �الحتالل وممار�صة �لظلم �صّد  ي�صجع 

“��صرت�تيجية �ملقاومة و�ل�صمود �ملبنية على �لتعاليم �الإ�صالمية و�لتاريخية، �لتي كانت  �أن  موؤكد�ً 

تطلعات  حتقق  �أن  يكن  �حلقيقيني،  �لفل�صطينيني  �ملنا�صلني  وبقية  حما�ص،  حركة  �أولويات  من 
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بالعدو  �أحلقت  �لتي  �الإ�صالمية حما�ص  �ملقاومة  �أن حركة  �صّك يف  “ال  �لفل�صطيني”. وقال:  �ل�صعب 

مقاومة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الأمامي  �خلّط  يف  تقف  غزة،  حروب  يف  فادحة  خ�صائر  �ل�صهيوين 

 .
ومو�جهة �لعدو �ل�صهيوين”127

هنية  الإ�صماعيل  تهنئة  ر�صالة  �صليماين  قا�صم  �لقد�ص”  “فيلق  قائد  نف�صه،  �الإطار  يف  وّجه  كما 

“نتطلع  2017، قال فيها:  �أيار/ مايو  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف  للمكتب  �نتخابه رئي�صاً  مبنا�صبة 

�إىل جهودكم لتجذير �ملقاومة �متد�د�ً للخط �جلهادي حلركة حما�ص”. و�أعرب �صليماين عن “�لتطلع 

لتعزيز �لتكامل مع رفاق حما�ص حلفاء �ملحور �ملقاوم، الإعادة �الألق للق�صية �لفل�صطينية”، م�صيفاً: 

“نرجو �أن يجري على �أيديكم كل خري مل�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد”. ولفت �صليماين �لنظر 
�إىل �أن “�ال�صتكبار �لعاملي و�أد�ته �ل�صهيونية ي�صعيان �إىل حرف جهاد �الأمة عن بو�صلته �الإ�صالمية، 

وخطف �لقد�ص يف حلظة ع�صيبة غاب عنها �ل�صديق �لذي �صعفت �إر�دته”، موؤكد�ً على �رشورة �أن 

يتفرغ �لكل خلدمة فل�صطني، و“�أال ن�صمح باأن تغدو ق�صيتها �صحية مل�صالح �الآخرين وجتاذباتهم”. 

�إال  بها  وينه�ص  يقوم  ال  �ل�صعبة  �لظروف  يف  �لعظيمة  “�ل�صوؤون  �أن  �إىل  �لنظر  �صليماين  لفت  كما 

�لرجال �لرجال”، معرباً عن تطلعه لـ“�إد�رة حكيمة َتعد، كما عهدناكم، مب�صتقبل �أف�صل، تعالج فيه 

 .
بحنكة �الأزمات �لد�خلية”128

ويف �إطار �لتاأكيد على �أولوية �لق�صية �لفل�صطينية، رّحب وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د 

ظريف بزيارة وفد حما�ص للجمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية، موؤكد�ً على �أهمية �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الإير�نية، وكذلك �لعالقة بف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص. وقال ظريف: “نحن م�صتعدون لنبذ كل �خلالفات يف �صبيل دعم فل�صطني 

 .
و�ل�صعب �لفل�صطيني ووحدة �الأمة �الإ�صالمية”129

موؤمتر عام  �أمني  �ألقى  وطهر�ن،  حما�ص  عالقات  يف  �الإيجابي  �لتحول  هذ�  عن   وتعبري�ً 

دعم �النتفا�صة ح�صني �أمري عبد �للهيان Hossein Amir-Abdollahian كلمة متلفزة يف حفل �أقيم يف 

غزة يف 2017/6/22، قال فيها: “�أكرر �لتحذير من �خلطوة �خلطرية لبع�ص دول �ملنطقة يف �صعيها من 

�أجل تاأكيد تطبيع �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين”، م�صري�ً �إىل �أن “هذه �خلطوة لن ت�صهم يف م�صالح 

وبع�ص  �ل�صعودية  بني  �لعالقات  تطبيع  �أجل  من  “�مل�صاعي  �أن  و�أ�صاف  �ملنطقة”.  ودول  فل�صطني 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  وعلى  �لعليا.  �الإ�صالمية  للمثل  خيانة  ت�صكل  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �لدول 

�أن يعودو� �إىل �أر�ص �أجد�دهم، و�لتاريخ �صيبني لنا �أن هذ� �الأمر �صيتحقق”. وهذه هي �ملرة �الأوىل 

يف م�صوؤولني  تاأكيد  وفق  غزة،  يف  يقام  حفل  يف  �لطريقة  بهذه  �إير�ين  م�صوؤول  فيها  ي�صارك   �لتي 

 .
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�لف�صائل �لفل�صطينية
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قيادي من حركة حما�ص يف حفل تن�صيب رئي�ص �جلمهورية ح�صن روحاين،  كما �صارك وفد 

�حلركة،  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعالقات  م�صوؤول  �لر�صق  عزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صه 
ّ
تر�أ

�مل�صوؤولني  خالله  و�لتقى  جبارين؛  وز�هر  �لعاروري،  و�صالح  حمد�ن،  �أ�صامة  �لقادة  �إىل  �إ�صافة 

�الإير�نيني. و�صكر عزت �لر�صق، رئي�ص وفد حما�ص، �لدعم �الإير�ين لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته، 

موؤكد�ً �أن عالقة حما�ص باجلمهورية �الإ�صالمية تاأتي يف �صياق �الأهمية �لتي توليها �حلركة للتو��صل 

لهذه  �ملركزية  �لق�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  للق�صية  خدمة  كافة،  �الإ�صالمية  �الأمة  مكونات  مع 

وتوجيه  �خلالفات  ونبذ  �الإ�صالمي  �لعامل  وحدة  ب�رشورة  توؤمن  حما�ص  �إن  �لر�صق  وقال  �الأمة. 

يف  جديدة  �صفحة  فتح  على  �جلانبان  و�أكد  �الحتالل.  وهو  للجميع،  �مل�صرتك  �لعدو  نحو  �لطاقات 

 .
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�لعالقات �لثنائية، نحو مو�جهة �لعدو �مل�صرتك، ون�رشة فل�صطني و�الأق�صى و�ملقاومة

�إعالن �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، ح�صل تطور  2017 وبعد  �أكتوبر �صنة  ويف ت�رشين �الأول/ 

تر�أ�صه حما�ص،  حركة  من  رفيع  وفد  �إير�ن  ز�ر  فقد  �إير�ن.  مع  حما�ص  عالقات  تعزيز  يف   الفت 

مع  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيعه  بعد  له  خارجية  جولة  �أول  يف  �لعاروري،  �صالح  �حلركة  رئي�ص  نائب 

�لذي  �لوقت  يف  ممكن”.  م�صتوى  �أعلى  على  �إير�ن  مع  �لعالقات  “لتعزيز  �لقاهرة...  يف  فتح  حركة 

و�ملال  لل�صالح  �الأكب  �لد�عم  هي  “�إير�ن  �أن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  فيه  �أكد 

و�لتدريب لكتائب �لق�صام”، م�صيفاً: “و�هم من يظن �أننا �صنقطع عالقتنا باإير�ن”. 

 وقالت م�صادر يف حما�ص ل�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط �إن �حلركة ردت على “�إ�رش�ئيل” بطريقتني، 

�الأوىل عب �إعالن �ل�صنو�ر �أن “نزع �صالح حما�ص هو حلم �إبلي�ص باجلنة”، و�لثانية عب وجود وفد 

�لعدو،  �إ�رش�ئيل هي  �إ�رش�ئيل حلما�ص.  “ال تقرر  �مل�صادر:  رفيع من �حلركة يف طهر�ن. و�أ�صافت 

وعالقتنا بفتح �أو �إير�ن �أو �أي جهة �أخرى هي �صاأن د�خلي”. وقال �مل�صوؤول يف حما�ص طاهر �لنونو: 

“نريد عالقات قوية مع �إير�ن، ولن نتخلّى عن �أ�صدقائنا وحلفائنا يف �ملنطقة، لقد قطعنا �صوطاً كبري�ً 
 .

يف �إعادة تقوية �لعالقات �ال�صرت�تيجية مع طهر�ن”132

 وهكذ�، فقد كان �أبرز ما ح�صل خالل �صنتي 2016 و2017 على م�صتوى عالقة �إير�ن بالف�صائل 

�لفل�صطينية، هو تطور �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن. و�إذ� كانت �صنة 2016 هي �صنة �لتمهيد ال�صتئناف 

�لعالقات بني �لطرفني، فاإن �صنة 2017 كانت �صنة جتاوز خالفات �ملرحلة �ملا�صية، و�لتاأكيد جمدد�ً 

على ثبات هذه �لعالقة ملو�جهة �لتحديات �مل�صرتكة. 

خال�شة:

من �ملتوقع �أن تقوى �لعالقة بني حما�ص وقوى �ملقاومة مع �إير�ن يف �ملرحلة �لقادمة، خ�صو�صاً 

يف  �الإ�صالمية  و�لتيار�ت  �ملقاومة  قوى  على  و�الأمنية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  تز�يد  مع 

�ملنطقة؛ ومع ت�صاعد �لتطرف �الإ�رش�ئيلي و�ل�صغوط �الأمريكية.
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و�صتحاول �لقوى �لغربية وحلفاوؤها يف �ملنطقة �للعب على �لوتر �لطائفي، وحرف �مل�صار باجتاه 

وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بقوى  �صيدفع  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”؛  من  بدالً  �إير�ن  �صّد  �ل�رش�ع 

�الإ�صالمية �إىل مزيد من �لتن�صيق و�لتعاون مع �إير�ن فيما يتعلق بال�صاأن �لفل�صطيني؛ بغ�ص �لنظر 

يف  خ�صو�صاً  �الإير�نية،  �الإقليمية  �ل�صيا�صات  مع  �لفل�صطينية  �لقوى  هذه  لدى  �لتو�فق  عدم  عن 

�صورية و�لعر�ق و�ليمن.

رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

مل ت�صهد �ل�صيا�صة �ملاليزية �لر�صمية خالل �صنتي 2016–2017، حتوالت كبرية جتاه �لق�صية 

��صتمر  �لر�صمي، كما  �مل�صتوى  �لفل�صطينية على  �ملاليزي للق�صية  �لدعم  ��صتمر  �لفل�صطينية، حيث 

�لدعم و�لتفاعل �جلماهريي و�ل�صعبي يف ماليزيا جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، ففي كانون �لثاين/ يناير 

2016 �ن�صحب وفد �إ�رش�ئيلي كان من �ملفرت�ص �أن ي�صارك يف بطولة عاملية ل�صباق �لزو�رق، بعد �أن 

�إىل ماليزيا ومنها، �المتناع عن  و�صعت �ل�صلطات �ملاليزية �رشوطاً الإعطاء �لوفد تاأ�صرية �لدخول 

.
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�لقدم لكرة  �لدويل  �الحتاد  كوجنر�ص  ��صت�صافة  عن  ماليزيا  �عتذرت  ذ�ته،  �ل�صياق   ويف 

�أحمد  �ملاليزي  �لوزر�ء  نائب رئي�ص  �أكد  �الإطار  “�إ�رش�ئيل”، ويف هذ�  FIFAl( ب�صبب م�صاركة  )فيفا 

ز�هد حميدي Ahmad Zahid Hamidi على �أن ماليزيا “ال ت�صتطيع منح �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني 

تاأ�صري�ت دخول، الأن �لعالقات �لدبلوما�صية بني �لبلدين مقطوعة، والأن هذ� �الأمر يكن �أن يوؤجج 

.
�لنفو�ص يف ماليزيا”134

وبرز �لدور �ملاليزي يف نهاية �صنة 2016، عندما �صاركت يف تبني م�رشوع قر�ر ُقدم �إىل جمل�ص 

حتت  م�رش  �صحبته  قد  كانت  �لذي  �مل�رشوع  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �ال�صتيطان  الإد�نة  �لدويل  �الأمن 

�لواليات �ملتحدة  15( و�متناع  �أ�صل  )من  14 �صوتاً  باأغلبية  �لقر�ر  �إ�رش�ئيلية، وقد �صدر  �صغوط 

�الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  �إد�رة  ت�صتجب  مل  حيث  �لت�صويت،  �الأمريكية عن 

.
135

با�صتخد�م حّق �لنق�ص )فيتو( �صّد �لقر�ر

ومن جهة �أخرى منعت وز�رة �لد�خلية �ملاليزية تنظيم �حتفال باليوبيل �لذهبي الحتالل �لقد�ص، 

و�لذي كانت �إحدى �جلمعيات �ل�صينية تعمل على تنظيمه، وقد قال وزير �لد�خلية �ملاليزي حميدي، 

�إنه �أ�صدر تعليماته مبنع هذ� �الحتفال �لذي ي�ّص مب�صاعر �مل�صلمني. و�صدد حميدي على �أن �الحتفال 

�الإ�صالمية  و�ملنظمات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  �صاكر�ً  للماليزيني،  ي�صيء  �أمر  فل�صطني  باحتالل 
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للتحقيق عقب  �ملنظمون  ��صتدعي  �لفعالية، كما  �إقامة هذه  و�أور�ق �حتجاج �صّد  لتقديها بالغات 

.
136

تلقي �أكرث من 32 بالغاً �صّد �إقامة �لفعالية

ويف �صياق �آخر، دعا حميدي �الأمة �الإ�صالمية للعمل على وقف �جلهود �ل�صاعية �إىل نقل ما ت�صمى 

�أعمال  �ختتام  هام�ص  على  كلمة  يف  حميدي  و�أ�صاف  �لقد�ص.  �إىل  �أبيب  تل  من  �إ�رش�ئيل”  “عا�صمة 
موؤمتر �لعلماء �لدويل International Conference of Ulama، �أنه يجب �العرت�ف بفل�صطني كدولة 

“رغم  �أنه  �إىل  و�أ�صار  حكومتهم.  �صتتخذه  �لذي  �الجتاه  بتحديد  للفل�صطينيني  و�ل�صماح  م�صتقلة، 

�ختالف �ملذ�هب يف �الإ�صالم، �إال �أنه يجب علينا �لعمل معاً للدفاع عن �الإ�صالم”، مندد�ً بالفظائع �لتي 

.
137

�رتكبتها “�إ�رش�ئيل” �صّد �لفل�صطينيني يف �لقد�ص

فيها  مبا  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  كافة  على  منفتحة  تز�ل  ما  �ملاليزية  �ل�صلطات  �أن  �ملالحظ  ومن 

حركة حما�ص، وقد رف�صت ماليزيا �خل�صوع الأي �صغوط خارجية ملنع ��صتقبال قياد�ت حما�ص، 

توجد  ال  �إنه  بقوله،   Khalid Abu Bakar بكر  �أبو  خالد  �ملاليزية  �ل�رشطة  قائد  ذلك  عن  عّب  وقد 

�صلمي،  �إطار  يف  يتم  ذلك  د�م  ما  �ملاليزيني  ولقاء  ملاليزيا  حما�ص  حركة  قادة  زيارة  يف  م�صكلة 

�إثارة  ودون  �صلمي  و�صع  يف  ياأتون  كانو�  “�إذ�  كو�الملبور:  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  وت�صاءل 

. ويف هذ� �ل�صياق �صارك وفد من حركة حما�ص يف �ملوؤمتر �ل�صنوي �لـ 62
 م�صكلة فاأين �مل�صكلة؟”138

 Malaysian Islamic Party (Parti Islam Se-Malaysia—PAS)l للحزب �الإ�صالمي �ملاليزي 

�لذي �أقيم خالل �صنة 2016. كما قام وفد �آخر خالل �صنة 2017 بزيارة ملاليزيا �لتقى خالل زيارته 

بالقياد�ت �ملاليزية.

اإندوني�شيا:

ما تز�ل �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية يف فتح عالقاتها مع �لعامل �الإ�صالمي جتري بوترية مت�صاعدة 

وعمل حثيث يف �صبيل حتقيق �خرت�قات ملمو�صة، ومبا ياثل ما ��صتطاعت حتقيقه يف دول لطاملا 

دول  يف  �لعالقات  تطبيع  يف  �أكلها  توؤِت  مل  �ملحاوالت  هذه  �أن  �إال  �لفل�صطينية.  للق�صية  د�عمة  كانت 

�ل�صعب  باهتمام  حتظى  �لفل�صطينية  �لق�صية  تز�ل  وما  باك�صتان.  �أو  ماليزيا  �أو  �إندوني�صيا،  مثل 

�الإندوني�صي، حيث ��صت�صافت �لعا�صمة �الإندوني�صية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 قمة ��صتثنائية ملنظمة 

ريتنو  �الإندوني�صية،  �خلارجية  وزيرة  قالت  وقد  و�لقد�ص،  فل�صطني  ب�صاأن  �الإ�صالمي  �لتعاون 

من  ي�صوبه  وما  �الإ�صالمي،  �لعامل  يف  �الأحد�ث  ت�رشفنا  �أال  “يجب   :Retno Marsudi مر�صودي 

�إعالن جاكرتا يو�صل  �أن  �لفل�صطينية و�لقد�ص �ل�رشيف”، و�أ�صافت  �إرهاب وتطرف، عن �لق�صية 

.
139

ر�صالة بالتز�م وتوحد �لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي ور�ء �لق�صية �لفل�صطينية

�خلارجية  وزيرة  منعت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  كانت   2016 �صنة  من  الحق  وقت  ويف 

عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  مع  لقاء  لعقد  �هلل  ر�م  �إىل  �لو�صول  من  �الإندوني�صية 
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. يف �ملقابل، فقد منعت �ل�صلطات �الإندوني�صية يف 
140

والفتتاح قن�صلية �إندوني�صية فخرية يف ر�م �هلل

�إ�رش�ئيلية، كانت تقل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو من  2017 طائرة  �صباط/ فب�ير 

�صنغافورة �إىل �أ�صرت�ليا، من �ملرور يف �الأجو�ء �الإندوني�صية، مما ��صطرها �إىل تغيري م�صارها.

وعلى ما يبدو، فاإن �ل�صعور باالنتماء لالأمة �الإ�صالمية، يف �أكب دولة �إ�صالمية، يلعب �لدور �الأبرز 

يف �لوقوف �أمام �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية للتطبيع مع �إندوني�صيا، وقد �رشح نتنياهو بخ�صو�ص ذلك 

قائالً: �إن �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” و�إندوني�صيا يجب �أن تتغري، ومن �لو��صح باأن �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

عالقاته  تطوير  �صبيل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  للتطبيع  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  �ندفاع  �صي�صتغل 

�إال �أن ذلك قد ال يتحقق  �لديبلوما�صية مع �لدول �الإ�صالمية و�لدول �مل�صاندة للق�صية �لفل�صطينية، 

طاملا �أن �صعوب هذه �لدول تقف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه.

باك�شتان:

�لد�عمة  �لتقليدية  �صيا�صتها  يف   2017–2016 �صنتي  خالل  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صة  ��صتمرت 

مليحة  �ل�صفرية  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئمة  �لباك�صتانية  �ملندوبة  قالت  حيث  �لفل�صطينية،  للق�صية 

لودهي Maleeha Lodhi، �إن باك�صتان عازمة على مو��صلة �لدعم �لذي تقدمه لل�صعب �لفل�صطيني 

�أر��صيه �ملحتلة. و�أ�صارت لودهي خالل م�صاركتها يف �جتماع  ليتمكن من تقرير �مل�صري وحترير 

مبجل�ص �الأمن �لدويل حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط يف ني�صان/ �أبريل 2016، �إىل �أن �مل�صتعمر�ت 

�الإ�رش�ئيلية تعدُّ �لعائق �الأكب يف طريق �ل�صالم بال�رشق �الأو�صط، و�صددت على �رشورة �أن تتوقف 

وتوقف  فل�صطني،  من  قو�تها  ت�صحب  و�أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  بناء  عن  “�إ�رش�ئيل” 
.
�الأعمال �لقمعية �لتي متار�صها �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، متهيد�ً لبدء “عملية �ل�صالم”141

بني  جديدة  توتري  حالة  �إىل  �ملنطقة  يدفع  �أن  كاد   ،2016 �صنة  �أو�خر  يف  ��صتثنائي  حادث  ويف 

Khawaja Asif بالرد باملثل  باك�صتان و“�إ�رش�ئيل”، هدد وزير �لدفاع �لباك�صتاين خو�جة �أ�صف 

“وزير  باأن  فيه  وجاء  كاذب،  باأنه  قيل  خب،  على  رده  يف  وذلك  �إ�رش�ئيلية،  نووية  �رشبة  �أّي  على 

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي يقول �إنها �إذ� �أر�صلت باك�صتان قو�ت برية �إىل �صورية باأي حجة، ف�صندمر ذلك 

 .
�لبلد بهجوم نووي”142

يف باك�صتان  �إىل  بزيارة  قام  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن  بالذكر  �جلدير   ومن 

كانون �لثاين/ يناير 2017، وقد ��صتغرقت ثالثة �أيام، وهدفت �لزيارة �إىل ح�صد �لدعم �لباك�صتاين 

�لوزر�ء  رئي�ص  قال  وقد  �الأمام،  �إىل  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  دفع  على  و�لعمل  �لدولية  �ملحافل  يف 

م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل   ،Muhammad Nawaz Sharif �رشيف  نو�ز  حممد  �لباك�صتاين 

مع �لرئي�ص عبا�ص، “�إن �صمان �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط ال يكن �أن يتحقق بدون ت�صوية �لنز�ع 
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�إىل تنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل ذ�ت �ل�صلة،  �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي”. ودعا رئي�ص �لوزر�ء 

.
وطالب بان�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من “�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”143

�صنتي  خالل  بالقد�ص  �ملتعلقة  �الأحد�ث  �أعادت 

بعد  حدث  ما  رئي�صي  وب�صكل   ،2017–2016

يوليو  متوز/  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إقفال 

 ،2017/12/6 يف  تر�مب،  �إعالن  وبعد   ،2017

�إىل د�ئرة �هتمام  �لفل�صطينية  �إليها، �لق�صية  �ل�صفارة �الأمريكية  لـ“�إ�رش�ئيل” ونقل  �لقد�ص عا�صمة 

�لعامل �الإ�صالمي. وكان �لتفاعل �ل�صعبي �الإ�صالمي على م�صتوى �حلدث، و�أعلن رف�صه الإجر�ء�ت 

�الإ�صالمية،  �لدول  معظم  يف  �صخمة  مب�صري�ت  خرج  فقد  �لفل�صطينيني؛  �صّد  �الحتالل  �صلطات 

�صارك يف بع�صها نحو مليون �صخ�ص، مطالباً بطرد �صفر�ء “�إ�رش�ئيل” من �لدول �لتي ُتقيم عالقات 

�الأحز�ب و�لنقابات  �ملتحدة. ولعبت  �لواليات  �لتطبيع معها، ومبقاطعة  �أ�صكال  معها، ووقف كافة 

�الإ�صالمية دور�ً مهماً يف حتريك �ل�صارع، من خالل تنظيم �مل�صري�ت، و�العت�صامات، و�ملهرجانات، 

و�لفعاليات �ل�صعبية... .

وكانت تركيا من �أبرز �لدول �لتي تفاعلت مع كل حدث فل�صطيني ب�صكل و��صح والفت للنظر. 

وتعددت �الأوجه �لتي عّب بها �ل�صعب �لرتكي عن ت�صامنه مع �لق�صية �لفل�صطينية ودعمه لها، فقد 

قدم �لدعم �ملادي و�لعيني الأهايل قطاع غزة، وعمل على �إمد�د �ملقد�صيني باملقومات �لتي ت�صاعدهم 

على �لثبات بوجه �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �لتهويدية، كما حر�ص على �حت�صان �لفعاليات �لفل�صطينية 

وتنظيم بع�صها... .

فقد تتابع و�صول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �ملقدمة من �ل�صعب �لرتكي للفل�صطينيني �ملحا�رشين يف 

�لهيئات و�جلمعيات  2016–2017، و�لتي ُجمعت بو��صطة  قطاع غزة ب�صكل و��صح خالل �صنتي 

و�ملنازل  �لتاريخية،  �مل�صاجد  برتميم  �لرتكية  �جلمعيات  �أ�صهمت  �لقد�ص  مدينة  ويف   .
144

�لرتكية

باملدينة  �لتعريفية  �لرحالت  من  �لعديد  تنظيم  ومّت  �لعثمانية،  �الآثار  تنظيف  على  وعملو�  �لقدية، 

�ملقد�صة. كما مّت تنظيم �مللتقى �لدويل الأوقاف �لقد�ص يف �إ�صطنبول الإن�صاء وقف ��صتثماري ل�صالح 

“خطوتني للقد�ص” �خلريية ال�صتقطاب  �ملدينة، و�أطلق وقف �الأمة Ümmet Vakfı يف تركيا حملة 

. كما ��صت�صافت تركيا، و�أ�صهمت 
145

�لد�عمني و�مل�صهمني يف متويل �الأوقاف �ملقد�صية بطرق متعددة

يف تنظيم �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لد�عمة للق�صايا �لفل�صطينية؛ من �أبرزها: موؤمتر فل�صطينيي تركيا يف 

2016/9/4، مب�صاركة 25 موؤ�ص�صة فل�صطينية عاملة يف تركيا، وتاأ�صي�ص �لتجمع �لدويل للمهند�صني 

 ،2016/11/30–29 يومي   lلقد�ص� الأجل  برملانيون  ر�بطة  وموؤمتر   ،2016/11/5 يف  �لفل�صطينيني 

االإ�شالمية  التفاعالت   خام�شًا: 

                    ال�شعبية مع الق�شية 

               الفــل�شــــــطيـنـيـــة
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�ل�صعبي  و�ملوؤمتر   ،2017/2/3 يف  باخلارج  فل�صطني  علماء  لهيئة  �لعامة  للجمعية  �لثالث  و�ملوؤمتر 

�مل�صلمني  �لعاملي لعلماء  �إطالق �الحتاد  �إىل  25–2017/2/26، باالإ�صافة  لفل�صطينيي �خلارج يومي 

يف 2017/11/6، حملة عاملية ملنا�رشة �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �ملعتقل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�إطالق 

.
146

“ميثاق علماء �الأمة ملقاومة �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”، يف 2017/12/18، من �إ�صطنبول

كما خرج �الأتر�ك يف تظاهر�ت حا�صدة رف�صاً لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �ملقد�صات �الإ�صالمية 

للقر�ر �الإ�رش�ئيلي مبنع �الأذ�ن يف مدينة  يف �لقد�ص، حيث نّظم �الأتر�ك �لعديد من �لفعاليات رف�صاً 

�حتجاجاً  حا�صدة  مظاهر�ت  تركية  مدن  عدة  و�صهدت  �ملبارك.  �الأق�صى  و�مل�صجد  �ملحتلة  �لقد�ص 

على �إقفال �مل�صجد �الأق�صى يف متوز/ يوليو 2017. و�أثار �إعالن تر�مب نقل �صفارة بالده �إىل �لقد�ص 

موجة تنديد وقلق تركية وردود فعل غا�صبة، معلنة رف�صها له ومطالبة �لواليات �ملتحدة بالرت�جع 

عنه، و�صارك يف �لتظاهر�ت �لتي �أقيمت بتنظيم وتن�صيق من مئات �جلمعيات و�الأحز�ب، �صخ�صيات 

رفيعة �مل�صتوى، �إ�صافة �إىل �جلاليات �لعربية �ملقيمة يف تركيا، وطالب �ملد�ر�ص و�جلامعات �لرتكية. 

ونظمت يف معظم مدن تركيا فعاليات ر�ف�صة الإعالن تر�مب، حيث بلغ عدد �لتجمعات و�لتظاهر�ت 

نظمت  كما  �ملثال.  �صبيل  على  فقط،   2017/12/8 يف  والية   81 يف  وتظاهرة  جتمعاً   132 فيها 

 �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�ملدنية �لرتكية �لعديد من �الأن�صطة و�لفعاليات، خم�ص�صة ريعها

.
147

ملدينة �لقد�ص

2016–2017 يف �جلمعة �الأخرية من  �لعاملي يف �صنتي  �لقد�ص  �إير�ن تكررت م�صري�ت يوم  ويف 

�صهر رم�صان �ملبارك، دعماً للق�صية �لفل�صطينية، مب�صاركة ماليني �الإير�نيني يف جميع �ملحافظات 

�الإير�نية. و�صارك �آالف �الإير�نيني، خالل متوز/ يوليو 2017، يف م�صري�ت دعماً للم�صجد �الأق�صى، 

مد�خله.  على  �إلكرتونية  بو�بات  وو�صع  �مل�صلني،  �أمام  �مل�صجد  �الحتالل  �صلطات  باإقفال  وتنديد�ً 

�ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، حيث خرجت تظاهر�ت حا�صدة  �إعالن تر�مب نقل  وتكرر �مل�صهد بعد 

منددة يف طهر�ن ومعظم �ملحافظات �الإير�نية. كما �صهدت طهر�ن �لعديد من �لفعاليات �ملت�صامنة مع 

.
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�ل�صعب �لفل�صطيني، حيث مّت عقد عدد من �ملوؤمتر�ت �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية

بارز�ً،  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع   2017–2016 �صنتي  خالل  �ملاليزي  �ل�صعبي  �لتفاعل  كان  كما 

ومّت تنظيم �لعديد من �لفعاليات �ملت�صامنة �ملنددة باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية، وباالنحياز �الأمريكي 

لـ“�إ�رش�ئيل”، كما مّت تفعيل �ملقاطعة �لتجارية للكيان �الإ�رش�ئيلي، ومّت �صحب �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية يف 

عدد من �ملر�كز �لتجارية. وكان الفتاً للنظر �لتحرك �ل�صعبي �ملاليزي �ملت�صامن مع �إ�رش�ب �الأ�رشى 

�لفعاليات  من  �لعديد  ُنظمت  فقد   ،2017 مايو  و�أيار/  �أبريل  ني�صان/  �صهري  خالل  �لفل�صطينيني 

. و�أثار �إعالن تر�مب حول �لقد�ص 
149

�لر�ف�صة النتهاكات �إد�رة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بحّق �الأ�رشى

عنه،  بالرت�جع  �ملتحدة  �لواليات  ومطالبة  له  رف�صها  معلنة  غا�صبة،  �صعبية  ماليزية  تنديد  موجة 
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ر�صمية  �صخ�صيات  �لتظاهر�ت  وتقّدم  بالقر�ر،  تنديد�ً  �لتظاهر�ت  مئات  �ملاليزية  �ملدن  و�صهدت 

�ملاليزي  �لوزر�ء  ورئي�ص   ،Najib Razak رز�ق  جنيب  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  بينها  من  بارزة، 

�ل�صابق مهاتري حممد Mahathir Mohamad، وعدد من �لوزر�ء و�لنو�ب. 

ق�صاياه  ومع  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  ت�صامنهم  عن  �الإندوني�صيون  عبَّ  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

من  �لعديد  ونظمو�  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلية  لالعتد�ء�ت  رف�صهم  و�أعلنو�  �ملحقة، 

باالعتقاالت  ونددو�   ،2017 �صنة  خالل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  مع  �ملت�صامنة  �لفعاليات 

�الإندوني�صيني  �آالف  خرج  كما  �لفل�صطينيني.  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  بها  تقوم  �لتي  �لتع�صفية 

�لر�صمية،  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  يتقدمهم   ،2017 يوليو  متوز/  يف  �الأق�صى  للم�صجد  ن�رشة 

و�لدينية، و�حلزبية. وقد كانت بع�ص �ل�صخ�صيات �لدينية وموؤ�ص�صات من �ملجتمع �ملدين قد عّممت 

على �مل�صاجد يف �لبالد �أن تكون خطبة �جلمعة حول ن�رشة �مل�صجد �الأق�صى و�لدفاع عنه، و�لتوعية 

.
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بالق�صية �لفل�صطينية

�الإندوني�صيني يف تظاهر�ت منددة باإعالن تر�مب، فقد جتمع مئات �الآالف  �آالف  و�صارك مئات 

�لعا�صمة جاكرتا �حتجاجاً على  Merdeka Square و�صط  �الإندوني�صيني يف �صاحة �ال�صتقالل  من 

قر�ر تر�مب، بدعوة من جمل�ص علماء �إندوني�صيا حتت �صعار “�إندوني�صيا تتوحد من �أجل �لقد�ص”، 

ح�صن �لكفل  ذو  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  بينهم  و�صعبية،  ر�صمية  �صخ�صيات  �لتظاهرة  يف   و�صارك 

Zulkifli Hasan، ورئي�ص �لبملان ونائبه وحاكم �لعا�صمة جاكرتا. كما ندد حزب �لعد�لة و�لرفاه 

�الإ�صالمي Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera—PKS)l، �لذي �صارك مع 

.
�أحز�ب �أخرى يف تنظيم �لتظاهرة يف جاكرتا، باإعالن تر�مب، م�صدد�ً على �أنه “عد�ء مل�صلمي �لعامل”151

وكر�ت�صي  �آباد،  �إ�صالم  �لعا�صمة  �أبرزها  من  باك�صتانية،  مدن  عدة  يف  �الآالف  و�حت�صد 

�لقد�ص. و�نتقد رئي�ص جمل�ص �إعالن تر�مب ب�صاأن  �إد�نتهم   والهور وبي�صاور، وذلك لالإعر�ب عن 

�ل�صفارة  �إعالن تر�مب نقل   ،Hafiz Muhammad Ashrafi �أ�رشيف  باك�صتان، حافظ حممد  علماء 

�الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وقال �إن ذلك تعدٍّ على �لعامل �الإ�صالمي برمته. كما �أن عدد�ً من 

�الأحز�ب �لباك�صتانية �أعلنت رف�صها لالإعالن، وقالت �إنه ��صتفز�ز �صارخ مل�صاعر �الأمة �الإ�صالمية، 

وطالبت �أحز�ب �أخرى مبقاطعة �ملنتجات �الأمريكية، و�إيقاف �لزيار�ت �ملتبادلة مع �لواليات �ملتحدة، 

 .
152

ودعت �إىل موؤمتر دويل حول ق�صية �لقد�ص

وعبت �لعديد من �لهيئات �الإ�صالمية عن ��صتنكارها الإغالق قو�ت �الحتالل للم�صجد �الأق�صى 

ب�صّدة،   ،2017/7/15 يف  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  ��صتنكر  فقد   ،2017 يوليو  متوز/  خالل 

�إغالق �الحتالل للم�صجد �الأق�صى �أمام �مل�صلنّي، و��صفاً �حلدث بـ“�الإجر�مي” و“�خلطري”. كما د�ن 
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�الحتاد �لن�صائي �الإ�صالمي �لعاملي، ومقره �خلرطوم، �إغالق �مل�صجد �الأق�صى وما يجري يف �لقد�ص 

من ممار�صات و�عتد�ء�ت م�صتمرة ويومية من قبل جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني. كما 

ندد �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني باإعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص، م�صدد�ً على �أن �لقد�ص خّط �أحمر، 

و�عتبارها عا�صمة لدولة �الحتالل هو �عتد�ء �صارخ على �مل�صلمني، و��صتهانة مبقد�صاتهم، ودعم 

�لتنازل  �أّن  كبري للتطرف. و�أّكد رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي 

.
عن �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص لي�ص �أمر�ً هيناً هام�صياً، و�أنه “ال ُيرر بقر�ر �أّياً كان من ُي�صدره”153

وكان من �أبرز �لفعاليات �الإ�صالمية �ملت�صامنة مع �لق�صية �لفل�صطينية:

للقد�ص  ن�رشة  �صاملة”  بـ“تعبئة  �لقيام  �رشورة  �إىل  �إفريقية  دولة   14 من  وعلماء  فقهاء  دعوة   •

وفل�صطني، و“�لت�صدي الأي حماوالت �إ�رش�ئيلية للتغلغل” يف �لقارة �ل�صمر�ء. فقد �صددو�، يف ختام 

ملتقى �لقد�ص �لثاين �لذي �نعقد يف �لعا�صمة �ملوريتانية نو�ك�صوط يف 2016/11/13، على �رشورة 

بني  �لت�صامن  �إعادة  �أجل  “من  �لعمل  �رشورة  وعلى  �إ�رش�ئيل”،  مع  �لتطبيع  لـ“م�صار  �لت�صدي 

.
�ل�صعوب �الإفريقية، وجمعها على ن�رشة �لق�صايا �لعادلة، وخ�صو�صاً �لق�صية �لفل�صطينية”154

و�ملوؤ�ص�صات  �لقد�ص  �أهايل  لدعم   ،2017/7/1 يف  �مل�صيحي،   – �الإ�صالمي  �حلو�ر  موؤمتر  دعوة   •

تعزيز�ً  و�الأهلية،  �لر�صمية  و�ل�صحية  و�الجتماعية  و�القت�صادية  و�لثقافية  �لتعليمية  �ملقد�صية 

.
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ل�صمود �أهلها وموؤ�ص�صاتها

2018، يف ختام �جتماعات منتدى  �الإ�صالمي ل�صنة  لل�صباب  �لقد�ص عا�صمة  �الإعالن عن �ختيار   •

.
�صباب �ملوؤمتر �الإ�صالمي للحو�ر و�لتعاون يف �إ�صطنبول يف 1562017/7/25

هي:  و�حتاد�ت  ملوؤ�ص�صات  ينتمون   ،2017/12/12 يف  �مل�صلمني،  علماء  من  ثالثمئة  نحو  دعوة   •

هيئة علماء فل�صطني باخلارج، ور�بطة علماء �أهل �ل�صنّة، و�ملجل�ص �الإ�صالمي �ل�صوري، و�ملجمع 

�لرتكية  �ل�صنّة  �أهل  علماء  ور�بطة  ليبيا،  علماء  وهيئة  �لعر�ق،  علماء  وجمل�ص  �لعر�قي،  �لفقهي 

�لب�صائع  �إىل تفعيل مقاطعة  �الإ�صالمية  �ل�صعوب  باأ�صرت�ليا،  �مل�صلمني  “ESABK”، وهيئة علماء 

.
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�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، ومقاطعة كل دولٍة ت�صارُك يف �لعدو�ن على �لقد�ص

�الأمة  علماء  “ميثاق  تبني   ،2017/12/18 يف  دول،  عدة  من  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  يف  علماء  �إعالن   •

ملقاومة �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين” يف كافة م�صتوياته �ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الجتماعية، 

و�لثقافية. وقال �لعلماء، يف موؤمتر عقدوه باإ�صطنبول؛ �إن �إطالق �مليثاق يهدف �إىل �حلد من تنامي 

موجة �لتطبيع �ملتز�يدة مع “�إ�رش�ئيل” يف �لعامل �الإ�صالمي. ووقعت على �مليثاق 36 هيئة ور�بطة 

و�أكرث من ثالثمئة عامل من 26 دولة. ويتكون �مليثاق من 44 مادة، تقدم �حلكم �ل�رشعي يف �لتطبيع 

“مفا�صد”،  من  عليه  يرتتب  ما  وذكر  ومقا�صدها،  حتريه  �أدلة  �رشح  مع  �رشعاً،  حمرماً  وتعّده 

.
158

وفق ما ورد يف �مليثاق
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عالقاتها  لتطبيع  كبرية  جهود�ً  “�إ�رش�ئيل”  تبذل 

مع عدد من �لدول �الإ�صالمية، م�صتفيدة من حالة 

وت�صاعد  و�الإ�صالمي،  �لعربي  و�لرتهل  �ل�صعف 

وتقديه  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لد�عم  �الأمريكي  �لنفوذ 

�مل�صوؤولني  ت�رشيحات  عك�صت  وقد  �أمريكا.  مع  �لعالقة  وتطوير  لتح�صني  كمدخل  معها  للعالقة 

�إطالق  �الإ�رش�ئيليون على  �مل�صوؤولون  �مللف. وحر�ص  �حلا�صل يف هذ�  �لتقدم  �الإ�رش�ئيليني بع�ص 

�ملقاطعة  �الإ�رش�ئيلي جلد�ر  �أهمية ورمزية �الخرت�ق  �الإ�صار�ت للداللة على  �لت�رشيحات و�إر�صال 

�الإ�صالمية لـ“�إ�رش�ئيل”.

لدى  �أن   ،2017/11/19 يف  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  ك�صف  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

“�إ�رش�ئيل” عالقات، معظمها �رشية، مع �لعديد من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية “�ملعتدلة”، وعندما 
من  يقلل  �أن  يحاول  “من  �أنه  �إىل  �صتاينتز  �أ�صار  منها،  و�لتن�صل  �لعالقات  هذه  �إخفاء  حول  �ُصئل 

يقاَبلو�  �الآخر، حتى ال  �لطرف  �أنها متو��صعة، هو  �إظهارها على  �أو  �لدول،  بهذه  �لعالقات  طبيعة 

“ل�صنا من نخجل من هذه  �إر�دة �لطرف �الآخر”. و�أ�صاف �صتاينتز  برف�ص ٍ�صعبي، ونحن نحرتم 

�لعالقات  �الآخر عندما تتطور  �لطرف  لدينا م�صكلة عادة، ولكننا نحرتم رغبة  �لعالقات، ال توجد 

لكننا كثري�ً...  �أكب  عالقات  هناك  �أخرى،  �إ�صالمية  �أو  عربية  دول  مع  �أو  �ل�صعودية  مع   �صو�ء 

.
نبقيها �رش�ً”159

وك�صف مندوب “�إ�رش�ئيل” لدى �الأمم �ملحتدة، د�ين د�نون Danny Danon، يف 2017/11/27، 

12 دولة ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع  �أنه يجري حو�ر�ً هادئاً، مع �صفر�ء عرب وم�صلمني من 

�ملا�صي. فخالفاً  �ملتحدة باتت خمتلفة عن  �أروقة �الأمم  �الأجو�ء يف  �أن  “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف د�نون 
لالأيام �لتي كان فيها مندوب “�إ�رش�ئيل” معزوالً وال �أحد يتحدث معه، حتى �إن بع�صهم كان يتهرب 

من لقائه، �الآن كثريون هم �ملمثلون �لذين يتحدثون معه ويازحونه وي�صافحونه. و�أو�صح د�نون 

�أ�صا�ص ٍمتبادل”  لنا عالقات معهم على  �إن  �لقول  �أ�صتطيع  لكني  ز�لو� ال ي�صوتون ل�صاحلنا.  “ما 
و“لقد كنا م�صتبعدين ]�صابقاً[ من كل �لنقا�صات و�ملنا�صبات �لتي ُيقيمها �صفر�ء هذه �لدول، �أما �ليوم 

�لغرف  من  �لتعاونات  هذه  �إخر�ج  هو  �الآن  �أمامي  �لتحدي  �أ�صبوعية.  ب�صفة  معهم  ن�صارك  فنحن 

.
�ملغلقة �إىل �لعلن”160

هما  �آ�صيويتني،  م�صلمتني  دولتني  مع  للنظر  الفت  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  وتطورت 

رئي�ص  قام   2016 دي�صمب  �الأول/  كانون  ويف  �لو�صطى.  �آ�صيا  منطقة  يف  وكاز�خ�صتان  �أذربيجان 

“�إ�رش�ئيل” معهما بعالقات  �لدولتني. وترتبط  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بزيارة هاتني 

. ويف هذ� 
161

�قت�صادية، حيث ت�صّدر لهما �الأ�صلحة وت�صتورد منهما 70l% من ما ت�صتهلكه من �لنفط

 �شاد�شًا: التــطبيع والعــالقات 

مـع  االإ�شـــــــرائيـليــة           

              الـــــدول االإ�شــــالميـة
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�الإطار، �أعلن �لرئي�ص �الأذري، �إلهام علييف Ilham Aliyev، يف 2016/12/13، خالل لقائه نتنياهو، 

بقيمة “�إ�رش�ئيل”  من  �أمني  وعتاد  �أ�صلحة  ل�رش�ء  �الأمد  طويلة  عقود  على  وقعت  �أذربيجان   �أن 

خم�صة مليار�ت دوالر. و�أكد علييف على �أن بالده تبيع �لنفط لتل �أبيب و�أنه معنِّي بتنويع �لتجارة 

.
162

بني �لدولتني. ووّقع �جلانبان على �أربع �تفاقيات تعاون ٍ�قت�صادي

من  وجمموعة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لعالقات  جمال  يف  تطور�ً  �أي�صاً   2017–2016 �صنتا  و�صهدت 

علن عن تطور �لعالقة معها: مايل، وت�صاد، 
ُ
�أ �لتي  �لدول  �إفريقيا، وت�صم  �لدول �الإ�صالمية يف قارة 

�الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  جولد  دوري  وُيعد  وتوجو.  و�أوغند�،  وغينيا،  و�لنيجر، 

مهند�ص   ،2016 �أكتوبر  �الأول/  وت�رشين   2015 يونيو  حزير�ن/  بني  �لفرتة  يف  �ملن�صب  توىل  �لذي 

�لعالقات �خلارجية �الإ�رش�ئيلية خ�صو�صاً فيما يتعلق مبلف �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �الإفريقية. وقد 

قام  حيث  �إفريقيا،  يف  �الإ�صالمية  �لدول  من  �لعديد  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقات  بتوطيد  جولد  قام 

بزيار�ت ر�صمية علنية �إىل بع�ص هذه �لدول، باالإ�صافة �إىل زيار�ت �رشية �إىل دول �إ�صالمية �إفريقية 

�لفعل  ردود  من  �لدول  هذه  خوف  ب�صبب  رمبا  �لعالقات  هذه  بع�ص  عن  �الإعالن  يتم  ومل  �أخرى. 

 .
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�لقارة،  م�صتوى  على  �إفريقية   - �إ�رش�ئيلية  قمة  �أول  عقد  حماولة  عك�صت  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�ألغيت  و�لتي   ،2017/10/27–23 �لفرتة  يف  توجو،  عا�صمة  لومي  يف  تنعقد  �أن  �ملقرر  من  كان  �لتي 

ب�صبب �ل�صغوط و�الحتجاجات �لد�خلية و�خلارجية �لر�ف�صة لعقد هذه �لقمة، م�صتوى �الخرت�ق 

. غري �أنها عك�صت يف �لوقت نف�صه قوة �لتيار�ت �ل�صعبية �ملعار�صة للتطبيع، 
164

�الإ�رش�ئيلي الإفريقيا

وقدرتها على �إحر�ج �لعديد من �الأنظمة �لتي ت�صعى �إىل ذلك.

�لتبادل  حجم  �رتفع  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإ�صالمي  �لعامل  بني  �لتجاري  �لتبادل  �صعيد  على  �أما 

 %10.5l بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  �لتجاري 

2016 �نخفا�ص حجم  �لذي �صهدت فيه �صنة  �لوقت  2016. يف  2017 مقارنة ب�صنة  تقريباً يف �صنة 

�لتبادل �لتجاري �أكرث من - 6l% مقارنة ب�صنة 2015.

%96.4l - 2017 بن�صبة  و�صهد �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع ماليزيا �نخفا�صاً كبري�ً يف �صنة 

 .2015 ب�صنة  مقارنة   %58.4l  - بن�صبة   2016 �صنة  �نخفا�صاً  �صهد  بعدما   ،2016 ب�صنة  مقارنة 

مقارنة   %79.2l بن�صبة   2017 �صنة  يف  منو�ً  نيجرييا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

ب�صنة 2016، بعدما �صهد �نخفا�صاً �صنة 2016 بن�صبة - 27l% مقارنة ب�صنة 2015. و�صهد �لتبادل 

ب�صنة  مقارنة   %23.4l  - بن�صبة   2017 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �أذربيجان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري 

�لتبادل  و�صهد   .2015 ب�صنة  مقارنة   %101.6l بن�صبة   2016 �صنة  منو�ً  �صهد  بعدما   ،2016

مقارنة  %23.9l  - بن�صبة   2017 �صنة  يف  �نخفا�صاً  كاز�خ�صتان  مع  �الإ�رش�ئيلي   �لتجاري 
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�لتجاري  �لتبادل  و�صهد   .2015 ب�صنة  مقارنة   2016 �صنة   %20.7l  - وبن�صبة   ،2016 ب�صنة 

يف �صنة 2017 بن�صبة - 19.8l% مقارنة ب�صنة 2016، بعدما  �نخفا�صاً  �إندوني�صيا  �الإ�رش�ئيلي مع 

�صهد �رتفاعاً �صنة 2016 بن�صبة 11l% مقارنة ب�صنة 2015 )�نظر جدول 7/3(.

وفيما عد� تركيا، �لتي تف�صل بني عالقاتها �ل�صيا�صية �لد�عمة لق�صية فل�صطني، وبني عالقاتها 

�لتجارية �لن�صطة مع “�إ�رش�ئيل”؛ فاإن �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع دول �لعامل �الإ�صالمي يظل 

ر�صمية  عالقات  وجود  عدم  �إىل  رئي�صي  ب�صكل  ذلك  ويرجع  كبري.  حدٍّ  �إىل  وهام�صياً  جد�ً  حمدود�ً 

�أما ماليزيا �لتي �صهدت عالقاتها  “�إ�رش�ئيل”، و��صتمر�ر حالة �لعد�ء �ل�صعبي �لو��صع �صدها.  مع 

عالقات  تقيم  ال  �أ�صالً  فهي  “�إ�رش�ئيل”،  مع   2017-2016 �صنتي  خالل  حاد�ً  �نخفا�صاً  �لتجارية 

�رشكات  بوجود  مرتبط  �إ�رش�ئيلياً  عنه  �ملعلن  �لتجارة  حجم  من  به  باأ�ص  ال  جزء�ً  ولعل  ر�صمية. 

�أمريكية لها فروع يف �لبلدين وتقوم باإر�صال منتجاتها من “�إ�رش�ئيل” �إىل ماليزيا؛ وهو �أمر بحاجة 

�إىل تاأكد. ولعل �ل�صلطات �ملاليزية �نتبهت لذلك يف �ل�صنتني �ملا�صيتني فقامت بت�صييق �خلناق على 

هذ� �لنوع من �لتجارة؛ �أو �أي جتارة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يكون �جلانب �الإ�رش�ئيلي طرفاً فيها.

جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

2014–2017 )باملليون دولر(165

البلدان

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

20172016201520142017201620152014

1,414.21,297.71,713.62,755.62,895.92,601.72,4462,683.6تركيا

6.9583.31,419.51,375.714.61415.352ماليزيا

148.681.7113.296.93.43.12.91.4نيجرييا

199.8260.1129.71854.36.22.41.1اأذربيجان

31.146.559.7114.35.92.11.63.9كازاخ�شتان

127.114.7144.44.94.72.9ال�شنغال

17.213.315.338.22.40.31.21.2اأوزبك�شتان

83.3120.995.527.148.443.352.268.7اإندوني�شيا

9.710.79.819.30.30.20.41.1�شاحل العاج

5.38.88.56.800.200.1الكامريون

4.4222.77.80.1000تركمان�شتان

0.65.14.540.10.300الغابون
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بنقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  لقر�ر  �مل�صادة  و�ملظاهر�ت  �الأ�صباط،  باب  هبة  مثلت 

�آالف  فخرجت  �لعامل؛  م�صلمي  بني  و�إجماع  تفاعل  حالة  للقد�ص  �الأمريكية  �ل�صفارة 

�أن  و��صحاً  وكان  �الإ�صالمي.  �لعامل  �أرجاء  جميع  يف  تر�مب  قر�ر  �صّد  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت 

تت�صم  �أنها  غري  قوتها...؛  على  تز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  و�ملعادية  لفل�صطني  �ملوؤيدة  �لروح 

بالعاطفية وتفتقر لال�صتمر�رية، بينما تتحمل �الأنظمة �لر�صمية �الإ�صالمية م�صوؤولية كبرية يف عدم 

تقدمي �لتغطية �الإعالمية �لكافية وال �الهتمام �ل�صيا�صي �مل�صتحق لل�صاأن �لفل�صطيني، مما ي�صعف 

من فر�ص �لتفاعل �لد�ئم مع فل�صطني.

�لدولتني”  �لعربية و“حل  �ملبادرة  �لتقليدية يف تبني  �لعام فتابع �صيا�صته  �لر�صمي  �ل�صلوك  �أما 

ودعم �لقيادة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير، كما تابع قطع عالقاته �لر�صمية مع “�إ�رش�ئيل”، بالرغم من 

�أن عدد�ً من �لدول �الإ�صالمية تابعت �أو طورت عالقات جتارية ولو حمدودة مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

وقد تابع �ل�صلوك �لرتكي خطه �لعام بقيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية وهو خط ينحو منحى �لدعم 

�ل�صيا�صي �لقوي لق�صية فل�صطني، و�لدفاع عن خط �ملقاومة مبا يف ذلك حق حما�ص يف �مل�صاركة يف 

�جلانب  �أن  غري  �الإ�رش�ئيلي.  �لعدو�ين  �ل�صلوك  ب�صدة  ينتقد  كما  �لعمل؛  وحرية  �ل�صيا�صية  �لقيادة 

�لرتكي حافظ على عالقة جتارية ن�صطة وبفارق كبري عن �أي بلد يف �لعامل �الإ�صالمي؛ حيث كان من 

�لو��صح �أنه يف�صل بني �مل�صارين �ل�صيا�صي و�القت�صادي؛ كما ظّل ير�عي معايري مرتبطة بع�صويته 

يف حلف �لناتو ورغبته يف �الن�صمام �إىل �الحتاد �الأوروبي، وعدم رغبته يف مزيد من توتري �لعالقات 

�حلدود. على  �أو  �لرتكي  �لد�خل  يف  �ل�صيا�صيني  خ�صومه  دعم  �إىل  تلجاأ  قد  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،   مع 

وعلى ما يبدو، ف�صيظل �ل�صلوك �لرتكي حمافظاً على ن�صقه �لعام خالل �ل�صنتني �لقادمتني. 

من جهة �أخرى، تابع �ل�صلوك �الإير�ين خطه �لعام نف�صه، �لذي يتبناه منذ �نت�صار �لثورة �الإير�نية 

�مل�صلحة  �ملقاومة  خلط  ود�عم  ذ�تها،  “�إ�رش�ئيل”  لوجود  معاد ٍ خّط  وهو  1979؛  �صنة  �ل�صاه  على 

�ل�صابقة  �لفرتة  “حما�ص” يف  �ملقاومة  باأبرز قوى  �إير�ن  �صدها. وبالرغم من تعرث وبرود عالقات 

ب�صبب �صيا�صاتها �الإقليمية؛ �إال �أن هذه �لعالقات ��صتعادت �لكثري من عافيتها خ�صو�صاً �صنة 2017. 

ويف �لوقت نف�صه، �أخذت تت�صاعد �لتحذير�ت �الإ�رش�ئيلية من ت�صاعد نفوذ �إير�ن وحزب �هلل يف لبنان 

و�صورية، وتعاملت معه كخطر حمتمل؛ وذلك بالرغم من عالمات �الرتياح �الإ�رش�ئيلي على وجود 

�القت�صادية  وبناه  �الجتماعي  ن�صيجها  على  �صلباً  تنعك�ص  �ملنطقة،  يف  وطائفية  د�خلية  �رش�عات 

ومنظومتها �ل�صيا�صية؛ �أي �أن “�إ�رش�ئيل” ترغب يف ��صتمر�ر هذ� �ل�رش�ع، �رشط �أال يوؤثر على �أمنها 

و��صتقر�رها وهدوء حدودها. ومن �ملتوقع، �أن ُتبقي �إير�ن على خطها �لعد�ئي �صّد “�إ�رش�ئيل” يف 

�لفرتة �ملقبلة، و�أن ت�صتمر يف دعم �ملقاومة �مل�صلحة �لفل�صطينية؛ كما قد يحدث �ملزيد من �لتوتر مع 

تز�يد �لنفوذ �أو �حل�صور �الإير�ين، خ�صو�صاً يف لبنان و�صورية.

خال�شة




