


الف�سل ال�سابع

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي





349

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

ما ز�ل �مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�صالمي �لر�صمي متخلفاً يف تعبريه عن تطلعات �ل�صعوب 

�الإ�صالمية يف حترير فل�صطني، ونيل �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه و�أر�صه ومقد�صاته. 

وما ز�ل �أد�ء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�لدول �الإ�صالمية �أد�ء تقليدياً بطيئاً ال يتجاوز على �لغالب 

�لدعم �ملعنوي؛ يف �لوقت �لذي تتخذ فيه �صفقة تر�مب �أبعاد�ً خطرية وعلى ر�أ�صها تهويد �لقد�ص. ويف 

�ملقابل، فاإن �ل�صعوب �الإ�صالمية ما ز�لت تتطلع �إىل �لقد�ص، وترف�ص �لتطبيع وتقوم �صمن �إمكانات 

حمدودة باالأن�صطة �لت�صامنية مع فل�صطني وق�صيتها.

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 طريقة 

تناول كلٍّ منهما لق�صية فل�صطني.

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

2018–2019 يف �صيا�صاتها �ملتّبعة جتاه  �صنتي 

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

جانب  �إىل  �إليها  �صفارته  ونقل  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  �عرتف  �لذي  �الأمريكي 

 �ال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر 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.

وعلى �لرغم من مرور خم�صني عاماً على تاأ�صي�ص منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، �إال �أن �ملنظمة مل 

ترتِق طو�ل ع�رش�ت �ل�صنو�ت �ملا�صية �إىل م�صتوى �ملهمة �لتي �أن�صئت من �أجلها وهي حماية �لقد�ص 

�الحتفايل،  �لنمط  على   2019-2018 �صنتي  طو�ل  فعالياتها  و��صتمرت  �ملدينة،  د�خل  و�ملقد�صات 

ففي �صباط/ فب�ير 2018 عُقد يف مدينة ر�م �هلل موؤمتر الإعالن �لقد�ص عا�صمة ل�صباب دول منظمة 

ظّل  يف  �ملدينة،  عن  �لدفاع  �إطار  يف  �لقد�ص  ملدينة  �لتكريي  �لعمل  هذ�  ياأتي  �الإ�صالمي؛  �لتعاون 

حماوالت تكري�صها عا�صمة للكيان �الإ�رش�ئيلي.

مقدمة

اأوالً: منظمة التعاون االإ�شالمي
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�الأجنبية  �لدول  �صفار�ت  لنقل  رف�صها  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  كررت  نف�صه،  �الإطار  ويف 

لقر�ر  �إد�نتها  عن  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �أعربت   2018 مار�ص  �آذ�ر/  ففي  �لقد�ص،  مدينة  �إىل 

2018، معتبة  �أيار/ مايو  �لقد�ص �ملحتلة يف منت�صف  �إىل مدينة  جمهورية غو�تيماال نقل �صفارتها 

�أن هذه �خلطوة غري �لقانونية ت�صكل �نتهاكاً لقر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل ال �صيّما �لقر�ر رقم 478، 

�صاأنها  من  �إجر�ء�ت  �أي  رف�ص  �أكدت  و�لتي  �لقد�ص،  حول  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  وقر�ر�ت 

�مل�صا�ص بالو�صع �لتاريخي و�لقانوين ملدينة �لقد�ص �ملحتلة. وقد �صبق �أن وّجه �الأمني �لعام للمنظمة 

لهذ�  �ملنظمة  رف�ص  فيها  �أكد  غو�تيماال،  خارجية  لوزير   2018 يناير  �لثاين/  كانون  مطلع  ر�صالة 

1
�لقر�ر، �لذي ُي�صهم يف تكري�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

ويف �أيار/ مايو 2018 عقدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي قمة ��صتثنائية، بدعوة من �لرئي�ص �لرتكي 

�لتي قامت  �الأمريكية  �الإد�رة  �إجر�ء�ت  Recep Tayyip Erdoğan، ملو�جهة  �أردوغان  رجب طيب 

�الأمريكي  للقر�ر  رف�صها  عن  �ملنظمة  فيه  �أعربت  وقد   .2018/5/1 يف  �لقد�ص  �إىل  �صفار�تها  بنقل 

�لقد�ص بعد �العرت�ف بها عا�صمة للكيان �الإ�رش�ئيلي، وقد  �إىل  �ل�صفارة �الأمريكية  بخ�صو�ص نقل 

جاء يف �لبيان �خلتامي للقمة باأن �ملنظمة “توؤكد �أنها �صتفعل قيود�ً �صيا�صية و�قت�صادية على �لبلد�ن 

�أو �مل�صوؤولني �أو �لبملانيني �أو �ل�رشكات �أو �الأفر�د �لذين يعرتفون ب�صم �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة 

لالأر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتعمار  بتكري�ص  �إجر�ء�ت تت�صل  �أي  يتعاملون مع  �أو  للقد�ص  باالحتالل، 

2
�لفل�صطينية �ملحتلة”.

�لفل�صطينية  2018-2019 جتاه �لق�صية  �لتعاون �الإ�صالمي طو�ل �صنتي  ��صتمر م�صار منظمة 

�أن هذه  �إال  على �لوترية نف�صها، حيث مل تتو�َن عن �لتنديد و�ل�صجب على �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، 

�ملطالبات ما تز�ل �صمن �ل�صقف �ل�صيا�صي �لذي �لتزمت به �ملنظمة وهو “مبادرة �ل�صالم �لعربية” 

قبل  من  �لتاأكيد�ت  تكررت  حيث   ،2002 �صنة  بريوت  قمة  يف  �هلل  عبد  )�مللك(  �الأمري  طرحها  �لتي 

فل�صطني  ق�صية  مركزية  على   ،2019-2018 �صنتي  طو�ل  بياناتها  يف  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة 

�لعمل وفق  �ملنظمة على مو��صلة  �الإ�صالمية، و�لتاأكيد على عزم  بالن�صبة لالأمة  �ل�رشيف  و�لقد�ص 

�لقانون �لدويل، و�لتاأكيد على �لتز�م �ملنظمة �لثابت بحل �لدولتني، لكونه )ح�صب ر�أي �ملنظمة( �حلل 

�لدويل �لوحيد �ملقبول يف �صياق تقرير �مل�صري و�لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �حلالية، وفقاً 

3
للمرجعيات �لدولية و“مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

�ل�رشيف،  �لقد�ص  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �صياق  ويف 

��صتمرت �ملنظمة باإ�صد�ر بيانات �الإد�نة �صديدة �للهجة على هذه �العتد�ء�ت، وعلى بناء �مل�صتوطنات، 

بحق  �لعن�رشية  �لقو�نني  و�إد�نة  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �ملتكررة  �ملجازر  وعلى 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.
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وعلى ما يبدو فاإننا لن ن�صهد خالل �صنتي 2020-2021 ما تطمح �ليه �ل�صعوب �الإ�صالمية من 

�ملقد�صات  حماية  وخ�صو�صاً  �الإ�صالمية،  �ل�صعوب  حقوق  عن  للدفاع  و�ملو�قف  �لطاقات  توحيد 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص �ل�رشيف وعلى ر�أ�صها �مل�صجد �الأق�صى.

�أولوية  لتكون   2019-2018 �ل�صنتني  خالل  �ل�صورية  �لق�صية  ��صتمرت 

�ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية، مبا يف ذلك مكافحة �مل�رشوع �النف�صايل حلزب 

 Kurdish Democratic Union Party (Partiya Yekîtiya Demokrat—PYD( الحتاد �لديقر�طي�

�ل�صوري  �ل�صمال  يف  ع�صكريتني  عمليتني  �ملن�رشمتان  �ل�صنتان  �صهدت  وقد  �لع�صكرية.  و�أذرعه 

 Operation للقو�ت �مل�صلحة �لرتكية بالتعاون مع ف�صائل �ملعار�صة �ل�صورية، هما “غ�صن �لزيتون

Olive Branch” بد�ية 2018 و“نبع �ل�صالم Operation Peace Spring” يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

2019. كما �أن �الأجندة �لرتكية �لد�خلية كانت مزدحمة جد�ً خالل �ل�صنتني �لفائتتني، حيث �صهدت 

تركيا خاللهما حمطتني �نتخابيتني مهمتني، �لرئا�صية و�لبملانية يف حزير�ن/ يونيو 2018، و�لبلدية 

�لعمال  حزب  وعنا�رش  �ملو�زي  �لتنظيم  مكافحة  ��صتمر�ر  �إىل  باالإ�صافة   ،2019 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

يف   Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanê—PKK( �لكرد�صتاين 

�لد�خل �لرتكي.

�ل�صيا�صة  يف  حا�رشة  بقيت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن  �لقول  يكن  ذلك،  كل  من  �لرغم  وعلى 

�لعمل  ويف  �الأتر�ك  للم�صوؤولني  �لر�صمية  �لت�رشيحات  يف  �أي  وفعالً،  قوالً  �لرتكية،  �خلارجية 

�لديبلوما�صي �لرتكي. وقد �أ�صهم يف ذلك تروؤ�ص تركيا �لدوري ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، و�صخونة 

�حلدث �لفل�صطيني ال �صيّما يف �إطار م�صري�ت �لعودة، وكذلك خطوة نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص 

�ملحتلة، حيث تقدمت تركيا �لعمل �الإ�صالمي �مل�صرتك حتت �صقف �ملنظمة يف مو�جهة �لقر�ر.

امل�شهد الرتكي:

ال تختلف �صنتا 2018 و2019 عن �ل�صنو�ت �ل�صابقة من حيث �زدحام �الأجندة �لرتكية باالأحد�ث 

و�لتطور�ت �لد�خلية و�خلارجية، بل ت�صمنا متغري�ت جذرية على �ل�صاحة �لرتكية متثلت باالنتقال 

يونيو  حزير�ن/  يف  و�لرئا�صية  �لبملانية  �النتخابات  مع  �لرئا�صي  �إىل  �لبملاين  �لنظام  من  بالبالد 

2018، �الأمر �لذي �ألقى بظالله على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي، وبن�صبة �أقل على �ل�صيا�صة �خلارجية.

كما كان متوقعاً، فاز �لرئي�ص �أردوغان جمدد�ً باالنتخابات �لرئا�صية من �جلولة �الأوىل، ولكن فقد 

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

((AKP) �الأغلبية يف مقاعد �لبملان بعدد ب�صيط، و�إن كان قد ��صتمر يف �ملحافظة على �الأغلبية مع 

 غري �أن منحنى �لرت�جع �لن�صبي للعد�لة و�لتنمية 
4
حزب �حلركة �لقومية �صمن “حتالف �ل�صعب”.

ثانياً: تركيا



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

352

��صتمر مع �النتخابات �لبلدية يف �آذ�ر/ مار�ص 2019، و�لتي خ�رش فيها �حلزب عدد�ً من �لبلديات �لتي 

5
كان يديرها ويف مقدمتها �إ�صطنبول و�أنقرة، بالرغم من تقدمه على باقي �الأحز�ب بفارق مريح.

�أكرث من ذلك، فقد حملت �إعادة �نتخابات بلدية �إ�صطنبول حتديد�ً ر�صائل قا�صية للحزب من خالل 

�لفارق �لكبري بني مر�صح �ملعار�صة �لفائز ومر�صحه. وقد �أ�صهمت تلك �النتخابات مع عو�مل �أخرى 

يف �رتفاع حدة �لنقد مل�صار �حلزب من قبل قياد�ت �صابقة فيه، يف مقدمتهم رئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق 

 ،Ali Babacan باباجان  �الأ�صبق علي  �القت�صاد  Ahmet Davutoglu، ووزير  �أوغلو  د�ود  �أحمد 

 Future �مل�صتقبل  حزب  تاأ�صي�ص  عن  �الأول  و�إعالن  �حلزب،  من  با�صتقالتهما  �نتهى  م�صار  وهو 

)Party )Gelecek Partisi، وتوقع �إعالن �لثاين عن حزب جديد يف 2020.

�مل�صطرب  خطها  يف  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  �ملن�رشمتني  �ل�صنتني  يف  ��صتمرت  كما 

 و�لقائم على �أر�صية من �لتوتر وفجوة �لثقة، وقد تعر�صت لهزة �صديدة ب�صبب �إمتام �أنقرة �صفقة

�أ�ص 400 �أو S-400 �ل�صاروخية �لرو�صية، بالرغم من حتفظات و��صنطن وتهديد�تها بالعقوبات.

و�لق�صايا  بامللفات  �هتمامها  من  قل�ص  مبا  وخارجياً  د�خلياً  تركيا  �أولويات  �صبق  ما  كل  �صكل 

خالل  ملحوظ  تركي  باهتمام  �لفل�صطينية  �لق�صية  حظيت  فقد  ذلك  من  وبالرغم  ن�صبياً،  �الأخرى 

�لتعاون  �لدورية ملنظمة  تاأثر�ً بالتطور�ت يف فل�صطني من جهة ورئا�صة تركيا  �ملذكورتني  �ل�صنتني 

�الإ�صالمي من جهة �أخرى.

توتر واإدارة م�شالح مع الحتالل الإ�رشائيلي:

من  و�لتوتر  جهة  من  بالفتور  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  يف  �الإ�رش�ئيلية   – �لرتكية  �لعالقات  �ت�صمت 

�أبدته  �لذي  �لعد�ُء  �أ�صهم يف ذلك  �لطرفني.  �لتجارية بني  �لعالقات  �لرغم من قوة  �أخرى، على  جهة 

من  �لرغم  على  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �ملنطقة  يف  بينهما  �مل�صالح  وتناق�ص  لرتكيا،  �الحتالل  دولة 

ً دور� �أنقرة  ترى  حيث   
6
.2016 �صنة  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  بعد  نظرياً  بينهما  �لعالقات   عودة 

 
7
لتل �أبيب يف ر�صم معامل �ملوقف �الأمريكي �لد�عم للميلي�صيات �النف�صالية �ملعادية لها يف �صورية،

�لتي  �الإقليمية  حتالفاتها  �إىل  باالإ�صافة   
8
�ملتو�صط، �رشق  يف  �لغاز  معادلة  من  �إخر�جها  وحماولة 

�ملفرت�ص  ودورها   
9
ع�صكرية، �أ�صكاالً  �أحياناً  تتخذ  و�لتي  لرتكيا  مناوئة  �لعامة  موؤ�رش�تها  يف  تبدو 

 ودعمها يف 2017 مل�صار ��صتقالل كرد�صتان �لعر�ق 
10

يف �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة �صيف 2016،

11
�لذي عار�صته �أنقرة.

�إ�صافة لكل ذلك، مما ي�صكل �أر�صية فاترة ومتوترة للعالقات �لزبائنية بني �لطرفني، فقد �صهدت 

�ملوقف  �صقف  رفع  يف  �أ�صهمت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعيد  على  مهمة  �أحد�ثاً  �ملا�صيتان  �ل�صنتان 

ونقل  �لعودة  م�صري�ت  مع  �لفظ  �الإ�رش�ئيلي  �لتعامل  مقدمتها  ويف  �الحتالل،  دولة  �صد  �لرتكي 

�ل�صفارة �الأمريكية لدى �الحتالل �إىل مدينة �لقد�ص.
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الهتمام الرتكي بق�شية فل�شطني:

�زد�د �الهتمام �لرتكي يف �ملدة �لزمنية �ملذكورة بالق�صية �لفل�صطينية و�رتفع �صقفها بخ�صو�صها 

ب�صكل ملحوظ، بفعل �الأ�صباب �صالفة �لذكر، ويف مقدمتها تطور�ت ملف �لقد�ص وم�صري�ت �لعودة، 

وكذلك رئا�صة تركيا �لدورية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

وقد متيزت �ل�صنتان �الأخريتان بانفتاح تركي و��صع على �ل�صلطة �لفل�صطينية لعدة �عتبار�ت، 

بدء�ً من زيادة �لدعم �ملقدم لل�صلطة، ومرور�ً باالحتفاء بالرئي�ص �لفل�صطيني و��صتقباله و�الت�صال 

�للوج�صتي  �لدعم  تقدمي  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينية  للخارجية  �ملقدمة  بالت�صهيالت  �نتهاًء  ولي�ص  به، 

12
وتدريب �لكو�در و��صتقبال �جتماعات �ل�صفر�ء �لفل�صطينيني.

يف �ملقابل، غابت �للقاء�ت �لر�صمية و�ملعلنة بني �لقيادة �لرتكية وقياد�ت حركة حما�ص يف �ل�صنتني 

�الأخريتني با�صتثناء �ل�صهور �الأخرية، حيث ن�رشت و�صائل �الإعالم خب لقاء �لرئي�ص �لرتكي بوفد 

 
13

من �حلركة بقيادة رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �ل�صابق خالد م�صعل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019،

�أول زيارة خارجية  �إ�صماعيل هنية يف  ثم جمع لقاء بني �لرئي�ص ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة 

له منذ �نتخابه. وقد تناول �لطرفان، ح�صب �لرئا�صة �لرتكية، عدد�ً من �لق�صايا يف مقدمتها �لقد�ص 

�الإن�صانية  �ملزمع عقدها و�الأو�صاع  �لفل�صطينية  �الأق�صى و�النتخابات  بامل�صجد  �ملحدقة  و�ملخاطر 

�لرئي�ص  حديث  الفتاً  وكان   
14

�لفل�صطينية. �لق�صية  دعم  يف  �لرتكي  و�لدور  غزة  قطاع  يف  �ل�صعبة 

�لرتكي الأول مرة عن حركة حما�ص كحركة مقاومة “�صد �ملحتلني”، ولي�ص فقط كحركة �صيا�صية 

 
15

منتخبة من �ل�صعب �لفل�صطيني كما جرت �لعادة.

�ل�صابق �لفل�صطيني  �لقيادي  �صد  خطابها  م�صتوى  من  �أنقرة  رفعت  �أخرى،  جهة   ومن 

حممد دحالن باعتباره تهديد�ً لالأمن �لقومي �لرتكي، بعد �أن كانت �أعلنت �صابقاً عن توقيف م�صتبهني 

دحالن،  لتوقيف  حمر�ء”  “مذكرة  �لرتكية  �ل�صلطات  �أ�صدرت  فقد   
16

ل�صاحله. عليها  بالتج�ص�ص 

ب�صبب ما �عتبته دور�ً له يف دعم �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف 2016 ومتويل �لكيان �ملو�زي �لذي 

 ولعله من �لالفت للنظر، 
17

نفذه، مقدمة جائزة نقدية ملن يديل مبعلومات ت�صاعد على �لقب�ص عليه.

�أن هذ� �لت�صعيد �أتى بعد حديث �لرئي�ص �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة عن نيته �لدعوة النتخابات يف 

�الأر��صي �لفل�صطينية، وحديث وزير �خلارجية �لرتكي عن خطة لبع�ص �الأنظمة يف �ملنطقة لالإتيان 

 ما يعني �أن هذه �خلطوة قد توؤدي ملزيد من �لتقارب بني �أنقرة ور�م �هلل، 
18

بدحالن رئي�صاً لل�صلطة،

ال �صيّما �إن تلقفت �الأخرية �لقر�ر �لرتكي بالتعاون.

لل�صلطة  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 بـ  دعماً  �أنقرة  قدمت  و�الإغاثي،  �الإن�صاين  �ل�صعيد  على 

�الأونرو�  لوكالة  �أخرى  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 لـ  �إ�صافة   
19

�مل�صاريع، بع�ص  لتنفيذ  �لفل�صطينية 

��صتمرت   كما 
20

�أنقرة. Pierre Krähenbühl يف  �لعام بيري كرينبول  �أردوغان مبفو�صها  لقاء  بعد 
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 Turkish Cooperation and Coordination Agency )تيكا(  �لرتكية  و�لتن�صيق  �لتعاون  وكالة 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  و�لتنموية  �الإن�صانية  �مل�صاريع  تنفيذ  يف  �الأبرز  �لرتكية  �الأد�ة  لتكون   )TİKA(

 وهو دور كان حمط �هتمام وغ�صب �صلطات �الحتالل �لتي و�صعت خطة مف�صلة 
21

�لفل�صطينية،

22
للحد من �أن�صطة تركيا يف �الأر��صي �لفل�صطينية وخ�صو�صاً مدينة �لقد�ص.

م�شريات العودة:

�لعودة  م�صري�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  مو�جهة  يف  �ل�صقف  مرتفع  موقفاً  تركيا  �صجلت 

�لتي كانت قد �نطلقت يف قطاع غزة يف 2018/3/30، ال �صيّما �مل�صري�ت �لتي وقعت يف ذكرى �لنكبة 

يف 2018/5/15، حيث �صقط بر�صا�ص �الحتالل يومها 60 �صهيد�ً وما يقرب من 1,300 جريح. وقد 

ل�صان  �لرتكية على  �لرئا�صة  �ل�صيا�صية، ويف مقدمتها  �مل�صتويات  �لرتكي عب خمتلف  �لتفاعل  جاء 

�لناطق با�صمها �إبر�هيم كالني Ibrahim Kalin �لذي د�ن ذلك باأ�صد �لعبار�ت د�عياً �الأمم �ملتحدة �إىل 

23
حتمل م�صوؤولياتها حلماية �لفل�صطينيني.

�صّد  متكافئ”  غري  ب�صكل  �لقوة  �إ�رش�ئيل  “��صتخد�م  بدورها  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  ود�نت 

 وعدَّ �لناطق با�صم حزب �لعد�لة و�لتنمية  ماهر �أونال Mahir Unal �أن ما ح�صل يف 
24

�لفل�صطينيني.

ذلك �ليوم “جرية �صّد �الإن�صانية” معتب�ً �ل�صمت جتاه ما فعلته “�إ�رش�ئيل” جرية �أخرى �صّد 

 و�أعلنت �حلكومة �لرتكية عن �حلد�د �لوطني لثالثة �أيام ت�صامناً مع �ل�صعب �لفل�صطيني 
25

�الإن�صانية.

 و�صعت لنقل عدد من �جلرحى للم�صت�صفيات �لرتكية للعالج دون �أن 
26

بعد “�ملجزرة �الإ�رش�ئيلية”،

27
ت�صتطيع ذلك، متهمة كالً من “�إ�رش�ئيل” وم�رش بعرقلة جهودها لنقلهم.

موؤكد�ً  �الإ�رش�ئيلية  باملجزرة  �لتنديد  يف  بدوره  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �صارك 

�ملتحدة  �لواليات  وحممالً   
28

�إرهاب”، “دولة  �إياها  معتب�ً  �قرتفته”  ما  جز�ء  �صتلقى  “�إ�رش�ئيل  �أن 

29
م�صوؤولية يف �لدم �لفل�صطيني �ملهر�ق ب�صبب دعمها لها.

وقد دعا وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو كالً من �جلامعة �لعربية ومنظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي �إىل “موقف جماعي من �ملجزرة يف غزة” معتب�ً �أن �الإد�نات لن تكون كافية، و�إمنا هناك 

30
حاجة لـ“خطو�ت عملية م�صرتكة يف �أ�رشع وقت ممكن”.

وقد �أدت �الأحد�ث �ملتالحقة حلالة من �لرت��صق �الإعالمي و�ل�صيا�صي بني �أنقرة وتل �أبيب، على 

قب�ص  باحتالل  و�تهامه  �لرتكي  �لرئي�ص  على   Twitter تويرت  موقع  عب  نتنياهو  تهجم  خلفية 

“دولة  �أنه يقود  �نتقاد تركيا حيث  باأنه ال يحق لنتنياهو  �أردوغان  وغريها من �التهامات. فقد رد 

وردَّ   
31

�ملظلومني”. “�صوت  يثل  �لذي  �أردوغان  عك�ص  على  �لظاملني”  “�صوت  وهو  �إرهاب” 
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“قاتالً بدم بارد”،  �إياه  وزير �خلارجية �لرتكية مولود جاوي�ص �أوغلو على نتنياهو بدوره معتب�ً 

32
وم�صوؤوالً عن �إزهاق �أرو�ح �الآالف من �لفل�صطينيني.

�لفل�صطيني عامة، ومقاومته خا�صة  �ل�صعب  �لرئي�ص �لرتكي د�فع بو�صوح عن  �أن  وكان الفتاً 

وحركة حما�ص على وجه �لتحديد، يف معر�ص رف�صه التهام نتنياهو �إياهم بـ“�الإرهاب”، معتب�ً �أن 

�الأخرية لي�صت “منظمة �إرهابية”، و�إمنا حركة مقاومة �صد �ملحتلني على حد تعبريه، وهو موقف 

متقدم بالن�صبة للخطاب �لر�صمي �لرتكي �لذي طاملا تعامل مع حما�ص كف�صيل �صيا�صي فل�صطيني 

33
منتخب من قبل �ل�صعب ولي�ص كحركة مقاومة.

القد�س:

للكيان  و�أبدية  موحدة  عا�صمة  بالقد�ص  �عرت�فه   2017 �صنة  نهاية  يف  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن 

تركيا  رئا�صة  مع  ذلك  تو�فق  وقد  �إليها.  �أبيب  تل  من  بالده  �صفارة  نقل  على  وعزمه  �ل�صهيوين، 

�أتاح لها ت�صدر �لعمل �لعربي  2016-2019، وهو ما  �لدورية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �لفرتة 

و�الإ�صالمي �لر�صمي �مل�صرتك يف مو�جهة �لقر�ر حتت �صعار �أن “�لقد�ص خط �أحمر” بالن�صبة لرتكيا 

�ل�صفارة  نقل  �أعلنت و��صنطن عن  �لنكبة،  2018، ويف ذكرى  �أيار/ مايو   ففي 
34

�الإ�صالمي. و�لعامل 

�رتكبتها قو�ت �الحتالل �صّد م�صري�ت  �لتي  �ملجزرة   وتز�من ذلك مع 
35

باحتفال ر�صمي. للقد�ص 

�لعودة.

�خلارجية  وز�رة  مثل  �لر�صمية؛  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  من  جمدد�ً  �لرتكية  �ملو�قف  �صدرت  وقد 

و�لبملان وحزب �لعد�لة و�لتنمية و�لناطق با�صم �لرئا�صة، ولكن جزء�ً مهماً من �ملو�قف جاء على 

قبل  من  �لقد�ص  باغت�صاب  ت�صمح  لن  بالده  �أن  على  �أردوغان  و�أكد  نف�صه.  �لرتكي  �لرئي�ص  ل�صان 

و�إن  �لقد�ص،  مبدينة  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  للفل�صطينيني  دعمها  على  �صتبقى  و�أنها   
36

“�إ�رش�ئيل”،
37

تخلى عنهم �لعامل �أجمع.

�أبيب  تل  يف  �صفريها  با�صتدعاء  بد�أتها  �لديبلوما�صية  �لقر�ر�ت  من  �صل�صلة  �أنقرة  �تخذت  وقد 

وت�صليمه  �خلارجية  وز�رة  مقر  �إىل  لديها  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  با�صتدعاء  تو��صلت  ثم  للت�صاور، 

ويف  كذلك.  �لقن�صل  برفقة  �لبالد  مغادرة  منه  �لطلب  ثم   
38

غزة، يف  �الأحد�ث  على  �حتجاج  ر�صالة 

�ملطار، تعمدت �ل�رشطة تفتي�ص �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي ب�صكل �صخ�صي، و�إجباره على خلع حذ�ئه �أمام 

39
عد�صات �ل�صحفيني، يف �إطار �صل�صلة من �خلطو�ت �لديبلوما�صية �ملتبادلة بني �لطرفني.

ر�صمياً، �تهم �لرئي�ص �لرتكي دولة �الحتالل مبمار�صة �الإرهاب ب�صكل منظم و�عتباره �صيا�صة 

 حممالً �لواليات �ملتحدة جزء�ً من �مل�صوؤولية ب�صبب دعمها �مل�صتمر لتل �أبيب وكذلك قر�ر 
40

دولة،

نقل �ل�صفارة، حيث ��صتدعي كذلك �ل�صفري �لرتكي يف و��صنطن للت�صاور. كما حذر وزير �خلارجية 
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�لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو، يف معر�ص �متد�حه ملوقف بالده �لر��صخ من �لدفاع عن �لقد�ص، من 

�أن عدد�ً من �لبالد �الإ�صالمية وخ�صو�صاً �لعربية قد تر�جعت عن مو�قفها ب�صكل و��صح بخ�صو�ص 

41
�ملدينة �ملقد�صة.

وقد ��صت�صافت تركيا، �لرئي�ص �لدوري �لـ 13 ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، �جتماعاً طارئاً للمنظمة 

يف مدينة �إ�صطنبول حول �لق�صية �لفل�صطينية و�لتطور�ت يف �لقد�ص. وقال �أردوغان يف �فتتاح �لقمة، 

�إن بالده حذرت �لواليات �ملتحدة من �أن قر�رها بنقل �صفارتها للقد�ص “�صي�صعل �ملنطقة وي�صفر عن 

 و�نتقد �لرئي�ص �لرتكي “ما تقوم به �إ�رش�ئيل من وح�صية ت�صبه ما يقوم به قطاع 
42

ت�صعيد حاد”.

�ملتحدة  �الأمم  ت�صعى بالده من خالل  باأن  �لنازيني”، متعهد�ً  �أفعال  ت�صبه  �لتي  �لطرق و�نتهاكاتها 

43
جلعل دولة �الحتالل تدفع ثمن ما تفعله �صد �لفل�صطينيني.

بقانون  عرف  ما  �أو  �لقومية  قانون  �إقر�ر  على  �لرتكي  �لرئي�ص  رد   ،2018 يوليو  متوز/  ويف 

و�صاوى   
44

�لعامل. يف  وعن�رشية  فا�صية  �الأكرث  �لدولة  هي  �الأخرية  باأن  �إ�رش�ئيل”  دولة  “يهودية 
�أمام كتلة حزبه �لبملانية بني �دعاء ح�رشية حق �ليهود باالأر��صي �لفل�صطينية  �أردوغان يف كلمة 

Adolf Hitler، جمدِّد�ً و�صفه لدولة �الحتالل  �أدولف هتلر  �الآري” لدى  “�لهو�ص  �أ�صماه  وبني ما 

باأنها دولة �إرهاب ود�عياً �لعاملنَي �الإ�صالمي و�مل�صيحي وكافة دول �لعامل ومنظمات �ملجتمع �ملدين 

45
و�الإعالميني �ملوؤمنني بالديوقر�طية و�حلرية �إىل �لتحرك �صدها.

ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2018، ��صت�صافت �إ�صطنبول �ملوؤمتر �لثاين لر�بطة “برملانيون الأجل 

�لقد�ص”، بعد عامني من موؤمترها �الأول، و�لذي عقد برعاية وم�صاركة �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

�أردوغان ومب�صاركة نحو 600 برملاين من 74 بلد�ً. وقد �صدد �لبيان �خلتامي للموؤمتر على رف�ص 

�لتعاون �الإ�صالمي وجلنة  �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، وجدد دعوته ملنظمة  “�صفقة �لقرن” ونقل 
 United Nations Educational, )لقد�ص ومنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو�

حلماية  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  “التخاذ   Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
46

�لرت�ث �لتاريخي للقد�ص و�الأق�صى وعموم فل�صطني”.

�أحمر  خطاً  وكونها  �لقد�ص  �أهمية  على  �لرتكي  �لرئي�ص  �صدد  �ملوؤمتر،  �فتتاح  يف  كلمته  ويف 

�ملحرقة  جرية  عن  يختلف  ال  غزة  يف  �الأطفال  ��صتهد�ف  �إن  وقال  �الإ�صالمي،  للعامل  بالن�صبة 

ينا�صلون  �لذي  “لالأبطال  �صكره  عن  معرباً  �أوروبا،  يف  �ليهود  بحق   )Holocaust )�لهولوكو�صت 

على  �ملحتلني”،  �أمام  �ملحمدية  �الأمة  عزة  عن  ويد�فعون  �الإن�صانية،  و�لكر�مة  �لقد�ص  �أجل  من 

تركيا يف  �لقد�ص  الأجل  برملانيون  ر�بطة  ورئي�ص  �لرتكي  �لبملاين  �صكر  جهته،  من   
47

تعبريه.  حد 

 نور �لدين نباتي Nurettin Nebati �لبملانيني �مل�صاركني د�عياً �إىل بدء “�ملقاومة و�ل�صمود من �أجل

48
�لقد�ص جمدد�ً”.
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ويف حزير�ن/ يونيو 2019، حتدث �لرئي�ص �لرتكي الأول مرة وبو�صوح عن خطة دونالد تر�مب 

“م�رشوع  �أنها  معتب�ً  �لقرن”،  “�صفقة  با�صم  �إعالمياً  و�ملعروفة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم” 

جديد لزعزعة �ل�رشق �الأو�صط، وم�صطلح جديد للتق�صيم و�لتجزئة و�البتالع”، موؤكد�ً باأن بالده 

49
لن ت�صمح بذلك.

2019 فقرة  �أيلول/ �صبتمب  �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف  �أردوغان  كما ت�صمن خطاب 

مطولة حول �لق�صية �لفل�صطينية، طالب فيها �الأمم �ملتحدة بتطبيق قر�ر�تها �ملتعلقة بدولة �الحتالل 

 وعر�ص �أردوغان يف كلمته عدة خر�ئط تظهر �لتغول 
50

م�صككاً بفائدة �ملنظمة �لدولية �إن مل تفعل.

�الإ�رش�ئيلي على �الأر��صي �لفل�صطينية منذ ما قبل �إعالن “�إ�رش�ئيل” وحتى �ليوم، قائالً “يف 1947 

ال  �لذي  �حلايل  بالو�صع  ذلك  مقارناً  فل�صطني”،  برمتها  و�ملنطقة  �إ�رش�ئيل،  ��صمه  �صيء  يوجد  ال 

�إ�رش�ئيل”، مت�صائالً عن حدود  �أ�صبحت  برمتها  “�ملنطقة  �أن  �إذ  فيه  فل�صطني تكون موجودة  تكاد 

“�إ�رش�ئيل” و�أهد�فها �مل�صتقبلية وم�صككاً بدو�فع “�صفقة �لقرن” �لتي تهدف للق�صاء على �ل�صعب 
51

�لفل�صطيني وق�صيته نهائياً.

عملية “نبع ال�شالم”:

يف 2019/10/9، �أطلقت �لقو�ت �مل�صلحة �لرتكية بالتعاون مع �ملعار�صة �ل�صورية �ملن�صوية حتت 

حماية  وحد�ت  �صد  �ل�صوري  �ل�صمال  يف  ثالثة  ع�صكرية  عملية  �ل�صوري”  �لوطني  “�جلي�ص  ��صم 

�ل�صعب �لكردية )People’s Protection Units )YPG حتت ��صم “نبع �ل�صالم”. وقد حددت تركيا 

للعملية هدفني رئي�صيني؛ �إبعاد م�صلحي وحد�ت �حلماية �إىل عمق �أكرث من 30 كم بعيد�ً عن �حلدود 

�لرتكية – �ل�صورية، و�إن�صاء منطقة �آمنة يف �ل�صمال �ل�صوري الإعادة مليون �صوري �إليها يف �ملرحلة 

52
�الأوىل، ثم رفع عددهم الحقاً �إىل ثالثة ماليني.

والأن �لعملية �لرتكية مل حتَظ بتاأييد دويل و��صع، حيث تنوعت ردود �لفعل بني �ل�صجب و�لتنديد 

وبني �لتحفظ و�لتحذير با�صتثناء ب�صعة دول �أيدتها، عبت �أنقرة عن عتبها على �لكثري من �لدول 

 وهو ما �أدى لردة فعل �صعبية �نعك�صت على و�صائل �لتو��صل 
53

لعدم دعم “حربها على �الإرهاب”،

�الجتماعي.

هذه  �ملعار�ص،   Iyi Party �خلري  حزب  قياد�ت  بع�ص  وخ�صو�صاً  �لقوميني،  بع�ص  ��صتغل 

على  �لهجوم  بتخ�صي�ص  �لعملية  د�ن  �لذي  �لعربية  �جلامعة  ببيان  للتنديد  �ل�صعبية  �مل�صاعر 

يف  يدعموها  ومل  عنها  تخلو�  �أنهم  حيث  بدعمهم  �أخطاأت  تركيا  �أن  معتبين  حتديد�ً،  �لفل�صطينيني 

خمتلف  من  للعملية  ر�ف�صة  مو�قف  �صدور  �الأمر  من  فاقم  وقد  “�الإرهاب”.  �صد  �الأهم  معركتها 

�لف�صائل �لفل�صطينية، رمبا با�صتثناء حركة حما�ص �لتي �أ�صدرت بياناً “تفهّم” حق تركيا يف �لدفاع 

 وقد ثارت حملة تندد باملوقف �لفل�صطيني �لر�ف�ص للعملية، �صارك بها بع�ص �لكتاب 
54

عن نف�صها.
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�الأتر�ك  �لكتَّاب  بع�ص  باملقابل  عليها  رد  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  على  و�لنا�صطني  �الأتر�ك 

معتبين �أن �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية مبدئي وال ينتظر رد �ملعروف �أو �أي مقابل.

�لرئي�ص  من  كل  د�فع  حيث  �لرتكية،  �لر�صمية  �مل�صتويات  من  جاءت  �الأبرز  �لفعل  ردة  �أن  �إال 

�لعربية  �جلامعة  موقف  �أن  معتبين  �لر�صمي  �لفل�صطيني  �ملوقف  عن  خارجيته  ووزير  �أردوغان 

بوزير  ولي�ص  مبمثل  �جلامعة  باجتماع  مرة  الأول  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني  موقف  يثل  ال 

تركيا  يف   Anadolu News Agency �لر�صمية  لالأنباء  �الأنا�صول  وكالة  �هتمت  كما   
55

�خلارجية.

 ون�رشت و�صائل �الإعالم 
56

بنقل تكذيب وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إد�نته للعملية،

�لرتكية �ملختلفة موقف حركة حما�ص �لذي ر�أته د�عماً وموؤيد�ً للعملية.

العالقات القت�شادية:

 و��صل �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني �لرتكي و�الإ�رش�ئيلي �رتفاعه خالل �لفرتة 2019-2016،

 ،2017 �صنة  مليار�ت   4.91 �إىل   ،2016 �صنة  �أمريكي  دوالر  مليار�ت   4.34 نحو  من  �رتفع  �إذ 

 وو��صل �رتفاعه �إىل نحو 5.61 مليار�ت دوالر �صنة 2018، ونحو 6.1 مليار�ت دوالر �صنة 2019

)�نظر جدول 7/1(.

وح�صب بيانات وز�رة �ملالية �لرتكية، تت�صدر �ل�صيار�ت ومنتجات �حلديد و�ل�صلب و�ملجوهر�ت 

و�لبوبيالن  �لنفطية  �لزيوت  منها  تركيا  و�رد�ت  تتقدم  بينما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لرتكية  �ل�صادر�ت 

و�لهايدروكاربونات.

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

57
2016–2019 )باملليون دولر(

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

20194,359.43,174.41,743.11,761.86,102.54,936.2

20183,894.52,885.51,714.41,912.45,608.94,797.9

20173,407.42,895.91,505.11,428.14,912.54,324

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

ب�صكل   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �نخف�صت  �ملقابل،  يف 

 ،2017 �صنة   %7.3 �النخفا�ص  ن�صبة  بلغت  حيث   ،2019-2016 �لفرتة  يف  وتدريجي  ملحوظ 

و11.4% �صنة 2018، ثم �نخف�صت بن�صبة 14.3% �صنة 2019، لت�صل �إىل نحو 66.5 مليون دوالر 

2016. و�رتفعت �لو�رد�ت �لرتكية من �الأر��صي �لفل�صطينية  94.4 مليون �صنة  بعد �أن بلغت نحو 
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 ،2017 �صنة   %47.9 �الرتفاع  ن�صبة  بلغت  حيث   ،2019-2016 �لفرتة  خالل   1967 �صنة  �ملحتلة 

و33.9% �صنة 2018، و26.5% �صنة 2019، لت�صل �إىل نحو 8.4 ماليني دوالر �صنة 2019 بعد �أن 

كانت تبلغ نحو 3.4 ماليني دوالر �صنة 2016 )�نظر جدول 7/2(.

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

58
وفق الإح�شاءات الرتكية 2016–2019 )بالألف دولر(

ال�شنة
ال�شادرات الرتكية اإىل الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

الواردات الرتكية من الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967
حجم التبادل التجاري

201966,472.98,426.174,899

201877,525.76,66084,185.7

201787,459.84,974.792,434.5

201694,372.13,363.997,736

تقييم وا�شت�رشاف:

ال تختلف �ل�صنتان 2018 و2019 عن �ل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من حيث حجم �الن�صغال �لرتكي 

باالأجندة �لد�خلية �ملزدحمة باال�صتحقاقات �النتخابية و�الأزمة �القت�صادية ومكافحة “�الإرهاب”، 

و�هتمام �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية باأولوية �لق�صية �ل�صورية، وحالة �لتوتر مع بع�ص �الأطر�ف 

وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�أجندة  يف  متقدماً  مكاناً  �حتلت  قد  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن  �لقول  يكن  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صيا�صة �خلارجية لرتكيا يف �ل�صنتني �ملذكورتني، على �صعيد �لت�رشيحات و�خلطو�ت �لديبلوما�صية 

�ملتخذة. بل لعله لي�ص من باب �ملبالغة �لقول �إن تركيا قد قادت �لعمل �لر�صمي للعامل �الإ�صالمي على 

هذ� �ل�صعيد، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بق�صية �لقد�ص ونقل �ل�صفارة �الأمريكية لها.

�إىل جانب هذ� �لتقييم �لرئي�صي للموقف �لرتكي خالل �ل�صنتني �لفائتتني، يكن ر�صد �مللحوظات 

�لرئي�صية �لتالية:

1. مل يطر�أ تغري جوهري على �صقف �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية وم�صار حلها ومنظومة 

عالقاتها �إز�ءها، بالرغم من �رتفاع �صقفها وحدة ت�رشيحاتها جتاه �الحتالل.

وذلك  لها،  بالن�صبة  �لقد�ص  ق�صية  خ�صو�صية  �أخرى  مرة  �لرتكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أثبتت   .2

الأ�صباب دينية وتاريخية و�صيا�صية معروفة وما تر�ه “م�صوؤولية تاريخية عليها”، كون �لدولة 

�لرئا�صة  �أتاحته  ما  �إىل  باالإ�صافة  �حتاللها،  قبل  �ملدينة  على  �صيادة  ذ�ت  دولة  �آخر  �لعثمانية 

من  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  الأجل  �أ�صالً  �أُ�ص�صت  �لتي  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لدورية 

ممكنات للعمل من �أجل �ملدينة.
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و�الإعالمية �ل�صيا�صية  �الأبعاد  على  للفل�صطينيني  �ملقدم  �لرتكي  �لدعم  تركيز  ��صتمر�ر   .3 

و�الإن�صانية - �الإغاثية، مع �لتعامل ب�صكل �أ�صا�صي مع �مل�صتوى �لر�صمي �لفل�صطيني من بو�بة 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

4. مل يكن هناك جهد تركي بارز يف تفا�صيل �مل�صهد �لفل�صطيني �لد�خلي وعملية �مل�صاحلة �إال من 

باب حّث طريَف �النق�صام على ر�أب �ل�صدع وتوحيد �جلهود.

ولكل ما �صبق، فمن غري �ملتوقع �أن يطر�أ على �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية يف �لفرتة 

و�صيا�صات،  ت�رشيحاتٍ  �صكل  على  �صي�صري  و�إمنا  �رشيعة،  و/�أو  جذرية  تغري�ت  �لقادمة  �لقريبة 

�أنقرة حالياً ومنذ �صنو�ت. ويكن تلخي�ص ذلك �رشيعاً بدعم �حلل  يف �الإطار نف�صه �لذي ت�صري به 

�لعالقات  بقاء  �لرغم من  �أبيب على  تل  �لتوتر مع  �لدولتني، و��صتمر�ر  �أ�صا�ص حل  �ل�صيا�صي على 

�لتجارية بينهما، ومتتني �لعالقة مع �لفل�صطينيني من بو�بة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�حلفاظ 

�لدعم  وتركيز  حما�ص،  حركة  مقدمتها  ويف  �الأخرى  �لفل�صطينية  �ملكونات  مع  جيدة  عالقات  على 

وح�صار  �لقد�ص  مللَفي  خا�صة  �أهمية  و�إيالء  و�الإغاثية،  و�الإعالمية  �ل�صيا�صية  �ملجاالت  يف  �لرتكي 

غزة.

ومن �أهم عو�مل ��صتمر�ر �ملوقف �لرتكي بهذه �لطريقة �أن �أزمة �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين 

لي�صت م�صاألة عابرة، و�إمنا حتولت ل�صبه �صيا�صة ثابتة مع �الأدو�ر �لتي يلعبها �الأخري �صد �مل�صالح 

�لرتكية �ال�صرت�تيجية، بدء�ً من دعم �مليلي�صيات �لكردية، ومرور�ً بالتحالفات �الإقليمية �ملتعلقة بغاز 

�رشق �ملتو�صط ولي�ص �نتهاءً بالتحري�ص �صد �أردوغان وتركيا ب�صكل �صبه د�ئم.

�لرتكي  �الهتمام  م�صتوى  يرتفع  �أن  �ملرجح  من  �لعام،  �ال�صرت�تيجي  �خلط  هذ�  هام�ص  على 

بالق�صية �لفل�صطينية تكتيكياً ويف بع�ص �لعناوين، تاأثر�ً بعو�مل عدة �أهمها:

1. هدوء �الأجندة �لرتكية �لد�خلية وخ�صو�صاً على �صعيد �النتخابات �ملتتالية، حيث ال يتوقع �أن 

 ،2023 يف  �لدورية  و�لبملانية  �لرئا�صية  �النتخابات  حتى  �نتخابي  ��صتحقاق  �أي  �لبالد  ت�صهد 

وفق �ملعطيات �حلالية.

تركيا  وحتقيق  �ل�صالم،  نبع  عملية  بعد  لرتكيا  بالن�صبة  �ل�صوري  �مل�صهد  تطور�ت  حدة  تر�جع   .2

حدودها،  عن  �حلماية  وحد�ت  مقاتلي  �إبعاد  وهو  لها،  بالن�صبة  �الأهم  �لهدف  من  �الأكب  �جلزء 

وهو ما يخفف �ل�صغوط �خلارجية عليها يف هذ� �مللف ن�صبياً.

�لعالقات  �أعم  وب�صكل  �ل�صورية،  �لق�صية  يخ�ص  فيما  رو�صيا  مع  �لرتكية  �لتفاهمات  ر�صوخ   .3

�لرتكية - �لرو�صية �الأو�صع، و��صتمر�ر �أزمة �لثقة مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهو م�صار 

لبذل  يدفعها  لعله  بل  معها،  �حلرج  �أو  �الأخرية  مع  �اللتز�مات  لبع�ص  �أنقرة  ��صطر�ر  من  يقلل 

�ملزيد يف �لق�صية �لفل�صطينية و�نتقاد ممار�صات دولة �الحتالل.
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�أو  �أنها �قرتبت كا�صتحقاق �ختيار�ً  �لتي تقّدر  �لفل�صطينية  �أنقرة مبخرجات �النتخابات  4. �هتمام 

��صطر�ر�ً، ورغبتها يف تقليل فر�ص �لقيادي �ل�صابق يف حركة فتح حممد دحالن باعتباره �صلعاً 

�لد�خلي  بال�صاأن  �لرتكي  �أن يزد�د �الهتمام  �إقليمية تعاديها وت�صتهدفها، ما يرجح  يف منظومة 

�لفل�صطيني يف �ملرحلة �ملقبلة �أكرث من ذي قبل.

خامتة وتو�شيات:

يف �خلال�صة، هناك ثبات قائم منذ �صنو�ت وتطور تدريجي ملحوظ موؤخر�ً يف �لدور �لذي تلعبه 

تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية. وت�صري در��صة �لعو�مل �لد�خلية و�الإقليمية �ملوؤثرة يف �لقر�ر �لرتكي 

�إىل �إمكانية رفع �صقف �ملوقف �لرتكي يف �مل�صتقبل �لقريب. ولعل من �أهم تلك �لعو�مل �زدياد من�صوب 

�لتو�زن يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية بني �ل�رشق و�لغرب، وبالتايل تر�جع �لنفوذ �الأمريكي على 

�إيجاباً  ينعك�ص  ما  �خلارجية،  �الأخرية  �صيا�صة  يف  �لن�صبية  �ال�صتقاللية  من�صوب  و�رتفاع  �أنقرة 

بالتاأكيد على دورها يف �لق�صية �لفل�صطينية وموقفها من خمتلف �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

وهو ما ي�صع م�صوؤوليات مهمة على عاتق �لفل�صطينيني مبختلف توجهاتهم لعدم خ�صارة دولة 

�إقليمية �صديقة وفاعلة مثل تركيا، و�لعمل على توثيق �لتعاون معها وتر�صيد موقفها من �لق�صية 

�لفل�صطينية، وعدم �ل�صماح لهذه �ملو�قف باأن ترت�جع بعد �أن �صلمت �لرئا�صة �لدورية ملنظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي، وهو �حتمال قائم يف كل �الأحو�ل.

�ل�صنتني  يف  وق�صيتهم  �لفل�صطينيني  من  �أنقرة  موقف  يف  �خلط  هذ�  ��صتمر�ر  ��صت�رش�ف  ومع 

�ملقبلتني، ما ز�ل باالإمكان رفد هذ� �لدور ودعمه وتطويره فل�صطينياً عب عدة م�صاقات وم�صار�ت، 

�أهمها:

1. توثيق �لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية، و�لعمل قدر �الإمكان، على بنائها على �مل�صالح �مل�صرتكة 

ال �صيّما �ال�صرت�تيجية منها، ولي�ص فقط على �أ�ص�ص �لدعم �لرتكي �ملقدم للفل�صطينيني، فذلك �أكرث 

ر�صوخاً و�أطول مدى و�أعمق �أثر�ً.

2. ترتيب �الأولويات �لفل�صطينية يف �لتعامل مع تركيا و�ملجاالت و�مللفات �لتي ينبغي �أن تكون �أولوية 

لدى �صانع �لقر�ر �لرتكي فيما يخ�ص دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه �ل�صيا�صية.

3. على �لرغم من ت�صاعد �ملوقف �لرتكي ب�صكل تدريجي، ينبغي مر�عاة ح�صا�صيات �أنقرة يف ظل 

ت�صابك عالقاتها �الأمريكية - �الأطل�صية - �الأوروبية، وجتنب �لت�صبب باأي �إجر�ء�ت ت�صييقية 

على �لفل�صطينيني �ملقيمني فيها �أو تر�جع �لدور �لذي تلعبه ب�صكل عام.

�ل�صيا�صية  �الأطر�ف  خمتلف  مع  و�لتعاون  �لتعارف  ج�صور  وفتح  تركيا  مع  �لعالقات  ماأ�ص�صة   .4

و�حلزبية �لرتكية، وعدم �الكتفاء بالعالقات مع �حلكومة و�حلزب �حلاكم �أو �صخ�صيات قيادية 

فيهما فقط، �صعياً لدعم �أو�صع وفهم �أعمق للق�صية، وجتنباً الأي هز�ت �صارة.
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5. تفعيل موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لرتكي من خالل تقدمي روؤية فل�صطينية جلدولة خمتلف �مللفات 

للتكر�ر  �الإغاثية و�الإن�صانية و�لتطويرية بناء على �ل�رشور�ت و�الأولويات �لفل�صطينية، جتنباً 

و�لتد�خل و�لفو�صى.

6. تفعيل �لعمل �ل�صعبي �لفل�صطيني مع �ملجتمع �لرتكي، �صعياً لنقله من م�صتوى �لدعم �ملبني على 

�لعاطفة �ملجردة، �إىل ذلك �مل�صتند �إىل حقائق �لتاريخ و�ملعلومات، ورفع �لق�صية �لفل�صطينية من 

�لبعد �الإن�صاين �ملح�ص �إىل �أبعادها �ل�صيا�صية و�حلقوقية �الأرحب. فالوعي �ل�صعبي هو �لر�صيد 

يف  ورمبا،  ودعمه  �لر�صمي  للموقف  رفده  �إىل  باالإ�صافة  ق�صية،  الأي  و�ال�صرت�تيجي  �حلقيقي 

�مل�صتقبل، ت�صويبه وتوجيهه.

��صرت�تيجية  تطور�ت   2019-2018 �صنتي  خالل  فل�صطني  ق�صية  �صهدت 

يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  �فتتاح  تر�مب  �لرئي�ص  قر�ر  �أبرزها  كان  مت�صارعة 

�لقد�ص، وما �أعقبها من رد �صعبي فل�صطيني من خالل “م�صري�ت �لعودة” �لتي ما تز�ل م�صتمرة، 

�إىل م�رشوع “�صفقة �لقرن” �لذي �أر�د بوعود مالية وتنموية �إنهاء ق�صية فل�صطني. وقد تر�فقت تلك 

�لتطور�ت مع وترية تطبيع علنية بني بع�ص دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل”، �لتي دعت �إىل توقيع �تفاقية 

“ال حرب”، وعدم تهديد متبادل بينها وبني هذه �لدول بذريعة �لت�صدي الإير�ن “�لعدو �مل�صرتك”. 

تر�فقت م�صاريع �لتطبيع و�ل�صفقات �ل�صيا�صية الإنهاء ق�صية فل�صطني مع �صغوط قا�صية على 

�مل�صتويات  على  م�صبوقة  غري  �أمريكية  عقوبات  �ملن�رشمتني  �ل�صنتني  خالل  و�جهت  �لتي  �إير�ن 

كما  �لنووي.  �لبنامج  حول  �التفاق  من  �الأمريكي  �الن�صحاب  بعد  و�لنفطية  و�ملالية  �القت�صادية 

وقد  �ل�صورية.  �الأر��صي  على  لها  مو�قع  على  �إ�رش�ئيلية  �عتد�ء  وعمليات  تهديد�ت  �إير�ن  و�جهت 

��صتهدف هذ� �لربط بني �لت�صعيد �صد �إير�ن وبني م�صاريع �لتطبيع و“�صفقة �لقرن” حتويل �لعد�ء 

�لعربي من “�إ�رش�ئيل” �إىل �إير�ن، وجعل �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” عالقة طبيعية �قت�صادياً و�صيا�صياً 

و�إعالمياً.

�ملو�قف  �إعالن  من  �الإير�نيني  �مل�صوؤولني  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  �ل�صغوط  هذه  متنع  مل 

�لقيادة  ��صتمرت  كما  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتطبيع  بعمليات  �أو  �لقرن”  بـ“�صفقة  و�ملنددة  �لو��صحة 

يف  �ملقاومة  حركات  دعم  �إعالن  ومن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �رشعية  ال  من  ثو�بتها  تاأكيد  يف  �الإير�نية 

فل�صطني، وتعزيز �لعالقة وتطويرها على �مل�صتويات كافة مع هذه �حلركات. 

موقف اإيران من نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س:

ملناق�صة  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  ��صتثنائية  �إ�صالمية  قمة  �إ�صطنبول  يف  �نعقدت 

�الإير�ين، �لرئي�ص  دعا  �لقمة  هذه  يف  �لقد�ص.  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب   �إعالن 

ثالثاً: اإيران
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ح�صن روحاين Hassan Rouhani، �لدول �الإ�صالمية لرتكيز جهودها على �إخالء �ل�رشق �الأو�صط 

من �الأ�صلحة �لنووية، �لتي متتلكها “�إ�رش�ئيل”، وقال روحاين، يف كلمته �لتي �ألقاها: “تعد �لرت�صانة 

�آ�صيا”.  �لعامليني، خا�صة ملنطقة غرب  �ل�صالم و�الأمن  �ل�صهيوين خطر�ً جاد�ً على  للكيان  �لنووية 

حول  �قرت�حاً  �إير�ن  قدمت  و�لتي  �لنووية  �الأ�صلحة  من  �ملنطقة  جتريد  “�إن  روحاين:  و�أ�صاف 

�لرئي�ص  �لدول �الإ�صالمية”. ودعا  �أولويات  �إدر�جه على �صلّم  ذلك مر�ت عدة، بات من �ل�رشوري 

�الإير�ين دول �لعامل، وعلى ر�أ�صها �مل�صلمة، �إىل �تخاذ تد�بري �صيا�صية وجتارية �صد �لواليات �ملتحدة 

و“�إ�رش�ئيل” على خلفية �لتطور�ت �الأخرية يف فل�صطني، ال �صيّما �فتتاح �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص، 

وقتل ع�رش�ت �لفل�صطينيني على يد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على حدود قطاع غزة �ملحا�رش: “ويف هذ� 

�ملجال ندعو جميع �حلكومات �مل�صلمة و�ل�صعوب �حلرة يف �لعامل �إىل م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني، 

جميع  وقطع  �أمريكا،  مع  و�لتجارية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  �لنظر  �إعادة  خالل  من 

59
عالقاتها مع �لكيان �ملحتل، ومقاطعة �لب�صائع �ل�صهيونية”.

�لرئي�ص  قال  نيويورك،  يف  �ملنعقدة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية   73 �لـ  �لدورة  يف  له  كلمة  ويف 

روحاين: “�إن �الأزمة �الأخطر يف �ل�رشق �الأو�صط هي فل�صطني، و�إن مرور �لوقت ال يكن وال يجب 

�أن يبر ��صتمر�ر �الحتالل”. و�أ�صاف، �إن “�إ�رش�ئيل” �ملدججة برت�صانة نووية متثل �أكب �لتهديد�ت 

لل�صلم و�الأمن و�ال�صتقر�ر باملنطقة و�لعامل. وو�صف �لرئي�ص �الإير�ين قر�ر �أمريكا بنقل �صفارتها 

“داللة  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لكن�صيت  �أقره  �لذي  �لقومية”  “قانون  بـ“�مل�صني”، كما و�صف  �لقد�ص  �إىل 

�إد�رة  �لتي �تخذتها  “�الإجر�ء�ت �الأحادية  �إن   و�أ�صاف 
60

ال لب�ص فيها على نظام ف�صل عن�رشي”.

تر�مب �صد �لفل�صطينيني تعتب �إ�صاءة لكل حمبي �ل�صالم، فالقد�ص �لتي �عرتف بها عا�صمة للكيان 

�ل�صهيوين لي�صت مهمة للفل�صطينيني فح�صب، بل الأتباع �لديانات �لثالث، والأكرث من مليار ون�صف 

61
مليار م�صلم”.

من جهته، ر�أى رئي�ص جمل�ص �ل�صورى علي الريجاين Ali Larijani �أن قر�ر �لواليات �ملتحدة 

نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، يندرج �صمن �صيا�صتها لتقوي�ص �ملوؤ�ص�صات �لدولية، �إىل جانب �ن�صحابها 

من �التفاق �لنووي �الإير�ين، و�تفاق باري�ص حول �ملناخ. وقال الريجاين �أمام جمل�ص �ل�صورى �إن 

“هذه �ملوؤ�رش�ت تك�صف �أن �لواليات �ملتحدة تعتزم �لق�صاء على �ملوؤ�ص�صات �لدولية”، و�أنها “تدفع 
62

�لو�صع �لدويل نحو نوع من �لفو�صى �الأمنية”.

موقف اإيران من “�شفقة القرن”: 

بـ“�صفقة �لقرن”،  �لقد�ص للرتويج ملا عرف  �إىل  �لرئي�ص �الأمريكي نقل �صفارة بالده  د قر�ر  مهَّ

�لتي �عتبت حماولة جديدة لت�صفية ق�صية فل�صطني، وحماولة لفر�ص �إر�دة �الحتالل �ل�صهيوين 

و�رشوطه وت�صور�ته الإغالق �مللف �لفل�صطيني. وقد تر�بط �لت�صويق �الأمريكي لهذه �ل�صفقة مع 
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مقابل  و“�إ�رش�ئيل”  و�لبحرين(  و�الإمار�ت  )�ل�صعودية  خليجية  دول  بني  �لعالقات  تطبيع  ت�رشيع 

63
حتالف بني هذه �لدول �صّد �إير�ن وملكافحة “�لتطرف”.

ر�أت �إير�ن يف �خلطة �الأمريكية �لر�مية لت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي من خالل “�صفقة 

 ،Ali Khamenei لقرن” “جرية بحق �لب�رشية قاطبة”، كما و�صفها مر�صد �لثورة علي خامنئي�

�إن  عرفة،  يوم  يف  �حلجاج  �إىل  وجهها  ر�صالة  يف  خامنئي  وقال  �إف�صالها.  على  للعمل  �جلميع  ودعا 

“�خلدعة �ملتمثلة ب�صفقة �لقرن، و�لتي يجري �لتمهيد لها من قبل �أمريكا �لظاملة و�أعو�نها �خلونة، 
ت�صكل جرية، لي�ص بحق �ل�صعب �لفل�صطيني فح�صب و�إمنا بحق �لب�رشية قاطبة”. و�أ�صاف: “�إننا 

ندعو �جلميع �إىل م�صاركة فعالة الإف�صال هذ� �لكيد و�ملكر �ملدبَّر من قبل �لعدو”، و�عتب“�أن �ل�صفقة 

64
مكتوب عليها �لف�صل و�لهزية”.

“�لهدف من موؤ�مرة �صفقة �لقرن �خلطرية هو  �إن  كما نقل �ملوقع �الإلكرتوين للخامنئي قوله: 

لهذه  �لت�صدي  وينبغي  �لفل�صطيني،  و�ل�صباب  �ل�صعب  �أفر�د  بني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  هوية  حمو 

65
�لق�صية �الأ�صا�صية وعدم �ل�صماح با�صتخد�م �ملال ملحو �لهوية �لفل�صطينية”.

ر�أى �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين من جهته �أن م�صري ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن” “�صيكون 

�لف�صل”، م�صدد�ً على �أن بالده �صتمنع حتقيق “م�صاريع وطموحات” و��صنطن يف �ملنطقة. ويف كلمة 

�ألقاها روحاين خالل �جتماع �حلكومة، �أكد �أن �لواليات �ملتحدة تخطئ باعتقادها �أنه يكن جتاهل 

حق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة، معتب�ً �أن �إجبار قطاع غزة على �ال�صت�صالم �أمام “�إ�رش�ئيل” 

66
“�أمر لن يتحقق”.

كذلك �أكد رئي�ص �لبملان �الإير�ين علي الريجاين، �أن �إير�ن �صتقف يف وجه خطة تر�مب لـ“�ل�صالم” 

بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني. وقال الريجاين �أن “�صفقة �لقرن” هي “موؤ�مرة” بني “�إ�رش�ئيل”، 

و�رشح  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  “�إ�رش�ئيل”  هيمنة  لتحقيق  �ملتحدة  و�لواليات  الإير�ن،  �للدود  �لعدو 

لهذه  ن�صمح  ولن  �الإ�رش�ئيلي،  �لنظام  وجه  يف  “�صنقف  �الإ�صالمية  �لوحدة  حول  �صنوي  موؤمتر  يف 

�خلطة باأن تتحقق يف �ملنطقة”. و�أ�صاف “�إذ� كان �الأمريكيون يفر�صون عقوبات على �إير�ن �ليوم 

وي�صغطون عليها، فاإن �ل�صبب يف ذلك هو �أن �إير�ن تقف �صد �إ�رش�ئيل”. وتابع الريجاين “لتحقيق 

هدفهم فاإنهم يحاولون �إر�صاء ترتيبات �صيا�صية جديدة يف �ملنطقة”. ويف حتذيره للدول من �لتطبيع 

مع “�إ�رش�ئيل”، �أ�صار الريجاين �إىل �ل�صعودية و�الإمار�ت، وقال “يجب �أن تعلم �لدول يف �ملنطقة باأنها 

�أر��صيها”.  نتنياهو( بدخول  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لـ)رئي�ص  �ل�صماح  ت�صتفيد مطلقاً من  لن 
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و�أ�صاف “�لنا�ص يف �أي بلد من بلد�ن �ملنطقة يعتبون �إ�رش�ئيل ورماً �رشطانياً ويكرهونها”.

�أن �ل�صعب   ،Mohammad Javad Zarif �أكد وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف  كما 

بـ“�صفقة �لقرن”، ودعا دول �ملنطقة �لتي تدعم �ل�صفقة باأن تعود  �لفل�صطيني �صيُف�صل ما يعرف 
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�إىل ر�صدها. وقال ظريف يف لقاء خا�ص مع قناة �لعامل: “ما يعرف با�صم �صفقة �لقرن �صتتبدل �إىل 

�إفال�ص �لقرن مبقاومة �لفل�صطينيني”. و�أ�صاف:

ما يوؤ�صف له �أن عدد�ً من دول منطقة �خلليج تتعاون لفر�ص هذ� �الأمر، وكلهم �أمل �أن 

�أمريكا �صتحميهم يف مقابل خيانتهم للعامل �الإ�صالمي، وهذ� �لت�صور باطل. لي�ص �رشورياً 

�أن تبيعو� �لقد�ص لل�صهاينة، لي�ص �رشورياً �أن تبيعو� �جلوالن لل�صهاينة، عودو� �إىل �ملنطقة، 

و�أيدينا م�صتعدة لل�صد على �أيديكم، ب�رشط �أن تكون �أهد�ف فل�صطني ومطالب �صعوب �ملنطقة 
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هي مطالبكم، ولي�ص ما يريده نتنياهو.

حتالفات �شد اإيران:

�ملقاومة  وحلركات  فل�صطني  ق�صية  الإنهاء  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية  تالزمت 

جهة  من  �ل�صعي  ومع  جهة،  من  �قت�صادياً  خنقها  وحماولة  عليها  و�لت�صييق  �إير�ن  ��صتهد�ف  مع 

�أطلق  ما  �مل�صرتك”، على غر�ر  “�لعدو  �إير�ن  �إ�رش�ئيلية ملو�جهة   - لت�صكيل حتالفات عربية  ثانية، 

عليه “�لناتو �لعربي” مع �لواليات �ملتحدة، و“�تفاق �لال حرب” بني دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل”. وقد 

حتدث �مل�صوؤولون �الأمريكيون و�الإ�رش�ئيليون ب�صكل مبا�رش عن هذ� �لرت�بط بني �لتطبيع مع �لعرب 

وبني تطويق �إير�ن، و�حتو�ء نفوذها وعالقتها مع حركات �ملقاومة.

1. الناتو العربي )موؤمتر وار�شو(:

دعا وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو يف 2019/2/14 �إىل عهد جديد من �لتعاون يف �ل�رشق 

�الأو�صط. وقال بومبيو، �أمام وزر�ء خارجية وم�صوؤولني من �أكرث من �صتني دولة يف موؤمتر و�ر�صو، 

�إنه ال يكن الأي دولة �أن تظل مبعزل عن �لت�صدي للتحديات �الإقليمية مثل �إير�ن و�صورية و�ليمن 

و�ر�صو  موؤمتر  من  �لهدف  �أن  �ىل  تقارير  و�أ�صارت  و�لفل�صطينيني.  �الإ�رش�ئيليني  بني  و“�ل�صالم” 

�إقليمي  حتالف  تاأ�صي�ص  �أجل  من  �لعرب  �أ�صدقائها  على  �صغوطاً  �ملتحدة  �لواليات  متار�ص  �أن  هو 

 Middle East Studies )مي�صا(  �ال�صرت�تيجي  �الأو�صط  �ل�رشق  “حتالف  با�صم  يعرف  ع�صكري 

�الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  وترغب  عربي”.  “ناتو  �لبع�ص  عليه  ويطلق   ،”Association )MESA(

�إىل بالده، ثماين دول عربية، هي دول  باالإ�صافة  �لذي ي�صم،  �لتحالف  تاأ�صي�ص  دونالد تر�مب يف 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي �ل�صت وم�رش و�الأردن، وذلك ملو�جهة �إير�ن، و�لرتويج “مل�صتقبل يعمه 
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�ل�صالم و�الأمن يف �ل�رشق �الأو�صط”، بح�صب بيان للبيت �الأبي�ص.

وعلى �لرغم من �أن هذ� �لتحالف مل يتجاوز �الجتماع �لذي عقد يف و�ر�صو، ومل يتحول فعالً �إىل 

حتالف �ل�رشق �الأو�صط �ال�صرت�تيجي، �إال �أنه ��صتطاع �أن يجعل �للقاء مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

بنيامني نتنياهو يف هذ� �الجتماع لقاء علنياً مع بع�ص �لقادة �لعرب. وبهذ� يكون قد حقق هذ� �للقاء 

هدفاً كبري�ً يف م�صار �لتطبيع �لعلني مع قادة “�إ�رش�ئيل” ورموزها �ل�صيا�صية. 
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2. اتفاق “ل حرب”:

عر�صت  �أهد�فه،  حتقيق  يف  �لعربي  �لناتو  وف�صل  �لقرن”،  “�صفقة  و�جه  �لذي  �لتعرث  بعد 

“�إ�رش�ئيل” على دول خليجية �تفاقية “تاريخية” لتطبيع �لعالقات. وك�صفت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية 
�خلليج  يف  دول  مع  حرب”  “عدم  �تفاقية  توقيع  �أجل  من  �أبيب  تل  تبذلها  م�صاعٍ  عن  لها  تقرير  يف 

قناة موقع  ذكر  ما  وفق  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  نفوذها  وحتجيم  �إير�ن،  خلطر  �لت�صدي   بهدف 

�آي 24 نيوز �الإخباري �الإ�رش�ئيلي. وذكرت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى من ور�ء هذ� 

�التفاق �أي�صاً لتطبيع عالقاتها مع دول �خلليج يف جمايَل “مكافحة �الإرهاب” و�لتعاون �القت�صادي، 

��صتمر�ر  “�صالم” كامل يف ظل  �تفاق  �إبر�م  �ملرحلة �حلالية  “�مل�صتحيل” يف  �أنه من  �إدر�كها  ب�صبب 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي.

خالل  من  ��صتغالله،  يجب  منا�صب  وقت  حالياً  يوجد  “�أنه  �فرت��ص  على  �التفاق  فكرة  وتقوم 

�إجناز  �إىل  بالتو�صل  تر�مب  رغبة  مع  �إير�ن،  مقابل  و�إ�رش�ئيل  �لعربية  للدول  �مل�صرتكة  �مل�صالح 

فرتة  خالل  �الأبي�ص  �لبيت  حديقة  يف  �تفاق  على  �لتوقيع  هو  “و�لهدف  �حلالية”،  بفرتته  �صيا�صي 
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تر�مب �حلالية”.

مبادرة  على  “�أعمل  تويرت  يف  ح�صابه  على  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  وكتب 

�خلطوة  “هذه  �أن  و�أ�صاف  �لعربية”،  �خلليج  دول  مع  �عتد�ء  عدم  �تفاقيات  لتوقيع  �صيا�صية 

�لتاريخية �صت�صع نهاية لل�رش�ع و�صت�صمح بالتعاون �ملدين حلني �لتوقيع على �تفاقيات �صالم”. 

بني  و�لتعاون  �ل�صد�قات  “تطوير  هي  بنود،  �أربعة  �الإ�رش�ئيلية،  �لقناة  ح�صب  �التفاق،  وي�صمل 

�لدويل”. و“�تخاذ خطو�ت �رشورية وفّعالة  �لقانون  �ملتحدة ومبادئ  �الأمم  مليثاق  �جلانبني، وفقاً 

�أو حتري�ص �صد طرف، ال  �أو تهديد�ت قتالية وعد�ء وتاآمر وعنف  ل�صمان عدم �نطالق ن�صاطات 

ُتبلور �أو مّتول من �أر�ص �لطرف �الآخر”. كما ت�صمل بنود �التفاق “�المتناع عن �الن�صمام و�لدفع 

�أو م�صاعدة �ئتالف �أو منظمة �أو حتالف ذي طبيعة ع�صكرية �أو �أمنية، مع طرف ثالث”، و�أن “يتم 
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حل �أي خالفات نا�صئة عن �التفاقية عن طريق �مل�صاور�ت”.

بقيت م�صاريع �لناتو �لعربي و�تفاق ال حرب، جمرد حماوالت مل توؤدِّ حتى نهاية �صنة 2019 �إىل 

�أي تغيري يف طبيعة �لتحالفات �لقائمة. لكن هذه �مل�صاريع ��صتطاعت من جهة ثانية �أن حتقق تقدماً 

على م�صتوى �لتطبيع �لعلني �لعربي �الإ�رش�ئيلي، وعلى م�صتوى �لتحري�ص �صد �إير�ن، باعتبارها 

�لعدو �مل�صرتك لـ“�إ�رش�ئيل” و�لعرب، �لذي “يهدد �ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ل�رشق �الأو�صط”.  

“�مل�صكلة  �أن  �ألقاه يف �الأمم �ملتحدة  وقال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص يف خطاب 

�إ�رش�ئيل  �لتي تهدد بتدمري  �إير�ن،  �الأو�صط هي  �ل�رشق  �لتي تهدد �ال�صتقر�ر و�الأمن يف  �لرئي�صية 

وتعمل �صد �أنظمة �لعديد من �لدول يف �ملنطقة”. و�أ�صاف كات�ص: “�أنا�صد �ملجتمع �لدويل �أن يتحد من 
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�أجل �إيقاف �إير�ن. ال يكن للعامل �أن ي�صمح الإير�ن بتطوير �أ�صلحة نووية. ال يكن للعامل �أن ي�صمح 

الإير�ن بتطوير �صو�ريخ بالي�صتية، ويجب على �لعامل �أن ينع �إير�ن من دعم �ملنظمات �الإرهابية يف 
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�ملنطقة”.

لل�صوؤون  �مل�صّغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  وع�صو  �الإقليمي  �لتعاون  وزير  قال  جهته  من 

�الأمنية و�ل�صيا�صية )كابينت(، ت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi، خالل لقاء مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

�ليوم”، �إن “مو�جهة ع�صكرية و��صعة بني �إير�ن و�إ�رش�ئيل حمتملة جد�ً”.

�أذرعها خالل  �أو �صّد  �إير�ن  �أن تكون هناك مو�جهة ع�صكرية �صد  “�الحتمال  و�أ�صاف هنغبي 

�لعامني �ملقبلني �أكب من �حتمال �أال تكون حرب”. و�أردف قائالً �إن هذه �ملو�جهة “لي�صت م�صاألة هل، 

�إمنا م�صاألة متى”. و�أ�صاف �أنه بالن�صبة الإير�ن فاإنّ “�حتالل �صورية �صّق �لطريق لتطويق �إ�رش�ئيل 

يف ثالث جبهات، مب�صاعدة حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف غزة وحزب �هلل يف لبنان”. وقال هنغبي �إّن 

لالإير�نيني  �أخ�رش  �صوء  منح  يعني  �لذي  �ملو�جهة،  عن  �المتناع  ثمن  حتّمل  يكنها  ال  “�إ�رش�ئيل 
للتمو�صع يف �صورية... و�إال �صنح�صل على مملكة �إرهاب على �حلدود، �أقوى بكثري من حزب �هلل 
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وحما�ص”.

مل ترت�جع �إير�ن من جهتها، على �لرغم من �لرت�بط بني م�صاريع �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، 

و�لتحري�ص عليها وعلى �صيا�صاتها، عن تاأكيد ثو�بتها من ق�صية فل�صطني و�ملقاومة، ومن ال �رشعية 

وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي، بل وعملت يف �لوقت نف�صه على تطوير عالقاتها مع حركات �ملقاومة يف 

فل�صطني.  

ثوابت اإيران جتاه ق�شية فل�شطني:

�أعلن علي خامنئي، خالل ��صتقباله �صيوف موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية يف طهر�ن، �أن “�إز�لة �لكيان 

�ل�صهيوين تعني �أن يحّدد �ل�صعب �لفل�صطيني من �مل�صلمني و�مل�صيحيني و�ليهود، وهم �أ�صحاب تلك 

�أن يحدّدو� باأنف�صهم حكومتهم ويُزيلو� �الأر�ذل مثل نتنياهو”. و�أكد خامنئي  �الأر�ص �الأ�صليون، 

“هذ� ما �صيحدث، نحن ننا�رش �صعب و��صتقالل فل�صطني، ول�صنا �أعد�ء لليهود. �ليهود يعي�صون يف 
بلدنا مبنتهى �الأمن و�ال�صتقر�ر”. و�أ�صاف �إن “ق�صية فل�صطني �ليوم تعتب �أعظم م�صيبة يف �لعامل 

و�صنو��صل  �لفل�صطينيني  �صاعدنا  لقد  و�أ�صويل.  حم�صوم  فل�صطني  ق�صية  من  موقفنا  �الإ�صالمي. 

�لعمل”. و�أ�صار  هذ�  �إىل  يبادر  �أن  �أجمع  �الإ�صالمي  �لعامل  وعلى  �رشوط،  �أي  لدينا  ولي�صت  ذلك، 

�خلامنئي �إىل �أن ق�صية “�إز�لة �لكيان �ل�صهيوين طرحت ب�صكل متكرر يف خطابات �الإمام �خلميني 

�إبادة  يعني  ال  وهذ�  �صيء،  ب�صكل  �الأمر  هذ�  ُيف�رّشون  �الأعد�ء  �الإ�صالمية؛  �جلمهورية  وم�صوؤويل 
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�ل�صعب �ليهودي؛ هذ� يعني �إز�لة تلك �حلكومة و�لكيان �ملفرو�ص”.
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وقال �ملر�صد �الأعلى خامنئي، ح�صبما ذكر موقعه �الإلكرتوين �لر�صمي “�لقد�ص عا�صمة فل�صطني 

هذه  �صّد  موقف  “�تخاذ  على  �الإ�صالمية  �لدول  حاثاً  �هلل”،  بعون  �الأعد�ء  من  حتريرها  و�صيتم 
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�جلر�ئم”. و�صدد خامنئي على �أن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” �صتخ�صعان الإر�دة �مل�صلمني.

وقال �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين، �إن �الأزمة �الأخطر يف �ل�رشق �الأو�صط هي فل�صطني، و�إن 

 73 �لـ  �أن يبر ��صتمر�ر �الحتالل. و�أ�صاف، يف كلمة له يف �لدورة  مرور �لوقت ال يكن وال يجب 

�ملدججة برت�صانة نووية متثل  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �ملنعقدة يف نيويورك،  �ملتحدة  �لعامة لالأمم  للجمعية 

�ليهودية  �لقومية  قانون  و�صف  كما  و�لعامل.  باملنطقة  و�ال�صتقر�ر  و�الأمن  لل�صلم  �لتهديد�ت  �أكب 
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ه �لكن�صيت �الإ�رش�ئيلي باأنه “داللة ال لب�ص فيها على نظام ف�صل عن�رشي”. �لذي �أقرَّ

“�الحتالل  �إن  نيويورك،  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  روحاين،  ح�صن  �الإير�ين،  �لرئي�ص  وقال 

�ل�صهيوين �لذي جتاوز �ل�صبعني عاماً هو �أحد �أهم �أ�صباب �نت�صار �لعنف و�الإحباط يف منطقة �ل�رشق 

�الأو�صط”، و�أ�صاف “تخيلو� لو مل يكن هناك كيان �صهيوين يف منطقتنا فكيف كانت �صتكون �الأمور 

�إذ �صتبقى  �لفل�صطينيني؛  �ملحرومني و�ملظلومني، مبن فيهم  �إير�ن �صتظل تدعم  “�إن  �الآن؟”. وقال 

جمهورية �إير�ن �الإ�صالمية �إىل جانبهم، حتى يحققو� حقوقهم يف وطنهم فل�صطني”. وقال “لقد د�أبت 

جمهورية �إير�ن �الإ�صالمية على �لدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صت�صتمر يف هذ� �لطريق. 

�أن �لن�رش �لنهائي هو للمظلومني و�لفل�صطينيني”. و�أعرب  �صنقف �صد �ملعتدين و�لظاملني ونعتقد 

�لرئي�ص �الإير�ين عن ثقته يف �أن “�جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �صتزيد من تقوية عزم �ل�صعب �لفل�صطيني على 

77
�ملقاومة ال�صتعادة حقوقه �مل�رشوعة”.

�الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  قائد  نائب   ،Hossein Salami �صالمي  ح�صني  �جلرن�ل  وخاطب 

�ل�صهاينة قائالً:

نعرفكم جيد�ً، و�أنتم معّر�صون ل�رشر كبري، �إذ لي�ص لديكم عمق وال نقطة �رتكاز. �أنتم 

حما�رشون يف �أي مكان من �الأر��صي �ملحتلة، تعي�صون يف فم �لثعبان، و�ملقاومة �أقوى بكثري 

مما كانت يف �ملا�صي. لذلك ال جترو� ح�صابات خاطئة. يف حال �ندالع حرب، كونو� على يقني 

78
باأنها �صتوؤدي �إىل حموكم. �أنتم ت�صّكلون هدفاً �صئيالً جد�ً، ال هدف �أ�صغر منكم.

وحموها”.  �إ�رش�ئيل  قتال  �ل�صب  بفارغ  تنتظر  بالده  “�إن  �الإير�نية:  �جلوية  �لقو�ت  قائد  وقال 

ونقل موقع وكالة نادي �ملر��صلني �ل�صباب لالأنباء وهو موقع يخ�صع الإ�رش�ف �لتلفزيون �لر�صمي، 

عن �لبيجادير جرن�ل عزيز ن�صري ز�ده Brigadier General Aziz Nasirzadeh قوله “�ل�صبان يف 

�لقو�ت �جلوية م�صتعدون متاماً وينتظرون بفارغ �ل�صب مو�جهة �لنظام �ل�صهيوين وحموه من على 

79
وجه �الأر�ص”.
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وهدد نائب قائد �حلر�ص �لثوري ح�صني �صالمي “مبحو �إ�رش�ئيل من �جلغر�فيا �ل�صيا�صية للعامل”. 

“يبدو �أن هذ� �الأمر �أ�صبح قريباً ب�صبب �إجر�ء�ت هذ� �لكيان �الأرعن �لتي �صتكون نهاية  و�أ�صاف: 

لوجوده”. و�أ�صاف: “�إذ� قام �لكيان �ل�صهيوين باأي حترك يقود �إىل حرب جديدة فاإن هذه �حلرب 

�إىل زو�له وحترير �الأر��صي �ملحتلة، ولن يجد �الإ�رش�ئيليون الأنف�صهم مقابر يف فل�صطني  �صتوؤدي 

80
ليدفنو� فيها جثثهم”.

�إير�ن  “�إن  �الأعلى:  �ملر�صد  م�صت�صاري  كبري   Ali Akbar Velayati واليتي  �أكب  علي  وقال 

�صتو��صل دعم حزب �هلل وف�صائل فل�صطينية، على �لرغم من �ل�صغوط �الأمريكية ملحاولة تقلي�ص 

81
نفوذ �إير�ن يف �ل�رشق �الأو�صط”.

Bahram Qasemi مبحاكمة  �الإير�نية بهر�م قا�صمي  با�صم وز�رة �خلارجية  �ملتحدث  وطالب 

�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني على �أنهم “جمرمو حرب” الرتكابهم “جمازر وح�صية ال مثيل لها”، وذلك 

غد�ة ��صت�صهاد ع�رش�ت �لفل�صطينيني يف مو�جهات د�مية على حدود قطاع غزة. وقال �إن “قتل �الأطفال 

و�لن�صاء و�الأبرياء من �لفل�صطينيني و�حتالل �أر�صهم حتول �إىل ��صرت�تيجية رئي�صية لل�صهاينة على 

مدى 70 عاماً من �الحتالل”. وطالب قا�صمي �الأ�رشة �لدولية بـ“�لتحرك على �لفور... الإد�نة جرية 

82
�لكيان �ل�صهيوين وتقديه �إىل حمكمة دولية باعتباره جمرم حرب”.

�العتد�ء  ب�صدة   Abbas Mousavi مو�صوي  عبا�ص  �الإير�نية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدث  ود�ن 

�الإ�رش�ئيلي �الإرهابي على قطاع غزة، و�أكد مو�صوي �رشورة مقا�صاة �صا�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

يف �ملحاكم �لدولية باعتبارهم جمرمي حرب منوهاً بكفاح �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �ل�رشعية. 

و�صدد مو�صوي على �أن �لوحدة و�ملقاومة هما �خليار �لوحيد لهذ� �ل�صعب يف جمابهة �الحتالل الفتاً 

�إىل �أن �صمت �ملنظمات و�الأو�صاط �لدولية �إز�ء �العتد�ء�ت و�الأعمال �الإرهابية �لتي يقوم بها �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي، و��صتمر�ر دعمه من قبل �لغرب، جعاله يتمادى يف جر�ئمه بحق �ل�صعب �لفل�صطيني 

و�ملنطقة.

ملجل�ص  �لتابعة  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  لدعم  �لدويل  للموؤمتر  �لعامة  �الأمانة  د�نت  بدورها 

�ل�صورى �الإ�صالمي �الإير�ين �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، موؤكدًة �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتحدى 

كيان �الحتالل ع�صكرياً و�صيا�صياً من خالل �ملقاومة و�ل�صمود. ودعت �الأمانة �لعامة يف بيان لها 

جميع برملانات �لدول �الإ�صالمية و�ملنظمات �لدولية �لتي تدعم �ل�صعب �لفل�صطيني، �إىل �إد�نة جر�ئم 

�الحتالل �لتي تنتهك ميثاق حقوق �الإن�صان و�لقانون �لدويل، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ملقا�صاة 

83
�صا�صة كيان �الحتالل يف �ملحاكم �لدولية.

مل تكتِف �إير�ن بتاأكيد ثو�بتها من ق�صية فل�صطني ومن �لتطور�ت و�لتهديد�ت �لتي و�جهت هذه 

و�العتد�ء�ت  و�لتطبيع،  �لقرن”،  و“�صفقة  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  قر�ر  مثل  �لق�صية، 
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�الإ�رش�ئيلية �ملتكررة على غزة وعلى �ل�صعب �لفل�صطيني، بل عملت �إير�ن يف �لوقت نف�صه على تاأكيد 

�إعالن دعمها للمقاومة يف فل�صطني، �لتي تطورت �لعالقة معها ب�صكل الفت، خ�صو�صاً مع حركة 

حما�ص خالل �صنتي 2019-2018.

تطور عالقات اإيران مع حركة حما�س:

�جلمهورية  مع  حما�ص  حركة  عالقات  يف  الفتاً  تطور�ً  و2019   2018 �صنتي  من  كل  �صهدت 

�الإ�صالمية يف �إير�ن جلهة �لزيار�ت و�ملو�قف �مل�صرتكة من ق�صايا �ملنطقة، و�إعالن �لدعم للمقاومة 

يف فل�صطني. وقد ��صتعادت هذه �لعالقة حيويتها بعدما تر�جعت ن�صبياً يف �ل�صنو�ت �ملا�صية. ولعل 

خطورة ما يحاك من م�صاريع لت�صفية ق�صية فل�صطني، من نقل �صفارة �لواليات �ملتحدة �إىل �لقد�ص، 

وت�صارع �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل �العرت�ف �الأمريكي ب�رشعية �مل�صتوطنات على �الأر�ص 

�لفل�صطينية، وتر�بط هذه �لتطور�ت مع �إ�صعاف �إير�ن وتطويقها �قت�صادياً و�صيا�صياً، دفع ذلك كله 

�لقيادتني يف حما�ص ويف �جلمهورية �الإ�صالمية �إىل ت�رشيع وترية �للقاء�ت لتن�صيق �لتعاون، وتاأكيد 

�ملو�قف �مل�صرتكة من �ملقاومة و��صتمر�رها، ومن �لتهديد�ت و�لتحديات �لتي تو�جه فل�صطني و�إير�ن 

يف �لوقت نف�صه. 

ويف هذ� �الإطار من تعزيز �لعالقات، ز�ر وفد من قيادة حركة حما�ص برئا�صة �صالح �لعاروري 

وماهر  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لوفد  �صم  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب 

ر�صو�ن،  و�إ�صماعيل  حمد�ن،  و�أ�صامة  بدر�ن،  وح�صام  جبارين،  وز�هر  �لر�صق،  وعزت  �صالح، 

84
وخالد �لقدومي.

وقد �لتقى �لوفد �ملر�صد علي خامنئي، �لذي �أكد خالل �للقاء، بعد ت�صلّمه ر�صالة من رئي�ص �ملكتب 

�لق�صية  �صاأن  يف  �لعامل  يف  دولة  �أي  حتابي  ال  “�إير�ن  �أن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

“�أعلنّا روؤيتنا دوماً يف �صاأن فل�صطني ب�صكل �رشيح و�صفاف، وحتى على  �لفل�صطينية”، م�صيفاً: 

�ل�صعيد �لدويل، فاإن �أ�صدقاءنا �لذين يختلفون معنا يف هذ� �ملجال يعلمون �أن �جلمهورية �الإ�صالمية 

جادة متاماً يف ق�صية فل�صطني”.

�لر�صالة”،  يف  جاءت  و�لتي  لهنية،  و�ملهمة  جد�ً  �جليدة  للمو�قف  “تقديره  عن  خامنئي  و�أعرب 

�أن  �لباهرة”. ور�أى  �لفل�صطيني و�لف�صائل، مبا فيها حما�ص ومقاومتها  �ل�صعب  بـ“�صمود  م�صيد�ً 

“�أحد �أهم �أ�صباب �لعد�ء �ملوّجه �صد �جلمهورية �الإ�صالمية يتمثل يف ق�صية فل�صطني، لكن هذ� �لعد�ء 
لن يوؤدي �إىل �أن تتنازل �إير�ن عن مو�قفها �إز�ء �لق�صية”، معتب�ً �أن “�بتعاد بع�ص �لدول �ل�صائرة يف 

�لفلك �الأمريكي، كال�صعودية، عن ق�صية فل�صطني كان حماقة”. 
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ويف �صاأن “�صفقة �لقرن”، �أ�صار �إىل �أن �لهدف منها “�لق�صاء على �لهوية �لفل�صطينية”، د�عياً �إىل 

“�لت�صدي لهذه �لنقطة بالذ�ت، وعدم �ل�صماح لهم باأن يدمرو� �لهوية �لفل�صطينية با�صتخد�م �ملال”، 
و�أ�صاف �إن “�ل�صبيل �الآخر ملو�جهة هذه �ملوؤ�مرة هو �أن ي�صعر �ل�صعب �لفل�صطيني �أنه يحقق �لتقدم، 

جمهزون  �ليوم  لكنهم  ن�صالهم،  يف  �حلجارة  ي�صتخدمون  كانو�  فالفل�صطينيون  ح�صل،  ما  وهو 

85
بال�صو�ريخ �لدقيقة”.

�لعامل  قلب  يف  فل�صطني  هي  كما  �لفل�صطينية  �حلركة  قلب  يف  “حما�ص  �إن  خامنئي  و�أو�صح 

�الإ�صالمي، و�إن �صمود ومقاومة �لفل�صطينيني من �صكان غزة و�ل�صفة �لغربية يقدم ب�صائر �لفتح 

86
و�النت�صار”.

 Kamal خر�زي  كمال  �خلارجية  للعالقات  �ال�صرت�تيجي  �ملجل�ص  رئي�ص  �أي�صاً  �لوفد  و�لتقى 

Kharazi �لذي �أكد “على ��صتمر�ر دعم �إير�ن لفل�صطني، قائالً �إن حترير فل�صطني و�لقد�ص �ل�رشيف 

من تطلعات �جلمهورية �الإ�صالمية”.

بدوره �صكر نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �ملو�قف �الإير�نية من 

�لق�صية �لفل�صطينية، معرباً عن �أمله يف ��صتمر�ر �لتعاون �الأخوي بني �إير�ن وفل�صطني حتى حترير 

87
�لقد�ص.

“�صفقة �لقرن” هو �صمان م�صالح �لكيان �ل�صهيوين  و�أكد �لعاروري، �أن هدف و��صنطن من 

�ملنطقة،  �صعوب  وتطلعات  بفل�صطني  �لت�صحية  �إىل  ت�صعى  �لتي  �الإقليمية  �لدول  “و�إن  و�أمريكا، 

و�ل�صيا�صية  �ملالية  �حلظر  �إجر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى  �ملقاومة  تيار  لكن  �ل�صفقة،  هذه  بتنفيذ  تقوم 

88
و�لع�صكرية، ��صطلع بدوره يف �إف�صال هذه �ل�صفقة، ولن ي�صمح بتحقيقها”.

طريق  على  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  و�حد  م�صار  يف  )حما�ص(  “نحن  �لعاروري:  و�رشّح 

مقارعة �لكيان �ل�صهيوين و�مل�صتكبين، ومع �الإيان بالوعد �الإلهي، قدمنا �الآالف من �ل�صهد�ء من 

�أجل حترير �لقد�ص”. وجرى خالل �للقاء �لتاأكيد على رف�ص �لعدو�ن �الأمريكي يف �ملنطقة، ال �صيّما 

89
�حل�صار على �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية وحماوالت “�لتحر�ص” �لع�صكري بها.

�أن   ،Ali Shamkhani �أمني �رش جمل�ص �الأمن �لقومي �الإير�ين علي �صمخاين  من جهته ك�صف 

غزة.  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وبحوزة  �للبناين  �هلل  حزب  بحوزة  باتت  �لدقيقة  �ل�صو�ريخ 

و�أ�صاف �صمخاين �أن هذه �ل�صو�ريخ جاهزة للرد على �أي حماقة حمتملة من “�إ�رش�ئيل”، و�صتحولها 

ل�رشف  �إعالمية  دعاية  هو  �الأنفاق،  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حديث  �إن  وقال،  جحيم.  �إىل 

مئات  “�كت�صاف  �أن  �صمخاين  و�أو�صح  حكومته.  يف  و�الأخالقي  �القت�صادي  �لف�صاد  عن  �الأنظار 

90
�لكيلومرت�ت من �الأنفاق حتت �أقد�م �ل�صهاينة ف�صيحة كبى للموؤ�ص�صة �الأمنية �ل�صهيونية”.
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يف  ومتني  قوي  حتالف  باجتاه  حما�ص  وحركة  �إير�ن  بني  �لعالقة  يف  �لتطور  هذ�  على  وتاأكيد�ً 

يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �أ�صاد  �ملقاومة،  وتطويق  �لقرن”  و“�صفقة  �لتطبيع  م�صاريع  مو�جهة 

وقال:  للمقاومة،  و�الإ�صناد  �لدعم  تقدمي  يف  �إير�ن  وبدور  �لعالقة،  بهذه  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع 

�أن يلوم  �أبيب باأ�صعاف م�صاعفة، وال ينبغي الأحد  �إن �ملقاومة يف �أي مو�جهة مقبلة �صتق�صف تل 

حركته الأنها �صكرت �إير�ن، موؤكد�ً: “من �لو�جب علينا �أن ن�صكر كل من يقدم لنا �لدعم و�الإ�صناد من 

�لعاملي:  �لقد�ص  �ألقاها يف يوم  �لتي  �ل�صنو�ر يف كلمته  �أهد�ف �صعبنا و�أمتنا”. و�أ�صاف  �أجل حتقيق 

“�صن�صكرهم  �لفل�صطيني ومقاومته، م�صيفاً:  �ل�صعب  �لعرب لدعم �صمود  �أن يقف روؤ�صاء  نتمنى 

ون�صعهم على روؤو�صنا �إن فعلو� ذلك”، موؤكد�ً �أنه لوال دعم �إير�ن ملا �متلكت �ملقاومة هذ� �حلجم من 

�لقدر�ت �لع�صكرية. و�أو�صح �ل�صنو�ر �أن �إير�ن دعمت �ملقاومة بال�صو�ريخ و�صاندتها مالياً وفنياً يف 

تطوير تلك �ل�صو�ريخ �لتي �رشبت تل �أبيب. و�أكد على �أن �ملقاومة يف �أي مو�جهة مقبلة، �صتق�صف 

تل �أبيب باأ�صعاف م�صاعفة، مما كان عليه يف �صنة 2014، وغريها من �ملدن �ملحتلة. وتابع: “نعرف 

�أي�صاً، وبو�صلتنا موجهة نحو �لقد�ص، وكل من ي�صوب بو�صلته نحو �لقد�ص  �أ�صدقاءنا و�أعد�ءنا 

91
فهو يف �صف �الأ�صدقاء”.

مل يكن هذ� �لتطور �ملهم يف عالقات حركة حما�ص مع �جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن �إال ��صتجابة 

2018-2019 جلهة �حل�صار  للتهديد�ت �مل�صرتكة �لتي و�جهت �لطرفني خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني 

و�لتطويق و�صن �حلروب من �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. بحيث يكن �لقول �إن هاتني �ل�صنتني 

لالحتالل  �الأمريكي  و�لت�رشيع  �لعربية،  �لدول  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  بتطور  جهة  من  �ت�صمتا 

وللم�صتوطنات على �الأر�ص �لفل�صطينية، لكن من جهة ثانية، كان �لتطور �لوثيق يف عالقات حركة 

حما�ص مع �جلمهورية �الإ�صالمية ومع حمور �ملقاومة هو �ل�صمة �ملقابلة للتطبيع وت�رشيع �الحتالل.  

وعلى �لرغم من �لتعرث �لذي تو�جهه “�صفقة �لقرن” الإنهاء ق�صية فل�صطني، وحماولة ��صتبد�لها 

“�تفاق ال حرب”، �إال �أن �لق�صاء على �ملقاومة يف فل�صطني يبقى ��صرت�تيجية  مب�صاريع �أخرى مثل 

غزة،  قطاع  على  �ملتكررة  �العتد�ء�ت  توؤكده  ما  وهذ�  و�الأمريكي.  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  عند  ثابتة 

و�غتيال �صخ�صيات وقياد�ت ع�صكرية من �ملقاومة يف هذ� �لقطاع. 

كافة  على  و“�إ�رش�ئيل”  �خلليج  دول  بع�ص  بني  كبرية  بخطو�ت  تقدم  �لذي  �لعلني  �لتطبيع  �إن 

�مل�صتويات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية و�الإعالمية و�لفنية و�لريا�صية، �صكَّل حماولة خطرية لتغيري 

�لوعي �لعد�ئي جتاه هذ� �لكيان. يف حني �أن ت�صليط �ل�صوء على ثو�بت �إير�ن من ق�صية فل�صطني ومن 

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أن  كما  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �لعد�ء  ��صتمر�رية  تاأكيد  يف  كبى  �أهمية  له  �ملقاومة، 

�ملتكررة، و�لتي لن تتوقف على �ملقاومة وعلى قياد�تها يف فل�صطني، باالإ�صافة �ىل �حل�صار �ملطبق 

فل�صطني  يف  �ملقاومة  جتعل  �ل�رش�ع،  �إنهاء  ت�صتهدف  �لتي  �لتطبيع  م�صاريع  و�إىل  غزة،  قطاع  على 
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�لدعم و�لتحالف �ال�صرت�تيجي مع �جلمهورية �الإ�صالمية  �أي وقت م�صى لعالقة  �أكرث من  بحاجة 

�لنجاح من  له  ُيكتَب  لن  للمنطقة  ُيعّد  �أّي م�رشوع  �أن  �الأمريكيون وحلفاوؤهم  ُيقّدر  “�لتي  �إير�ن  يف 

�ملقاومة  ف�صائل  متّد  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة  الأنها  �قت�صادياً،  وخنقها  �إير�ن  �إ�صعاف  دون 

�لفل�صطينية بال�صالح، وهي �لتي متثل تهديد�ً حقيقياً للم�صالح �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية يف �ل�رشق 

جديد  �تفاق  على  �لتفاو�ص  الإعادة  �لدعوة  بني  تربط  تر�مب  �إد�رة  و�أن  وخ�صو�صاً   
92

�الأو�صط”،

�الإقليمي،  �الإير�ين  �الإير�نية، و�لن�صاط  �ل�صو�ريخ  �الأخرى، مبا يف ذلك برنامج  �مل�صائل  وعدد من 

يف  م�صلحة  فل�صطينية  وغري  فل�صطينية  بقوى  وعالقاتها  �لفل�صطينية  �مل�صاألة  من  طهر�ن  وموقف 

93
�ل�رشق �الأو�صط.

�إن م�صار �لتطبيع لن يرت�جع يف �مل�صتقبل �لقريب، ال بل يكن �أن ي�صبح هذ� �مل�صار �أكرث تطور�ً 

و�ت�صاعاً لي�صمل بيئات جديدة ثقافية وفنية و�صو�ها. كما �أن ح�صار �ملقاومة وتهديدها �لوجودي 

بعد  حتى  �صيتغرّي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلق  �الأمريكي  �لدعم  م�صار  �أن  يبدو  وال  بدوره.  يتوقف  لن 

فل�صطني  يف  �ملقاومة  على  �لرهان  ��صرت�تيجية  �أن  يعني  ما  �ملقبلة،  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات 

وعلى تطوير عالقتها مع �إير�ن هي ��صرت�تيجية �صحيحة و�رشورية ملو�جهة هذه �لتهديد�ت �لتي 

تريد �أن تنهي ق�صية فل�صطني.

رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

فقد   ،2019-2018 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  للق�صية  دعمها  وترية  على  ماليزيا  حافظت 

�لعا�صمة  بوتر�جايا  يف   2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �مل�صلمني  �لعلماء  موؤمتر  ماليزيا  ��صت�صافت 

�الإد�رية ملاليزيا و�لذي ُعقد لن�رشة �لقد�ص و�أهلها. وقد رف�ص �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي قر�ر �لرئي�ص 

�الأمريكي دونالد تر�مب �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، كما طالب �ملوؤمتر حكومات و�صعوب 

قائمة  و�إعد�د  �لتطبيع معها،  �لعالقات مع دولة �الحتالل وحماربة  �الإ�صالمية بقطع جميع  �لدول 

 ومن جهته، قال رئي�ص 
94

�صود�ء للمطبعني بهدف ن�رشها، وجترمي كل من يقيم عالقات باالحتالل.

�لفل�صطينيني باأن ماليزيا �صوف تبقى  �أوؤكد جلمع  “�إنني  �لوزر�ء مهاتري حممد يف ر�صالة ت�صامن 

تبذل كل ما ت�صتطيع ملعاجلة ق�صيتهم”. و�أ�صاف باأن �إرهاب �لدولة �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” بقي 

95
د�ئماً م�صدر قلق ماليزي، و�صوف تعمل على مو�جهته مبا متلك.

كما ��صتمرت ماليزيا خالل �صنتي 2018-2019 بااللتز�م ب�صيا�صتها يف رف�ص دخول م�صاركني 

وبالرغم   ،2019/1/16 ففي  دولية.  ريا�صية  م�صابقات  يف  للم�صاركة  �أر��صيها  �إىل  �إ�رش�ئيليني 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

374

لل�صماح  International Paralympic Committee �لعاملية  �لبار�ملبية  �للجنة  من  منا�صدة   من 

للريا�صيني �الإ�رش�ئيليني بالدخول، �إال �أن وزير �خلارجية �ملاليزي �أكد على معار�صة ماليزيا لذلك. 

وقال �لوزير �صيف �لدين عبد �هلل Saifuddin Abdullah، �إن �حلكومة �ملاليزية قررت �أن “ماليزيا لن 

ت�صت�صيف �أي فعالية تكون لـ“�إ�رش�ئيل” فيها م�صاركة �أو متثيل”. و�أ�صاف: “لقد �تخذت �حلكومة 

�إىل �أن ذلك يعب عن “�لقتال نيابة عن  هذ� �لقر�ر الإظهار موقفنا �ل�صارم ب�صاأن �إ�رش�ئيل”، م�صري�ً 

�ل�صباحني  دخول  بحظر  �أ�صادت  م�صلمة  جماعات  مع  لقائه  بعد  ت�رشيحاته  وجاءت  �ملظلومني”.  

�الإ�رش�ئيليني؛ ودعت �حلكومة �ملاليزية �إىل �لتم�صك ب�صيا�صتها بعدم �ل�صماح حلاملي جو�ز�ت �ل�صفر 

�الإ�رش�ئيلية بدخول �لبالد.

و�أ�صارت  �حلكومة،  موقف  تاأييدها  حكومية  غري  منظمة   43 �أكدت  للوزير،  �صلمت  مذكرة  ويف 

وخططها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  تقرتفها  �لتي  �جلر�ئم  �إىل  �ملذكرة 
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لـتهويد �لقد�ص وتو�صيع �ال�صتيطان، و�عتد�ئها على �صيادة ماليزيا و�أمنها.

بقوله  �الحتالل  دولة  من  موقفه  حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  حدد  جهته،  ومن 

�الأر��صي  يف  و�ال�صتيطان  �الحتالل  �أن�صطة  وتو��صل  �لدولية،  بالقو�نني  تلتزم  ال  “�إ�رش�ئيل  �إن 

�حتاللها  ب�صبب  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  يكننا  ال  ولكن  �ليهود،  �صد  “ل�صنا  و�أ�صاف:  �لفل�صطينية”. 

لالأر�ص �لفل�صطينية”. وتابع قائالً: “ال يكنك �ال�صتيالء على �أر��صي �الآخرين، و�إقامة دولة عليها، 
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وكاأنك تعي�ص بدولة ل�صو�ص”.

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

عقد  �لذي  َّر  �مل�صغ �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  يف  �حلركة  من  �لتمثيل  رفيع  وفد  �صارك  فقد  حما�ص،  حركة 

�أعمال  ويف  �لزعماء  كلمات  يف  حا�رشة  فل�صطني  ق�صية  كانت  حيث   ،2019/12/21-18 �لفرتة  يف 

من  �لعديد  وممثلي  وقطر  و�إير�ن  وماليزيا  تركيا  من  كل  زعماء  �ملوؤمتر  هذ�  جمع  وقد  �ملوؤمتر. 

قد  خارجية  �صغوطاً  �أن  �إال  و�إندوني�صيا،  باك�صتان  زعماء  ي�صارك  �أن  �ملقرر  من  كان  كما  �لبلد�ن، 

منظمة عن  بديالً  ي�صكل  قد  �ملوؤمتر  هذ�  باأن  �لبع�ص  �عتبه  ملا  ي�صاركا،  ال  كي  عليهما   مور�صت 

�لتعاون �الإ�صالمي.

اإندوني�شيا:

�الأمريكية  �الإد�رة  قيام  و�أهمهما   ،2019-2018 �صنتي  خالل  تو�لت  �لتي  �الأحد�ث  كبحت 

�لكيان  مع  �لعالقات  تطبيع  نحو  �لبطيء  �إندوني�صيا  حترك  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل 

�إندوني�صيا، وما ر�صح عن  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  لل�صياح  �لتي قدمت  �لت�صهيالت  �الإ�رش�ئيلي من خالل 

فاخر  حممد  �لرحمن  عبد  �الإندوني�صي  �خلارجية  وزير  نائب  علق  وقد  �إ�رش�ئيلية.  ر�صمية  لقاء�ت 

يف  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  طارئ  وز�ري  �جتماع  يف   ،Abdurrahman Mohammad Fachir
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مدينة جدة على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية قائالً: �إن �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية تقّو�ص �لفر�ص �مل�صتقبلية 

حلل �لدولتني. و�أ�صاف يف تعليقه على �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية: “كع�صو يف �ملجل�ص �لتنفيذي �حلايل 

�إندوني�صيا تدعو جميع �أع�صاء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي للحفاظ على �لو�صع  ملنظمة �ليون�صكو، 

�لقانوين ملدينة �لقد�ص �ملوجودة على قائمة �ليون�صكو للرت�ث �لعاملي”. و�صدد على �أن جهود �إيقاف 

�أهمية  على  و�أكد  مبا�رشة”.  �قت�صادية  �آثار  ولها  “مت�صقة  تكون  �أن  يجب  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

�أر��صي  على  �ملتو�جدة  �مل�صتوطنات  يف  �مل�صنعة  �الإ�رش�ئيلية  للمنتجات  �ملنظمة  �أع�صاء  “مقاطعة 
98

فل�صطينية”.

ويف �صياق �لعالقات �الإندوني�صية �لفل�صطينية، دعت �إندوني�صيا �إىل منح فل�صطني ع�صوية كاملة 

Retno Marsudi خالل  �إندوني�صيا رتنو مر�صودي  يف �الأمم �ملتحدة، حيث قالت وزيرة خارجية 

�لنقا�ص �ل�صهري ملجل�ص �الأمن حول �ل�رشق �الأو�صط “هناك ق�صد من ور�ء وجودي هنا. �إنه �لتعبري 

عن دعم �إندوني�صيا �لثابت للق�صية �لفل�صطينية”. و�أ�صافت مر�صودي “�أن تكون فل�صطني ع�صو�ً 

�لفل�صطينية  �لق�صية  “�إن  �لوزيرة  �أمر طبيعي ومهم”. وقالت  �ملتحدة هو  �الأمم  �لع�صوية يف  كامل 

�مل�صتمر  و“�لتو�صع  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتفز�زية”  “�الأعمال  م�صتنكرة  �ملجل�ص”،  م�صد�قية  حتدد 

للم�صتوطنات غري �ل�رشعية”. كما هاجمت �لوزيرة �الإندوني�صية �لواليات �ملتحدة �صمناً، م�صددة 

على �أن �أي عملية “�صالم” لكي تكون “�رشعية” يجب �أن تنتهج “�آلية متعددة �الأطر�ف ت�صتند �إىل 

99
معايري متفق عليها دولياً”. و�إال، فاإن �أي خطة �صالم “�صوف تف�صل”.

باك�شتان:

��صتمرت �ل�صيا�صة �لباك�صتانية خالل �صنتي 2018-2019 يف دعمها للق�صية �لفل�صطينية دون 

جتاوز �صقف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �ملتعلق مب�صار �لت�صوية �ل�صلمية، حيث �رشحت �ملندوب 

�لد�ئم لباك�صتان لدى �الأمم �ملتحدة مليحة لودي Maleeha Lodhi، �أن باك�صتان تظل ملتزمة بحزم 

بـ“حل �لدولتني” للنز�ع �لفل�صطيني، وترف�ص تغيري موقف �لواليات �ملتحدة من �لق�صية. وقالت 

ونظل  �ملوقف،  يف  �لتحوالت  على  تو�فق  ال  باك�صتان  �الأمريكية...  �ل�صيا�صة  يف  حتوالً  ن�صهد  نحن 

�إىل ت�صوية عادلة و�إن�صانية  �لتحوالت و�لدعوة  �الإ�صالمي يف رف�ص هذه  �لتعاون  جزء�ً من منظمة 

لق�صية فل�صطني، مبا يتما�صى مع �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. و�أ�صافت “ندعو حلل �لدولتني على 

�أ�صا�ص حدود ما قبل عام 1967 مع �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطينية م�صتقلة ومت�صلة”، و�أكدت �أن 
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�الإجماع �لدويل �ملوؤيد ملثل هذ� �حلل ال يتاأثر.

رئي�ص  �ّتهم  فقد  ك�صمري،  �إقليم  على  �لهندي  �لباك�صتاين  �ل�رش�ع  �إطار  ويف  ثانية،  جهة  من 

بـ“�الإفال�ص �الأخالقي”.  “�إ�رش�ئيل” و�لهند  Imran Khan، �لقادة يف  وزر�ء باك�صتان عمر�ن خان 

��صتعد�دهم ل�صم �إ�رش�ئيل و�لهند �الإفال�ص �الأخالقي من خالل  �لقادة يف  يُظهر  “عندما   حيث قال 
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�ل�صفة �لغربية ولوك )جزء من �إقليم ك�صمري �مل�صيطر عليها من قبل �لهند(، يف حتد للقانون �لدويل 

وجمل�ص �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة، باالإ�صافة �إىل د�صتور بالدهم من �أجل ح�صد �أ�صو�ت، �أال ي�صعر 
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�صعبهم بالغ�صب و�لتعجب مما يكن لهم �أن يفعلوه من �أجل ك�صب �النتخابات”.

ويف �إطار رده على �حتمال تغيري �ملوقف �لباك�صتاين من �لق�صية �لفل�صطينية، قال رئي�ص �للجنة 

 ،Ehsan Ullah Tiwana �إح�صان تيو�نا  �لباك�صتانية  �لوطنية لل�صوؤون �خلارجية  �لد�ئمة للجمعية 

�إن موقف باك�صتان من فل�صطني ال لب�ص فيه، ولي�ص لدى �حلكومة م�صاحة كبرية لالنحر�ف عنها 

�إذ� حدث،  �ملوقف،  �أي حتول يف  �إن  �لفل�صطينية. وقال  �لت�صابه بني ك�صمري و�لق�صية  �أوجه  ب�صبب 

�صيتعني مناق�صته يف �لبملان، ويجب �تخاذ �لقر�ر بتو�فق �الآر�ء، م�صيفاً �أنه ال توجد طريقة �أخرى 

102
لتغيري �ملوقف.

�لعديد  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خالل  �ملنطقة  �صهدت 

�لق�صية  ح�صور  على  �أثرت  �لتي  �الأزمات  من 

وعلى  ولكن  �الإ�صالمي،  �لعامل  يف  �لفل�صطينية 

على  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  تهافت  من  �لرغم 

�لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي باأ�صكال متنوعة وغري مبا�رشة، �إال �أن �حل�صور �جلماهريي يف �لعامل 

حيث   .2019-2018 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  تفاعله  ��صتمر  بل  يتاأثر،  مل  �الإ�صالمي 

خرج مئات �الآالف من �الإندوني�صيني من خمتلف �ملناطق و�الأحز�ب و�ملنظمات و�جلمعيات و�صط 

�لعا�صمة جاكرتا، جتمعهم )على �لرغم من �ختالفاتهم �ل�صيا�صية( ق�صية ن�رشة �لقد�ص وفل�صطني، 

�صعار  حتت  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  بالده  �صفارة  نقل  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  رف�صهم  معلنني 

“�لقد�ص خط �أحمر”. 

نقل تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �لقد�ص  عن  للدفاع  �الإندوني�صي  �لتحالف   ور�أى 

�صفارة بالده �إىل �لقد�ص و�عتبارها عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، قر�ر�ً ��صتفز�زياً مل�صاعر �الإن�صانية جمعاء. 

�لتعاون  منظمة  دول  دعو�  كما  قر�رها،  عن  بالرت�جع  �أمريكا  حكومة  بيان  يف  �ملجتمعون  وطالب 

�الإ�صالمي �إىل رف�ص قر�ر تر�مب و�لتنديد به. وخالل �الحتجاج �لذي كان قرب �ل�صفارة �الأمريكية، 

 Bachtiar Nasir نا�رش  بختيار  �الإندوني�صيني  �ل�صباب  و�لعلماء  �ملثقفني  ملجل�ص  �لعام  �الأمني  قال 

قر�ر  ملو�جهة  ر�صالة  “�لتظاهرة  و�أ�صاف:  �لقد�ص”،  ب�صاأن  لرت�مب  حتدياً  �أ�صو�تنا  نرفع  “�إننا 
�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب حول �لقد�ص، وهي تدعو قادة �لدول �الإ�صالمية �إىل �لوحدة، و�صحذ 

103
جميع طاقاتهم و�إمكاناتهم �صد �لقر�ر”.

االإ�شـالمية  التفـاعالت   خام�شًا: 

الق�شية  مع  ال�شعبية            

                الفل�شـــــــطينيـــــــة
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ويف دورته �خلام�صة، دعا �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �لذي عقد يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

2018، �إىل رف�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” رف�صا قاطعاً. وقد �صارك يف هذه �لدورة على مد�ر 6 �أيام 
104

�أكرث من 1,500 عامل من ما يزيد عن ثمانني دولة، وهي �أ�صخم م�صاركة يف تاريخ �الحتاد.

ويف نيجرييا، �صهدت مدينة “�إيو” بوالية �أو�صون جنوب غربي نيجرييا يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2018، م�صرية دعا منظموها �الأمم �ملتحدة �إىل �العرت�ف بدولة فل�صطني، وردد �ملتظاهرون عبار�ت 

فل�صطني  �أ�صدقاء  جمعية  رئي�ص  و�أكد  حرة”.  و“فل�صطني  لفل�صطني”  كـ“�لعد�لة  لفل�صطني  د�عمة 

�لنيجرييني، �ل�صيخ د�ود عمر�ن مال ح�صن، يف بيان له باملظاهرة، �أنهم �صيو��صلون م�صري�تهم �إىل 

�أن يرفرف �لعلم �لفل�صطيني يف �لقد�ص. و�أ�صاف: “نحن �لنيجرييون �صنو��صل �لوقوف �إىل جانب 

105
�لفل�صطينيني �لباحثني عن �حلّق”.

و�صهدت �لعو��صم �الإ�صالمية يف يوم �لقد�ص �لعاملي �أيار/ مايو 2019 ع�رش�ت �مل�صري�ت �ملوؤيدة 

106
لل�صعب �لفل�صطيني و�لتي �أحيت هذ� �ليوم يف 84 مدينة يف 30 دولة عربية و�إ�صالمية وغربية.

وملو�جهة ما تتعر�ص له مدينة �لقد�ص و�لق�صية �لفل�صطينية نّظم �الئتالف �لعاملي لن�رشة �لقد�ص 

وفل�صطني موؤمتره �ل�صنوي يف دورته �لـ 11 يف �لعا�صمة �لرتكية �إ�صطنبول يف 2019/11/2-10/31، 

“�صفقة  مو�جهة  على  �مل�صاركات  وتركزت  بلد�ً.   50 نحو  من  �صخ�صية   700 من  �أكرث  وبح�صور 

�لقرن” و�لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

كما ��صتمرت �مل�صاعد�ت �ملقدمة من �جلمعيات �ل�صديقة لل�صعب �لفل�صطيني �لن�صطة من �لعديد 

من �لدول �الإ�صالمية، مثل ماليزيا و�إندوني�صيا... وغريها. 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  �لتطبيع  �صياق  يف 

و�لهجرة  �ل�صكان  د�ئرة  بيانات  ت�صري 

 Population and Immigration الإ�رش�ئيلية�

�ألف �صائح   55 �أن هناك نحو  �إىل   ،Authority

�أعد�د  2018، و�صهدت  “�إ�رش�ئيل” ز�روها خالل �صنة  من دول لي�ص لها عالقات ديبلوما�صية مع 

107
�ل�صياح �الإندوني�صيني زيادة بن�صبة 5% عن �صنة 2017، حيث بلغ عددهم 37,555 �إندوني�صي. 

�لكيان  �إىل  بزيارة  �الإندوني�صية   Nahdlatul Ulama �لعلماء  نه�صة  جمعية  من  وفد  قام  كما 

 Yahya الإ�رش�ئيلي يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2018، و�لتقى رئي�ص �لوفد يحيى خليل �صتاقوف�

Cholil Staquf، ع�صو �ملجل�ص �ال�صت�صاري للرئي�ص �الإندوني�صي مع �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني 

ريفلني Reuven Rivlin، ورئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �لذي عبَّ عن �صعادته مبا و�صفه بتوجه 

والعـــالقات  التطبيــع   �شـاد�شـًا: 

مــع  االإ�شــــــرائيليــــة            

                الـــدول االإ�شـــــالميـــــة
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�الإندوني�صي جوكو ويدودو  �لرئي�ص  برر  “�إ�رش�ئيل”، وقد  �لعالقة مع  دول عربية وم�صلمة نحو 

لدعوة وجهت  باعتبارها زيارة �صخ�صية وتلبية  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  Joko Widodo زيارة �صتاقوف 

له الإلقاء كلمة يف “�إ�رش�ئيل”، و�أنه ال يثل �ملجل�ص �ال�صت�صاري للرئا�صة، و�أن ما يقوم به هو لدعم 

�لق�صية �لفل�صطينية.

 Said �رش�ج  عقيل  �صيد  رئي�صها  ل�صان  على  �لعلماء  نه�صة  جمعية  �أكدت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

Aqil Siradj �أنه ال عالقة لها باأي جهة �إ�رش�ئيلية و�أن زيارة �صتاقوف، �لذي ي�صغل من�صب �لكاتب 

جمهور  �أمام  حديثه  خالل  “�إ�رش�ئيل”  يف  ل�صتاقوف  ظهور  �أول  وكان  �صخ�صية.  للجمعية،  �لعام 

 The Harry S. Truman �ألقى كلمة ثانية يف معهد ترومان  موؤمتر �للجنة �الأمريكية �ليهودية، ثم 

�الإ�رش�ئيلي  �ملجل�ص  �إىل  ثالث  منتدى  يف  كذلك  وحتدث  �لعبية،  باجلامعة   Research Institute
108 

للعالقات �خلارجية.

بنائب  �رش�ً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى  �لر�صمي،  �مل�صتوى  وعلى 

73 للجمعية  �لـ  �أعمال �لدورة  Jusuf Kalla، وذلك على هام�ص  �لرئي�ص �الإندوني�صي، يو�صف كاال 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، بح�صب ما �أفادت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. ومل يعقب مكتب رئي�ص �حلكومة 

�الإ�رش�ئيلية على �لتقارير �الإخبارية بهذ� �خل�صو�ص، بناء على طلب �إندوني�صي باحلفاظ على �رشية 

109
�للقاء.

�الإ�رش�ئيلية  للديبلوما�صية  ن�صاطاً  �الأكرث  �ل�صنو�ت  من  كانت   2018 �صنة  باأن  �لو��صح  ومن 

خ�صو�صاً من قبل بنيامني نتنياهو، �لذي كان ي�صعى �إىل �لفوز يف �نتخابات 2019، من خالل ك�صب 

مزيد من �لنقاط يف بناء عالقات مع دول �إ�صالمية، وك�رش حاجز �لعزلة عن �لعامل �الإ�صالمي بعد ما 

“�إ�رش�ئيل” تقيم عالقات  �أن   2018 �إخبارية �صنة  حققه على �مل�صتوى �لعربي. فقد ك�صفت تقارير 

ديبلوما�صية قوية مع م�صوؤولني بارزين يف ت�صاد، بهدف �لتطبيع مع هذه �لدولة �الإفريقية �مل�صلمة، 

يف خطوة تهدف من خاللها �أن تتبعها دول �إفريقية م�صلمة �أخرى. و�أ�صار تقرير �لقناة �الإ�رش�ئيلية 

�إتنو  ديبي  �إدري�ص  �لت�صادي،  �لرئي�ص  فاإن  عليها،  ح�صلت  ر�صمية  لوثائق  وفقاً  �أنه  �إىل  �لعا�رشة 

Idriss Deby Itno، يحاول توريث �بنه �ل�صلطة من بعده، وهو معني باإقامة عالقات تطبيعية مع 

“�إ�رش�ئيل”. ومن �ملتوقع �أن تتبعها دول �أخرى �إفريقية م�صلمة مثل مايل و�لنيجر.

�الأمن  جهاز  رجل  هو  وت�صاد،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �مل�صرتكة  �الت�صال  قناة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 

�لد�خلي �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك(، ورجل �لظل �مللقب بـ“�حل�صن” )ماعوز Maoz(، وي�صغل من�صب 

110
�ملبعوث �خلا�ص مل�صت�صار �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي للعاملنَي �لعربي و�الإ�صالمي، مئري بن �صبات.

�لعالقات  ��صتئناف  ملناق�صة  ت�صاد  �إ�رش�ئيلي  وفد  ز�ر   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  ويف 

�لعالقة  هذه  ��صتئناف  نتنياهو  بنيامني  �أعلن   2019 �صنة  بد�ية  ومع  �لطرفني،  بني  �لديبلوما�صية 
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باأنها  ت�صاد  �إىل  بها  قام  �لتي  �لزيارة  نتنياهو  وو�صف  �مل�صلمة.  �لغالبية  ذ�ت  �الإفريقية  �لدولة  مع 

�لعربي  �لعامل  يف  بها  نقوم  �لتي  �لثورة  �إطار  يف  تندرج  “�لزيارة  �أن  و�أ�صاف  تاريخي”.  “�خرت�ق 
و�مل�صلم و�لتي وعدتُ باإجنازها”. و�رشَّح نتنياهو باأنه “�صيكون هناك مزيد من �لدول، وكل ذلك يثري 

��صتياء بل غ�صب �إير�ن و�لفل�صطينيني �لذين ي�صعون ملنع هذ� �لتقارب، لكنهم لن يتمكنو� من ذلك”. 

�لت�صادي بزيارة  �لرئي�ص  �إىل ت�صاد، بعدما قام  �إ�رش�ئيلي  �الأوىل لرئي�ص وزر�ء  �لزيارة  وتاأتي هذه 

�لكيان �ل�صهيوين يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018. ورف�ص نتنياهو وديبي حينذ�ك �الإف�صاح، عما 

�إذ� كانت حمادثاتهما تناولت �صفقات �أ�صلحة، لكن م�صادر �أمنية ت�صادية قالت �إن �جلي�ص �لت�صادي 

111
ووكالة �ال�صتخبار�ت �لوطنية تزودتا مبعد�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية.

�لتبادل �لتجاري بني �لعامل �الإ�صالمي و“�إ�رش�ئيل”، وبح�صب د�ئرة �الإح�صاء  �أما على �صعيد 

�رتفاعاً   2019 �صنة  �لرتكي  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �رتفع  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية 

�صئيالً ُيقدّر بنحو 2.9% مقارنة ب�صنة 2018، بعد �أن كان قد �رتفع �صنة 2018 بن�صبة 11% مقارنة 

ب�صنة 2017. مع مالحظة �نخفا�ص قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل تركيا بنحو 7.9% خالل �صنة 

2019 مقارنة ب�صنة 2018 )�نظر جدول 7/3(.

مقارنة   %18.6 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �رتفاعاً  ماليزيا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

�لتبادل  2017. و�صهد  20% مقارنة ب�صنة  2018 بن�صبة  2018، بعدما �صهد �نخفا�صاً �صنة  ب�صنة 

مقارنة   %30.9 بن�صبة   2019 �صنة  يف  و��صحاً  �نخفا�صاً  نيجرييا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري 

 .2017 ب�صنة  مقارنة   %43.1 بن�صبة   2018 �صنة  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  قد  كان  بعدما   ،2018 ب�صنة 

 %17.5 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �أذربيجان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 .2017 ب�صنة  مقارنة   %31.7 بن�صبة   2018 �صنة  �نخفا�صاً  �صهد  بعدما   ،2018 ب�صنة  مقارنة 

 %2.9 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �رتفاعاً  كاز�خ�صتان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 .2017 30% مقارنة ب�صنة  2018 بن�صبة  �أن كان قد �صجل �رتفاعاً �صنة  2018، بعد  مقارنة ب�صنة 

 %29.8 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �إندوني�صيا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 مقارنة ب�صنة 2018، بعدما كان قد �نخف�ص �أي�صاً �صنة 2018 بن�صبة 20.5% مقارنة ب�صنة 2017 

)�نظر جدول 7/3(.

لق�صية فل�صطني، وبني عالقاتها  �لد�عمة  �ل�صيا�صية  �لتي تفرق بني عالقاتها  وفيما عد� تركيا، 

“�إ�رش�ئيل”؛ فاإن �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع دول �لعامل �الإ�صالمي ظل  �لتجارية �لن�صطة مع 

حمدود�ً جد�ً وهام�صياً �إىل حدٍّ كبري. ويرجع ذلك ب�صكل رئي�صي �إىل عدم وجود عالقات ر�صمية مع 

“�إ�رش�ئيل”، و��صتمر�ر حالة �لعد�ء �ل�صعبي �لو��صع �صدها. 
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جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

112
2016–2019 )باملليون دولر(

البلدان

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

20192018201720162019201820172016

1,761.81,912.41,428.11,297.73,174.42,885.52,895.92,601.7تركيا

144.1213.7148.781.76.33.93.43.1نيجرييا

114.4137.8199.7260.10.61.64.36.2اأذربيجان

30.436.983.5120.943.26848.443.3اإندوني�شيا

34.144.131.246.515.54.15.92.1كازاخ�شتان

3.55.46.8583.316.911.814.614ماليزيا

18.529.317.113.31.51.62.40.3اأوزبك�شتان

14.79.611.97.14.46.14.44.9ال�شنغال

6.88.89.710.70.40.30.30.2�شاحل العاج

5.17.75.88.80000.2الكامريون

01.14.520.800.10تركمان�شتان

0.20.50.65.10.20.30.10.3الغابون

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2018-2019 )باملليون دولر(
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الواردات الإ�رشائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2018-2019 )باملليون دولر(

ما ز�ل م�صهد �لتفاعل �الإ�صالمي �ل�صعبي يف �لدفاع و�لتاأييد حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني 

من  �لكثري   2019-2018 �صنتا  �صهدت  وقد  �لر�صمي.  �الإ�صالمي  �مل�صهد  يتجاوز 

�لقد�ص، حيث  �إىل مدينة  �الأمريكية  �ل�صفارة  �الأمريكي بنقل  للقر�ر  �لر�ف�صة  �لتظاهر�ت و�الأن�صطة 

�أظهر �ملتظاهرون خاللها مدى �رتباط �لق�صية �لفل�صطينية مبحيطها �الإ�صالمي.

�أما على �مل�صتوى �الإ�صالمي �لر�صمي؛ فقد حافظت �لدول �الإ�صالمية على دعمها �ملعتاد للق�صية 

�لفل�صطينية خالل �صنتي 2018-2019، ورف�صت “�صفقة �لقرن”، وعار�صت نقل �لواليات �ملتحدة 

ل�صفارتها للقد�ص؛ و�أكدت على �لتز�مها باملبادرة �لعربية وحل �لدولتني. وقد �صكلت �لقمة �الإ�صالمية 

�مل�صغرة �ملنعقدة برعاية ماليزية وتركية يف كو�الملبور يف كانون �الأول/ دي�صمب 2019 عالمة بارزة 

على �صعي دول �إ�صالمية رئي�صية على تفعيل دورها �الإ�صالمي، ودعمها لق�صية فل�صطني.

ومن �ملالحظ �أن هناك تطور�ً تدريجياً ملحوظاً يف �لدور �لذي تلعبه تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

حيث يكن �لقول �إن �لق�صية �لفل�صطينية بقيت حا�رشة يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية، قوالً وفعالً، 

يف  �أ�صهم  وقد  �لرتكي.  �لديبلوما�صي  �لعمل  ويف  �الأتر�ك،  للم�صوؤولني  �لر�صمية  �لت�رشيحات  يف  �أي 

ذلك تروؤ�ص تركيا �لدوري ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، و�صخونة �حلدث �لفل�صطيني ال �صيّما يف �إطار 

م�صري�ت �لعودة، وكذلك خطوة نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص �ملحتلة، حيث تقدمت تركيا �لعمل 

�الإ�صالمي �مل�صرتك حتت �صقف منظمة �لتعاون يف مو�جهة �لقر�ر. ومن �ملتوقع ��صتمر�ر �ل�صيا�صة 

فل�صطينياً  وتطويره  �لدور  هذ�  دعم  �إمكانية  مع  �لفل�صطينية،  للق�صية  �لد�عم  �صياقها  يف  �لرتكية 

عالقاتهم  على  �الأتر�ك  حافظ  فقد  �ملقابل،  ويف  �ملقبلتني.  �ل�صنتني  يف  عدة  وم�صار�ت  م�صاقات  عب 

خال�شة
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�لديبلوما�صية “�لقلقة” مع “�إ�رش�ئيل”؛ يف �لوقت �لذي تطورت عالقاتهم �لتجارية معها لت�صل �إىل 

نحو 5 مليار�ت دوالر �صنة 2019.

مما  بالرغم  �لفل�صطينية  للق�صية  دعمها  على  �الإير�نية  �ل�صيا�صة  حافظت  �أخرى،  جهة  من 

تعر�صت له من عقوبات وح�صار مايل و�قت�صادي، و��صتمرت يف رف�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” ويف 

دعم ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، كما ��صتمرت يف رف�ص كل �مل�صاريع �لتي تهدف �إىل �إنهاء �لق�صية 

�لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها “�صفقة �لقرن”.

�الإ�رش�ئيلي يبذل  �لكيان  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  للتطبيع مع  �لو��صع  �ل�صعبي  �لرف�ص  وبالرغم من 

جهود�ً حثيثة الإحد�ث مزيد من �الخرت�قات يف �لعو��صم �الإ�صالمية؛ خ�صو�صاً يف �صوء تز�يد عدد 

�لبلد�ن �لعربية �مل�صتعدة للتطبيع. وهو ما يتطلب توحيد �جلهود �الإ�صالمية �ل�صعبية ملو�جهة هذ� 

�الأمر من خالل ر�صم ��صرت�تيجية متنع �لكيان �ل�صهيوين من �لتحول �إىل كيان طبيعي يف �ملحيط، 

و�لعمل على جترمي كافة �أ�صكال �لتطبيع �صو�ء كان �صيا�صياً ر�صمياً �أم ريا�صياً �أم فنياً �أم ثقافياً... . 
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