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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

هذ�  يف  و�حد  ف�صل  يف  تغطيتها  ي�صعب  بلد�ً،   57 �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ت�صم 

�صناأخذ  كما  �ملنظمة؛  هذه  وفعاليات  مو�قف  بتغطية  �صنقوم  ولذلك،  �لتقرير. 

بع�ص  يف  �ملو�قف  الأبرز  عام  ��صتعر��ص  مع  �لدر��صة؛  حمل  ليكونا  و�إير�ن  تركيا  هما  منوذجني 

�لكيان  مع  �لتطبيع  وملف  �ل�صعبي  للتفاعل  و��صتعر��ص  وباك�صتان؛  وماليزيا  كاإندوني�صيا  �لدول 

�الإ�رش�ئيلي.

منذ  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  كانت  لطاملا 

�ل�صهاينة  قيام  ُبعيد   ،1969 �صنة  ن�صاأتها 

�أن  يعني  ما  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �ملنطقة  يف  �حلكم  منظومة  من  جزء�ً  �الأق�صى،  �مل�صجد  باإحر�ق 

�ملنظمة  فاإن  لذ�،  �لقائمة على رعايتها.  �لدول  ل�صيا�صات  �نعكا�ص  �إال  ما هي  �ملنظمة  �صيا�صات هذه 

يتخطى  ال  �لذي   ،2021-2020 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  تفاعلها  طريقة  يف  تغري  مل 

�ل�صقف �ل�صيا�صي للدول �لعربية، حيث ��صتمرت �ملنظمة يف تبني “مبادرة �ل�صالم �لعربية”، وتبني 

 حّل �لدولتني، و�لت�صديد على �أن مدينة �لقد�ص �ل�رشيف هي جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

1
�صنة 1967.

“�إقامة  �أن  على  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  لالأمانة  �مل�صتمر  �لتاأكيد  من  �لرغم  وعلى 

بعد  �إال  تتحقق  لن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ودولة  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  �لدول  بني  �لطبيعية  �لعالقات 

�إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لكامل لالأر��صي �لعربية و�لفل�صطينية �ملحتلة منذ �لعام 1967، مبا فيها 

�لكيان �ل�صهيوين،  �لدول �الإ�صالمية من تطبيع �لعالقات مع  �أن ذلك مل ينع بع�ص  �إال   
2
�لقد�ص”،

�لتعاون بينها تتدحرج بوترية عالية لت�صمل �ملجاالت كافة  �تفاقيات  �أن عجلة تطوير  و�لذي يبدو 

�صبتمب  �أيلول/  يف  لل�صالم”  �أبر�هام  “�تفاقية  توقيع  ل  �صكَّ حيث  و�ال�صتخبار�تية،  �الأمنية  ومنها 

�ملو�قف  بني  ف�صل  نقطة  �أخرى،  جهة  من  و“�إ�رش�ئيل”  جهة  من  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني   2020

�لر�صمية و�ملمار�صة �لو�قعية يف عمل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

�ملنظمة،  منها  تعاين  �لتي  �لتناق�صات  حجم  يدرك  �ل�صهيوين  �الحتالل  فاإن  يبدو،  ما  وعلى 

فر�ص  يف  ��صتمر  كما  �لقد�ص،  مدينة  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  للمقد�صات  �نتهاكاته  يف  فا�صتمر 

�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  من  م�صاحة  �أكب  �صّم  يف  �ال�صرت�تيجي  م�رشوعه  �صمن  جديد  و�قع 

جتر�أت  بل  �ملنظمة.  قبل  من  �مل�صتمرين  و�ال�صتنكار  �لرف�ص  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان 

�لروي�صي،  �أحمد  فل�صطني  �ملنظمة يف  باقتحام منزل ممثل  �لقيام  �ل�صهيوين على  �الحتالل  قو�ت 

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي

مقدمة
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من  يريد  �صيا�صية  “ر�صالة  �لروي�صي  عّده  ما  وهو  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �صلو�ن  مدينة  يف  �لكائن 

�الأحد�ث نقل  ومنع  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لعمل  تقوي�ص  وحكومته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل   خاللها 

3
�جلارية فيها”.

فعلى  �لفل�صطينية،  للق�صية  بالن�صبة   2020 �صنة  عليه  كانت  مما  �أف�صل   2021 �صنة  تكن  مل 

�لر�عي  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  وخ�صارة  �الأمريكية  �الإد�رة  تغري  من  �لرغم 

�أن ذلك مل ينع دولة كو�صوفو من  �إال  جلهود �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، لل�صباق �النتخابي، 

�فتتاح �صفارتها يف مدينة �لقد�ص يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وهو ما دفع وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية 

�الأع�صاء  �لدول  دعوة  فيها  تطلب  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  لالأمانة  ر�صالة  توجيه  �إىل 

 كما د�نت �ملنظمة قيام هندور��ص بافتتاح �صفارتها يف مدينة �لقد�ص يف
4
 للمنظمة ملقاطعة كو�صوفو.

5
حزير�ن/ يونيو 2021.

ويف 2021/5/16، عقدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �جتماعاً طارئاً للبحث يف �صبل وقف �لعدو�ن 

و�آالف  �ل�صهد�ء  ع�رش�ت  خالله  �صقط  و�لذي  غزة،  وقطاع  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلي 

�جلرحى، كما دمرت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لبنية �لتحتية يف �لقطاع و�آالف �لوحد�ت �ل�صكنية. 

وقد قال �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني:

ر�أ�ص  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  وباعتبار  حرج،  فل�صطيني  ظرف  ظل  يف  �ليوم  جنتمع 

قائمة �هتمام �ملنظمة، لتد�ول �لر�أي و�مل�صورة و�الإجر�ء�ت ملو�جهة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية خ�صو�صاً يف �لقد�ص، وما تقوم به �إ�رش�ئيل من �أعمال عدو�نية يف 

يثّل  مما  للفل�صطينيني،  ق�رشي  وتهجري  للمقد�صات،  �نتهاك  من  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط 

��صتفز�ز�ً مل�صاعر �مل�صلمني كافة حول �لعامل، و�نتهاكاً �صارخاً للقانون �لدويل.

6
ويف هذ� �ل�صياق توؤكد منظمة �لتعاون �الإ�صالمي وقوفها وت�صامنها مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�لعامل  منظمة  �أطلقت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدعم  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �صعي  �صياق  ويف 

 The Islamic World Educational, Scientific )الإ�صالمي للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�إي�صي�صكو�

)and Cultural Organization )ICESCO، حزمة م�صاريع ل�صالح فل�صطني تغطي جماالت عمل 

7
�ملنظمة، مع �إعطاء �أولوية ملدينة �لقد�ص.

�العتد�ء�ت  بينها  ومن  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتفاعل  يف  �ملنظمة  ��صتمرت  �أخرى،  جهة  ومن 

�لدول  �صقوف  �صمن  �لتفاعل  هذ�  يبقى  ولكن  �الحتالل،  �صجون  يف  �الأ�رشى  على  �الإ�رش�ئيلية 

�الأع�صاء، مع مالحظة تفاوت هذه �ل�صقوف بني دولة و�أخرى، ومع �الأخذ بعني �العتبار �الندفاع 

من قبل بع�ص هذه �لدول يف بناء عالقات وطيدة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مقابل �إظهار عد�ء و��صح 
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�الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  �أد�ء  على  �مل�صتقبل  يف  ينعك�ص  قد  ما  وهو  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  مل�صار 

خ�صو�صاً �أن هذه �لدول �ملطبِّعة �أو �لد�عمة مل�صار �لتطبيع فاعلة يف حتديد �صيا�صات منظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي.

2020 و2021 على  تركزت �أولويات �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف �صنتي 

ملفات �رشق �ملتو�صط وليبيا و�لعالقات مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ثم 

2021. كما �ن�صغلت �الأجندة  م�صار �حلو�ر و�لتقارب مع حمور �ل�صعودية - �الإمار�ت - م�رش يف 

�للرية  �رشف  �صعر  تر�جع  ثم  كورونا،  جلائحة  �القت�صادية  بالتد�عيات  ملحوظ  ب�صكل  �لد�خلية 

�لرتكية ب�صبب �صيا�صة تخفي�ص ن�صبة �لفائدة.

�الأجندة  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  يف  ن�صبي  تر�جع  �إىل  �أخرى،  وعو�مل  ذلك،  كل  دفع 

ق�صية مثل  �ملهمة،  �الأحد�ث  بع�ص  مع  �لرتكي  �لتفاعل  ينع  مل  ذلك  لكن  عام.  ب�صكل   �لرتكية 

حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، ومعركة “�صيف �لقد�ص”، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي، وبدعم 

كامل للفل�صطينيني، و�نتقاد عايل �ل�صقف للكيان �ل�صهيوين.

من جهة ثانية، فقد تو�ترت ت�رشيحات ر�صمية تركية برغبة �أنقرة يف تطوير �لعالقات مرة �أخرى 

مع �لكيان �ل�صهيوين، وو�صلت �الأمور ملرحلة حتديد ��صم �ل�صفري �لرتكي �ملقرتح، بالرغم من عدم 

 Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �ختتم  بينما  �الإجر�ء�ت؛  �إمتام 

�صنة 2021 باإعادة �لتاأكيد على رغبة بالده يف “خطو�ت قوية مع م�رش و�إ�رش�ئيل”، �أ�صوة بالتقدم 

�حلا�صل يف �لعالقات مع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ال�شيا�شة اخلارجية: الأولويات والتحولت:

�صلّم  على  �مللفات  بع�ص  تتاأخر  �أو  تتقدم  ود�خلياً،  �ملنطقة  يف  �لتطور�ت  م�صار  مع  بالتو�زي 

�إن �لنز�ع يف ليبيا وق�صية �رشق �ملتو�صط قد  �أولويات �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية. ويكن �لقول، 

تقدمتا هذه �الأولويات ب�صكل ملحوظ يف �ل�صنتني 2020 و2021، �إ�صافة لفوز جو بايدن باالنتخابات 

من  عدد  على  و�نعكا�صاته  �الأمريكية   - �لرتكية  �لعالقات  على  ذلك  وتاأثري  �الأمريكية،  �لرئا�صية 

�لق�صايا و�مللفات �ملهمة بالن�صبة الأنقرة.

2019 �تفاَقني مع حكومة �لوفاق �لوطني  فقد كانت تركيا قد وّقعت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

للتعاون  و�لثانية  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملناطق  وتعيني  �لبحرية  �حلدود  لرت�صيم  �الأوىل  �لليبية؛ 

8
�الأمني و�لع�صكري بني �لبلدين.

ثانيًا: تركيا
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ومع تقدُّم حكومة �لوفاق بطلب ر�صمي الإر�صال تركيا قو�ت لها �إىل ليبيا، �أقر جمل�ص �الأمة �لرتكي 

 وهو ما ح�صل �رشيعاً. 
9
�لكبري )�لبملان( يف 2021/1/2 مذكرة تفوي�ص الإر�صال قو�ت تركية �إىل ليبيا،

فقد قدمت �أنقرة حلكومة �لوفاق دعماً لوجي�صتياً وتدريبياً، وعلى �صعيد �لتن�صيق بني �ملجموعات 

 ثم يف دحر 
10

�لع�صكرية �ملن�صوية حتت �إمرة �حلكومة، مبا �أ�صهم �أوالً بفك �حل�صار عن طر�بل�ص،

 ثم �لو�صول ملنطقة �رشت حيث 
11

�لليبي، قو�ت �جلرن�ل �ملتقاعد خليفة حفرت وطردها من �لغرب 

 وقد لعبت �لطائر�ت بدون 
12

توقف تقدم قو�ت حكومة �لوفاق �إثر تدخل رو�صي ع�صكري مبا�رش.

طيار )�مل�صرّي�ت( �لرتكية دور�ً حمورياً يف كل هذه �ملر�حل.

وهكذ� لعب �النخر�ط �لرتكي يف �الأزمة �لليبية دور�ً مبا�رش�ً يف تقليل فر�ص �حل�صم �لع�صكري، 

و�رّشع من �لعملية �ل�صيا�صية �لتي ��صتكملت مبلتقى �حلو�ر �ل�صيا�صي �لليبي ثم بانتخابات �ملجل�ص 

13
�لرئا�صي، مع �نفتاح عدد من �الأطر�ف �لدولية و�الإقليمية على حكومة �لوفاق يف حينه.

حكومة  ثم  �لوفاق  حكومة  تدعم  �لتي  تقريباً  �لوحيدة  �الإقليمية  �لقوة  متثل  �أنقرة  ز�لت  وما 

�لوحدة �لوطنية �لتي خلفتها. وت�صعى �أنقرة الإد�مة دورها وتعاونها مع �حلكومة �لليبية �لتي متثل 

�لتناف�ص  �أحد �رشكائها يف م�صار  �ملتو�صط، وكذلك  �لوحيد يف ملف غاز �رشق  �ل�رشيك  بالن�صبة لها 

�جليو-�صيا�صي بني �ملحاور يف �ملنطقة.

ومتثل ق�صية �رشق �ملتو�صط �أولوية لرتكيا من ز�وية �لرثو�ت، وكذلك جيو-�صيا�صياً، وثالثاً من 

ز�وية �لتناف�ص مع �ليونان �لتي جتمعها بها خ�صومة تقليدية. ولذلك فقد ��صتمرت �أنقرة يف �أن�صطة 

وقب�ص  �ليونان  مع  عليها  �ملتنازع  �ملناطق  يف  وخ�صو�صاً  �ملتو�صط،  �رشق  يف  �لغاز  عن  �لتنقيب 

 
15

 على �لرغم من �أنها �أدت الحتكاكات مع �الأخريتني كادت �أن توؤدي ل�صد�م ع�صكري.
14

�لرومية،

وعلى �لرغم من �أنها ت�صببت الأنقرة بتوتر�ت مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وعر�صتها لعقوبات 

�ملتو�صط  �لتوتر يف �رشق  �أن م�صار   غري 
17

 وهي عقوبات ما ز�لت قائمة؛
16

�الأوروبي، من �الحتاد 

18
تر�جع مع جوالت �حلو�ر �لرتكية – �ليونانية �أو�ئل �صنة 2021.

الأهمية  جهة  من  لرتكيا،  �إ�صافياً  حتدياً  �ملتحدة  �لواليات  لرئا�صة  بايدن  �نتخاب  مثَّل  وقد 

�لعالقات �لرتكية - �الأمريكية، ومن جهة ثانية لعديد �مللفات �خلالفية بني �جلانبني، ومن جهة ثالثة 

�لتحديد، خالل حملته  و�أردوغان على وجه  �إز�ء تركيا  بايدن  تبناها  �لتي  �ل�صلبية  �ملو�قف  ب�صبب 

 وكذلك بعد �نتخابه، مبا يف ذلك توقيع عقوبات على �أنقرة و�إخر�جها ب�صكل نهائي من 
19

�النتخابية،

 
20

م�رشوع مقاتالت �أف-35.

�أ�ص-400  منظومة  تفعيل  لتاأجيل  �إ�صافة  �لد�خلية،  �الإجر�ء�ت  من  لعدد  تركيا  ذلك  دفع  وقد 

�ملنظومة،  بخ�صو�ص  بديلة  مقرتحات  تقديها  �إىل  باالإ�صافة  �أر��صيها،  على  �لرو�صية   S-400 �أو 

21
و�حلو�ر �ملعمق مع و��صنطن بخ�صو�ص �مللفات �خلالفية.
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�خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  �نعطافة  �لتحديد،  وجه  على   ،2021 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  �صهد  كما 

على  يقف  كان  �لذي  م�رش،   - �الإمار�ت   - �ل�صعودية  حمور  على  �النفتاح  يف  متثَّلت  �لرتكية 

جوالت  عدة  �لقاهرة  مع  �أنقرة  فعقدت  وملفاتها.  �ملنطقة  ق�صايا  جممل  يف  تركيا  من  �لنقي�ص 

ظبي �أبو  عهد  ويل  تركيا  ��صتقبلت  كما   
22

ن�صبي. ب�صكل  �لعالقات  بينهما  وتطورت  �حلو�ر،   من 

مليار�ت   10 مبلغ  �الإمار�ت  ��صتثمار  �صملت  تفاهم  مذكر�ت  عدة  �لبلَد�ن  ووقَّع  ز�يد،  بن  حممد 

�لرتكي  نظريه  و�لتقى  تركيا  �لبحرين  خارجية  وزير  ز�ر  متز�من،  وب�صكل   
23

تركيا. يف  دوالر 

�أوكتاي   بينما �جتمع نائب �لرئي�ص �لرتكي فوؤ�د 
24

،Mevlut Çavuşoglu �أوغلو  مولود ت�صاوو�ص 

�أردوغان م�صار بالده بالقول  �ص   وقد خلَّ
25

�إ�صطنبول. Fuat Oktay بوزير �لتجارة �ل�صعودي يف 

م�رش مع  لها  مثيالت  هناك  �صيكون  �الإمار�ت،  مع  بالده  عليها  �أقدمت  �لتي  �لقوية  “�خلطو�ت   �إن 

26
و�إ�رش�ئيل”.

يف �أ�صباب هذ� �لتحول �مللحوظ، و�لذي �صمل تركيا �إىل جانب عدد من دول �ملنطقة، يكن ر�صد 

ما يلي:

1. �أ�صباب حملية، ترتبط باالأ�صا�ص بالتد�عيات �ل�صلبية جلائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد، وغريها 

من �لعو�مل، على �قت�صاد�ت �ملنطقة، و�قرت�ب موعد �النتخابات �لرئا�صية و�لبملانية �لرتكية، 

و�ال�صتثمار  �القت�صاد  �إنعا�ص  يف  ت�صاعد  �أن  يكن  �لتي  �لتهدئة  من  حالة  يف  �لدول  كافة  ورغبة 

فيها.

2. �أ�صباب �إقليمية، ترتبط باالأ�صا�ص بحالة �ال�صتنز�ف �لتي عانتها جميع �الأطر�ف يف ق�صايا �ملنطقة 

ونز�عاتها، دون �أن ي�صتطيع �أي طرف �إنهاءها ل�صاحله ب�صكل كامل، باالإ�صافة �إىل �الخرت�قات 

�لن�صبية �لتي حققتها تركيا �صنة 2020 يف كل من ليبيا و�لقوقاز، و��صتقر�ر �لو�صع يف �صورية 

لكل  وي�صاف  بخ�صو�صه.  �الأوروبي  �الحتاد  مع  �لتوتر  حدة  تر�جعت  �إذ  �ملتو�صط،  و�رشق 

ذلك �أولوية ملف �رشق �ملتو�صط بالن�صبة الأنقرة ورغبتها يف ك�رش عزلتها فيه، وحماولة خلخلة 

�ملحور �مل�صاند لليونان من خالل �إبر�م تفاهمات وتر�صيم حدود بحرية مع م�رش و/�أو �لكيان 

�ل�صهيوين.

3. �أ�صباب دولية، ترتبط باالأ�صا�ص بتوجهات �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة �ملقلقة يف عمومها ملجموعة 

�الأو�صط،  �ل�رشق  مبنطقة  �هتمامها  تر�جع  �صيا�صة  ��صتمر�ر  وحتديد�ً  �الإقليميني،  حلفائها 

وحر�صها على �إبر�م �تفاق جديد مع �إير�ن، مبا قد يثل هاج�صاً لدول �خلليج �لعربي على وجه 

�لتحديد.
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حمطات فل�شطينية:

�لق�صية  ت�صفية  وم�صاعي  �لقرن”،  لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  �صيا�صتها  تركيا  و��صلت  �ملجمل،  يف 

 
27

،2018 منذ  مو�جهتها  يف  �الإ�صالمي  �لديبلوما�صي  �جلهد  وقادت  بد�أتها  كانت  �لتي  �لفل�صطينية، 

وكذلك و��صلت خطابها �لر�صمي �لر�ف�ص لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �لفل�صطينيني.

مع �الأ�صابيع �الأخرية من رئا�صة دونالد تر�مب، وقبيل دخول بايدن �ملكتب �لبي�صاوي، جددت 

كرر  كما   
28

�لقرن”. “�صفقة  �مل�صّماة  �الأمريكية  للخطة  رف�صها  خارجيتها  لوز�رة  بيان  يف  �أنقرة 

خط  “�لقد�ص  بالده  ترفعه  �لذي  �ل�صعار   Mustafa Şentop �صنطوب  م�صطفى  �لبملان  رئي�ص 

 وعبَّ �لرئي�ص �لرتكي عن رف�ص بالده للخطة �الأمريكية �لتي تهدف “الإ�صفاء �ل�رشعية 
29

�أحمر”،

30
على �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”، موؤكد�ً �أنها “ال تخدم �ل�صالم ولن جتلب �حلل”.

�لفل�صطينيني، وال �صيّما قر�ر�ت  �ملنددة ب�صيا�صات �الحتالل �صّد  �لرتكية  �ملو�قف  كما تكررت 

�ملبادر�ت  وجه  يف  “للوقوف  �لدويل  �ملجتمع  د�عية  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأر��صي  �صّم 

بت �خلارجية �لرتكية   ورحَّ
31

�الإ�رش�ئيلية غري �ل�رشعية و�أحادية �جلانب” �ملقّو�صة للقانون �لدويل.

بقر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية International Criminal Court �لقا�صي بواليتها �لق�صائية على 

�أن �لقر�ر مهم ل�صمان  1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وموؤكدة  �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

32
قدرة �ملحكمة على “حما�صبة �إ�رش�ئيل على �جلر�ئم �لتي �رتكبتها” يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

كما يكن ر�صد �ملو�قف �لرتكية من �لق�صية �لفل�صطينية خالل �ل�صنتني 2020 و2021 عب ثالث 

حمطات رئي�صية، وهي �النتخابات �لفل�صطينية، وق�صية حي �ل�صيخ جر�ح، ومعركة �صيف �لقد�ص.

�أنقرة باإ�صد�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود  بت  على �صعيد �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية، رحَّ

�أنها  �أ�صدرته  بيان  يف  خارجيتها  وز�رة  وقالت  و�لرئا�صية،  �لبملانية  �النتخابات  مر�صوم  عبا�ص 

 كما و�أ�صدرت وز�رة �خلارجية �لرتكية 
33

م�صتعدة “لتقدمي �صتى �أنو�ع �لدعم” من �أجل �إجناحها.

مدينة  يف  �صيّما  ال  �لفل�صطينية”،  لالنتخابات  �ملعّوق  موقفها  “�إنهاء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيه  دعت  بياناً 

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  قر�ر  م�صوؤولية  �الحتالل  حّملت  �لرتكية  �خلارجية  �أن  الفتاً  وكان   
34

�لقد�ص.

 
35

�لفل�صطينية”. “�صلباً على �مل�صاحلة  �لقر�ر  �أال يوؤثر هذ�  �آملة   ،2021/4/29 تاأجيل �النتخابات يف 

�أردوغان  ل�صان  �لفل�صطينية، كما جاء على  �لد�خلية  للم�صاحلة  ��صتمر�ر دعمها  وقد كّررت مر�ر�ً 

36
خالل لقائه نظريه �لفل�صطيني يف �إ�صطنبول يف متوز/ يوليو 2021.

وفيما يتعلق ب�صعي �الحتالل مل�صادرة بيوت �لفل�صطينيني يف حي �ل�صيخ جر�ح مبدينة �لقد�ص، 

�ملدينة،  �لتي متار�صها �صلطات �الحتالل يف �حلي وعموم  �لقانونية”  “�الإجر�ء�ت غري  �أنقرة  د�نت 

“�صّد �صيا�صات �الحتالل �لتو�صعية”، �لتي متثل  د�عية �ملجتمع �لدويل للت�صامن مع �لفل�صطينيني 

37
“�أحدث مثال على �نتهاكات �إ�رش�ئيل للقانون �لدويل”.
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مايو  �أيار/  يف  �لقد�ص  �صيف  معركة  �ندالع  ثم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  ومع 

2021، تطور �ملوقف �لر�صمي �لرتكي ر�صمياً و�صعبياً، مبا �صمل مظاهر�ت يف عدة حمافظات، على 

�لرغم من �حلظر ب�صبب جائحة كورونا، وتخ�صي�ص خطبتَي �جلمعة و�لعيد عن فل�صطني، �إ�صافة 

ت عن �إد�نتها  ملو�قف عابرة لالأحز�ب �ل�صيا�صية وموؤ�ص�صات �لدولة ومنظمات �ملجتمع �ملدين، عبَّ

38
للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي وت�صامنها مع �لفل�صطينيني.

قو�ت  �عتد�ء  وعدَّ  وح�صية”،  �إرهاب  “دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  و�صف  ر�صمياً، 

موؤكد�ً  �مل�صلمني”،  كل  على  “هجوماً  �لقد�ص  و�رشقي  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �مل�صلني  على  �الحتالل 

معركة �أثناء  )يف  �لرتكي  �لرئي�ص  و�نتقد   
39

م�صلم”. كل  على  و�جب  �لقد�ص  �رشف  “حماية  �أن   على 

�إن  قائالً  و�لنم�صا،  �ملتحدة  �لواليات  مثل  لالحتالل  دعمها  عن  ت  عبَّ �لتي  �لدول  �لقد�ص(  �صيف 

 وقد �ألغت تركيا، على هام�ص �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص وغزة 
40

“�أيديها ملطخة بالدماء”.
دعوة كانت قد وجهتها لوزير �لطاقة يف �لكيان �ل�صهيوين للم�صاركة يف “منتدى �أنطاليا �لديبلوما�صي  

41
.”Antalya Diplomacy Forum

و�صمن جهود �لديبلوما�صية �لرتكية، تو��صل �لرئي�ص �لرتكي مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود 

عبا�ص، ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إ�صافة لروؤ�صاء وقياد�ت عدد من 

 ودعا �ملنظمات �لدولية 
42

دول �لعامل و�ملنطقة بخ�صو�ص �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني.

و�الإقليمية مثل �الأمم �ملتحدة، وجمل�ص �الأمن �لدويل، ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، “للتحرك بفعالية 

�إ�رش�ئيل  “تلقني  �إنه يتعني على �ملجتمع �لدويل   قائالً 
43

�لفل�صطينيني �ملظلومني و�لقد�ص”، �أجل  من 

 
44

�لدعم. �أ�صكال  بكافة  لهذه �جلهود  بدعم بالده  �عتد�ء�تها، ومتكفالً  ب�صبب  وقوياً”  ر�دعاً  در�صاً 

ومن �ملبادر�ت �لتي قدَّمها �أردوغان خالل معركة �صيف �لقد�ص، نقا�ص فكرة �إر�صال قو�ت دولية �إىل 

 وت�صكيل “�إد�رة ثالثية” ملدينة �لقد�ص ت�صم ممثلني 
45

�الأر��صي �لفل�صطينية حلماية �لفل�صطينيني،

46
عن �لديانات �ل�صماوية �لثالث.

للجر�ئم  ثمناً  ور�دعاً”  قوياً  در�صاً  “�إ�رش�ئيل  تلقني  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  �لرتكي  �لرئي�ص  ودعا 

�ل�صامية”،  بـ“معاد�ة  له  و��صنطن  التهام  عرَّ�صه  ما  وهو   
47

�لفل�صطينيني، �صّد  يرتكبها  �لتي 

The Justice and Development Party و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  عليه  رّد  �لذي  �التهام   وهو 

48
))Adalet ve Kalkınma Partisi )AKP( �حلاكم و��صفاً �التهامات بـ“�لكذبة”.

م  ونظَّ  
49

�لدولة”، “�إرهاب  مبمار�صة  �الحتالل  دولة  �صنطوب  م�صطفى  �لبملان  رئي�ص  و�تهم 

 �صدر بنهايتها بيان 
50

جل�صة خا�صة للبملان “للت�صامن مع �لفل�صطينيني و�إد�نة جر�ئم �الحتالل”،

51
ُيدين �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، وقَّعت عليه كافة �الأحز�ب �ملن�صوية حتت قبته، يف تو�فق نادر.
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فو�صف  �الحتالل؛  ل�صيا�صات  و�إد�نة  �لفل�صطينيني  مع  ت�صامن  مو�قف  �الأحز�ب  �صّدرت  كما 

�الحتالل  ممار�صات   Ömer Çelik جليك  عمر  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  با�صم  �لناطق 

 
52

�لعدو�ن. بوقف  �لعامل  مطالباً  �لدولية”  و�الأعر�ف  للقانون  �ل�صارخ  و“�النتهاك  بـ“�لوح�صية”، 

كمال   Republican Peopleʼs Party �جلمهوري  �ل�صعب  حزب  ورئي�ص  �ملعار�صة  زعيم  و�أكد 

به  ما تقوم  �لفل�صطينيني و��صفاً  ��صتمر�ر حزبه يف دعم   Kemal Kılıçdaroğlu �أوغلو  كليت�صد�ر 

53
دولة �الحتالل بـ“�ملجزرة”.

 Devlet بهجلي  دولت   Nationalist Movement Party �لقومية  �حلركة  حزب  رئي�ص  وقال 

�أمام  نتنياهو  ملحاكمة  د�عياً  ال تطاق”،  بلغ حدود�ً  �الإ�رش�ئيلي  “�الإرهاب  �إن  Bahçeli، من جهته، 

 İYİ PARTİ �جليد   �حلزب  رئي�ص  من  م�صابهة  مو�قف  �صدرت  كما   
54

�لدولية. �جلنائية  �ملحكمة 

مري�ل �أك�صنار Meral Akşener، ونائب رئي�ص �لدولة فوؤ�د �أوكتاي، و�لناطق با�صم �لرئا�صة �إبر�هيم 

Fahrettin Altun، وعدد  �ألتون  �لدين  �الت�صال فيها فخر  İbrahim Kalın، ورئي�ص د�ئرة  كالني 

�الأ�صبق  �لوزر�ء   كما دعا رئي�ص 
55

،Ali Erbaş �أربا�ص  �لدينية علي  �ل�صوؤون  �لوزر�ء، ورئي�ص  من 

 Ahmet �أوغلو  د�ود  �أحمد   Future Party )Gelecek Partisi—GP( �مل�صتقبل  حزب  ورئي�ص 

Davutoglu �الأحز�ب �لرتكية للتوحد من �أجل �لقد�ص، كما دعا �حلكومَة �إىل �لقيام بخطو�ت عملية 
56

لدعم �لفل�صطينيني.

�صعبياً، ت�صّدر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقد�ص ثم غزة عناوين ن�رش�ت �الأخبار �لرتكية، وكذلك 

و�صائل �لتو��صل �الجتماعي، وخ�ص�صت خمتلف و�صائل �الإعالم �صاعات لتغطية �الأحد�ث ب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي، وقد  للتنديد بالعدو�ن  �ملدن �لرتكية مظاهر�ت حا�صدة   كما �صهدت خمتلف 
57

مو�صع.

�لبالد ب�صبب جائحة كورونا، وهو ما عنى  “�الإغالق �لكامل” يف  نظمت �ملظاهر�ت على �لرغم من 

�لكيان  �صفارة  �أمام  و�إ�صطنبول  �أنقرة  يف  �ملظاهر�ت  وتركزت  للمظاهر�ت،  ر�صمياً  ت�صهيالً  �صمناً 

58
وقن�صليته.

و�إ�صافة ملو�قف �صجلها عدد كبري من موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، فقد خ�ص�صت رئا�صة �ل�صوؤون 

وجمع  للفل�صطينيني  �لدعاء  مع  فل�صطني،  عن  �ملعركة،  خالل  و�جلمعة،  �لعيد  خطبتـَْي  �لدينية 

59
�لتبعات لهم.

حيث  من  �ل�صابقة،  �ملعارك  عن  خمتلفة  كانت  �لقد�ص  �صيف  معركة  باأن  تقييم  �صاد  فل�صطينياً، 

�لدو�فع و�ملجريات و�لنتائج، و�أن ما بعدها ال ينبغي �أن يكون كما قبلها. ولذلك فيما يبدو ُنظر �إىل 

�لدور �لذي لعبته تركيا خالل �ملعركة على �أنه “جيد لكنه غرُي كاف”. ظهر ذلك يف غياب ��صم تركيا 

�صمن �لدول و�الأطر�ف �لتي �أفردها رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية بال�صكر 

 كما ظهر يف حديث قائد �حلركة يف قطاع غزة يحيى 
60

على دورها ودعمها يف خطابه بعد �ملعركة،

61
.Anadolu News Agency ل�صنو�ر مع وكالة �الأنا�صول لالأنباء�
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وبالرغم من �أن �أنقرة �أعلنت الحقاً يف حزير�ن/ يونيو 2021 عن ت�صيري م�صاعد�ت �إن�صانية لقطاع 

�أن هنية عاد ل�صكر تركيا و�إظهار �الهتمام مبقرتحات   وبالرغم من 
62

�لقاهرة؛ غزة بالتن�صيق مع 

�لرئي�ص �لرتكي بخ�صو�ص مدينة �لقد�ص وحماية �لفل�صطينيني يف مقابلة له مع �إحدى قنو�ت �لتلفزة 

بالدوحة يف  �لرتكية  �ل�صفارة  �إىل م�صاركة وفد رفيع من حما�ص يف �حتفاالت   باالإ�صافة 
63

�لرتكية،

�أف�صل  يف  لي�صت  �الأمور  باأن  �النطباع  متاماً  يبدد  مل  ذلك  �أن  �إال   
64

�لرتكي؛ �لوطني  �ليوم  �حتفال 

حاالتها بني �جلانبني، خ�صو�صاً و�أنه مل ُيعلن بعد �نتهاء �ملعركة، وحتى حلظة كتابة هذ� �لتقرير، 

عن �ت�صال �آخر �أو مقابلة ر�صمية ومعلنة للرئي�ص �لرتكي مع قيادة حركة حما�ص.

��صتقبل  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جانب  مع  و�للقاء�ت  �لرتكي  �لتو��صل  ��صتمر  �ملقابل،  يف 

قد  كانت  �أمنية  �تفاقية  على  �أنقرة  �صادقت  كما   
65

،2021 يوليو  متوز/  يف  عبا�ص  حممود  �أردوغان 

وقعتها مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 2018، ت�صمل �لتعاون �الأمني و�لتدريب وتفا�صيل تتعلق باالأمن 

66
�لبحري و�ل�صو�حل.

�الحتالل،  مع  �لعربية  �لدول  بع�ص  �نتهجته  �لذي  �لتطبيع  مب�صار  تركيا  نّددت  فقد  و�أخري�ً، 

وكذلك خطو�ت نقل �ل�صفارة للقد�ص �لتي بادرت �إليها بع�ص دول �لعامل بعد �لواليات �ملتحدة. فقد 

�لفل�صطيني”،  لل�صعب  “خيانة  �الحتالل  �ملتحدة عالقاتها مع  �لعربية  �الإمار�ت  �أنقرة تطبيع  عدَّت 

 كما د�نت خطوة �لتطبيع 
67

م�صرية �إىل �أنها تدر�ص �إمكانية �إغالق �صفارتها يف �أبو ظبي رد�ً على ذلك،

باأال  �ملغرب  وطالبت   
68

�لفل�صطيني”، �ل�صعب  عن  �لدفاع  مل�صاعي  “�رشباً  فيها  ور�أت  �لبحرينية، 

 وقد د�نت تركيا تعهد كو�صوفو 
69

يكون تطبيعه مع �الحتالل “على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية”.

 ونقل هندور��ص 
71

 وفتح دولة �لت�صيك مكتباً ل�صفارتها يف �ملدينة،
70

بافتتاح �صفارة لها يف �لقد�ص،

72
�صفارتها لها.

تركيا والكيان الإ�رشائيلي:

و2021،  2020 �ل�صنتني  خالل  �ل�صهيوين  و�لكيان  تركيا  بني  �لعالقات  على  جديد  يطر�أ   مل 

فما ز�لت �لعالقات فاترة منذ �صحب تركيا �صفريها يف تل �أبيب �صنة 2018، على خلفية قر�ر تر�مب 

73
نقل �صفارة بالده �إىل �لقد�ص، و�عتد�ء �الحتالل على م�صري�ت �لعودة يف غزة.

لكن يكن ر�صد حالة من �لتذبذب خالل �ل�صنتني �الأخريتني، فقد �أعلنت تركيا يف 2020 رغبتها 

يف �إعادة �لعالقات مع تل �أبيب ل�صابق عهدها وتعيني �صفري لديها، وختمت �صنة 2021 بتكر�ر �لرغبة 

من  بعدد  كذلك  حفلتا  �ل�صنتني  لكن  �لتقرير،  هذ�  كتابة  حتى  يح�صل  مل  �لذي  �الأمر  وهو  نف�صها، 

�ملحطات �خلالفية بني �جلانبني.

و��صتاأنفت   
74

�الحتالل، ودولة  تركيا  بني  �لعالقات  تطوير  قرب  عن  باأنباء   2020 �صنة  بد�أت 

بع�ص  وتد�ولت   
75

�صنو�ت. لع�رش  �نقطاع  بعد  تركيا  �إىل  �جلوي  �ل�صحن  رحالت  �الحتالل  دولة 
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 �إال �أن �مل�صار مل يكتمل لعدة �أ�صباب 
76

�لتقارير �الإخبارية ��صم �ل�صفري �لرتكي �ملفرت�ص يف تل �أبيب،

�صّد  �الحتالل  ل�صيا�صات  �لرتكية  �النتقاد�ت  و��صتمر�ر  �الحتالل،  حكومة  حما�ص  عدم  بينها  من 

 باالإ�صافة �إىل �ال�صرت�طات من �لطرفني لتطوير �لعالقات.
77

�لفل�صطينيني،

معه  �لعالقات  تطوير  �أن  �لرتكي  �جلانب  �أبلغت  �أنها  جهتها،  من  �الحتالل،  حكومة  �أعلنت  فقد 

“لتوجيه  م�رشوط باإغالق مكاتب حركة حما�ص يف �إ�صطنبول، �لتي ت�صتخدم وفق �دعاء �الحتالل 

 
78

�الأن�صطة �الإرهابية يف �ل�صفة �لغربية، وجتنيد �لفل�صطينيني للقيام باأن�صطة �إرهابية، ومتويلها”.

ويف �ملقابل، �رَشََد وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�صاوو�ص �أوغلو خم�صة �رشوط لبالده لتح�صني 

عن  و�لرت�جع  �لفل�صطينيني،  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  “وقف  منها  �الحتالل،  مع  �لعالقات 

�خلطو�ت �لتي ت�صتنزف حّل �لدولتني، و�لعودة �إىل مباحثات �ل�صالم جمدد�ً، ووقف بناء �مل�صتوطنات 

�لو�صع  تغيري  �إىل  �لتي تهدف  �الإجر�ء�ت  �لفل�صطينية، و�لكف عن  �الأر��صي  �ل�رشعية و�صلب  غري 

79
�لقائم يف �لقد�ص”.

تاأتي  �جلانبني،  بني  توتر  حمطات  عدة  و2021   2020 �ل�صنتان  �صهدت  فقد  �أخرى،  جهة  من 

�لعربية  �لدول  �ل�صهيوين وعدد من  �لكيان  �لتطبيع بني  �أنقرة �حلادة مل�صار  يف مقدمتها معار�صة 

 كما �صكَّل �رشق 
80

للخالفات �لرتكية مع �الإمار�ت. �إحالته جزئياً  �أمر يكن  كما �صلف ذكره، وهو 

�ملتو�صط، و�التفاقات �لتي �أبرمها �الحتالل مع �ليونان بخ�صو�ص �لغاز، ملفات توتري �إ�صافية بني 

تل �أبيب و�أنقرة، حيث عدَّت �الأخرية �تفاق �لربط �لكهربائي بني �الحتالل و�ليونان وقب�ص �نتهاكاً 

�أن حكومة �الحتالل كانت قد �أعلنت عن تو��صل لها مع تركيا بخ�صو�ص   علماً 
81

جلرفها �لقاري،

82
ملف �لغاز يف �رشق �ملتو�صط.

كما �أعلنت تركيا يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 عن �إلقاء �صلطاتها �لقب�ص على خم�ص �صبكات 

�لعرب  و�لطالب  تركيا  على  �لتج�ص�ص  بتهمة  عربياً  �صخ�صاً   15 �صمت  �إ�رش�ئيلية،  جت�ص�ص 

�لثاين/  ت�رشين  يف  �لرتكية  �ل�صلطات  �أوقفت  كما   
83

�أر��صيها. على  تعمل  فل�صطينية  وموؤ�ص�صات 

 
84

�إ�صطنبول، مدينة  يف  �لرتكي  �لرئي�ص  منزل  ت�صوير  بتهمة  �إ�رش�ئيلينَْي  �صائَحنْي   2021 نوفمب 

 و�ت�صل رئي�ص كيان �الحتالل �إ�صحق هريتزوج بالرئي�ص 
85

قبل �أن تطلق �رش�حهما بعد ذلك باأيام.

بالده  عالقات  �إن  �الت�صال  خالل  �أردوغان  وقال  �ل�صخ�صني،  �رش�ح  �إطالق  على  ل�صكره  �لرتكي 

بينيت  نفتايل  �الحتالل  �أجرى رئي�ص وزر�ء   كما 
86

�الأو�صط”. �ل�رشق  بـ“�إ�رش�ئيل مهمة ال�صتقر�ر 

87
�ت�صاالً هاتفياً �صكر فيه �أردوغان وحكومته على تعاونهما يف �ملو�صوع.

وعلى �إثر زيارة ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد لرتكيا، وتوقيعه مذكر�ت تعاون مع �جلانب 

“كل  مع  �صيح�صل  �الإمار�ت  دولة  مع  مّت  ملا  مماثلة”  “خطو�ت  �إن  �أردوغان  �لرئي�ص  قال  �لرتكي، 

�ل�صفر�ء مع  تبادل  �إمكانية  �ل�صحفيني، ولدى �صوؤ�له عن  له مع  لقاء   ويف 
88

من م�رش و�إ�رش�ئيل”.



375

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

�الحتالل، قال �أردوغان �إن “�إ�رش�ئيل تدرك ح�صا�صياتنا، ونحن �أي�صاً نعرف ح�صا�صياتها. وبالتايل 

 وقد رجح �أحد �لكتّاب �ل�صحفيني �الأتر�ك 
89

�إذ� حتركنا من خالل �حل�صا�صيات �صنحل هذ� �الأمر”.

90
ح�صول �الأمر يف �لن�صف �الأول من �صنة 2022 �أو بعده بقليل.

 بينما 
91

ومن �لالفت، �أنه مّت تد�ول خب ك�صف �صبكات �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية بكثري من �لفخر،

و��صع،  بنقا�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لعالقات  تطوير  يف  �لرغبة  عن  �لر�صمي  �حلديث  يحَظ  مل 

�أو معار�صة ملمو�صة يف �لد�خل �لرتكي، رمبا الأن �خلطو�ت �لعملية مل تتبلور  ومل ُيرث جدالً كبري�ً 

2022، حني �الإعالن عن زيارة مرتقبة لرئي�ص �لكيان هريتزوج  بعد، وهو ما ح�صل الحقاً، بد�ية 

  
92

�إىل تركيا.

على �ل�صعيد �القت�صادي، فال يبدو �أن �أزمة �صنة 2018، �لتي �صملت �صحب �ل�صفريين وتر�جع 

��صتمرت  بل  بينهما،  �لتجاري  �لتبادل  حجم  على  كبري�ً  �أثر�ً  تركت  قد  �لديبلوما�صية،  �لعالقات 

با�صتثناء  �صو�ء،  حّد  على  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  �صعيد  وعلى  �مل�صطرد،  �لنمو  يف  بينهما  �لتجارة 

2020، وهو تر�جع موؤقت يكن عزوه لتد�عيات جائحة كورونا يف  و�رد�ت تركيا من �لكيان �صنة 

�ملقام �الأول.

�رتفع �لتبادل �لتجاري من نحو 6 مليار�ت دوالر �أمريكي �صنة 2018، �إىل نحو 6.1 مليار�ت �صنة 

2019، و�إىل نحو 6.2 مليار�ت دوالر �صنة 2020، وو��صل �رتفاعه �إىل نحو 8.4 مليار�ت دوالر �صنة 

2021 )�نظر جدول 7/1(.

جدول 7/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل”

93
وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رشائيلية 2018–2021 )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

20216,357.64,764.22,047.11,902.28,404.76,666.4

20204,704.13,4981,496.31,430.86,200.44,928.8

20194,463.83,2081,600.81,757.66,064.64,965.6

20184,022.92,885.52,001.21,912.46,024.14,797.9

 ،2019 �صنة   %14.4 بن�صبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �نخف�صت  �ملقابل،  يف 

نحو �إىل  لت�صل   ،2021 �صنة   %14.4 وبن�صبة   ،2020 �صنة   %28.8 بن�صبة  لالرتفاع  عادت   ثم 

من  �لرتكية  �لو�رد�ت  و�رتفعت   .2018 �صنة  مليون   79 نحو  بلغت  �أن  بعد  دوالر  مليون   99.6



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

376

دوالر  مليون   36 نحو  �إىل  لت�صل   ،2020 �صنة   %298 بن�صبة  ملحوظ  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

 بعد �أن كانت تبلغ نحو 9 ماليني دوالر �صنة 2019، ثم عادت لالنخفا�ص بن�صبة 68% �صنة 2021

)�نظر جدول 7/2(.

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا وال�شلطة الفل�شطينية

94
وفق الإح�شاءات الرتكية 2018–2021 )بالألف دولر(

ال�شنة
 ال�شادرات الرتكية اإىل

ال�شلطة الفل�شطينية

 الواردات الرتكية من

ال�شلطة الفل�شطينية 
حجم التبادل التجاري

202199,59611,536111,132

202087,07035,993123,063

201967,5959,03476,629

201878,9877,05786,044

خال�شة وا�شت�رشاف:

مما �صبق، يكن ر�صد �الجتاهات �لعامة �لتالية بخ�صو�ص مقاربة تركيا للق�صية �لفل�صطينية 

و�لعالقة مع �الحتالل خالل �ل�صنتني 2021-2020:

1. �إن �لرغبة �لرتكية يف تطوير �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين حقيقية ولها �صو�هدها �لكثرية، 

وهي رغبة من�صجمة مع م�صار حت�صني عالقات �أنقرة مع عدد من �لدول �لعربية، وهي كذلك �صعٌي 

لتح�صني �لعالقات مع دولة �الحتالل على وجه �لتحديد، ملا تت�صوره �أنقرة من تاأثري �إيجابي لذلك 

على عالقاتها �ملتوترة مع �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة من جهة، ومدى �أولوية ملف �رشق �ملتو�صط 

بالن�صبة لها من جهة ثانية. ويف هذ� �الأخري، تلفت �الأنظار ت�رشيحات �إ�رش�ئيلية ر�صمية تتحدث عن 

�لتي نددت  �لبيانات   وغياب �الحتالل عن بع�ص 
95

�ملتو�صط، �أنقرة ملنتدى غاز �رشق  �إمكانية �صّم 

 يف ظّل �لهدف �ال�صرت�تيجي �لرتكي بخلخلة �لتحالف �ملو�جه لها 
96

باأن�صطة تركيا يف �رشق �ملتو�صط،

يف �لق�صية بقيادة �ليونان.

�ل�صيا�صية  �لعالقات  برت�جع  قليالً  �إال  تتاأثر  مل  و�لتجارية  �القت�صادية  �لعالقات  �إن   .2

�ال�صتمر�ر  له  مر�صح  �أمر  وهو  وم�صتمر،  مت�صاعد  منو  يف  هي  بل  �جلانبني،  بني  و�لديبلوما�صية 

يو�جهها  �لتي  �مل�صتجدة  �لتحديات  وكذلك  عاملياً،  كورونا  جائحة  تد�عيات  من  �لتعايف  حالة  ظّل  يف 

�القت�صاد �لرتكي موؤخر�ً ال �صيّما على �صعيد قيمة �للرية.

ت�صكك  منها  عهدها،  ل�صابق  �جلانبني  بني  �لعالقات  عودة  مل�صار  عديدة  ومو�نع  عقبات  ثمة   .3

ينع  �أن  يكن  حقيقياً  عائقاً  لي�ص  منها  �أياً  �أن  �إال  �لطرفني،  و��صرت�طات  تركيا  نو�يا  يف  �الحتالل 

�لتقارب ب�صكل كامل.



377

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

4. من �الأمور �لتي ت�صاعد على م�صار �لتقارب؛ تقدم �لعالقات مع �الإمار�ت موؤخر�ً، وهي �صاحبة 

عالقات متميزة مع دولة �الحتالل بعد �لتطبيع بينهما، و�صقوط حكومة نتنياهو �لتي حّملتها �أنقرة 

طويالً م�صوؤولية ترّدي �لعالقات بني �جلانبني.

5. لي�ص من �ملتوقع �أن تعود �لعالقات بني �أنقرة وتل �أبيب حلالة �لتحالف �ال�صرت�تيجي �لتي كانت 

قائمة يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، وال �أن يوؤدي حت�صن �لعالقات بينهما �إىل تغرّي �خلطاب �لرتكي 

مبا يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية عموماً و�لقد�ص على وجه �لتحديد. بل �صيكون �الأمر، خ�صو�صاً يف 

�ملرحلة �الأوىل، �أقرب للتهدئة، وتدوير زو�يا �خلالف. ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لتقييمات يف دولة 

�الحتالل بخ�صو�ص تركيا يف �لوقت �حلايل لي�صت �إيجابية، و�أن عدد�ً من �لتقارير �الإ�رش�ئيلية باتت 

97
ت�صنف تركيا على �أنها “تهديد” لدولة �الحتالل.

6. تلعب ق�صية غاز �رشق �ملتو�صط دور�ً حمورياً يف نظرة تركيا للعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين، 

�ملقابل  �لتحالف  �أنقرة خللخلة  �إذ حتتاج  �لنتيجة م�صبقاً.  �لوجَهني، ولي�ص حمدد  لكنه دور يحتمل 

لها، وتبحث عن �رشكاء لرت�صيم �حلدود �لبحرية وفق روؤيتها ال روؤية �ليونان. وهنا، متثل دولة 

�الحتالل بالن�صبة لرتكيا �رشيكاً حمتمالً ومناف�صاً/ خ�صماً قائماً يف �لوقت ذ�ته. ولذلك فاإن موقف 

�الحتالل من تركيا فيما يتعلق بق�صية �لغاز من جهة، وم�صار �لعالقات �لرتكية مع م�رش ومدى 

قدرتهما على �لتو�صل التفاق ما من جهة �أخرى، �صيكونان حمدِّدين �أ�صا�صيَّنْي مل�صار �لعالقات مع 

ل تركيا التفاق مع م�رش، يف حال ح�صل، يفرت�ص �أن يقلل  �الحتالل وماآالته �لنهائية. ذلك �أن َتو�صُّ

من حاجة تركيا الإبر�م �تفاق مع �لكيان و�ندفاعها نحوه.  

7. من �ملتوقع �أن يكون مل�صار �لتقارب بني تركيا و�لكيان �ل�صهيوين تاأثري �صلبي على عالقات 

�لتي تدخل �لعالقات معها �صمن �ال�صرت�طات  �لفل�صطينيني، وال �صيّما حركات �ملقاومة  �أنقرة مع 

�الإ�رش�ئيلية. ومن �ملوؤ�رش�ت �الأولية على ذلك عدم ح�صول لقاء ر�صمي وعلني بني �لرئا�صة �لرتكية 

وقيادة حركة حما�ص خالل معركة �صيف �لقد�ص وبعدها.

8. �إن م�صار تقارب تركيا مع �لدول �لعربية �ملذكورة، ومن باب �أوىل مع �لكيان �ل�صهيوين، لي�ص 

باالأ�صباب و�لدو�فع �صالفة  �ملر�حل و�لنتائج، و�إمنا هو م�صار مدفوع  حتمياً وال قطعياً وال حمددَّ 

�أو  �أو كليهما،  �لطرفني،  �أحد  �لنكو�ص عنه من  �لذكر. ولذلك فهو معّر�ص الحتماالت عديدة، منها 

�لتوقف فيه لدى حمطة ما، يف حال حدوث متغري�ت مهمة تتعلق باالأ�صباب و�لدو�فع، �أو تطور�ت 

جذرية د�خلية يف تركيا �أو �لكيان، وال �صيّما ما يتعلق بالق�صية �لفل�صطينية نف�صها.

ودولة  تركيا  بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  عودة  و�حتماالت   2021 �صنة  تنتهي  �خلال�صة،  يف 

خمتلف  وي�صمل  منهما،  �أو�صع  و�لتقارب  �لتهدئة  م�صار  �إن  �إذ  م�صى،  وقت  �أي  من  �أكب  �الحتالل 

�الأطر�ف يف �ملنطقة، وقد ن�صهد قريباً تبادل �ل�صفر�ء بني �جلانبني.
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�أنقرة  مقاربة  يف  جذري  تغري  �أو  تر�جع  هناك  يكون  �أن  �ملتوقع  �أو  �ملنتظر  من  لي�ص  �ملقابل،  يف 

للق�صية �لفل�صطينية، وال �صيّما ما يتعلق بالو�صع �لقانوين ملدينة �لقد�ص و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

على �لفل�صطينيني، وال �صيّما �أي عدو�ن على قطاع غزة.

خ�صومها  من  عدد  مع  تركيا  تقارب  ي�صمل  ومبا  بعمومه،  �الإقليم  يف  �لتمو�صع  �إعادة  لكن 

�لعالقات  �و تدريجياً يف بع�ص  �أو جزئياً  ن�صبياً  ولو  �أن ت�صطحب معها تغري�ً  �لتقليديني، يفرت�ص 

و�ملو�قف، ال �صيّما و�أن �الأطر�ف �الأخرى مطالبة ببع�ص �لتغيري، وقد ُر�صدت �إ�صار�ت على تغري�ت 

ح�صلت بالفعل، �إذ هذ� هو منطق �لتقارب بعد خ�صومة.

عليه  �أطلق  ما  مع   2020 �صنة  يف  ��صرت�تيجياً  تهديد�ً  فل�صطني  ق�صية  و�جهت 

“�صفقة �لقرن”، �لتي بادر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إىل �الإعالن عنها 
يف كانون �لثاين/ يناير 2020. وتهديد�ً مماثالً بالتطبيع �ملبا�رش �لذي مّت يف �ل�صنة نف�صها بني بع�ص 

�لدول �لعربية )�الإمار�ت، و�لبحرين، و�ل�صود�ن و�ملغرب( مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لذي �أطلق عليه 

“�تفاقات �أبر�هام”. لكن �صنة 2020 مل تكد تن�رشم حتى تلقت تلك �لتهديد�ت �صفعة قا�صية يف �أيار/ 
 2021/5/21-10 �لفرتة  ��صتمرت خالل  و�لتي  فل�صطني،  �لقد�ص يف  بعد معركة �صيف   2021 مايو 

و�أطلقت عليها “�إ�رش�ئيل” ��صم “حار�ص �الأ�صو�ر”، و�لتي كّر�صت معادلة �ملقاومة يف غزة �لتي تد�فع 

عن �لقد�ص وحتمي �الأر��صي �لفل�صطينية كافة. 

كان الإير�ن مو�قف مبا�رشة من هذه �لتهديد�ت و�لتحوالت �لتي ح�صلت �صو�ء يف رف�ص “�صفقة 

معركة يف  �لبطولية  باملقاومة  �الإ�صادة  يف  �أم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملبا�رش  �لتطبيع  �إد�نة  ويف   �لقرن”، 

�صيف �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل مو��صلة �إير�ن تاأكيد مو�قفها �لثابتة من ق�صية فل�صطني و�ملقاومة ومن 

وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي. وقد ك�صفت هذه �لتحوالت مدى تطور �لعالقات بني �إير�ن وبني حركات 

�ملقاومة يف فل�صطني.

2020 و2021؛ بعد �غتيال قائد فيلق �لقد�ص  �إير�ن بدورها حتديات قا�صية بني �صنتي  و�جهت 

قا�صم �صليماين Qassem Soleimani يف مطلع �صنة 2020، و�لذي ردت عليه �إير�ن بق�صف قاعدة 

ز�دة  حم�صن فخري  �لنوويني  �إير�ن  علماء  �أهم  �أحد  �غتيال  �لعر�ق، وبعد  يف  �الأمريكية  �الأ�صد  عني 

مبو�جهات  وتهديد�ت  توتر�ت  من  ذلك  ترك  وما  �ل�صنة،  هذه  نهاية  يف   Mohsen Fakhrizadeh

�لقد�ص  معهد  توقعات  ففي  �الغتيال.  هذ�  بتنفيذ  �إ�رش�ئيليني  عمالء  �إير�ن  �تهمت  بعدما  ع�صكرية، 

جاء   ،2020 ل�صنة   Jerusalem Institute for Strategy and Security و�الأمن  لال�صرت�تيجية 

�أنه يف حال كثَّفت �إير�ن من تخ�صيب �ليور�نيوم يف �لن�صف �الأخري من 2020، �صتتز�يد �حتماالت 

 ور�أى يعقوب نيغل Yaakov Nagel، م�صت�صار �الأمن �لقومي �ل�صابق
98

 �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”.

ثالثًا: اإيران
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لبنيامني نتنياهو، �أن على “�إ�رش�ئيل” وحلفائها “�لعمل مع �لواليات �ملتحدة، و�أن يبقو� على تهديد 

99
ع�صكري �صّد �لبنامج �لنووي �الإير�ين”.

توؤدِّ  مل  �لذي  �لوقت  يف  �إير�ن،  على  و�ملايل  �القت�صادي  �الأمريكي  �لغربي  �حل�صار  ��صتمر  كما 

�إىل  �أي نتيجة حول عودة �لواليات �ملتحدة و�إد�رة بايدن  �إىل  2020 و2021  �ملفاو�صات بني �صنتي 

منه  �ن�صحب  و�لذي  �لنووي،  برناجمها  حول   2015 �صنة  �إير�ن  مع  وّقع  �لذي  باالتفاق  �اللتز�م 

�لرئي�ص تر�مب �صنة 2018.

من “�شفقة القرن” اإىل التطبيع املبا�رش:

بد�أت �صنة 2020 بنذر �صود�ء مع �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ما �أطلق عليه “�صفقة 

يف  تر�مب،  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل”.  مق�ّصمة”  “غري  عا�صمة  �لقد�ص  تظل  �أن  فيها  تعّهد  و�لتي  �لقرن”، 

موؤمتر �صحفي بالبيت �الأبي�ص، و�إىل جو�ره رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن خطته 

100
“قد تكون �لفر�صة �الأخرية” للفل�صطينيني.

Abbas Mousavi مو�صوي  عبا�ص  �الإير�نية  �خلارجية  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث   و�صف 

“�صفقة �لقرن” �الأمريكية حلل �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي، بـ“�صفقة �صيطانية”، ور�أى �أن 
 �أما �ملر�صد �الأعلى للثورة يف �إير�ن �ل�صيد علي 

101
من و�صعها جمموعة من “�ملجرمني و�ملحتالني”.

تويرت:  عب  له  تغريدة  يف  وقال  تتحقق.  لن  �لقرن”  “�صفقة  �أن  فر�أى   ،Ali Khamenei خامنئي  

�ل�صيطانية  �أمريكا  �صيا�صة  �أبد�ً  �هلل  لن تتحقق بتوفيق من  �الأمريكيني  �مل�صوؤولني  �أنوف  عن  “رغماً 
�ملقد�ص  بيت  لتهويد  مب�صاعيهم  رعناء  حماقة  يرتكبون  �أنهم  كما  �لقرن،  �صفقة  �مل�صماة  و�خلبيثة 

�ملتمثل  �الأمريكي  �مل�رشوع  “�إن  خامنئي:  وقال   
102

�ليهود”. باأيدي  يكون  �أن  يجب  باأنه  وقولهم 

103
ب�صفقة �لقرن �صوف يوت قبل موت تر�مب”.

�صفة  �إعطائه  مع  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  قانوناً  باالإجماع  �الإير�ين  �ل�صورى  جمل�ص  و�أقّر 

�لتاريخية،  فل�صطني  �أر�ص  يف  �الأ�صليني  �لفل�صطينيني  �أحقية  على  �لقر�ر  ويوؤكد  جد�ً”.  “عاجل 
ويلزم �إير�ن بالتعامل مع �لقد�ص على �أنها عا�صمة �أبدية لفل�صطني. ومّت �لت�صويت الفتتاح �صفارة 

104
�فرت��صية الإير�ن يف �لقد�ص.

“�صفقة   Mohammad Javad Zarif ظريف  جو�د  حممد  �إير�ن  خارجية  وزير  وو�صف 

بـ“�لروؤية  “�إن ما ي�صمى  “كابو�ص للمنطقة و�لعامل”. وكتب يف ح�صابه عب تويرت،  �لقرن”، باأنها 

للمنطقة  كابو�ص  لكنه  ُمفل�ص،  عقاري  ملطور  وهمي  م�رشوع  بب�صاطة  هو  �ل�صالم”  �أجل  من 

�إنذ�ر جلميع �مل�صلمني �لذين ي�صريون يف  “ناأمل باأن يكون هذ� جر�ص  و�لعامل”. و�أ�صاف ظريف: 

105
�لطريق �خلاطئ”، د�عياً �إىل �الحتاد من �أجل فل�صطني.
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ور�أى م�صاعد قائد �حلر�ص �لثوري �الإير�ين يد �هلل جو�ين Yadollah Javani بدوره، �أن “�صفقة 

�لقرن �صتكون بد�ية لف�صل جديد يف �إطار �ملقاومة للف�صائل �لفل�صطينية”، و�أ�صاف: “عندما ننظر 

نتائج  تثمر  يجعلها  �آخر  طرفاً  ت�صم  وال  و�حد  طرف  من  خطة  �أنها  ندرك  �خلطة  هذه  حمتوى  �إىل 

�صفقة  �لقرن...  يف  خيانة  �أكب  �صفقة  هزية  عن  ك�صف  هذه  وبخطته  تر�مب  �حلقيقة  يف  حمددة، 

106
�لقرن �إحدى �الأخطاء �ال�صرت�تيجية �لتي ال يز�ل يرتكبها تر�مب �الأحمق”.

�إليه، فقد  �لرئي�ص دونالد تر�مب مل حتقق ما كانت تطمح  �أعلن عنها  �لتي  �لقرن”  “�صفقة  لكن 

رف�صتها �لقياد�ت �لفل�صطينية كافة مبا فيها قيادة �ل�صلطة، ومل تتحم�ص لها دول عدة عربية و�أجنبية 

على �أ�صا�ص �أنها ال حتقق حتى ما ن�ّصت عليه �ملبادر�ت �لدولية لتحقيق “�ل�صالم” مثل حّل �لدولتني. 

�ملالية  �لوعود  من  �لرغم  على  دونه،  من  �ل�صفقة  تتحقق  لن  �لذي  �لفل�صطيني  �لطرف  غياب  ومع 

�ل�صخمة �لتي قدمها تر�مب �رشطاً للقبول بهذه �ل�صفقة، بد� �أن �ل�صفقة لن تتم، وتر�جع �الهتمام 

�الإقليمي و�لدويل بها. وكانت عني تر�مب من جهة ثانية على �النتخابات �الأمريكية �لرئا�صية �لتي 

�ملر�صح  مع  قوية  مناف�صة  فيها  �صيو�جه  و�لتي   ،2020 �صنة  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �صتجري 

لتوظيفه مل�صلحته  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �أن يحقق �خرت�قاً  تر�مب  �أر�د  لذ�  بايدن،  �لديوقر�طي جو 

يف تلك �النتخابات. فاإذ� كانت “�صفقة �لقرن” مل تتحقق، وو�جهت �صعوبات وتعقيد�ت عدة، فاإن 

�لبديل �صيكون بالن�صبة �إىل �لرئي�ص �الأمريكي هو �لتطبيع �ملبا�رش بني بع�ص دول �خلليج )�الإمار�ت 

و�لبحرين(، باالإ�صافة �إىل �ل�صود�ن و�ملغرب مع “�إ�رش�ئيل”.  

�نتقاد�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لفل�صطينية، ومن  �ملقاومة  �لعلني من ف�صائل  �لتطبيع  و�جه هذ� 

�لفل�صطيني  ُبعده  �إىل  باالإ�صافة  �لفعل  هذ�  يف  ر�أت  �إير�ن  لكن  باخليانة،  به  قامو�  من  و�ُتهم  حادة، 

تهديد�ً لالأمن يف �ملنطقة. ووّجهت �إير�ن بل�صان �لرئي�ص ح�صن روحاين Hassan Rouhani حتذير�ت 

مبا�رشة �إىل كل من �الإمار�ت و�لبحرين من “عو�قب” �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”. وقال روحاين خالل 

�الجتماع �الأ�صبوعي حلكومته، �إن “�إ�رش�ئيل ترتكب �ملزيد من �جلر�ئم يف فل�صطني كل يوم”. و�صاأل 

�لرئي�ص �الإير�ين “كيف يكنكم مّد �أيديكم �إىل �إ�رش�ئيل، ومن ثم تريدون منحها قو�عد يف �ملنطقة؟ 

كل �لعو�قب �لوخيمة �لتي �صتنتج عن ذلك �صتقع على عاتقكم، �أنتم �لذين تقومون باأمر غري قانوين 

 وُنقل عن مر�صد �لثورة �الإير�نية علي خامنئي قوله �إن �لتحالف بني �الإمار�ت 
107

�صّد �أمن �ملنطقة”.

جرى  ما  �أن  موؤكد�ً  �صعوب،  حتالف  ولي�ص  �أ�صخا�ص  حتالف  الأنه  طويالً،  ي�صمد  لن  و“�إ�رش�ئيل” 

108
“و�صمة عار” �صتالحق حكام �الإمار�ت.

�لعالقات  �إقامة  ب�صدة  فيه  د�نت  بياناً   ،2020/8/14 يف  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�صدرت 

�لديبلوما�صية بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لكيان �ل�صهيوين وو�صفتها بـ“حماقة ��صرت�تيجية”. 

مع  �لعالقات  تطبيع  �أبد�ً  تغفر  “لن  �حلرة  �ل�صعوب  وجميع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  باأن  �لبيان  و�أّكد 
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�لكيان �لغا�صب و�الإجر�مي”. و�أعربت وز�رة �خلارجية �الإير�نية يف �لبيان عن ثقتها باأن �لتاريخ 

�صيثبت كيف �أن هذ� “�خلطاأ �ال�صرت�تيجي” من قبل �لكيان �ل�صهيوين، “وهذ� �خلنجر �لذي طعنت 

تقوية  �إىل  �لعك�ص  على  �صيوؤدي  كلهم،  �مل�صلمني  بل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ظهر  حّق  بال  به  �الإمار�ت 

109
حمور �ملقاومة”.

ور�أت �خلارجية �الإير�نية يف بيان �آخر �أ�صدرته يف 2020/9/12، �أّنه “من �الآن ف�صاعد�ً، �صيكون 

و�لعامل  �ملنطقة  يف  لالأمن  د�ئم  تهديد  كم�صدر  �ل�صهيوين  �لكيان  جر�ئم  يف  �رشكاء  �لبحرين  حكام 

تطلعات  لذبح  �لبحرين،  قبل  من  ومذلة  خمزية  “خطوة  �التفاق  �أن  �خلارجية  ور�أت  �الإ�صالمي”. 

فل�صطني وعدة عقود من �لن�صال، وحتمل �ل�صعب �لفل�صطيني �ملعاناة و�الآالم يف مذبحة �النتخابات 

�لديوقر�طي  �ملر�صح  مناف�صه  مو�جهة  يف  ثانية  بوالية  للفوز  تر�مب  ي�صعى  حيث  �الأمريكية”، 

�الإير�ين  �ملر�صد  م�صت�صار  ر�أى  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملغرب  بني  للتطبيع  بالن�صبة  �أما   
110

بايدن. جو 

لل�صوؤون �لدولية علي �أكب واليتي Ali Akbar Velayati “يف هذه �ل�صفقة تعرتف �أمريكا ر�صمياً 

111
ب�صيادة �ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية يف مقابل خيانة �ملغرب لالإ�صالم ومبادئ فل�صطني”.

وقال نائب قائد �حلر�ص �لثوري �للو�ء علي فدوي Ali Fadavi �إن بالده لن ت�صمح بفتح �أبو�ب 

تد�عيات  من  مباأمن  تكون  لن  “�إ�رش�ئيل”  مع  تتعاون  �لتي  �لدول  �أن  موؤكد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملنطقة 

ولن  �الإ�صالمية،  �لثورة  قوة  �أمام  حتميهم  لن  �لزجاجية  حكامها  ق�صور  و“�أن  �لتطبيع،  خطو�ت 

 وقال رئي�ص جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين حممد باقر قاليباف  
112

ت�صمد �أمام �أحجار �أطفال فل�صطني”.

بع�ص  على  �الأمريكية  �الإد�رة  فر�صته  �لذي  �لتطبيع  “قر�ر  �إن   ،Mohammad Baqer Qalibaf

 Hossein �أمري عبد �للهيان   وقال ح�صني 
113

�لدول �لعربية، �صيوؤدي �ىل زعزعة �الأمن يف �ملنطقة”.

نقوم  �صوف  علينا  �حلظر  �صدة  من  ز�دو�  “كلما  �لبملان:  رئي�ص  م�صاعد   ،Amir-Abdollahian
114

بزيادة دعم �ملقاومة يف �ملنطقة”.

 Hamid Shahriari �صهرياري  حميد  �الإ�صالمية  �ملذ�هب  تقريب  ملجمع  �لعام  �الأمني  وو�صف 

تطبيع �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين باأنها “خيانة للقر�آن �لكرمي و�إعر��ص عن ر�صول �هلل )�ص(”، 

115
و�أكد �أن هذ� �لتطبيع “لن يجلب حلكام �الإمار�ت �صوى �لذل و�لهو�ن بني �لعرب”.

مع  ومن�صجماً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  تطبيع  عملية  �أي  رف�ص  من  و��صحاً  �الإير�ين  �ملوقف  كان 

ثو�بت �إير�ن من ال �رشعية �لكيان �الإ�رش�ئيلي. وقد عّبت �إير�ن مب�صتوياتها �ل�صيا�صية و�لقيادية 

و�لع�صكرية �ملختلفة عن هذ� �لرف�ص. كما ربطت �إير�ن بني هذ� �لتطبيع وت�صييع �لق�صية �لفل�صطينية 

و�لتاآمر على �ل�صعب �لفل�صطيني من جهة، وتهديد �الأمن يف �ملنطقة من جهة ثانية، خ�صو�صاً و�أن 

“�لعدو  �إير�ن  مو�جهة  كانت  و�خلليجي  �الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  من  �لتطبيع  وذر�ئع  مبر�ت  �أهم 

على  �لتج�ص�ص  هدفها  يكون  م�صرتكة  و��صتخبارية  وع�صكرية  �أمنية  منظومات  وبناء  �مل�صرتك”، 
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�لتطبيع  �أن  �الإير�نية من  �لت�رشيحات  �إليه  �أ�صارت  ما  �أن�صطتها وعالقاتها. ولعل هذ�  �إير�ن وعلى 

�صيوؤدي �إىل “زعزعة �الأمن يف �ملنطقة”، و�إىل �أن �لدول �لتي تتعاون مع “�إ�رش�ئيل” لن تكون مباأمن 

�إير�ن يف مثل هذه �خلطوة حماولة ملحا�رشتها عب دول  ر�أت  �لتطبيع. وقد  تد�عيات خطو�ت  من 

�خلليج.

ووفق موقع عربي بو�صت، فمع تكثيف �إد�رة تر�مب حملتها لل�صغط على طهر�ن، �نتهز نتنياهو 

�لفر�صة �ل�صانحة خالل �ل�صنو�ت �الأخرية لتطويق �لوجود �الإير�ين يف �ل�رشق �الأو�صط. ويف حني 

كانت طهر�ن “قد متكنت خالل �ل�صنو�ت �الأخرية من تاأمني ح�صوٍر قوي لقو�ت مو�لية لها يف حميط 

�إ�رش�ئيل، �نقلب �الأمر لت�صبح تل �أبيب هي �لتي تطّوق �إير�ن �الآن �أكرث من �أي وقت م�صى”، ح�صبما 

116
ورد يف تقرير ملوقع ري�صبون�صيبل �صتايتكر�فت Responsible Statecraft  �الأمريكي.

 عندما �صارعت بع�ص دول �خلليج �إىل �لتطبيع كانت ت�صتعجل تقدمي خدمة لرت�مب قبل �النتخابات 

�لرئا�صية. لكن هذ� �الأخري ف�صل يف �النتخابات، وخ�رشت هذه �لدول �لرهان على عودة تر�مب. وكان 

�لتطبيع يف �لوقت نف�صه خدمة لنتنياهو يف مو�جهة �أزمته �لد�خلية ومعركته �ل�صيا�صية. لكن نتنياهو 

ف�صل �أي�صاً يف �لعودة �إىل رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وخ�رشت هذه �لدول �أي�صاً �لرهان على عودة 

نتنياهو. �إال �أن م�صرية �لتطبيع مل تتوقف و��صتمّر �لرهان عليها �إر�صاء لـ“�إ�رش�ئيل” �لتي ال ترغب 

يف عودة �الإد�رة �الأمريكية �إىل �التفاق �لنووي مع �إير�ن، كما �أعلن عن ذلك �لرئي�ص بايدن. 

�صّد  خليجي   - �إ�رش�ئيلي  حمور  �أو  جبهة  ت�صكيل  �صيتيح  �لتطبيع  �أن  �الإ�رش�ئيليون  ر�أى  لقد 

“�تفاقيات �لتطبيع )بني  �إن  “�لعدو �مل�صرتك”. وقال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص،  �إير�ن 

�إ�رش�ئيل ودول عربية( تعزز �لقتال �صّد �إير�ن”. و�أ�صاف: “لدينا م�صالح م�صرتكة، كلنا نت�صارك يف 

�لكفاح �صّد �لعدو�ن �الإير�ين وتطوره �لنووي، �لذي يهدد �ملنطقة و�لعامل، و�صنخلق جبهة موحدة 

117
�صده”.

�لبنامج  ي�صمل  جديد  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �الإ�رش�ئيلي  �ملنظور  من  �ملتحدة  �لواليات  على  ولذ� 

يف  �ال�صرت�تيجية  طهر�ن  وخيار�ت  �الأخرى،  �ل�صو�ريخ  وجميع  �لبال�صتية،  لل�صو�ريخ  �الإير�ين 

و�ملناه�ص  للغرب  �ملوؤيد  �ملع�صكر  على  “�حلفاظ  �الأبي�ص  �لبيت  و�جب  من  و�أن  �الأو�صط.  �ل�رشق 

الإير�ن، �لذي يتبلور يف �ل�رشق �الأو�صط بعد توقيع �تفاقات �أبر�هام”، لكونها �أوجدت “بنية حتتية 

118
حمتملة لتعاون وثيق وو��صع �لنطاق �صّد �إير�ن”.

�لتعاون �أن   Kelly Craft كر�فت  كيلي  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ملندوبة  �أكدت   كما 

�ملزيد و�أن  �إير�ن،  “تهديد�ت”  مو�جهة  ي�صتهدف  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  �ملبا�رش   �لع�صكري 

ملجل�ص  �لدورية  �جلل�صة  يف  كر�فت،  وقالت  �أبيب.  تل  مع  �صتطبّع  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  من 

�صيفيد و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  بني  �ملبا�رش  �لع�صكري  “�لتعاون  �إن  �الأو�صط،  �ل�رشق  حول   �الأمن 
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�ل�رشق  يف  لال�صتقر�ر  �ملزعزعة  �إير�ن  �أن�صطة  ت�صكله  �لذي  �لتهديد  مو�جهة  عب  بكاملها،  �ملنطقة 

119
�الأو�صط وخارجه”.

وقال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب؛ “�إذ� فّكرت يف �الأ�صخا�ص �لذين 

ال يريدون �أن تتو�صل �ل�صعودية و�إ�رش�ئيل �إىل �تفاق �صالم، فاإن �لر�ف�ص �الأول لذلك هو �إير�ن”. 

120
وهذ� يدل على “�أنه رمبا يكون �ل�صيء �ل�صحيح �لذي ينبغي عمله”.

��صتهدف �لتطبيع �لذي جعل �إير�ن “�لعدو �مل�صرتك” لـ“�إ�رش�ئيل” و�لعرب �لرتويج لوعي جديد 

�لعدو  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ترى  و�لتي  �ملا�صية،  �لعقود  طو�ل  �صادت  �لتي  للثقافة  مغايرة  ولثقافة 

هذ�  حتويل  “�إ�رش�ئيل”  �أر�دت  و�مل�صلمني.  للعرب  �ملركزية  �لق�صية  هي  فل�صطني  و�أن  �الأ�صا�صي، 

�إير�ن، ال  “�ل�صالم”، و�أنها، بخالف  �إير�ن، وتقدمي نف�صها دولًة تبحث عن  �لعد�ئي باجتاه  �لوعي 

ت�صكل تهديد�ً الأي من �لدول �لعربية، ودول �خلليج حتديد�ً. وكان من �لالفت و�لغريب يف هذ� �الإطار 

�أن يذهب بع�ص �ملتحدثني �خلليجيني يف بع�ص �لو�صائل �الإعالمية وو�صائل �لتو��صل �الجتماعي يف 

بع�ص دول �خلليج �إىل تبير �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني على �أ�صا�ص �أن �ليهود هم �أ�صحاب �حلق 

تاريخياً يف فل�صطني، كما �ألقت بع�ص �ل�صخ�صيات �الإعالمية و�ل�صيا�صية و�جلامعية يف تلك �لقنو�ت 

مبا  �أر�صهم،  من  �لفل�صطينيني  تهجري  ويف  �لنكبة،  ح�صول  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �مل�صوؤولية 

ُيفهم من �صكوت �أنظمتهم �ل�صيا�صية عنهم، نوعاً من �لت�صجيع �ل�صمني الإيجاد مناخات �صلبية جتاه 

�لفل�صطينيني، ومناخات �أن�صب للتطبيع. لكن تلك �جلهود لتغيري �لوعي باجتاه �لتطبيع و�لت�صالح 

مع “�إ�رش�ئيل” و�جهت �نتكا�صة كبرية مع معركة �صيف �لقد�ص �لتي خا�صتها �ملقاومة يف غزة دفاعاً 

عن كل فل�صطني.

معركة �شيف القد�س:

“�إ�رش�ئيل”  ��صتاأنفت  حتى  بايدن  �الأمريكي  �لرئي�ص  فوز  على  �أ�صهر  ب�صعة  تنق�ِص  مل 

 �صيا�صتها �لتو�صعية �لعدو�نية من خالل �العتد�ء على �مل�صجد �الأق�صى، وحماوالت تهجري �صكان

حي �ل�صيخ جّر�ح يف �لقد�ص يف مطلع �صهر �أيار/ مايو 2021. لكن �لقيادة �الإ�رش�ئيلية مل تتوقع �أن 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملو�جهة، و�أن تنفذ تهديد�تها بق�صف عمق  �ملقاومة يف غزة يف هذه  تنخرط 

�ملحتلة رد�ً على تلك �العتد�ء�ت، وهي �لعملية �لتي �أطلقت عليها قيادة �ملقاومة “�صيف �لقد�ص”. لقد 

�أحدثت هذه �ملو�جهة يف تفا�صيلها ويف تد�عياتها هّزة كبرية يف نظرية �لعدو �الأمنية �لتي قامت على 

�لردع، و�حلرب �ال�صتباقية و�رشعة �حل�صم، ومنع تهديد �جلبهة �لد�خلية،... وقد �عرتفت قياد�ت 

�لعدو ومعظم �ملحللني �لع�صكريني و�ل�صيا�صيني �الإ�رش�ئيليني بالف�صل يف هذه �ملو�جهة، وبالف�صل يف 

تقدير قدر�ت �ملقاومة مبا يف ذلك �أنو�ع �ل�صو�ريخ ومدياتها. و�الأهم يف هذه �ملو�جهة �لتي ��صتمرت 

11 يوماً من �لق�صف �ل�صاروخي للمقاومة، لي�ص فقط �متالك �ملقاومة لزمام �ملبادرة حتى حلظة 
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�ل�صعبية  �لتحركات  يف  كافة  وبلد�تها  مدنها  يف  فل�صطني  �أبناء  �نخر�ط  هو  بل  �لنار،  �إطالق  وقف 

�ل�صعب  �أ�صقطت معادلة توزع  �لقد�ص  �إن �صيف  �لقول  �أمكن  للمقاومة، بحيث  تاأييد�ً  �لتي ح�صلت 

�لفل�صطيني، وتباين �أهد�فه بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�أر��صي �لـ 48.

مع هذ� �النت�صار �لبارز �لذي حققته �ملقاومة يف هذه �ملو�جهة، مل تتلَق قيادة �ملقاومة �أي ر�صالة 

�لذي  خامنئي  علي  �ل�صيد  �إير�ن  يف  �لثورة  مر�صد  با�صتثناء  �إ�صالمي  �أو  عربي  م�صوؤول  �أي  من 

بانت�صار  “�لف�صائل �جلهادية و�ل�صيا�صية” هنّاأهم فيها  و�إىل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إىل  ه ر�صالة  وجَّ

�لتعاون بني  �أن جتربة  �أكد  �ل�صهيوين، وقد  �لكيان  �صّد  11 يوماً  �لـ  �لفل�صطينية يف حرب  �ملقاومة 

�آفاق  ر�صمت  و�ملخيمات،   48 �لـ  و�أر��صي  غزة  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني 

�مل�صتقبل للفل�صطينيني. و�أكد �ملر�صد يف ر�صالته على �أن “توقيت بدء �ملعارك و�إيقافها هو ما يحدده 

�لقادة �جلهاديون و�ل�صيا�صيون �لفل�صطينيون، لكن �الإعد�د و�جلهوزية و�حل�صور من موقع �لقوة 

يف �ل�صاحة �أمور ال يكن �أن تتوقف”. وتوّجه �ملر�صد يف ر�صالته �إىل �لعامل �الإ�صالمي قائالً، “�لعامل 

�لدول  “فعلى  و�أ�صاف:  ديني”.  تكليف  وعليه  فل�صطني،  ق�صية  جتاه  د�ئماً  م�صوؤول  �الإ�صالمي 

�الإ�صالمية �أن تنزل �إىل �مليد�ن بكل �صدق و�إخال�ص دعماً لل�صعب �لفل�صطيني، �إن كان ذلك يف تعزيز 

�أو الإعادة بناء �لبنى  �أكرث من ذي قبل،  �إليه �ليوم  �أو �لدعم �ملايل �لذي هو بحاجة  قوته �لع�صكرية، 

121
�لتحتية و�لدمار �حلا�صل يف غزة”.

وكانت �خلارجية �الإير�نية قد نّددت بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتو��صل على �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

قطاع غزة و�لقد�ص �ملحتلة، د�عية �ملجتمع �لدويل و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية �إىل �لقيام بو�جباتها 

لها:  �لفل�صطيني. وقالت �خلارجية يف بيان  �لدم  �ل�صهيونية و�صالل  �ملجازر  وم�صوؤولياتها لوقف 

عِب �لِفلِ�صطيني �لّذي ُينا�ِصُل من �أجِل ��صتعادِة كافة حقوِقه، �حلقَّ �لطبيعيَّ يف �لّدفاِع عن  “�إَنّ لِل�صَّ
122

بيُل �لوحيُد مِلو�َجهِة �لُعدو�ِن و�الحتالل”. نف�ِصه، و �أنَّ �ملقاَومَة �مل�رشوعَة هي �ل�صَّ

د �لرئي�ص �الإير�ين �ملنتخب �إبر�هيم رئي�صي Ebrahim Raisi من جهته، خالل �ت�صال هاتفي  و�أكَّ

بينه وبني كل من رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، و�الأمني �لعام حلركة �جلهاد 

�إير�ن م�صتمرة يف دفاعها عن فل�صطني، وثابتة  �أن   ،2021 �الإ�صالمي زياد �لنخالة، يف متوز/ يوليو 

�ملكتب  �إ�صماعيل هنية رئي�ص  ��صتقباله   و�أكد رئي�صي، لدى 
123

�لقد�ص. يف دعم �صعبها حتى حترير 

ُكلها، و�أن 
ُ
�ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف 2021/8/6 “�أن نظرية �ملقاومة يف فل�صطني قد �أتت و�صتوؤتي �أ

124
ما يقرر م�صتقبل فل�صطني و�ملنطقة هو كفاح �ملجاهدين ومقاومة �جلهاديني”.

ووّجه قائد فيلق �لقد�ص �الإير�ين �إ�صماعيل قا�آين من جهته، ر�صالة �إىل حممد �ل�صيف، قائد كتائب 

�لقد�ص، �جلناح  �لع�صكري حلركة حما�ص، و�أكرم �لعجوري قائد �رش�يا  �لق�صام، �جلناح  �لدين  عز 

مع  �ل�رش�ع  يف  جديد�ً  زمناً  فتحت  �ملعركة  “هذه  فيها:  قال  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري 
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�لعدو” و�صّدد على �أن “مقاومتكم تكتب بالدم و�لنار معادلة �أن �لعدو ال يكن �أن ي�صتفرد بالقد�ص 

�لعدو  لزو�ل  �النحد�ري  �أن �خلط  �أكد  �الإمام خامنئي  �الإ�صالمية  �لثورة  رّد ر�دع. وقائد  من دون 

�أن فل�صطني �ليوم لي�صت وحدها، بل معها حمور مقاوم  “يعلم �لعدو  بد�أ ولن يتوقف”. و�أ�صاف: 

جهاده”،  وقبلة  �ملقاومة  حمور  بو�صلة  هي  “�لقد�ص  �أن  موؤكد�ً  ومتا�صكاً”،  وقوًة  �ت�صاعاً  يزد�د 

من تر�ب  ذرة  كل  وحترير  �لغا�صب  �لكيان  زو�ل  حتى  قر�ر  لنا  يقّر  ولن  عي�ص  لنا  يهناأ   و“لن 

125
تر�ب فل�صطني”.

�الإعالمية  �أو�صاطها  يف  تناق�ص  وهي  مّرة،  الأول  ورمبا  �ملو�جهة،  هذه  من  “�إ�رش�ئيل”  خرجت 

ويف موؤ�ص�صاتها �ل�صيا�صية و�الأمنية م�صتقبل “�إ�رش�ئيل” نف�صها، بعدما ك�صفت تلك �ملو�جهة حجم 

خماوف �مل�صتوطنني من فقد�ن �الأمن و�ال�صتقر�ر و�لبقاء يف “�إ�رش�ئيل”، بعد �أن و�صلت �صو�ريخ 

غزة  يف  �ملقاومة  بني  �لتن�صيق  تبني  وبعدما  فيها.  يعي�صون  �لتي  و�ملدن  �لبلد�ت  كل  �إىل  �ملقاومة 

و�ملقاومة يف لبنان، �أكد رئي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة، يحيى �ل�صنو�ر، “�أن 

ما حدث كان جمرد مناورة ملا �صيحدث من حرب �إقليمية ومو�جهة مفتوحة، الفتاً �إىل �أن �ل�صو�ريخ 

126
�لتي خرجت من لبنان كانت بتن�صيق كامل بيننا وبني �ملقاومة �للبنانية”.

معها  ت�صتطيع  ال  جبهة  من  �أكرث  على  مو�جهة  �ندالع  من  تخ�صى  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �ملعلوم  ومن 

�حلرب.  �أمد  وتقلي�ص  و�لتفوق  �حل�صم  �رشعة  يف  �لقتالية  عقيدتها  تطبيق  �أو  م�صتوطنيها،  حماية 

ال بل باتت �خل�صية �الإ�رش�ئيلية �أ�صد و�صوحاً جتاه �ملخاطر �مل�صتقبلية على �لكيان نف�صه بعد هذه 

�ملو�جهة، وبعد مالمح ت�ّصكل �لتهديد �الإقليمي �مل�صرتك للمقاومة.

تطور العالقة مع املقاومة:

عالقات  يف  �لتطور  حجم  بيّنت  عدة  وت�رشيحات  ومو�قف  لقاء�ت  �لقد�ص  �صيف  معركة  �صبق 

�إير�ن مع حركة حما�ص ب�صكل خا�ص ومع باقي ف�صائل �ملقاومة عموماً. فقد ��صتقبلت �إير�ن رئي�ص 

�غتالته  �لذي  �صليماين  �ل�صهيد  ت�صييع  �إ�صماعيل هنية، يف مر��صم  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب 

“لنقدم  �أتينا من فل�صطني  �أثناء �لت�صييع وقال:  �أمريكية م�صرّية يف بغد�د. وحتدث هنية يف  طائر�ت 

�لتعازي ل�صماحة �لقائد �ل�صيد علي �خلامنئي وجلمهورية �إير�ن �الإ�صالمية قيادًة وحكومًة و�صعباً 

با�صت�صهاد �لقائد قا�صم �صليماين”، وتابع: “نقف �ليوم لنعب عن م�صاعرنا �ل�صادقة جتاه �أخ عزيز 

�إليه”، و�أطلق على �صليماين لقب  �إىل ما و�صلت  �أو�صلها  و�صهيد قائد قّدم لفل�صطني وللمقاومة ما 

و�لقائد  �الإير�نية  �لقياد�ت  و�لتقى  حما�ص،  من  �مل�صتوى  رفيع  وفد  هنية  ور�فق   
127

�لقد�ص. �صهيد 

128
�جلديد لفيلق �لقد�ص �إ�صماعيل قا�آين.

و�أقامت ف�صائل فل�صطينية يف غزة بيت عز�ء لقا�صم �صليماين يف �صاحة �جلندي �ملجهول �لرئي�صية، 

Deutsche Presse-Agentur. كما حّملت  و�صط مدينة غزة، ح�صبما نقلت وكالة �الأنباء �الأملانية 
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حما�ص يف بيان لها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية “�مل�صوؤولية عن �لدماء �لتي ت�صيل يف �ملنطقة �لعربية”، 

 
129

�ملجاالت”. خمتلف  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  دعم  يف  بارز  دور  له  “كان  �صليماين  �أن  �إىل  م�صرية 

وذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” نقلت ر�صائل حتذير �إىل حما�ص و�جلهاد عب م�رش 

130
من مغبة �مل�صاركة يف �أي رّد �نتقامي ملقتل �صليماين �نطالقاً من قطاع غزة.

من جهة �أخرى، قال نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حليّة: “عالقتنا مع �إير�ن مل 

 يف �الإطار ذ�ته، علّقت كتائب 
131

�أكرث من ع�رشين عاماً، ولن نقطعها مهما كلف �لثمن”. تتغري منذ 

�لكيان  زو�ل  على  �لعمل  جتاه  وجهاده  جهده  من  �لكثري  “ركز  قد  كان  �صليماين  �إن  قائلة  �لق�صام 

�ل�صهيوين وكن�صه عن �أر�ص فل�صطني، وعمل على تقدمي كافة �أ�صكال �لدعم للمقاومة ملجابهة �لعدو 

 وقال �لناطق با�صم �رش�يا �لقد�ص �أبو حمزة، �إّنهم يودعون “قائد�ً جماهد�ً لطاملا بّث 
132

�ل�صهيوين”.

�لرعب يف قلب �أمريكا و�لكيان �ل�صهيوين”. كما �أّكد �أن �صليماين قد “�أ�رشف على �متد�د عقدين من 

133
�لزمان على �لدعم �ملبا�رش لفل�صطني ونقل �خلب�ت �لع�صكرية و�الأمنية ملجاهديها”.

هنية  زيارة  ب�صبب  �لعربية  و�الإعالمية  �ل�صيا�صية  �لقوى  بع�ص  من  لالنتقاد  حما�ص  تعّر�صت 

لطهر�ن و�مل�صاركة يف ت�صييع �صليماين. يف حني �أن مثل هذه �الأ�صو�ت مل تتوجه بالنقد �أو باالعرت��ص 

على عمليات �لتطبيع )“�تفاقات �أبر�هام”( �لتي ح�صلت بني بع�ص �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”. علماً 

باأن زيارة هنية مل تكن مفاجئة، ومل تكن من خارج تطور �لعالقات بني حما�ص و�إير�ن. وهي مل 

تكن كذلك من خارج �صياق �حل�صار �لذي تتعر�ص له حما�ص من دول عربية و�صعتها على الئحة 

“�الإرهاب”، وتقوم بتطبيع عالقاتها مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

يف  حما�ص  تعزية  منتقدي  على  رّده  يف  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  و�كتفى 

�غتيال �صليماين �أو م�صاركة هنية يف ت�صييعه، بالقول �إن “حما�ص وفيّة حللفائها، وحما�ص بجناحيها 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري، حظيت بدعم �صليماين، �لذي حر�ص على توفري �الإ�صناد �لالزم لها، ووقف 

�الأمريكية،  للجرية  لها، ورف�صاً  �لوفاء  �إير�ن كجزء من  �ملت�صامن مع  ياأتي موقفنا  معها، ولذلك 

رغم  �ملقاومة  دعم  ��صتمر�ر  وتاأكيد  �لقادمة،  �ملرحلة  مع  للتعامل  �ملقاومة  حمور  ملو�قف  وتن�صيقاً 

134
�غتيال �صليماين”.

اإيران وحما�س بعد معركة �شيف القد�س:

�ختلفت نتائج ما بعد معركة �صيف �لقد�ص عن �صابقاتها من �ملو�جهات بني حما�ص وبني جي�ص 

على  حما�ص  جهة  من  �لعلنية  و�لت�رشيحات  �ملو�قف  توؤكد  مرة  فالأول  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

�لعالقة �ملبا�رشة بني دعم �إير�ن وبني �إجناز�ت �ملقاومة؛ كما فعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �إ�صماعيل 

�للو�ء ح�صني �صالمي  �لقد�ص مع قائد �حلر�ص �لثوري �الإير�ين  هنية �لذي ��صتعر�ص نتائج �صيف 

يف  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  ملو�قف  �لعميق  تقديره  “عن  هنية  وعّب   ،Hossein Salami



387

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

�إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة، ومو�قفها �لثابتة جتاه حقوق �صعبنا يف  �لوقوف 

خمتلف �ملجاالت �ل�صيا�صية و�مليد�نية”.

كما �أ�صاد �للو�ء �صالمي من جهته بـ“�الإجناز �لذي حققته �ملقاومة �لفل�صطينية”، وقال: “�إّن لهذه 

�ملعركة ما بعدها على خمتلف �ل�صعد”، جمدد�ً �لتاأكيد على “��صتعد�د �جلمهورية �الإ�صالمية تقدمي 

كل �أ�صكال �مل�صاعدة لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة يف خمتلف �ملجاالت”، وقال: “�إير�ن لن 

135
تتخلف عن دورها يف هذ� �ملجال”.

وقد �صبق ذلك �أن توّجه �إ�صماعيل هنية، بال�صكر الإير�ن �لتي دعمت حما�ص بـ“�ملال وبال�صالح 

وبالتقنيات”، وذلك يف �أول ظهور له بعد �إعالن وقف �إطالق �لنار يف 2021/5/21، موؤكد�ً �ال�صتعد�د 

�الإير�ين  �لرئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  ويف   
136

“�إ�رش�ئيل”. مع  �الأخرية  �لع�صكرية  �ملو�جهة  بعد  ملا 

بني  �لعالقة  قوة  عن  هنية  �أعرب  �لرئا�صية،  باالنتخابات  بفوزه  لتهنئته  رئي�صي،  �إبر�هيم  �ملنتخب 

بالدعم  للحركة  بيان  و�أ�صاد هنية وفق  “قوية ور��صخة وثابتة”،  باأنها  و�إير�ن، وو�صفها  �حلركة 

�جلديد،  �الإير�ين  �لرئي�ص  وقال   
137

�الإ�رش�ئيلي. �الحتالل  ظّل  يف  لفل�صطني  طهر�ن  تقدمه  �لذي 

هنية، �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  من  كل  وبني  بينه  هاتفي  �ت�صال   خالل 

يف  جديدة  �صفحة  فتحت  �ملعركة  “هذه  �إن  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  و�الأمني 

�لفل�صطينية”. كما د�ن  �لق�صية  ��صرت�تيجي حلل  �ملقاومة خيار  �أن  و�أثبتت  �ملحتلني،  �أمام  �ملقاومة 

رئي�صي مو��صلة �حل�صار على غزة، موؤكد�ً �أن هذ� �حل�صار يتعار�ص وقو�عد �لقانون �لدويل، و�أنه 

138
ال بّد �أن ينتهي هذ� �حل�صار.

ويف مقابلة لهنية مع قناة �لعامل، �أكد �أن:

عالقة  على  ونحن  �ملنطقة،  يف  �لو��صع  �ملقاومة  تيار  من  جزء  هي  فل�صطني  يف  �ملقاومة 

��صرت�تيجية مع �إخو�ننا يف �جلمهورية �الإ�صالمية، مع �إخوتنا يف حزب �هلل، مع �أطر�ف كثرية 

يف �ملنطقة، ولي�ص �رش�ً باأن �أقول �إن �جلمهورية �الإ�صالمية لها دور مهم جد�ً يف بناء هذه �لقوة 

�لتي ظهرت خالل معركة �صيف �لقد�ص، و�أي�صاً هذ� �لتبادل �ملعلوماتي �ال�صتخبار�تي مع 

�ملحور كان له دور يف هذه �ملعركة،... نحن ندير معركتنا مع �لعدو على قاعدة جبهة موحدة 

جتاه ق�صية مركزية وجتاه �لقد�ص.

�لرئي�ص  تن�صيب  �حتفال  من  �الأول  �ل�صف  يف  وممثليها  �ملقاومة  قادة  ح�صور  �أن  هنية  ور�أى 

�الإير�ين �جلديد �إبر�هيم رئي�صي هو تكرمي للمقاومة، ور�صالة من �جلمهورية �الإ�صالمية باأن “هذه 

�ل�صورى  جمل�ص  قبة  حتت  �ليوم  وهي  �ل�صيا�صية،  و�ل�رشعية  �الحت�صان  موقع  يف  هي  �ملقاومة 

�الإير�نية”.  �الإ�صالمية  �جلمهورية  يف  �الإ�صالمي  للنظام  بالن�صبة  �الأحد�ث  �أهم  �أو  �أحد  يف  ت�صارك 

و�أ�صار هنية �إىل �صليماين �لذي كان دوره “حمورياً يف بناء هذه �لقوة ودعم هذه �ملقاومة على �أر�ص 
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فل�صطني، خا�صة بد� هذ� يت�صكل ب�صكل و��صح جد�ً ع�صية �حلرب �الأوىل على قطاع غزة عام 2008 

و2009 قبلها بقليل، ثم و�كب دوره �ل�صهيد يف ��صرت�تيجية مر�كمة �لقوة، وتطوير �خلطط �لدفاعية، 

139
وتوفري �لدعم �ملايل و�للوج�صتي للمقاومة”.

“دور �جلمهورية �الإ�صالمية  كما ثّمن �ملتحدث �لع�صكري با�صم �رش�يا �لقد�ص، �أبو حمزة عالياً 

يف �إير�ن، وكل قوى حمور �ملقاومة، �لتي �أمدت مقاومتنا بال�صالح و�خلب�ت، وكانت �صند�ً وظهري�ً 

ن�رشنا،  �رشكاء  �أنتم  لهم  “نقول  و�أ�صاف:  و�لفنية”،  �ملادية  �ملقاومة  قدر�ت  تعزيز  يف  حقيقياً 

140
و�صندخل �الأق�صى معاً”.

مل يتوقع كل �لذين �صاركو� يف �الإعد�د لـ“�صفقة �لقرن” �أو لعمليات �لتطبيع يف ما �أطلقو� عليها 

“�التفاقات �الإبر�هيمية”، بني �صنتي 2020 و2021، �أن تندلع معركة �صيف �لقد�ص، و�أن تعيد هذه 
�ملعركة ق�صية فل�صطني وق�صية �لقد�ص �إىل و�جهة �الهتمام و�لتعاطف �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي. 

ويكن �لقول �إن كل �لت�صور�ت �لتي بنيت عليها م�صاريع �لق�صاء على �ملقاومة يف فل�صطني، وكل 

مع  و�لتطبيع  �لتعاون  مثل  �أخرى؛  باأولويات  ��صتبد�لها  �أو  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهمي�ص  خمططات 

�لتي قامت  �لدول  �إعالم  �لعد�ء الإير�ن، قد ف�صلت وت�صاءل �لرتويج لها يف و�صائل  �أو  “�إ�رش�ئيل”، 
�لبطولية  �ملو�جهات  تلك  ت�صهد  وهي  �ل�صديد،  باالإحر�ج  نف�صها  �لدول  هذه  و�صعرت  بالتطبيع، 

للمقاومة، وتلك �لتحركات �ل�صعبية على �متد�د �أر��صي فل�صطني كلها، �لتي مل ي�صتطع حتى �الإعالم 

�لغربي �أن يتجاهلها. 

لقد ت�صّكلت معادالت جديدة على �أر�ص �لو�قع بعد معركة �صيف �لقد�ص، بعدما �صددت �ملقاومة 

يف غزة �رشبة قوية لـ“�صفقة �لقرن” ومل�صاريع �لتطبيع، وبعدما تبنّي حجم �لتعاون و�لتن�صيق بني 

�ملقاومة وبني �إير�ن وحمور �ملقاومة.

�أطر�ف  بني  �الإقليمي  �لرت�بط  على  �لتاأكيد  وبعد  �جلديدة،  �ملعادالت  هذه  بعد  �ملتوقع،  من  بات 

حمور �ملقاومة يف �أي معركة مقبلة مع “�إ�رش�ئيل”، �أن تو�جه حما�ص وف�صائل �ملقاومة �لتي جتاوزت 

�ملزيد من حماوالت �الحتو�ء و�حل�صار  �إىل فل�صطني كلها،  �لقد�ص غزة  �إجناز�تها يف معركة �صيف 

و�لت�صييق، و�ملزيد من م�صاريع �لربط بني دعم �الإعمار يف غزة وبني �اللتحاق بالعملية �ل�صيا�صية 

و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. ويف هذه �الأثناء، �صت�صتمر �إد�رة بايدن يف �صعيها ملزيد من �لتطبيع �لعربي 

مع “�إ�رش�ئيل”، وملزيد من �لرتويج خليار �لت�صوية و�أولوية �الإعمار على �أولوية �ملقاومة. يف �لوقت 

�لذي توؤكد �لتجارب �ل�صابقة كلها �أن “�إ�رش�ئيل” لن تتوقف عن �لتفكري يف �لتح�صري جلوالت �أخرى 

يف  �ملقاومة  لف�صائل  بالن�صبة  يعني  ما  وهو  �ملقاومة.  على  �لق�صاء  حماوالت  ومن  �لت�صعيد،  من 

مو�جهة ذلك كله، �ال�صتمر�ر يف مر�كمة �لقدر�ت �لنوعية و�لت�صليح و�لتدريب، وتطوير �لعالقة مع 

قوى �ملقاومة.
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رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

ماليزيا  �صيا�صات  من   2021-2020 �صنتي  خالل  �ملنطقة  يف  �ال�صرت�تيجية  �لتحوالت  تغرّي  مل 

�لكيان  وجود  لتكري�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  �صغوط  من  �لرغم  فعلى  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه 

�ملنطقة يف بناء �رش�كة  كـ“دولة” طبيعية يف �ملنطقة، وتو�فق ذلك مع رغبة بع�ص دول  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  �إال  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �ملنطقة  دول  بني  ذلك  وت�صويق  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  علنية  جديدة 

�الأمريكية  �لفل�صطيني وعن رف�ص �خلطة  �لدفاع عن �حلق  ذلك مل ينع ماليزيا من �ال�صتمر�ر يف 

لـ“�ل�صالم” �أو ما �صمي بـ“�صفقة �لقرن”. وقد عّب عن هذ� �ملوقف رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري 

حممد Mahathir Mohamad يف كلمة له �أمام �ملوؤمتر �لثالث لر�بطة برملانيني من �أجل �لقد�ص، �لذي 

ُعقد يف �صباط/ فب�ير 2020 يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور بقوله “�إن خطة �ل�صالم، �ملعروفة با�صم 

“�صفقة �لقرن”، �ملقرتحة من جانب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، تقدم مدينة �لقد�ص للجانب 
�لعامل”.  يف  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني  ماليني  مل�صاعر  تام  جتاهل  يف  ف�صة،  من  طبق  على  �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاف حممد: “�إن هذه �ل�صفقة لن جتلب �صوى مزيد من �ل�رش�ع يف �ملنطقة، و�صوف تثري م�صاعر 

141
غ�صب مليار�ت �الأ�صخا�ص يف �لعامل”.

�صاه �أحمد  �هلل  عبد  �ل�صلطان  ماليزيا،  ملك  دعا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�صتمر  �لدعم  �صياق   ويف 

Abdullah Ahmad Shah، جميع �ملاليزيني من خمتلف �الأعر�ق و�الأديان لل�صالة من “�أجل خري 

�لفل�صطينيني �لذين ت�صطهدهم �إ�رش�ئيل”. موؤكد�ً دعمه للجهود �ملاليزية �لر�مية ملو��صلة �لعمل مع 

�لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�ملجتمع �لدويل، �لذين يعار�صون خمطط “�إ�رش�ئيل” 

142
ل�صم �أر��صٍ فل�صطينية.

وكان من �لالفت، �أنه يف ظّل موجة �لتطبيع �لعربي مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ��صتقبلت ماليزيا وفد�ً 

من قياد�ت حركة حما�ص، حيث قام رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية على ر�أ�ص وفد 

من �حلركة بزيارة ماليزيا يف كانون �لثاين/ يناير 2020، و�أجرى هنية خاللها لقاء�ت مع خمتلف 

�ملكونات �ملاليزية يف خمتلف �مل�صتويات �لر�صمية، و�لبملانية، و�حلزبية، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين 

“ركز  وعلى ر�أ�صها رئي�ص وزر�ئها مهاتري حممد. وبح�صب �لبيان �ل�صادر عن حركة حما�ص فقد 

رئي�ص �حلركة خالل لقاء�ته على خطورة �صفقة �لقرن ورف�صها، و�رشورة توحيد �جلهود �لعربية 

�لثابتة  �حلقوق  من  و�لنيل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية  ت�صتهدف  كونها  الإجها�صها  و�الإ�صالمية 

143
لل�صعب �لفل�صطيني”.
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كما ��صتعر�ص هنية “�الأو�صاع �الإن�صانية �ل�صعبة �لتي يعانيها �لفل�صطينيون يف خمتلف �أماكن 

يار�صه  �لذي  و�لت�صييق  �خلانق  �حل�صار  ظّل  يف  خ�صو�صاً  غزة،  وقطاع  �ل�صفة  يف  وجودهم، 

�حتياجاتهم  تلبية  و�رشورة  �للجوء،  خميمات  يف  �لالجئني  �أو�صاع  وكذلك  �صدهم،  �الحتالل 

مكوناتها،  بكل  ماليزيا  مع  “بالعالقة  هنية  و�أ�صاد  بالعودة”.  حقهم  تطبيق  �إىل  و�صوالً  �الإن�صانية 

تاأتي  �أجر�ها، و�لتي  �لتي  �ملتعددة  �للقاء�ت  �لتي مل�صها خالل  و�لتي تعك�ص عمق �النتماء و�الأخوة 

و�إجها�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  و�صمود  �لفل�صطينية  �لق�صية  لدعم  �ل�صيا�صية  جهوده  �صياق  يف 

144
حماوالت �اللتفاف على �حلقوق �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني”.

طالب  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  و�ل�صعبي  �لر�صمي  �ملوقف  حقيقة  يعك�ص  �صيا�صي  موقف  ويف 

�ملتحدة،  �الأمم  من  “�إ�رش�ئيل”  بطرد  و�ملعار�صة،  �حلكومة  من  ممثليه  باإجماع  �ملاليزي،  �لبملان 

رد�ً على خطط �صّم مزيد من �الأر��صي �لفل�صطينية. وقد �صلَّم وفد برملاين يثل خمتلف �الأطياف 

�الأمم  ومكتبي  و�لفل�صطينية  �الأمريكية  لل�صفارتني  �خل�صو�ص  بهذ�  مذكرة  �ملاليزية،  �ل�صيا�صية 

 The Association of Southeast Asian )�آ�صيان(  �آ�صيا  �رشق  جنوب  دول  ور�بطة  �ملتحدة 

ي�رّش  الأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �الإمار�ت  تطبيع  �لبملان  د�ن  كما  كو�الملبور،  يف   )ASEAN(

145
بالق�صية �لفل�صطينية.

 Malaysian )با�ص(  �ملاليزي  �الإ�صالمي  للحزب  �ل�صنوي  �لعام  �ملوؤمتر  تبنى  ذ�ته،  ويف �الجتاه 

مع  عالقاتهما  و�لبحرين  �الإمار�ت  تطبيع  فيه  ُيدين  باالإجماع  قر�ر�ً   Islamic Party )PAS(

“�إ�رش�ئيل”، ونّدد �حلزب مبوقف �جلامعة �لعربية من ق�صية �لتطبيع. كما �أعلن �حلزب �أن جمل�ص 
�إقامة عالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي وجترمي �لتطبيع معه،  �لعلماء �لتابع له رفع تو�صية بتحرمي 

146
للجمعية �لعمومية للحزب.

�ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ُعقدت  �لتي  �آ�صيان  قمة  وخالل 

حميي �لدين يا�صني Muhyiddin Yassin على ت�صامنه مع �ل�صعب �لفل�صطيني، وقال يا�صني “�حلل 

�لوحيد �لقابل للتطبيق يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني هو من خالل حّل �لدولتني على �أ�صا�ص 

147
حدود ما قبل عام 1967، وبتحديد �لقد�ص �ل�رشقية عا�صمة لفل�صطني”.

وعلى �لرغم من �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية للرتويج باأن �لكيان �الإ�رش�ئيلي قد يحدث �خرت�قاً جديد�ً 

يف جمال �لتطبيع مع دول يف جنوب �رشق �آ�صيا، مع �الإ�صارة �إىل كل من ماليزيا و�إندوني�صيا، �إال �أن 

 
148

وزير �خلارجية �ملاليزي �صيف �لدين عبد �هلل Saifuddin Abdullah نفى هذه �ملز�عم.

وفيما يتعلق بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �أيار/ مايو 2021، قال حميي �لدين يا�صني، 

رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي، �إن هجوم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعب �لفل�صطيني، هو عمل ينتهك 

�لقانون �لدويل، وقانون حقوق �الإن�صان، و�لقانون �الإن�صاين �لدويل، وميثاق �الأمم �ملتحدة، وطالب 
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�أ�صفه من ت�رشف  يا�صني عن  و�أعرب  �الإ�رش�ئيلي.  �لكيان  �إجر�ء حا�صم �صّد  باتخاذ  �ملتحدة  �الأمم 

جمل�ص �الأمن �لذي تعّذر عليه �إ�صد�ر �أي بيان ب�صاأن �لتطور�ت يف فل�صطني، خ�صو�صاً بعد ��صت�صهاد 

149
139 فل�صطينياً و�إ�صابة �ملئات بجروح، وذلك فقط ب�صبب �عرت��ص �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

اإندوني�شيا:

تاأتي �أهمية �لدعم �الإندوني�صي للق�صية �لفل�صطينية على �عتبار �أنها �أكب دولة �إ�صالمية، ولعل 

هذ� �ل�صبب �لذي جعل �لكيان �الإ�رش�ئيلي يندفع ب�صدة يف حماولة تطبيع عالقاته معها، وهو ما ظهر 

خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية من خالل ت�رشيحات �إ�رش�ئيلية باأنه من �ملحتمل توقيع �تفاق تطبيعي مع 

 
150

دول يف جنوب �رشق �آ�صيا.

وعلى �لرغم من �الإغر�ء�ت و�ل�صغوط �لتي مار�صتها �إد�رة �لرئي�ص تر�مب على �إندوني�صيا، �إال 

�أد�م  ُنقل عن  �الإ�رش�ئيلي، حيث  �لكيان  �تفاق تطبيعي مع  توقيع  �إندوني�صيا نحو  يدفع  �أن ذلك مل 

 U.S. Agency for Adam Boehler، �لرئي�ص �لتنفيذي لوكالة �لتنمية �لدولية �الأمريكية  بويهلر 

يف  ��صتثمار�تها  م�صاعفة  ت�صتطيع  �لوكالة  �إن  قوله   ،International  Development )USAID(

�لكيان  مع  ديبلوما�صية  عالقات  جاكرتا  �أقامت  �إذ�  دوالر،  مليار  نحو  حالياً  تبلغ  �لتي  �إندوني�صيا 

م�صتعدين  كانو�  �إذ�  �الأمر…  هذ�  ب�صاأن  )�إندوني�صيا(  معهم  نتحدث  “نحن  و�أ�صاف:  �الإ�رش�ئيلي، 

151
لذلك �صي�صعدنا �أن نقدم لهم دعماً مالياً �أكب مما نقدمه بالفعل”.

�الإندوني�صي جوكو ويدودو  �لرئي�ص  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قد �صكر  �ل�صلطة  وكان رئي�ص 

“رغم  قائالً:  ويدودو  �رشَّح  حيث  للتطبيع،  �لر�ف�ص  �الإندوني�صي  �ملوقف  على   Joko Widodo

�لتغري�ت �ملت�صارعة يف �ل�رشق �الأو�صط، �إال �أن �إندوني�صيا لن تقوم باأي خطو�ت للتطبيع مع �إ�رش�ئيل، 

�إىل حني حتقيق �ل�صالم �لد�ئم و�ل�صامل بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني”. و�أ�صاف �إن “�إندوني�صيا 

ب�صفتها كبى �لدول �الإ�صالمية، �صتو��صل جهودها يف دعم حتقيق �ل�صالم ولعب دور �أكب يف هذ� 

152
�ملجال”.

ويف �ل�صياق ذ�ته، عّب رئي�ص جلنة �لتعاون �لبملاين �لدويل يف �لبملان �الإندوني�صي ف�صلي زون  

Fadli Zon، عن ��صتحالة �إقامة عالقات ديبلوما�صية بني بالده و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك بعد 

�أيام من �حلديث عن �صغوطات �أمريكية على �إندوني�صيا لتطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، حيث قال 

�إن “�إ�رش�ئيل” دولة ��صتعمارية، و�لتطبيع معها منايف للد�صتور �الإندوني�صي. و�أو�صح �أن �تفاقيات 

من  وز�دت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �نتهاكاتها  يف  �ال�صتمر�ر  على  “�إ�رش�ئيل”  �صجعت  �لتطبيع 

153
وترية �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلة.
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�خلارجية  وزيرة  طالبت   ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إطار  ويف 

جهود  يف  �أكب  دور  بلعب  �الأوروبي،  �الحتاد   ،Retno Marsudi مر�صودي  ريتنو  �الإندوني�صية 

حّل �لق�صية �لفل�صطينية. وقالت مر�صودي يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع ممثل �الحتاد �الأوروبي 

جوزيب بوريل Josep Borrell: “تبادلنا �الأفكار حول �لق�صية �لفل�صطينية، ونرحب باتفاق وقف 

�لوزيرة  و�صددت  �ملالئم”.  �لو�صع  على  باحلفاظ  �الأطر�ف  جميع  تلتزم  �أن  وناأمل  �لنار،  �إطالق 

يرتكبها  �لتي  �النتهاكات  تكر�ر  منع  �أجل  من  �جلهود  من  �ملزيد  بذل  �أهمية  على  �الإندوني�صية 

�مل�صكلة  حلل  جهودنا  ن�صاعف  �أن  “يجب  �أنه  و�أ�صافت  �لفل�صطينيني،  بحق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�أ�صا�ص على  م�صد�قية  ذ�ت  مفاو�صات  خالل  من  وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وهي   �جلوهرية، 

154
حّل �لدولتني”.

�صمي  ما  �صمن  معها  �ملطبِّعة  �لدول  نطاق  تو�صيع  يف  �الإ�رش�ئيلية  �جلهود  فاإن  يبدو  ما  وعلى 

بـ“�التفاق �الإبر�هيمي” مل تتوقف، ففي ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

يائري البيد �إن حكومته ب�صدد توقيع �تفاقيات تطبيع جديدة، رف�ص �لك�صف عن هويتها، و�أ�صاف 

“�إ�رش�ئيل” تقوم مب�صاعدة �لواليات �ملتحدة، و�لبحرين، و�ملغرب، و�الإمار�ت بجهود لتو�صيع  �إن 

155
�تفاقات �أبر�هام.

وكان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق بنيامني نتنياهو �رشَّح نهاية �صنة 2020، �أن �تفاقيات 

 و�صط تكهنات 
156

تطبيع �إ�صافية مع دول عربية و�إ�صالمية �صتُعلن يف وقت �أقرب مما كان متوقعاً،

باأن �إندوني�صيا �أو ُعمان قد تقومان بتطبيع �لعالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

�إيلي  حينها  �الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  وزير  عن  �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  �جلريوز�ليم  �صحيفة  ونقلت 

كوهني قوله �إن هناك عدد�ً من دول �إفريقيا وجنوب �رشق �آ�صيا و�خلليج يكن �أن تكون قريبة من 

�إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، و�أعرب عن �أمله يف �أن تكون هذه �لعالقات د�فعاً الإندوني�صيا وت�صاد 

157
و�لنيجر وموريتانيا وغريها من �لدول للتطبيع.

باك�شتان:

لعل �الرتباط �لباك�صتاين بالق�صية �لفل�صطينية له عدة �أبعاد، فالعالقة قائمة �بتد�ء على �ملكانة 

�ل�صيا�صي  للبعد  بالن�صبة  �أما  �مل�صلمني،  لكل  �لقد�ص  مدينة  مكانة  وخ�صو�صاً  لفل�صطني  �لدينية 

�أن  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  ترى  حيث  خ�صو�صية،  لها  �لباك�صتانية  �لفل�صطينية  فالعالقة 

�لباك�صتاين  �لوزر�ء  رئي�ص  ذلك  عن  عبَّ  وقد  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �صبيهة  �لك�صمريية  �لق�صية 

Imran Khan يف مقابلة له حيث قال �إن هناك �صببني لعدم �عرت�ف باك�صتان بالكيان  عمر�ن خان 

فاإذ�  �لو�صع نف�صه يف فل�صطني؛  بال�صبط  �لو�صع يف ك�صمري هو  �أن  �الأول هو  �ل�صبب  �الإ�رش�ئيلي، 

�لهند  �أن نعرتف مبا فعلته  �أي�صاً  �لفل�صطينية، فعلينا  �الأر��صي  “�إ�رش�ئيل” على  �عرتفنا با�صتيالء 
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موقف  �إىل  خان  �أرجعه  فقد  �لثاين  �ل�صبب  �أما  متاماً.  �الأخالقية  �ملكانة  نفقد  فاإننا  لذلك  ك�صمري،  يف 

�إنه ما مل  �لذي قال   ،Muhammad Ali Jinnah �لباك�صتانية حممد علي جناح  �ل�صيا�صية  موؤ�ص�ص 

يرفع �لظلم عن �صعب فل�صطني، وما مل يتم �إز�لة �لظلم عنه، بالن�صبة �إىل وطنهم، ال يكن �العرت�ف 

158
بـ“�إ�رش�ئيل”.

2020، لدفعها نحو تطبيع  �لتي مور�صت على باك�صتان خالل �صنة  فعلى �لرغم من �ل�صغوط 

ذكر فقد  �ل�صغوط،  هذه  �أمام  �أي�صاً  �صمدت  باك�صتان  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �لكيان  مع   �لعالقات 

�إىل �صغوط من  باالإ�صافة  باك�صتان،  �أمريكية مور�صت على  �أن �صغوطاً  �إ�رش�ئيلي  �إعالمي  تقرير 

دولة �إ�صالمية، رجحت �أنها �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وقد �أرجع كاتب �لتقرير باأن �ل�صعودية قد 

كما  لباك�صتان.  �ل�صعودية  من  دوالر  ملياَري  بقيمة  قر�ص  متديد  عدم  خالل  من  �صغوط  متار�ص 

�أ�صار �لتقرير �إىل دور �جلي�ص �لباك�صتاين يف �صناعة �ل�صيا�صة �لباك�صتانية، ودعمه ظهور �إعالميني 

باك�صتان  بني  عالقة  �إقامة  باإمكانية  تلميح  ذلك  ويف  �صهيونية؛  �إعالم  و�صائل  على  باك�صتانيني 

159
و�لكيان �ل�صهيوين.

يف �ملقابل، فاإن �ملتابع للت�رشيحات �ل�صيا�صية �لر�صمية �لباك�صتانية يرى قوة �ملوقف �لباك�صتاين 

جتاه دعم �لق�صية �لفل�صطينية، فقد قامت �خلارجية �لباك�صتانية يف �آذ�ر/ مار�ص 2020 بتعديل �لفئة 

�لتي يخ�صع لها �أبناء �جلالية �لفل�صطينية يف باك�صتان بخ�صو�ص تاأ�صرية �لدخول و�الإقامة �إىل فئة 

�أكرث مرونة و�صهولة، وقد �أكد وزير �خلارجية �لباك�صتاين على موقف �حلكومة �لباك�صتانية �لثابت 

�مل�صتقلة  دولته  و�إقامة  �مل�صري،  وتقرير  و�ال�صتقالل  باحلرية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  دعم  يف 

  
160

وعا�صمتها �لقد�ص، كما �أكد على رف�ص بالده “�صفقة �لقرن”.

وعلى �لرغم من �ملوقف �لباك�صتاين �ل�صلب يف عدم �العرت�ف بالكيان �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن �ل�صقف 

�لذي تقف عنده باك�صتان هو حّل �صيا�صي يقبل به �لفل�صطينيون، مبعنى �آخر �إن عدم �لتطبيع مرتبط 

بقبول �لفل�صطينيني بحل �صيا�صي يتم �لتو�صل �إليه يف عملية �لت�صوية �ل�صلمية. فقد �أكد عمر�ن خان، 

 
161

�أن بالده لن تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل” ما مل تكن هناك ت�صوية تر�صي �لفل�صطينيني.

ويف �الجتاه نف�صه، �أعلنت �خلارجية �لباك�صتانية �أنها بيّنت لالإمار�ت موقفها �لر�ف�ص لالعرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �لتو�صل �إىل “ت�صوية د�ئمة وملمو�صة” للق�صية �لفل�صطينية. حيث قال وزير 

“بيّنُت لوزير خارجية   :Shah Mahmood Qureshi �لباك�صتاين �صاه حممود قري�صي  �خلارجية 

�إقامة  �إ�رش�ئيل، و�أننا مل ولن ن�صتطيع  �لعربية �ملتحدة ب�صكل قاطع موقف باك�صتان من  �الإمار�ت 

عالقة مع �إ�رش�ئيل حتى يتم �لتو�صل �إىل حّل ملمو�ص ود�ئم للق�صية �لفل�صطينية”. ونفى �لتقارير 

162
�لتي ذكرت باأن �إ�صالم �أباد �أر�صلت �رش�ً ر�صوالً �إىل تل �أبيب.
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 ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  �لباك�صتاين  للموقف  وبالن�صبة 

“�إ�رش�ئيل”  �أجل حتميل  �لالزمة من  �لدويل، باتخاذ �خلطو�ت  �الأمن  فقد طالبت باك�صتان، جمل�ص 

 
163

م�صوؤولية �رتكاب جر�ئم حرب �صّد �الإن�صانية.

�صنتي  خالل  �الإ�صالمية  �ل�صعوب  تتو�َن  مل 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  دعم  عن   2021-2020

وعن �إظهار تاأييدها للحق �لفل�صطيني ورف�صها 

�لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  من  �صكل  الأي 

�الإ�رش�ئيلي، �إذ �صهدنا خالل �صنة 2020 �لعديد 

من �ملظاهر�ت �ملنددة بالتطبيع �الإمار�تي و�لبحريني مع �لكيان �ل�صهيوين، ففي �إندوني�صيا نّددت 

منظمات غري حكومية باتفاق �لتطبيع �الإ�رش�ئيلي �الإمار�تي، ور�أى �لتحالف �الإندوني�صي لن�رشة 

بيت �ملقد�ص Indonesian Coalition Defending Baitul Maqdis �أن تطبيع �لعالقات مع دولة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي “جرية على �صعيد �لدبلوما�صية، و�لثقافة وغريها من �الأمور”. و�صّدد على 

 
164

�أن �لدول �لتي تقوم بالتطبيع مع �الحتالل “تو�فق مع جر�ئمها �صّد فل�صطني”.

�لدين حميي  علي  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  لالحتاد  �لعام  �الأمني  �صدد  نف�صه،  �ل�صياق   ويف 

و�لوطنية  �ل�رشعية  �ملعايري  بكل  عظمى  خيانة  يثل  �ملحتل  مع  �لتطبيع  �أن  على  د�غي،  �لقره 

و�الإن�صانية. كما قام موؤمتر �إ�صالمي يف كند� باإلغاء م�صاركة رئي�ص جمل�ص �الإمار�ت لالإفتاء �ل�رشعي، 

�لد�عم للتطبيع �الإمار�تي مع  �ل�صيخ عبد �هلل بن بيه، يف فعاليات �ملوؤمتر، وذلك على خلفية موقفه 
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�لكيان �الإ�رش�ئيلي.

مدن  �صهدت  مقد�صاتها،  عن  ودفاعاً  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �لدعم  �إطار  ويف 

مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  بالعدو�ن  �ملنددة  �ملظاهر�ت  ع�رش�ت  �الإ�صالمي  �لعامل 

كما  “�إ�رش�ئيل”،  مبحا�صبة  وطالبو�  �لفل�صطينية  �الأعالم  �ملتظاهرون  رفع  �إ�صطنبول  ففي   ،2021

�لدويل. ويف  �لقد�ص، وبال�صمت  �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف مدينة  �ملقد�صات  نّددو� باالنتهاكات بحق 

�لعا�صمة �لباك�صتانية �إ�صالم �أباد، طالبت �حتجاجات بوقف �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة، و�صجب 

166
�ملتظاهرون ما و�صفوه بتقاع�ص �ملنظمات �لدولية ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

ويف بنغالدي�ص، تظاهر �الآالف يف �لعا�صمة د�كا تنديد�ً و�حتجاجاً على �لعدو�ن �ل�صهيوين على 

قطاع غزة، وخرج نا�صطون من خمتلف �الأحز�ب �ل�صيا�صية، �إىل �صو�رع �ملدينة للتنديد بالهجمات 

بعد �نتهاء �مل�صلني من �أد�ء �صالة عيد �لفطر. وطالب �ملتظاهرون، �لذين رفعو� علم فل�صطني تعبري�ً 

167
عن �لتاأييد، �ملجتمع �لدويل مبقاطعة “دولة �الحتالل ل�صنها �عتد�ء�ت �إرهابية على �مل�صلمني”.

االإ�شـــالمية  التفــاعالت   خام�شًا: 

              ال�شــعبية مــع الق�شية 

              الـفـــل�شــــــطـيـنـيـــــة
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نحو  فيه  �صارك  برناجماً،  �ملقد�ص  بيت  لن�رشة  �الإندوني�صي  �لتحالف  م  نظَّ نف�صه،  �الجتاه  ويف 

�ألف م�صجد وع�رش�ت �ملنظمات و�جلمعيات، ن�رشة للم�صجد �الأق�صى وقطاع غزة. وب�صبب جائحة 

كورونا، و�صعوبة تنظيم ح�صود كبرية و�صط �لعا�صمة جاكرتا، كان �لبديل هو فعاليات حا�صدة 

“�إعالن  �مل�صاركون  �أ�صدر  وقد  غربها.  �أق�صى  �إىل  �إندوني�صيا  �رشق  �أق�صى  من  �مل�صاجد  مئات  يف 

�إندوني�صيا الإنقاذ �مل�صجد �الأق�صى وحترير فل�صطني”؛ حذرو� فيه دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من 

�مل�صا�ص بامل�صجد �الأق�صى وطالبو� بوقف �لتو�صع �ال�صتيطاين، و�إطالق �رش�ح �الأ�رشى �لفل�صطينيني 
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وخ�صو�صاً �الأطفال، كما دعا �مل�صاركون �إىل مقاطعة �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

على ما يبدو فاإن موجة �لتطبيع �لتي �جتاحت �لعامل �لعربي مل توؤثر حتى �للحظة على م�صتوى 

يف  وح�صور  مكانة  من  �لفل�صطينية  للق�صية  ملا  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �لتاأييد 

وجد�ن �ل�صعوب �الإ�صالمية �لتي تنظر �إىل مدينة �لقد�ص، قبلتها �الأوىل، باعتز�ز. 

�صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاوالت  تتوقف  مل 

�صو�ء  �لتطبيع  د�ئرة  تو�صيع  يف   2021-2020

�لرغم  وعلى  �الإ�صالمية.  �أم  �لعربية  �لدول  مع 

دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  خ�صارة  من 

ل قوة �صاغطة للتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، �إال �أنه، وعلى ما يبدو، فاإن �إد�رة  تر�مب، �لذي �صكَّ

�لرئي�ص �الأمريكي �جلديد جو بايدن ال متانع بل قد ترغب يف تو�صيع ما �صمي بـ“�التفاق �الإبر�هيمي”، 

و�إن كان باأ�صلوب يختلف عن �إد�رة دونالد تر�مب.

عن   ،2020 �صنة  نهاية  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  ك�صف  �الإطار،  هذ�  ويف 

وقال  �لثنائية،  �لعالقات  تطبيع  ب�صاأن  �لنيجر  دولة  وبني  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  بني  �رشية  حمادثات 

مليون   25 من  �أكرث  �صكانها  عدد  ويبلغ  �إفريقيا،  غرب  يف  �إ�صالمية  دولة  �أكب  هي  “�لنيجر  كوهني 

“�إقامة عالقات بني �إ�رش�ئيل و�لدول �الإ�صالمية يف �إفريقيا هي خطوة �صتفيد  ن�صمة”، و�أ�صاف �أن 

�الهتمام  وياأتي   
169

�الإقليمي”. �ال�صتقر�ر  حيث  من  �أو  �لثنائي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  �جلانبني  كال 

�الإ�رش�ئيلي بتطبيع �لعالقات مع دولة �لنيجر كونها ُتعدُّ من �أكب م�صّدري �ليور�نيوم يف �لعامل.

و�صهدت �صنتي 2020-2021 حماوالت �إمار�تية بحرينية عديدة للدفع نحو �ن�صمام دول عربية 

و�إ�صالمية �إىل �تفاقات �لتطبيع، �صو�ء ب�صكل مبا�رش وعلني �أم عب قنو�ت �رشية، ومن هنا ياأتي لقاء 

وزير �لدفاع �الإندوني�صي فر�بوو �صوبينتو Prabowo Subianto مع �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �لبحرين 

�إيتاي تيجرن Itay Tegner، يف �أثناء �نعقاد موؤمتر �الأمن �الإقليمي يف �لعا�صمة �لبحرينية �ملنامة، كما 

170
.Eyal Hulata صارك يف هذ� �ملوؤمتر رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي �ل�صهيوين �إيال حولتا�

والعــالقـات  التطبيــع   �شاد�شًا: 

الدول  مع  االإ�شرائيلية           

              االإ�شـــــــالمــيــــــــــــــة
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جنيدي  �لدين  حميي  قال  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  �الإمار�تي  �لتطبيعي  لالتفاق  ورف�صاً 

�إن  �خلارجية،  �لعالقات  وم�صوؤول  �إندوني�صيا  علماء  جمل�ص  رئي�ص  نائب   ،Muhyiddin Junaidi
“�ملجل�ص وكل �ملنظمات �ملجتمعية يف �إندوني�صيا تعتب �أن تطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل 
خيانة بحق ن�صال �الأمة �مل�صلمة و�ل�صعب �لفل�صطيني”. و�أكد جنيدي �أن �خلطوة �الإمار�تية ت�صّب 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  وبن�صال  �مل�صلمة  �ل�صعوب  بكفاح  وت�رش  �ل�صهيونية،  “�إ�رش�ئيل”  �صالح  يف 

171
وت�صّعب من نيل حريته و�إقامة دولته �مل�صتقلة.

تون�ص،  هي  عربية  دول  �أربعة  م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة  وتركيا  باك�صتان  م�صاركة  لوحظ  كما 

�لتي  �ل�صخمة  �لع�صكرية  �ملناور�ت  �الإ�رش�ئيلي؛ يف  �لكيان  �إىل جانب  و�الإمار�ت، و�ملغرب، وم�رش 

172
قادتها �أمريكا و�أوكر�نيا يف �لبحر �الأ�صود، و�لتي بد�أت يف 2021/6/28، و�نتهت يف 2021/7/10.

جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

173
2019–2021 )باملليون دولر(

البلدان

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

202120202019202120202019

1,902.21,430.81,757.64,764.23,4983,208تركيا

144.3199.3113.91.813.80.8اأذربيجان

25.822.230.570.65443.7اإندوني�شيا

88.836165.54.94.76.3نيجرييا

32.3122.33410.815.5كازاخ�شتان

8.96.93.4108.516.9ماليزيا

15.71.100.20.90.9تركمان�شتان

12.722.618.531.41.7اأوزبك�شتان

9.35.414.73.92.94.4ال�شنغال

9.57.76.80.30.20.5�شاحل العاج

6.47.35.1000الكامريون

3.21.20.20.50.20.2الغابون
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2020-2021 )باملليون دولر(

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

2020-2021 )باملليون دولر(

تابعت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �صيا�صتها �لتقليدية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، و�إن 

بدى تفاعلها �أقل من �ل�صابق ب�صبب �ن�صمام عدد من �لدول �الأع�صاء �إىل ركب �لتطبيع 

وبناء �لعالقات �لر�صمية مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ وقيام دول �أخرى مركزية بفتح �أو تفعيل قنو�ت 

عالقات حتت �لطاولة، بانتظار ن�صوج ظروف �أن�صب لها للك�صف عن هذه �لعالقات.

�صيا�صتها جتاه ق�صية فل�صطني؛ وحر�صت على  �إد�رة  �لعام يف  وقد حافظت تركيا على خطها 

�لتعبري �ل�صيا�صي �لقوي ب�صاأن �لقد�ص باعتبارها خطاً �أحمر، وعلى �نتقاد �ملمار�صات و�العتد�ء�ت 

�الإ�رش�ئيلية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى �ملطالبة بفك �حل�صار عن قطاع غزة، و�أف�صحت �حلكومة 

خال�شة
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�لفل�صطينية  بال�صلطة  عالقاتها  و�صهدت  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لد�عمة  �لفعاليات  من  للكثري  �ملجال 

وقيادة منظمة �لتحرير مزيد�ً من �لتَّح�صن؛ كما حافظت على عالقاتها �جليدة مع حركة حما�ص، غري 

�أنها �صارت �أكرث حتفظاً يف ��صت�صافة قادتها �أو مكوثهم على �أر�صها.

ونظر�ً للتحديات �لتي و�جهتها تركيا يف �ل�صنتني �ملا�صيتني، خ�صو�صاً يف �مل�صاعب �القت�صادية 

�أردوغان  �للرية �لرتكية؛ ورغبة �حلزب �حلاكم بقيادة  �لناجتة عن جائحة كورونا، وتر�جع قيمة 

برتتيب �أور�قه لتجاوز ��صتحقاقات �نتخابات 2023 بنجاح؛ فقد �صعت �حلكومة لتهدئة �لعديد من 

�لعربي”. ودخل يف  “�لربيع  نتيجة  ناه�صتها  �لتي  �لبلد�ن  ذلك  �الإقليمية �حل�صا�صة مبا يف  ملفاتها 

�ل�رشيك  تركيا  لت�صبح  بينهما  �لتجاري  �لتبادل  فقفز  بـ“�إ�رش�ئيل”،  عالقاتها  حت�صني  �الإطار  هذ� 

�لتجاري �خلام�ص عاملياً و�الأول على م�صتوى �لعامل �الإ�صالمي مع “�إ�رش�ئيل”؛ كما �تخذت عدد من 

�خلطو�ت باجتاه حت�صني �لعالقات �ل�صيا�صية. وعلى ذلك، فيمكن �أن ت�صهد �الأيام �لقادمة، مزيد�ً من 

تطوير �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية و�الإقليمية وحت�صينها، مع توفري هو�م�ص �أقل حلما�ص وقوى 

�ملقاومة للعمل يف �ل�صاحة �لرتكية.

رف�ص  يف  فا�صتمرت  فل�صطني؛  ق�صية  جتاه  �لثابتة  و�صيا�صاتها  مو�قفها  تابعت  فقد  �إير�ن  ا  �أمَّ

على  لفل�صطني  دعمها  يقت�رش  ومل  �لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  ويف  �الإ�رش�ئيلي،  بالكيان  �العرت�ف 

�ملو�قف �ل�صيا�صية و�الإعالمية، بل تابعت دعمها �لع�صكري و�ملايل لقوى �ملقاومة. و�صهدت �ل�صنتان 

�أكرث قدرة  �إير�ن  �أن تكون  �ملا�صيتان حت�صناً يف م�صتوى �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن؛ ومن �ملتوقع 

على �إد�رة ملفاتها �الإقليمية وملف عالقاتها �لفل�صطينية، يف �صوء توقيع �التفاق مع �أمريكا و�لقوى 

�الأوروبية ب�صاأن ملفها �لنووي، مبا يوفر لها م�صادر متويل �أف�صل وعالقات �قت�صادية �أو�صع.

من جهة �أخرى، ما ز�ل �لكيان �الإ�رش�ئيلي يحاول حتقيق �خرت�قات �صيا�صية تطبيعية يف �لعامل 

�الإ�صالمي. وثمة موؤ�رش�ت على بع�ص �الت�صاالت و�لعالقات غري �لعلنية؛ غري �أن �لبيئات �ل�صعبية 

مُتثله  ملا  نظر�ً  فل�صطني،  لق�صية  ودعمها  تعاطفها  و��صتمر�ر  للتطبيع،  رف�صها  عام  ب�صكل  �أثبتت 

�لقد�ص وفل�صطني من مكانة كبرية يف وجد�ن �مل�صلمني.
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