الف�صل ال�سابع

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
مقدمة

ال يبدو تفاعل العامل الإ�سالمي مع ق�ضية فل�سطني خالل �سنتي 2017-2016

خمتلفا ً عن ال�سياق العام التقليدي واملتوقع .وبالرغم من ان�شغال ال�شعوب
الإ�سالمية بهمومها املحلية ،والبعد اجلغرايف الكبري عن فل�سطني� ،إال �أن فل�سطني والقد�س والأق�صى
تبقى مما جتتمع ُ
وتمع عليه الأمة الإ�سالمية .كما تظل ال�شعوب متقدمة يف اهتمامها وتفاعلها على
قياداتها الر�سمية و�أنظمتها ال�سيا�سية ،بالرغم من �أن الكثري من الدول الإ�سالمية ال توفر تغطيات
�إعالمية كافية ملا يحدث يف فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل �أن تقوم ب�أن�شطة تعبوية يف هذا االجتاه.
وهذا الف�صل ي�ستقرئ احلالة الإ�سالمية العامة املتعلقة بال�ش�أن الفل�سطيني ،لكنه يركز على
منوذجني هما تركيا و�إيران؛ وهما من البلدان الأكرث تفاعالً مع ق�ضية فل�سطني ،مع اختالف وا�ضح
يف طريقة تناول ك ٍّل منهما لق�ضية فل�سطني.
ا�ستمرت منظمة التعاون الإ�سالمي طوال
�سنتي  2017–2016يف �سيا�ساتها املتبعة جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،وقد احتلت ق�ضية القد�س مزيدا ً من اهتمام املنظمة ،ب�سبب ازدياد اال�ستهداف
الإ�رسائيلي ملدينة القد�س ب�شكل عام ،وللم�سجد الأق�صى ب�شكل خا�ص ،طوال تلك الفرتة.

�أو ًال :منظمة التعاون الإ�سالمي

وبالإ�ضافة �إىل حترك املنظمة يف دعمها لق�ضايا الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،فقد �شجعت املنظمة اجلهود املبذولة يف �سبيل �إنهاء االنق�سام الداخلي الفل�سطيني
و�إمتام ملف امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س.
من جهة �أخرى ما زالت �أزمات املنطقة العربية تلقي بظاللها على الق�ضية الفل�سطينية� ،إذ
ما زالت حالة ال�سيولة يف دول “الربيع العربي” جتعل من الق�ضية الفل�سطينية يف موقع مت�أخر من
ُ�سلَّم �أولويات املجتمع الإقليمي والدويل.
نكاد ال نقع يف قراءتنا مل�سار التفاعالت مع الق�ضية الفل�سطينية على �أي تغيري يف �سيا�سات
منظمة التعاون الإ�سالمي خالل �سنتي  ،2017–2016فال جند ما هو خمتلف عما كانت تقوم به
طوال ال�سنوات الطويلة من عمرها؛ فمن جهة ،ما تزال حالة اال�ستنكار والتنديد هي ال�سمة الأبرز
التي تفاعلت من خاللها املنظمة يف مواجهة �أي انتهاك �إ�رسائيلي �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني� ،أو �ض ّد
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني .ومن جهة �أخرى ما زال ال�سقف ال�سيا�سي لدى املنظمة
هو �سقف الدول الراعية لها ،وهو مبادرة ال�سالم العربية التي طرحها الأمري عبد اهلل يف قمة بريوت
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�سنة  ،2002حيث �أكدت منظمة التعاون الإ�سالمي يف قمتها التي عقدت يف ني�سان� /أبريل ،2016
يف �إ�سطنبول ،على مركزية ق�ضية فل�سطني والقد�س ال�رشيف بالن�سبة للأمة الإ�سالمية ،وعلى
�رضورة عقد م�ؤمتر دويل لـ“ال�سالم” يف وقت مبكر ،لو�ضع �آلياتٍ لتوفري احلماية الدولية لل�شعب
الفل�سطيني ،و�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي للأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة  ،1967مبا يف ذلك
�رشقي القد�س ،تنفيذا ً لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية.1
ويف ال�سياق نف�سه ،ع ّد �أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي يو�سف بن �أحمد العثيمني ،يف كلمته
�أمام امل�ؤمتر الدويل لدعم “عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط ،والذي عقد يف باري�س يف ،2017/1/15
�أن مبادرة ال�سالم العربية متثل فر�صة تاريخية ،وواقعية ،وجدية ،وخطوة �شجاعة نحو حتقيق
ال�سالم ،واال�ستقرار ،والأمن يف منطقة ال�رشق الأو�سط .كما �شدد العثيمني على �أن �رشقي القد�س
ت�شكل جزءا ً ال يتجز�أ من الأر�ض الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1967عا�صمة دولة فل�سطني.2
ويف �ضوء الإجراءات الإ�رسائيلية التي ا�ستهدفت امل�سجد الأق�صى من خالل و�ضع البوابات
الإلكرتونية ،ومنع امل�صلني من الدخول �إال عرب هذه البوابات ،دعت املنظمة �إىل اجتماع طارئ على
م�ستوى وزراء خارجية دول املنظمة يف  .2017/8/1وقد دانت املنظمة الأعمال اال�ستفزازية التي
قامت بها “�إ�رسائيل” ،مبا يف ذلك �إغالق امل�سجد الأق�صى ،ومنع الفل�سطينيني م�سلمني وم�سيحيني
من ممار�سة حقهم الطبيعي يف العبادة يف الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�رشيف .و�أكدت على رف�ضها
الإجراءات التي اتخذتها القوات املحتلة ،وح ّذرت من �أن �أي خطوات مماثلة يف امل�ستقبل �سوف تكون
غري مقبولة ،وغري قانونية ،وينبغي مواجهتها من قبل املنظمة .كما رف�ضت رف�ضا ً قاطعا ً املمار�سات
والإجراءات اال�ستعمارية غري امل�رشوعة يف مدينة القد�س ال�رشيف ،مبا يف ذلك بناء امل�ستعمرات
غري القانونية.3
ويف �سياق امل�شاريع الداعمة للق�ضية الفل�سطينية فقد �أعلن الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي
يو�سف بن �أحمد العثيمني ،عن البيانات املالية التي �أ�سهم فيها �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي
املنبثق عن املنظمة يف دعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني والتي بلغت نحو  27مليون دوالر ،وذلك
منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق �سنة  1974وحتى �سنة  .42017ومن جهة �أخرى �أ�سهم البنك الإ�سالمي
للتنمية خالل �سنة  ،2016وعرب وكالة الأونروا بتمويل م�رشوع لإعادة �إعمار  260منزالً دمر خالل
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف  ،2014وقد بلغت القيمة املالية للم�رشوع  10ماليني
دوالر ،بالإ�ضافة �إىل دعم بقيمة  2.5مليون دوالر لتزويد امل�شايف ،والبلديات ،وحمطات املياه،
وال�رصف ال�صحي بالوقود.5
ويف الإطار نف�سه ،كانت املنظمة قد عقدت م�ؤمترا ً دوليا ً بال�رشاكة مع جلنة الأمم املتحدة املعنية
مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�رصف ،وذلك يف متوز /يوليو  ،2017وقد
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تناول امل�ؤمتر دور املنظومة الدولية يف توفري الدعم ال�سيا�سي واالقت�صادي للقد�س ،وقد طالبت
املنظمة “ب�رضورة ا�ضطالع املجتمع الدويل مب�س�ؤولياته لوقف اال�ستيطان ،و�إنهاء االحتالل
للأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة  1967مبا فيها القد�س ال�رشقية ،وح ّل م�شكلة الالجئني ح�سب
قرار  ،194و�صوالً �إىل حل الدولتني[ ،باعتبار ذلك] ال�سبيل الوحيد لإقامة �سالم عادل و�شامل يف
منطقة ال�رشق الأو�سط”.6
وخال�صة القول ،ف�إن منظمة التعاون الإ�سالمي خالل �سنتي  2017–2016ا�ستمرت بنمطية
العمل املعتادة جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،والتي حتتكم �إىل �سيا�سات الدول الراعية لها التي تكاد
�أن تقت�رص على �سيا�سات التنديد واال�ستنكار والرتحيب ،دون �أن تعمل على و�ضع ب�صماتها
اخلا�صة واملبا�رشة يف تغيري الواقع ال�سيا�سي والإن�ساين املرتدي ،الذي ما زال ال�شعب الفل�سطيني
يعي�ش فيه طوال ما يقرب من �سبعة عقود؛ وهو الدور الذي تنتظره ال�شعوب الإ�سالمية من منظمة
التعاون الإ�سالمي جتاه الق�ضية املركزية للأمتني الإ�سالمية والعربية .ومن غري الوا�ضح ب�أن
منظمة التعاون الإ�سالمي تعمل على لعب هذا الدور ،يف ظ ّل ما تعاين منه املنطقة العربية والإ�سالمية
من ت�شققات داخل املنظومات العربية والإ�سالمية اجلامعة لدول املنطقة ،وما تعانيه هذه الدول من
فجوة ما تزال تت�سع يوما ً بعد يوم بني الأنظمة احلاكمة وبني �شعوبها.
�شهدت ال�سنتان  2015–2014عدة متغريات داخلية وخارجية يف تركيا،
�أدت �إىل انكفاء مرحلي يف االهتمام الرتكي بالق�ضية الفل�سطينية ،كما
�أ�سهمت القطيعة الديبلوما�سية مع كل من تل �أبيب والقاهرة يف حتديد الدور الرتكي فيها ،و�شهدت
لقاءات متكررة بني الطرفني الرتكي والإ�رسائيلي لبلورة اتفاق لإعادة العالقات .وكنا قد توقعنا يف

ثاني ًا :تركيا

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  2015–2014عودة العالقات بني الطرفني مبا ي�شمل “تخفيف”
احل�صار عن قطاع غزة ولي�س “ك�رسه” كما ن�صت ال�رشوط الرتكية الثالثة املعلنة للتطبيع ،وعدم
عودة العالقات بني الطرفني حلالة “التحالف” الذي �ساد يف ت�سعينيات القرن الع�رشين.7

تخللت ال�سنتان � 2017–2016أجندة تركية حملية مزدحمة ،يف مقدمتها حماولة االنقالب
الفا�شلة �صيف  2016ومكافحة التنظيم املوازي يف م�ؤ�س�سات الدولة ،واملواجهة الع�سكرية مع
حزب العمال الكرد�ستاين )،Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanê—PKK
وم�سار مت�سارع يف ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية ب�شكل عام نحو تدوير الزوايا مع عدد من الدول،
كما ت�ضمنتا احلدثَ الأبرز على �صعيد الق�ضية الفل�سطينية ،وهو اتفاق تطبيع العالقات مع دولة
االحتالل يف حزيران /يونيو .2016
l
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ولأن ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية جتاه خمتلف الق�ضايا ،ومنها الق�ضية الفل�سطينية ،تتحدد وفق
واملتغريات الإقليمية والدولية امل�ؤثرة يف �سيا�سة تركيا
عوامل ثالثة ،هي :امل�شه ُد الداخلي يف تركيا،
ُ
وتطورات تلك الق�ضية ،فثمة �أهمية تفر�ض نف�سها لتحليل متغريات ال�سيا�سة
اخلارجية عموما ً،
ُ
اخلارجية الرتكية و�أ�سبابها وتداعياتها قبل اخلو�ض يف حمطات املقاربة الرتكية للق�ضية الفل�سطينية
خالل ال�سنتني ال�سابقتني.

متغريات ال�سيا�سة اخلارجية:
�شهدت تركيا بدءا ً من �سنة  2015جدالً حمتدما ً حول �سيا�ستها اخلارجية و�رضورة تعديل
بو�صلتها وعودتها �إىل �سابق عهدها ،وهي نقا�شات مل تقت�رص على قطاع الباحثني والإعالميني،
و�إمنا ا�شرتك بها م�س�ؤولون يف احلزب احلاكم واحلكومة ،و�صل ذروته مع ا�ستقالة حكومة �أحمد
داود �أوغلو  Ahmet Davutoğluوت�سلّم بن علي يلدرم  Binali Yıldırımرئا�سة احلكومة بعده،
والذي �أعلن عن الإطار الناظم ل�سيا�سة حكومته اخلارجية حتت �شعار “تقليل عدد اخل�صوم وتكثري
عدد الأ�صدقاء” يف املنطقة والعامل .8وكان من �أهم �أ�سباب مراجعات ثم متغريات ال�سيا�سة اخلارجية
الرتكية ما يلي:
�أوالً� :إخفاق تركيا يف �إحداث اخرتاقات مهمة يف ال�سيا�سة اخلارجية ،خ�صو�صا ً يف �سورية،
تغي املوقف الدويل من نظام الأ�سد ،فيما يتعلق بنزع ال�رشعية عنه متهيدا ً لإ�سقاطه� ،إىل
ال �سيّما بعد ّ
قبول �ضمني بالتعاون معه للق�ضاء على ما ي�سمى “الإرهاب”.
ثانياً :دفعت تركيا ثمن مواقفها الداعمة للقوى الثورية العربية �سيا�سياً ،واقت�صادياً ،واجتماعياً،
و�أحيانا ً �أمنياً ،من بينها فاتورة ا�ست�ضافة �أكرث من ثالثة ماليني الجئ �سوري ،وحتري�ض بع�ض
الدول العربية عليها ،و�إلغاء اتفاقيات اقت�صادية مثل اتفاقية الرورو Ro-Ro Agreement
البحرية مع م�رص ،9وتوقف �آلية احلوار اال�سرتاتيجي رفيع امل�ستوى بني تركيا وجمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي Turkey-Gulf Cooperation Council (GCC) High Level Strategic
 ،Dialogueوا�ستهدافها بالعمليات الإرهابية واالنتحارية.
ثالثاً :العزلة التي عانت منها �أنقرة يف الإقليم بعد انقطاع �أو تراجع العالقات مع كل من �إيران،
والعراق ،و�سورية ،وم�رص ،والإمارات ،ودولة االحتالل ثم الحقا ً رو�سيا.
رابعاً :الأجندة الرتكية املحلية املزدحمة ب�أحداث خطرية ومتالحقة ،والتي �أدت ل�ضعف قدرة
تركيا على الرتكيز والإجناز يف امللفات اخلارجية� ،أهمها �أحداث جزي بارك  Gezi Parkيف حزيران/
يونيو  ،102013ثم حملة “االنقالب الق�ضائي” يف نهاية ال�سنة نف�سها ،11ثم ا�ستئناف حزب العمال
الكرد�ستاين لعملياته الع�سكرية داخل املدن والبلدات جنوب �رشقي البالد يف متوز /يوليو ،2015
376

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
�إ�ضافة �إىل عدة معارك انتخابية فر�ضت نف�سها ونتائجها وا�ستحقاقاتها على حزب العدالة والتنمية
) The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi—AKPاحلاكم.
l

خام�ساً :ال�ضغوط الغربية على تركيا ،ملحاولة �إعادة احتوائها �ضمن املنظومة الغربية ،بعد �أن
�أبدت توجها ً نحو هام�ش من اال�ستقاللية يف �سيا�ستها اخلارجية.
�ساد�ساً :الأزمة الرتكية  -الرو�سية على خلفية �إ�سقاط املقاتلة الرو�سية يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 ،2015والتي نتج عنها خ�سارتان ا�سرتاتيجيتان لرتكيا :الأوىل ع�سكرية  -ميدانية يف امل�شهد
ال�سوري؛ والثانية �سيا�سية  -ا�سرتاتيجية باحلاجة لالقرتاب مرة �أخرى من املوقف الغربي ،12ثم
ا�ستحقاقات التقارب مع رو�سيا يف الق�ضية ال�سورية حتديداً.
�سابعاً :املحاولة االنقالبية الفا�شلة يف متوز /يوليو  ،2016بكل تداعياتها الع�سكرية ،والأمنية،
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،وفر�ض حالة الطوارئ امل�ستمرة حتى كتابة هذا التقرير ،ومكافحة
التنظيم املوازي يف الداخل واخلارج ك�أولوية للحكومة الرتكية ،وازدياد التوتر يف عالقات تركيا
الغربية ،ومبا ت�ضمنته �أي�ضا ً من ر�سائل �ضغط من اخلارج ،و�صلت ل�صانع القرار الرتكي بالرغم
من ف�شل املحاولة.
وتبلورت املتغريات اال�سرتاتيجية يف ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية يف ثالثة �سياقات رئي�سية هي:
الأول :البحث عن �رشاكات جديدة يف املنطقة ،كما ح�صل مع قطر ،ثم املحاولة مع اململكة العربية
ال�سعودية ،و�صوالً م�ؤخرا ً للتفاهمات مع كل من رو�سيا و�إيران.
الثاين :التحول التدريجي من االعتماد الكلي على “القوة الناعمة” يف ال�سيا�سة اخلارجية �إىل ما
ميكن اعتبارها حالة هجينة مع القوة اخل�شنة� ،أو ما قد ميكن ت�سميتها “القوة اخل�شنة الن�سبية”.
ومن �أمثلة ذلك تطوير ال�صناعات الع�سكرية ،و�إن�شاء قواعد ع�سكرية خارج البالد يف كل من قطر
وال�صومال ،والعمليات الع�سكرية خارج احلدود مثل مع�سكر بع�شيقة ،ودرع الفرات ،وعملية �إدلب.
الثالث :حماوالت �إعادة العالقات �أو تدوير الزوايا وتخفيف ح ّدة اخلالف مع بع�ض الدول مثل
رو�سيا والإمارات ودولة االحتالل ،وفق مبد�أ “تقليل عدد اخل�صوم وتكثري عدد الأ�صدقاء”.13

العالقات مع الأطراف الفل�سطينية:
يف ال�سنتني ال�سابقتني ،اللتني �شهدتا عودة العالقات الديبلوما�سية بني �أنقرة وتل �أبيب واملحاولة
االنقالبية الفا�شلة ومتغريات مهمة يف ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية ،ثمة �أهمية خا�صة لتناول
العالقات الرتكية  -الفل�سطينية يف ُبع َديها التقليديني� ،أي ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س ،وبعد
ثالث م�ستجد هو القيادي الفتحاوي ال�سابق حممد دحالن.
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على امل�ستوى الر�سمي ،تكررت زيارات الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �إىل تركيا ،حيث
زارها يف ني�سان� /أبريل  2016والتقى الرئي�س رجب طيب �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan
على هام�ش القمة الـ  13ملنظمة التعاون الإ�سالمي .14وكرر الزيارة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر 2016
والتقى خاللها بالرئي�س �أردوغان ،ورئي�س الوزراء بن علي يلدرم ،ورئي�س الربملان �إ�سماعيل
كهرمان  .15İsmail Kahramanوكانت الزيارة الأهم يف �آب� /أغ�سط�س من �سنة  2017والتي
و�ضعت ملف امل�صاحلة الفل�سطينية الداخلية على ر�أ�س �أجندتها� ،إ�ضافة للعالقات الثنائية و�آخر
التطورات يف فل�سطني املحتلة ،وخ�صو�صا ً ب�ش�أن القد�س وامل�سجد الأق�صى وم�سرية “ال�سالم” مع
“�إ�رسائيل” ،وفق بيان لرئا�سة اجلمهورية الرتكية.16
ويبدو �أن الأمر الذي �ساعد على تكرار هذه الزيارات ،وطلب عبا�س من �أنقرة لعب دور يف
امل�صاحلة الفل�سطينية؛ هو رغبته يف موازنة العالقات الرتكية مع حما�س ،واال�ستفادة من متغريات
ما بعد اتفاق تطبيع العالقات ،وحماولة الت�أثري على م�سار التقارب بني حما�س ودحالن� ،إ�ضافة
ل�سعيه للتخفيف من ال�ضغوط العربية عليه.
عب وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض
بعد اتفاق �إعادة العالقات بني تركيا و“�إ�رسائيل”ّ ،
املالكي عن ترحيب ال�سلطة الفل�سطينية باالتفاق ،م�ؤكدا ً �أن �أي جهود تركية يف قطاع غزة ينبغي
�أن متر عرب احلكومة الفل�سطينية .17كما ات�صل الوزير �أي�ضا ً بنظريه الرتكي با�سم الرئي�س عبا�س
�إثر املحاولة االنقالبية الفا�شلة يف متوز /يوليو  ،2016مهنئا ً تركيا “بانت�صار الدميقراطية وهزمية
االنقالبيني” .18ومما يدلل على تطور العالقة بني الطرفني ،قرار �أنقرة بتحويل ع�رشة ماليني
دوالر خلزينة ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل مبا�رش للمرة الأوىل ،بعد �أن كانت تنفذ امل�شاريع يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967عرب وكالة التن�سيق والتعاون الرتكية (تيكا) Turkish
Cooperation and Development Agency (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

) ،Başkanlığı—TİKAح�سبما ذكر ال�سفري الفل�سطيني يف �أنقرة فائد م�صطفى ،وهو القرار
الذي اتخذ بعد لقاء رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل مع الرئي�س الرتكي على هام�ش امللتقى الدويل
لأوقاف القد�س .19International Forum on al-Quds Waqfs
l

على �صعيد العالقة مع حركة حما�س ،توا�صلت اللقاءات الرتكية مع قيادتها ،ومنها لقاء رئي�س
الوزراء يف حينها �أحمد داود �أوغلو مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق حلما�س خالد م�شعل يف الدوحة
يف ني�سان� /أبريل  .202016بيد �أن تقدم املفاو�ضات بني �أنقرة وتل �أبيب ،بخ�صو�ص االتفاق ،و�ضع
العالقات بني تركيا وحما�س حتت املجهر ،يف ظ ّل حديث بع�ض التقارير عن ا�شرتاط “�إ�رسائيل”
قطع تركيا العالقة معها قبل االتفاق ،21وهو ما رف�ضه اجلانب الرتكي .22وقد نفى وزير اخلارجية
الرتكي وجود هذا ال�رشط و�أكد على ا�ستمرار اللقاءات مع احلركة “من �أجل حتقيق الوحدة يف
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فل�سطني بني حما�س وحركة فتح ،وللم�ساهمة يف م�سرية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط” ،م�ضيفا ً �أن
“�إ�رسائيل اليوم �أي�ضا ً تعرتف �أنه ال ميكن �إقامة �سالم دائم من دون حما�س”.23
وقد حر�ص اجلانب الرتكي على �إظهار مباركة الطرفني الفل�سطينيني الأهم (فتح /ال�سلطة
وحما�س) لالتفاق ،حيث ا�ستقبل �أردوغان م�شعل قبل الإعالن عن االتفاق بيومني ،24و�أ�شار
الحقا ً �إىل �أن عبا�س وم�شعل “يقيّمان الو�ضع ب�شكل �إيجابي” .25وقد ع ّقبت حما�س على االتفاق
ببيان جتنب ت�أييده ب�شكل مبا�رش ،لكنه �شكر “الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان وللجهود
الرتكية الر�سمية وال�شعبية املبذولة مل�ساعدة �أهلنا يف غزة ،والتخفيف من ح�صارها” .26وقد
قابلت �أنقرة ذلك با�ستمرار العالقة مع حما�س على الرغم من ال�شكاوى الإ�رسائيلية ،27كما رف�ض
�أردوغان يف لقائه مع القناة العربية الثانية اعتبارها “حركة �إرهابية” ،و�إمنا “جهة �سيا�سية ن�ش�أت
العتبارات وطنية”.28
غابت ،بعد االتفاق الرتكي يف تل �أبيب ،اللقاءات الرتكية الر�سمية العلنية مع قيادات حما�س،
التغي القيادي يف حما�س ،والذي نقل قيادتها �إىل داخل قطاع
وهو تطور �أ�سهم به الحقا ً و�إىل ح ّد ما
ّ
غزة .لكن يف املقابل ا�ستمرت بع�ض اللقاءات غري املعلنة ،وم�شاركة بع�ض قيادات حما�س يف �أن�شطة
مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين الرتكية� ،إ�ضافة للتخاطب عرب البيانات الر�سمية واالت�صاالت الهاتفية،
مثل بيان حما�س بعد االنقالب الفا�شل الذي هن�أ “ال�شعب الرتكي والقيادة الرتكية وعلى ر�أ�سها
الرئي�س رجب طيب �أردوغان ،بف�شل حماولة االنقالب الع�سكري على اخليار الدميقراطي”،29
وات�صال وزير اخلارجية الرتكي لتهنئة الرئي�س اجلديد للمكتب ال�سيا�سي حلما�س �إ�سماعيل
هنية .30غري �أن بع�ض الت�رصيحات الرتكية و�ضعت م�سافة بينها وبني حما�س ،مثل ت�رصيح
املعي يف “�إ�رسائيل” كمال �أوكيم  Kemal Ökemعن �أن “�أنقرة ت�ؤيد ال�شعب الفل�سطيني يف
ال�سفري ّ
قطاع غزة ولي�س حركة حما�س” ،31بينما �أ�شادت القيادات الرتكية بوثيقة حما�س ال�سيا�سية،32
وباتفاق امل�صاحلة مع حركة فتح.33
و�أما ال�ضلع الثالث يف اجلانب الفل�سطيني ،وهو حممد دحالن ،فمثَّل اجلانب ال�سلبي يف العالقات
الرتكية  -الفل�سطينية يف الفرتة  .2017–2016فقد بد�أت و�سائل الإعالم الرتكية التحذير من دوره
يف انقالب و�شيك يف تركيا ب�شكل مبكر ،34كما �أ�شارت بع�ض التقارير �إىل �أنه يخطط التهام تركيا
بدعم داع�ش ،عرب اعرتافات ملفقة لعنا�رص تتبع له .35وبعد املحاولة االنقالبية الفا�شلة ،ت�ص ّدر
دحالن عناوين ال�صحف وو�سائل الإعالم الرتكية ،باعتباره الو�سيط الذي من خالله دبرت دولة
الإمارات العربية املتحدة لالنقالب36؛ بل وباعتباره م�س�ؤوالً عن �أحداث �شغب �سابقة مثل
جزي بارك يف �سنة  ،2013وقد دعم هذه التقارير ا�ست�ضافة قناة “الغد” املرتبطة به لفتح اهلل
غولن  ،Fethullah Gülenاملتهم الأول يف املحاولة االنقالبية الفا�شلة .37وقد ح ّذرت �صحيفة
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يني �شفق  Yeni Şafakاملقربة من حزب العدالة والتنمية من �أن ا�ستهداف الإمارات لرتكيا عرب
دحالن لن يتوقف ،و�أن الأزمة اخلليجية وح�صار قطر حمطة جديدة يف هذا اال�ستهداف من باب
االقت�صاد هذه املرة ،38حمذر ًة من �إن�شائه مع�سكرا ً يف �سيناء امل�رصية لتدريب �آالف املقاتلني لتنفيذ
عمليات �ض ّد تركيا ،وال�سودان ،وقطر.39
ولعل هذه ال�صورة ،بالغة القتامة لدحالن يف ال�ش�أن الرتكي ،كانت من �أ�سباب “عتب” �أنقرة على
حما�س يف لقاءاتها معه يف القاهرة يف حزيران /يونيو  ،2017وقد ر�أى بع�ض املراقبني �أن ا�ست�ضافتها
لعبا�س ،بعدها ،ر�سالة وا�ضحة عن عدم ر�ضاها عن هذا امل�سار.40

العالقات الرتكية – الإ�رسائيلية:
منذ القطيعة الديبلوما�سية �إثر اعتداء القوات الإ�رسائيلية على نا�شطي �سفينة مايف مرمرة
 Mavi Marmara Shipو�سقوط ع�رشة �شهداء �أتراك على متنها� ،أ�رصت تركيا على �رشوط ثالثة
لتطبيع عالقاتها مع دولة االحتالل ،هي االعتذار عما ح�صل ،وتعوي�ض عوائل ال�شهداء ،وك�رس
احل�صار عن غزة .تكررت اللقاءات بني اجلانبني دون نتيجة تذكر حتى �آذار /مار�س �سنة ،2013
حني اعتذر بنيامني نتنياهو من �أردوغان ،ب�ضغط من الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما .41ثم وافقت
“�إ�رسائيل” �سنة  2014على تعوي�ض �أ�رس ال�ضحايا مببلغ  20مليون دوالر ،دون �أن تنفذ ذلك.42
ومنذ الن�صف الثاين من  2015بد�أت احلمالت الإعالمية بني اجلانبني باخلفوت نتيجة اللقاءات
التي بدت قريبة من توقيع االتفاق ،لدرجة �أن الدور الإ�رسائيلي املفرت�ض يف املحاولة االنقالبية
الفا�شلة �صيف  2016مل ي�أخذ �إال حظا ً قليالً من النقا�ش ،43على الرغم من �أن بع�ض امل�س�ؤولني
الإ�رسائيليني مل يخفوا رغبتهم بنجاح االنقالب على �أردوغان واحلكومة الرتكية.44
يف � ،2016/6/27أعلن رئي�س الوزراء الرتكي ر�سميا ً عن التو�صل لتفاهم يعيد العالقات
الديبلوما�سية مع “�إ�رسائيل” ،م�ؤكدا ً �أنه �سي�سهم ب�شكل كبري يف رفع احل�صار عن ال�شعب
الفل�سطيني عامة وقطاع غزة ب�شكل خا�ص ،والفتا ً �إىل �أن تطبيع العالقات ي�شمل كافة املجاالت ،و�أن
العالقات االقت�صادية والتعاون حول امل�سائل املتعلقة باملنطقة تندرج �ضمن �أولويات الطرفني.45
ويف اليوم التايل ،حتدث الرئي�س الرتكي �أردوغان عن االتفاق ،مو�ضحا ً �أنه بحث املو�ضوع مع
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل،
و�أن “امل�س�ؤولني الفل�سطينيني يقيّمون الو�ضع ب�شكل �إيجابي” ،م�ؤكدا ً على �أن تركيا “رف�ضت لغاية
اليوم �أي �رشوط �أو �ضغوط من �ش�أنها الإخالل بحقوق الفل�سطينيني” ،وقال ب�أن �أول �سفينة تركية
حمملة بع�رشة �آالف طن (قرابة  10ماليني كغ) من امل�ساعدات الإن�سانية �ستتحرك خالل �أيام �إىل
قطاع غزة.46
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وردا ً على تقارير �إ�رسائيلية حتدثت عن �أن بنود االتفاق ت�ضمنت التزامات تركية جتاه عمل
حما�س الع�سكري �ض ّد “�إ�رسائيل” ،47نقلت وكالة �أنباء الأنا�ضول  Anadolu Agencyعن م�س�ؤول
تركي رفيع امل�ستوى �أن “االتفاق ال يت�ضمن �أي بند يتعلق بحركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)”.48
كما �أكد �أردوغان يف حديثه للقناة العربية الثانية على �أن “حركة حما�س لي�ست �إرهابية ،و�إمنا جهة
�سيا�سية ن�ش�أت العتبارات وطنية”.49
وقد حر�ص امل�س�ؤولون الأتراك على الت�أكيد على �أن اتفاق تطبيع العالقات مع “�إ�رسائيل” ال
يعني �سكوت �أنقرة على االنتهاكات الإ�رسائيلية ،وفق ما �رصح وزير اخلارجية مولود جاوي�ش
�أوغلو  ،50Mevlüt Çavuşoğluوال تغريا ً جوهريا ً يف املوقف الرتكي من الق�ضية الفل�سطينية ،كما
جاء على ل�سان الناطق با�سم رئا�سة اجلمهورية �إبراهيم كالني .51İbrahim Kalın
ت�ضمنت بنود التفاهم عودة العالقات الديبلوما�سية بني البلدين ،على �أ�سا�س دفع “�إ�رسائيل”
مبلغ  20مليون دوالر كتعوي�ضات لأقارب ال�ضحايا مقابل �إعفائها و“مواطنيها من كل �أ�شكال
امل�س�ؤولية حيال طلب �أ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني (اعتباريني) با�سم اجلمهورية الرتكية،
حماكمتها قانونيا ً يف تركيا ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بخ�صو�ص حادثة �سفينة مايف مرمرة”.52
وقد خل�ص يلدرم اخلطوات الالحقة كالتايل:
�أوالً :تفعيل ال�سفارات وتعيني �سفراء لدى الدولتني فور م�صادقة الطرفني على التفاهم.
ثانياً :يتوىل الربملان الرتكي والوزارات املعنية يف تل �أبيب عملية امل�صادقة على التفاهم.
ثالثاً :ا�ستكمال توكي (م�ؤ�س�سة الإ�سكان الرتكية)  TOKİم�شاريعها يف غزة.
رابعاً :ت�رسيع �إن�شاء املنطقة ال�صناعية يف منطقة جنني.53
وقد �صادق الربملان الرتكي على م�رشوع القانون املتعلق بتطبيع العالقات مع “�إ�رسائيل” يف
� 20آب� /أغ�سط�س ،54و�أقرها الرئي�س يف .552016/9/1
عند تقييم االتفاق وتداعياته ،ثمة �إيجابيات �شكلية �أو تف�صيلية قد تلم�س الفل�سطينيني ،مثل
�إجراءات تخفيف احل�صار (التي ميكن لالحتالل �أن يرتاجع عنها الحقاً)� ،أو �إمكانية لعب تركيا
دورا ً �ضاغطا ً على االحتالل �أو �ضابطا ً ملواقفه الحقاً .لكن هذه “الإيجابيات” املفرت�ضة تكاد تكون
ال ت�ساوي �شيئا ً �أمام اخل�سائر اال�سرتاتيجية لتقارب دولة م�سلمة بحجم تركيا مع دولة االحتالل،
وعودة التن�سيق اال�ستخباري والع�سكري بينهما� ،إ�ضافة �إىل عمل دولة االحتالل على ك�رس احلاجز
النف�سي الذي بني على �صعيد ال�شعب الرتكي على مدى �سنوات ،و“تعاون” الطرفني يف امل�ؤ�س�سات
الدولية؛ وهو الذي بد�أ قبل �إبرام االتفاق ،حني رفعت تركيا “الفيتو” على م�شاركة الكيان يف
مناورات حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) )،North Atlantic Treaty Organization (NATO
l
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ومل تعرت�ض على اختيار جمموعة �أوروبا الغربية ودول �أخرى Western European and

) Others Group (WEOGاملر�شحه لرئا�سة اللجنة القانونية يف الأمم املتحدة ،وهو ما ح�صل
يف .562016/6/13
l

تالحقت اخلطوات بني الطرفني ،ف�س ّمت “�إ�رسائيل” �سفريها يف �أنقرة ،و�س َّمت تركيا �سفريها يف
تل �أبيب يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،572016و�أ�سقطت حمكمة تركية الدعاوى املرفوعة �ض ّد ال�ضباط
الإ�رسائيليني الأربعة املحاكمني غيابيا ً يف ق�ضية االعتداء على �سفينة مرمرة يف كانون الأول /دي�سمرب
من ال�سنة نف�سها .58و�أعلن الطرفان يف ال�شهر نف�سه عن بدئهما مفاو�ضات لإبرام “اتفاق حممي”
ب�ش�أن الغاز الطبيعي يف حقول �رشقي البحر الأبي�ض املتو�سط.59
وكما كان متوقعاً ،فلم تعد العالقات بني الطرفني ملا كانت عليه قبل العدالة والتنمية ،حتديدا ً يف
الفرتة الذهبية لها يف ت�سعينيات القرن الع�رشين .فا�ستمرت الت�رصيحات الت�صعيدية من اجلانبني
يف عدة حمطات ،حيث ر�أى رئي�س الكني�ست يف �أيار /مايو � 2017أن “�أردوغان كان وما زال عدوا ً
لإ�رسائيل”60؛ كما حدث �سجال بني وزارتي خارجية اجلانبني �إثر ت�رصيحات �أردوغان املطالبة
لتل �أبيب برفع البوابات الإلكرتونية عن امل�سجد الأق�صى يف متوز /يوليو  ،2017حيث و�صف
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الرتكية ح�سني مفتي �أوغلو  Hüseyin Müftüoğluت�رصيحات
نظريه الإ�رسائيلي عمانوئيل نح�شون  Emmanuel Nahshonوالتي هاجمت الرئي�س الرتكي،
بـ“الوقحة”.61
وقد جاءت التنديدات الرتكية ب�إجراءات دولة االحتالل من خمتلف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،فدعت
وزارة اخلارجية الرتكية �إىل رفع احلظر “فورا ً” عن دخول امل�سجد الأق�صى ،62ور�أى الناطق
با�سم احلكومة الرتكية حينها نعمان كورتوملو�ش  Numan Kurtulmuşب�أن �إغالق “�إ�رسائيل”
للم�سجد الأق�صى “قرار م�ؤمل وال ميكن قبوله” .63كما ات�صل الرئي�س الرتكي بنظريه الإ�رسائيلي
م�ؤكدا ً على �رضورة “ال�سماح بدخول امل�سلمني للم�سجد الأق�صى” ،وداعيا ً �إىل �سحب البوابات
الإلكرتونية منه.64
و�ضمن �سل�سلة الت�رصيحات الرتكية يف االجتاه ذاته ،قال الرئي�س الرتكي �إن بالده “لن ت�سمح بحظر
الأذان يف القد�س” ،تعليقا ً على م�رشوع القانون الإ�رسائيلي الداعي لذلك .وح ّذر من “جمرد التفكري
بنقل ال�سفارة الأمريكية ملدينة القد�س” ،معتربا ً ذلك “خط�أ فادحا ً” .كما �أ�شاد بالوثيقة ال�سيا�سية
التي �أ�صدرتها حركة حما�س ،م�شريا ً �إىل �أنها “خطوة هامة �سواء من �أجل الق�ضية الفل�سطينية �أو
التوافق بني حركتي حما�س وفتح” .65جاء ذلك يف كلمته التي �ألقاها يف امللتقى الدويل لأوقاف القد�س،
�ضمن �سل�سلة من الأن�شطة والفعاليات الداعمة للق�ضية الفل�سطينية املُقامة على الأرا�ضي الرتكية،
مثل امل�ؤمتر الأول لرابطة برملانيون لأجل القد�س )Parliamentarians for Jerusalem (PFJ
l
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الدولية التي �أطلقت برعاية رئا�سة جمل�س ال�شعب الكبري (الربملان) الرتكي ،وم�شاركة �أردوغان
ورئي�س الوزراء وعدد كبري من الوزراء والنواب من العدالة والتنمية نهايات  ،662016وم�شاركة
م�س�ؤولني �أتراك يف امل�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج يف �شباط /فرباير  2017يف �إ�سطنبول.67
كما باركت �أنقرة اتفاق القاهرة بني حركتي فتح وحما�س برعاية م�رصية ،الذي ّ
مت توقيعه يف
 ،2017/10/12و�أكدت �أنها “�ستوا�صل دعم الأ�شقاء الفل�سطينيني جميعهم من �أجل التقدم بنجاح يف
م�سرية امل�صاحلة الوطنية التي نراها �رضورة من �أجل �سالم وا�ستقرار املنطقة”.68

العالقات االقت�صادية بني تركيا و“�إ�رسائيل”:
تقدمت تركيا خطوات يف تطبيع عالقاتها مع “�إ�رسائيل” ،بعد �أن كان من �أبرز نقاط التفاهم
الإ�رسائيلي – الرتكي الذي تو�صل الطرفان �إليه لإعادة العالقات بينهما يف الن�صف الثاين من
�سنة � ،2016أن تبد�أ “�إ�رسائيل” وتركيا مفاو�ضات ملد خط غاز من �آبار الغاز الإ�رسائيلية �إىل
رصح مدير عام وزارة البنية التحتية اال�رسائيلي �شا�ؤول مريدور Shaul
تركيا .69وبح�سب ما � َّ
 Meridorيف مقابلة له مع وكالة بلومربغ االقت�صادية الدولية ،يف كانون الأول /دي�سمرب ،2016
ف�إن مفاو�ضاتٍ جتري بني تركيا و“�إ�رسائيل” للتو�صل �إىل اتفاق بينهما ،ي�سمح بت�صدير الغاز �إىل
تركيا ابتداء من مطلع �سنة  2019عرب خط �أنابيب جديد ،على �أن يبقى هذا اخلط فعاالً حتى يف
حاالت تدهور العالقات بينهما .70و�أو�ضح رئي�س الوزراء الرتكي ،بن علي يلدرم ،يف ،2016/6/27
�أن تطبيع العالقات ي�شمل كافة املجاالت ،و�أن العالقات االقت�صادية والتعاون حول امل�سائل املتعلقة
باملنطقة ،تندرج �ضمن �أولويات الطرفني.71
على ال�صعيد االقت�صادي ،جرت عدة زيارات بني الطرفني بعد تطبيع العالقات ،فو�صل وزير
الثقافة وال�سياحة الرتكي نابي �أفجي  ،Nabi Avcıمع رئي�س احتاد الوكاالت ال�سياحية الرتكية
با�شاران �أولو�صوي  ،Başaran Ulusoyورئي�س احتاد الفندقيني الأتراك عثمان �آييك Osman
 ،Ayıkورئي�س جمعية امل�ستثمرين ال�سياحيني الأتراك علي مراد �إر�سوي  ،Ali Murat Ersoyيوم
� 2017/2/6إىل مطار بن جوريون الدويل  Ben Gurion International Airportيف تل �أبيب ،يف �أول
زيارة ر�سمية مل�س�ؤول تركي منذ �سنة  ،2010للم�شاركة يف حفل افتتاح “معر�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط لل�سياحة East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition
) ”(Emittبتل �أبيب ،وليلتقي مع �أ�صحاب �رشكات �سياحية من الأتراك والإ�رسائيليني ،كما يزور
معر�ضا ً لل�صور عن العالقات الرتكية الإ�رسائيلية يف �أحد املراكز الثقافية ،تنظمها وكالة الأنا�ضول.72
و�أعرب �أفجي عن �أمله “يف �أن ت�سهم عالقة بالده مع �إ�رسائيل يف �إنهاء ال�رصاع الفل�سطيني -
الإ�رسائيلي” .و�أ�شار �إىل �أنه بحث مع نظريه الإ�رسائيلي “تعزيز العالقات بني البلدين ،وخا�صة يف
القطاع ال�سياحي ،مو�ضحاً� ،أن � 260ألف �سائح �إ�رسائيلي زاروا تركيا خالل العام املا�ضي ،2015
l
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وال �أرى �أي �سبب مينع رفع العدد �إىل � 600ألف كما كان قبل �سنوات” .ولفت الوزير الرتكي �إىل �أن
عدد ال�سياح الأتراك الذين زاروا “�إ�رسائيل” خالل ال�سنة املا�ضية و�صل �إىل � 30ألفا ً “ونريد لهذا
العدد �أن يزداد �أي�ضا ً”.73
كما اختُتمت يف �أنقرة جولة حمادثات بني تركيا و“�إ�رسائيل” ،يف � ،2017/4/26شارك فيها
مندوبون من وزارتي خارجية الدولتني ،يف �إطار احلوار االقت�صادي بينهما .وقالت رئي�سة الوفد
الإ�رسائيلي ونائبة مدير عام وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية لل�ش�ؤون االقت�صادية ،يافا بن �آري
 ،Yaffa Ben-Ariللإذاعة الإ�رسائيلية الر�سمية (ري�شيت بيت) � ،Kol Israel-Reshet Betإنه
جرى البحث خالل املحادثات يف “توثيق وحتفيز التعاون االقت�صادي” ،الذي ي�أتي ا�ستمرارا ً
للحوار ال�سيا�سي بني مديري وزارتي اخلارجية الإ�رسائيلية والرتكية.74
وو�صل وفد اقت�صادي تركي �إىل “�إ�رسائيل” يف �أيار /مايو  ،2017ي�ض ّم �أكرث من  120من
رجال الأعمال ،من بينهم م�ص ّدرون ومديرون عامون ل�رشكات تركية كربى ،يف جماالت الطاقة
والبناء والطريان والغذاء والزراعة ،الأمر الذي ي�شري �إىل تعزيز العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية
بني الطرفني .ودعا رئي�س الوفد الرتكي حممد بويوكيك�شي  ،Mehmet Büyükekşiالذي ير�أ�س
جمل�س امل�ص ّدرين يف بالده� ،إىل م�ضاعفة حجم التبادل التجاري لرتكيا و“�إ�رسائيل” ،خالل فرتة
زمنية ال تتجاوز خم�سة �أعوام ،الفتا ً النظر يف حديث مع �صحيفة اجلريوزاليم بو�ست الإ�رسائيلية،
�إىل �أن “الوقت حان لتغيري ت�صور املواطنني الإ�رسائيليني جتاه الأتراك ،وكذلك الأتراك جتاه
الإ�رسائيليني” .و�أعرب عن ثقته ب�أن التجارة البينية بني البلدين ميكن �أن تنمو من  3.9مليارات
دوالر �إىل �أكرث من  10مليارات دوالر خالل اخلم�سة �أعوام املقبلة .و�ش ّدد على �أن تعزيز العالقات
بني رجال الأعمال الإ�رسائيليني والأتراك ،ال ي�ؤثر �إيجابا ً يف ال�سوق التجارية وح�سب ،بل �أي�ضا ً
بالعالقات ال�سيا�سية ،وعلى نحو متزايد.75
مل ت�ؤثر �أحداث �أ�سطول احلرية و�سفينة مرمرة� ،سلبيا ً على العالقات التجارية بني البلدين،
كما كان مفرت�ضاً ،ولكن العالقات �أخذت باالزدهار ،ففي متوز /يوليو � ،2017أكد �إيتان نائيه
� ،Eitan Na’ehسفري “�إ�رسائيل” يف تركيا� ،أن واقع العالقات التجارية بني البلدين ال يعتمد
على ا�ستقرار العالقات ال�سيا�سية ،وقال �إن حجم التجارة بني كال البلدين يف وقتنا هذا و�صل �إىل
�أربعة مليارات دوالر �سنويا ً تقريباً ،و�أ�ضاف �أن هناك احتمال كبري �أن يت�ضاعف.76

العالقات االقت�صادية بني تركيا والفل�سطينيني:
ا�ستمرت ال ِهبَات والتربعات الرتكية الر�سمية والأهلية للفل�سطينيني ،ففي �آذار /مار�س ،2016
بد�أت وكالة التن�سيق والتعاون الرتكية (تيكا) ،بتنفيذ م�رشوع �إن�شاء  320وحدة �سكنية على
م�ساحة � 20ألف م 2يف منطقة وادي غزة و�سط قطاع غزة ،بالإ�ضافة �إىل توفري البنى التحتية من
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طرق و�شبكات مياه و�رصف �صحي وكهرباء وغريها ،بتكلفة  13.5مليون دوالر ،وفقا ً ملدير مكتب
فل�سطني يف تيكا ،بولنت كوركماز .77Bülent Korkmaz
و�أعلنت تركيا يف �أيار /مايو  2016عن دعم م�شايف قطاع غزة بـ  1.5مليون دوالر ،لتلبية
االحتياجات الطارئة يف القطاع ال�صحي يف غزة ،وتوفري الوقود الالزم لـ  13م�ست�شفى يف القطاع
ملدة �ستة �أ�شهر ،بالإ�ضافة �إىل توفري عدة �أ�صناف من الأدوية الالزمة لرعاية املر�ضى حتت �إ�رشاف
منظمة ال�صحة العاملية وبالتن�سيق مع وزارة ال�صحة والأونروا.78
كما رممت جمعية حماية و�إحياء املرياث العثماين يف القد�س وجوارها (مرياثنا )MİRASIMIZ
الرتكية ،يف  45 ،2016/6/19م�سجدا ً تاريخيا ً و�أكرث من  70منزالً قدميا ً يف مدينة القد�س وباقي
الأرا�ضي الفل�سطينية ،بح�سب خال�ص موتلو  ،Halis Mutluامل�س�ؤول يف اجلمعية .و�أ�ضاف موتلو
�أن هناك �أربعة �آالف منزل قدمي يحتاج لل�صيانة يف البلدة القدمية بالقد�س ،م�شريا ً �إىل �أن �أ�صحاب تلك
املنازل رف�ضوا بيعها ،على الرغم من عر�ض �أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك ،م�ضيفاً“ :تريد �إ�رسائيل
تطهري القد�س من امل�سلمني”.79
وو�صلت يف � 2016/7/7إىل قطاع غزة� 36 ،شاحنة من امل�ساعدات الرتكية �إىل قطاع غزة عرب
معرب كرم �أبو �سامل جنوب قطاع غزة ،حمملة باملواد الغذائية ،بالإ�ضافة �إىل وقود �صناعي ملحطة
توليد الكهرباء.80
كما و�صل يف متوز /يوليو  2016وفد من وزارة الطاقة الرتكية ير�أ�سه ممثل تركيا لدى فل�سطني
ال�سفري م�صطفى �سارنيت�ش � ،Mustafa Sarnıçإىل قطاع غزة عرب حاجز بيت حانون (�إيريز) لدر�س
�سبل ح ّل �أزمة الكهرباء املتفاقمة منذ ع�رشة �أعوام .وعقد الوفد الرتكي عدة لقاءات مع م�س�ؤولني
يف �سلطة الطاقة التي تديرها حركة حما�س يف القطاع لإيجاد احللول املثلى لأزمة الكهرباء .وكان
وفد وزارة الطاقة الرتكية عقد �أي�ضا ً اجتماعا ً مع م�س�ؤولني يف �سلطة الطاقة الفل�سطينية يف رام اهلل
و�سط ال�ضفة الغربية ،لالطالع على ر�ؤيتهم وموقفهم من �سبل ح ّل �أزمة الكهرباء ،كما التقى الوفد
م�س�ؤولني �إ�رسائيليني للغاية نف�سها.81
و�أعلن وزير الرتبية والتعليم العايل �صربي �صيدم ،يف  ،2017/6/10عن م�صادقة الربملان
الرتكي على االتفاقية اخلا�صة بالتعاون يف جمال التعليم بني فل�سطني وتركيا .وقال �صيدم�“ :إن كل
املتحدثني من �أع�ضاء جمل�س الأمة [الربملان] الرتكي الكبري خالل النقا�ش الربملاين حول االتفاقية،
�أكدوا �أهمية دعم فل�سطني وقطاع التعليم فيها” .و�أ�شار �إىل �أن االتفاقية املوقعة بني اجلانبني ت�شمل
تعزيز التعاون الأكادميي يف جماالت التعليم كافة� ،إ�ضاف ًة �إىل �إدخال تقنية احلا�سوب اللوحي
الرتكية� ،ضمن امل�رشوع الرتبوي الرتكي “الفاحت” �إىل املدار�س الفل�سطينية؛ وذلك ان�سجاما ً مع قرار
احلكومة الفل�سطينية بخ�صو�ص “رقمنة” التعليم.82
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وخالل الفرتة  ،2017/6/23–21و�صلت نحو � 19شاحنة تركية للجانب الفل�سطيني عرب
معرب كرم �أبو �سامل ،حتمل مالب�س ،وقرطا�سية ،ولعب للأطفال ،وطرود غذائية ،ودراجات
هوائية ،وكرا�سي متحركة .83ووزعت هيئة الإغاثة الإن�سانية وحقوق الإن�سان واحلريات

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

يف قطاع غزة يف �أيلول� /سبتمرب  ،2017حلوم �أ�ضاحي العيد على نحو �ستة �آالف �أ�رسة فقرية.
ووفقا ً لتقارير �أعدتها م�ؤ�س�سات دولية ،ف�إن  %80من �سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون ب�سبب الفقر
والبطالة على امل�ساعدات الدولية من �أجل العي�ش ،فيما ما يزال  %40منهم حتت خط الفقر.84
l

l

l

من ناحية �أخرى ،انخف�ض حجم التبادل التجاري بني الطرفني من نحو  5.83مليارات دوالر
�أمريكي �سنة � ،2014إىل  4.4مليارات �سنة  ،2015ثم انخف�ض �إىل  4.34مليارات دوالر �سنة ،2016
غري �أنه عاد �إىل االرتفاع ليبلغ نحو  4.91مليارات دوالر �سنة ( 2017انظر جدول .)7/1
وتت�صدر املواد الكيماوية وم�شتقاتها امل�ستخدمة يف الت�صنيع ،واملولدات واملحوالت الكهربائية
قائمة ال�صادرات الرتكية �إىل “�إ�رسائيل” ،بينما تقابلها ال�سيارات ،و�سيارات ال�سباق ،واحلديد،
والفوالذ ،يف �صدارة قائمة ما ت�ستورده تركيا من “�إ�رسائيل”.85
جدول  :7/1حجم التبادل التجاري بني تركيا و“�إ�رسائيل” وفق الإح�صاءات الرتكية والإ�رسائيلية
( 2017–2014باملليون دوالر)

86

ال�صادرات الرتكية �إىل “�إ�رسائيل” الواردات الرتكية من “�إ�رسائيل”
ال�سنة وفق الإح�صاء وفق الإح�صاء
الإ�رسائيلي
الرتكي

حجم التبادل التجاري

وفق الإح�صاء وفق الإح�صاء وفق الإح�صاء وفق الإح�صاء
الإ�رسائيلي
الرتكي
الإ�رسائيلي
الرتكي

2017

3,409.5

2,895.9

1,505.1

1,414.2

4,914.6

4,310.1

2016

2,955.5

2,601.7

1,385.6

1,297.7

4,341.1

3,899.4

2015

2,698.1

2,446

1,672.5

1,701.1

4,370.6

4,147.1

2014

2,950.9

2,683.6

2,881.3

2,755.6

5,832.2

5,439.2

يف املقابل ،انخف�ضت الواردات الرتكية من ال�سلطة الفل�سطينية من  2.5مليون دوالر �سنة 2014

�إىل  2.3مليون دوالر �سنة  ،2015ثم ارتفعت لت�صل �إىل  3.4مليون دوالر �سنة  ،2016و 5ماليني
دوالر �سنة � .2017أما ال�صادرات الرتكية �إىل ال�سلطة الفل�سطينية فكانت مت�أرجحة بني االرتفاع
واالنخفا�ض حيث انخف�ضت من  90.9مليون دوالر �سنة � 2014إىل  82.2مليون دوالر �سنة ،2015
87
ثم ارتفعت �إىل  94.4مليون دوالر �سنة  ،2016ثم انخف�ضت �إىل  87.5مليون دوالر �سنة 2017
(انظر جدول .)7/2
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وي�شهد امليزان التجاري بني البلدين اختالالً كبريا ً ل�صالح تركيا بطبيعة احلال .وفيما تت�صدر
الفواكه الطازجة واملجففة كالتني ،والأنانا�س ،والأفوكادو ،واجلوافة ،واملاجنو قائمة ال�صادرات
الرتكية لأرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ت�صدر الأخرية لرتكيا منتجات املخابز من خبز،
وكعك ،وب�سكويت وغريها ،بالإ�ضافة �إىل ماء الورد�...،إلخ.88
جدول  :7/2حجم التبادل التجاري بني تركيا وال�سلطة الفل�سطينية وفق الإح�صاءات الرتكية
89
( 2017–2014بالألف دوالر)
ال�سنة
2017

ال�صادرات الرتكية �إىل ال�سلطة
الفل�سطينية
87,492.5

الواردات الرتكية من ال�سلطة
الفل�سطينية

2016

94,372.1

3,363.9

97,736

2015

82,224.2

2,343

84,567.2

2014

90,944.5

2,502.3

93,446.8

4,974.7

حجم التبادل التجاري
92,467.2

حمددات الدور الرتكي و�آفاقه امل�ستقبلية:
َ
طرف املعادلة الفل�سطينية
على الرغم من رغبتها وا�ستعدادها ومتتعها بعالقات جيدة مع
الداخلية ،ال تلعب تركيا دورا ً بارزا ً يف الق�ضية الفل�سطينية يف مو�ضوع امل�صاحلة الداخلية ،ب�سبب
احتكار م�رص �شبه الكامل للملف لأ�سباب كثرية.
و�أما على ال�صعيد الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي ،مبعنى مفاو�ضات الت�سوية بني ال�سلطة
و“�إ�رسائيل”� ،أو مفاو�ضات تبادل الأ�رسى واجلنود بني حما�س والأخرية� ،أو جهود رفع احل�صار
عن غزة ،فتبقى فر�ص تركيا للعب دور ما قائمة و�إن كانت �ضعيفة ،وتعتمد ب�شكل كبري على موازنة
العوامل امل�ساندة ،وتلك املعيقة للعب تركيا دورا ً فاعالً يف هذا امللف.
ومن �أهم حمفزات لعب تركيا حاليا ً وم�ستقبالً دورا ً بارزا ً على هذا ال�صعيد ما يلي:
الأول :الرغبة الرتكية بلعب دور فاعل� ،إدراكا ً منها لأهمية الق�ضية الفل�سطينية.
الثاين :قد تفتح عودة العالقات بني تركيا و“�إ�رسائيل” الباب نظريا ً لدور للأوىل ،كان غري ممكن

خالل �سنوات القطيعة ،وقد حر�صت �أنقرة على الت�أكيد على �أن ذلك يف �صالح الفل�سطينيني.
الثالث :قد ت�سهم خطوات “امل�صاحلة الفل�سطينية” م�ؤخرا ً بتحريك ملف الت�سوية بني ال�سلطة
وتل �أبيب.

الرابع :رغبة تركيا يف التو�سط يف ملف تبادل الأ�رسى بني حما�س والكيان ال�صهيوين.90
اخلام�س :الفراغات التي يرتكها تراجع الدور امل�رصي يف املنطقة عموماً ،قد ت�ساعد �أنقرة على

تفعيل ن�شاطها.
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يف املقابل ،ثمة عقبات وحتديات حقيقية �أمام � ّأي دور تركي فاعل وم�ؤثر ،يف مقدمتها:
�أوالً :تن ُّكر “�إ�رسائيل” لـ“حل الدولتني” واعتباره �شيئا ً من املا�ضي.
ثانياً :فجوة الثقة امل�ستمرة بني �أنقرة وتل �أبيب ،على الرغم من عودة العالقات الديبلوما�سية،
وما ر�سخته فرتة القطيعة من جفاء بني الطرفني ،من ال�صعب حموه وجتاوزه �رسيعاً.
ثالثاً :هدوء الق�ضية الفل�سطينية وجمود م�ساراتها املختلفة ،مبا ُي�ص ّعب من تدخل دولة مثل
تركيا ارتبطت مقارباتها للق�ضية يف ال�سنني الأخرية بحاالت الت�صعيد و�سخونة الأحداث.
رابعاً :امللفات الداخلية امللحة يف تركيا ،مبا ي�شغلها عن لعب �أدوار ذات ت�أثري يف الإقليم عامة ويف
الق�ضية الفل�سطينية خا�صة.
خام�ساً :امللفات الإقليمية الالهبة التي ت�ستنفد جهود تركيا ،ال �سيّما الق�ضيتني ال�سورية
والعراقية.
�ساد�ساً :عمل تل �أبيب يف الإقليم �ض ّد امل�صالح الرتكية ،مبا يف ذلك التوا�صل والتعاون مع

م�رص ،واليونان ،وقرب�ص يف ملف الغاز الطبيعي ،ودورها املفرت�ض يف املحاولة االنقالبية الفا�شلة
�صيف  ،912016ودعمها مل�سار ا�ستقالل كرد�ستان العراق الذي تعار�ضه �أنقرة.92
مبقارنة العوامل امل�ساعدة وتلك املعيقة ،ميكن القول �إن فر�ص لعب تركيا دورا ً فاعالً يف الق�ضية
الفل�سطينية يف املرحلة احلالية �ضعيفة ،خ�صو�صا ً يف ال�سنتني القادمتني  2018و ،2019باعتبار �أنها
�ستكون فرتة �إعداد للمحطات االنتخابية املهمة يف تركيا؛ وحتديدا ً البلدية يف �آذار /مار�س ،2019
والرئا�سية والربملانية املتزامنة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب من ال�سنة نف�سها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستبعاد
ح�صول متغريات جذرية و�رسيعة يف العوامل �سالفة الذكر.
�أما على املدى البعيد ،فثمة متغريات قائمة حاليا ً و�أخرى متوقعة م�ستقبالً قد حتمل جديدا ً على
�صعيد دور تركيا يف الق�ضية الفل�سطينية ،ومنها:
�أوالً� :أزمة العالقات الرتكية – الأمريكية :مرت العالقة بني الطرفني م�ؤخرا ً ب�أزمات متعددة
ومتتالية ،وميثل الدعم الأمريكي حلزب االحتاد الدميقراطي (الكردي) Democratic Union
) Party (Partiya Yekîtiya Demokrat—PYDو�أذرعه الع�سكرية يف �سورية ،ومماطلة وا�شنطن
يف ت�سليم فتح اهلل غولن� ،أهم امللفات العالقة بني الطرفني.93
l

وال �ش ّك �أن هذا التناق�ض يف امل�صالح بني الواليات املتحدة وتركيا من جهة ،والتقارب بني الأخرية
ورو�سيا من جهة �أخرى يفتحان �أمام �أنقرة �آفاقا ً وممكنات كثرية مل تكن متاحة يف ال�سابق على
�صعيد �سيا�ساتها يف املنطقة .ولأن العالقة مع دولة االحتالل ومقاربة الق�ضية الفل�سطينية �أحد �أهم
�أ�س�س ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة ،ف�إن م�سار العالقات مع �أنقرة ،واملر�شح ملزيد من التدهور
388

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
واال�ضطراب والرتاجع ورمبا الت�أزم ،يجعل من املنطقي انتظار مواقف تركية �أعلى �سقفا ً يف الق�ضية
الفل�سطينية ،مع ا�ستمرار هذا املنحنى ال�سلبي يف العالقات مع وا�شنطن.
ثانياً :التوتر مع االحتاد الأوروبي ) :European Union (EUتبدو عملية ان�ضمام �أنقرة
لالحتاد الأوروبي اليوم جممدة وثمة نداءات تت�صاعد يف �أروقة االحتاد تطالب ب�إلغاء م�سار
االن�ضمام برمته ،بعد قرار التو�صية من الربملان الأوروبي بتجميد التفاو�ض ،94وهو ما يريح �أنقرة
ن�سبيا ً من “الو�صائية” الأوروبية على �سيا�ستها اخلارجية يف املجمل.
l

ثالثاً :التقارب مع �إيران :بعد �أن و�صل التوتر لذروته بني الطرفني �سنة  ،2015حني نددت
تركيا بال�سيا�سات املذهبية لإيران؛ وردت �إيران بالتهديد ال�ضمني بتحويل �سورية �إىل مقربة
للجنود الأتراك ،95بد�أت حدة التوتر ترتاجع ولغة التن�سيق والتفاهم تتقدم على حمور العالقة بني
�أنقرة وطهران ،حتى و�صال �إىل حالة من التن�سيق والتعاون ،ب�سبب املخاطر واملهددات امل�شرتكة،
ويف مقدمتها م�سار اال�ستفتاء يف كرد�ستان العراق ،وتوتر العالقات الرتكية – الغربية ،وارتفاع حدة
خطاب الواليات املتحدة جتاه �إيران.96
وال �ش ّك �أن م�سار التقارب بني العا�صمتني الإقليميتني ،واملر�شح لال�ستمرار يف امل�ستقبل القريب،
�سيزيد من فجوة الثقة بني �أنقرة وتل �أبيب ،وهو عامل م�ؤثر يف الدور الرتكي يف الق�ضية الفل�سطينية،
خ�صو�صا ً يف حال حدثت تطورات دراماتيكية يف املنطقة ،كمواجهة حمتملة ب�أي م�ستوى بني
ال�سعودية و�إيران� ،أو تفعيل م�رشوع التطبيع اخلليجي  -العربي مع دولة االحتالل وتداعياته� ،أو
عقوبات �أمريكية �إ�ضافية على طهران� ،أو غريها.
رابعاً :التوجه �رشقاً� :سعت تركيا العدالة والتنمية منذ  ،2002وبالتدريج� ،إىل انتهاج �سيا�سة
متعددة الأبعاد �أو متعددة املحاور لإ�ضفاء �شيء من التوازن واملرونة عليها ،بعيدا ً عن ح�رصية
املحور الغربي التي �سيطرت عليها خالل احلرب الباردة .97وكانت النتيجة الأبرز لذلك طلبها
االن�ضمام ملنظمة �شنغهاي للتعاون ) Shanghai Cooperation Organization (SCOوك�سبها
�صفة “�رشيك حوار” فيها �سنة .982013
l

وكانت تركيا تعتزم توقيع عقد بقيمة  3.4مليارات دوالر ل�رشاء نظام دفاع جوي من ال�صني
�سنة  ،2013لكنها �رصفت النظر عن هذا الأمر بعد ذلك ب�سنتني ،قائلة �إنها �سرتكز على تطوير نظام
حملي .99ثم قامت تركيا بعد ذلك بعقد �صفقة �رشاء منظومة �أ�س � 400أو  S400ال�صاروخية يف
�أيلول� /سبتمرب  2017من رو�سيا.100
تع ّر�ض هذا التوجه النتكا�سة يف  2015ب�سبب �أزمة �إ�سقاط املقاتلة الرو�سية ،لكن العالقات عادت
بني الطرفني بت�سارع �شديد� ،أنتج تفاهمات عميقة يف الأزمة ال�سورية من �ضمنها الإطار الثالثي
املك ّون منهما �إىل جانب �إيران.
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التوجه امل�ستمر با�ضطراد �سي�سمح لرتكيا مب�ساحات �أو�سع للمناورة والفعل
وال �ش ّك �أن هذا
ّ
والت�أثري ،بعيدا ً عن ال�ضغوط الأمريكية والغربية ،ومن ذلك الق�ضية الفل�سطينية ،ال �سيّما �إذا ما
و�ضعنا يف احل�سبان توتر العالقات الرتكية  -الأمريكية ،والرتكية  -الأوروبية ،والتي ال يبدو �أنها
تنتظر انفراجات قريباً.
خام�ساً :بدء تطبيق النظام الرئا�سي :يراهن العدالة والتنمية على �أن بدء تطبيق النظام
الرئا�سي يف ت�رشين الثاين /نوفمرب � 2019سيم ّكن تركيا من امتالك قرارات �سيا�سية خارجية �أكرث
�رسعة وقوة وحيوية� ،إ�ضافة �إىل �إخ�ضاع دوائر وم�ؤ�س�سات �صنع القرار الأخرى للقيادة ال�سيا�سية
املنتخبة ،ومن بينها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ووزارة اخلارجية ،اللتني لعبتا وتلعبان دورا ً مهما ً يف جممل
ال�سيا�سة اخلارجية ،ويف م�سار العالقات مع الكيان ال�صهيوين حتديداً ،مبا قد ي�شري �إىل �أن النظام
الرئا�سي ،يف ظ ّل �أرجحية مر�شح العدالة والتنمية �أيا ً كان� ،سيكون ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية.
�ساد�ساً :ح ّل الأزمة ال�سورية :من البديهي القول �إن م�سار احلل يف �سورية الذي بد�أ وت�شارك
به خمتلف الأطراف مبا فيها تركيا ،على الرغم من �صعوبته وعقباته وطول مدته� ،سيخفف من
ا�ستنزاف الأخرية ويتيح لها �سيا�سة خارجية �أكرث ن�شاطا ً وقدرة على الت�أثري ،ومن جملة ذلك
�سيا�ستها جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
�سابعاً :انفراج يف العالقات الرتكية  -امل�رصية :وهو انفراج غري متوقع قريبا ً جدا ً لكنه لي�س
مرفو�ضا ً ب�شكل مبدئي من � ّأي منهما ،وقد اتخذ الطرفان فعالً بع�ض اخلطوات الأولية بخ�صو�ص
ذلك بحيث زارت وفود اقت�صادية من البلدين الطرف الآخر خالل الفرتة التي يغطيها التقرير.101
وقد يتيح ذلك االنفراج ،حال ح�صوله ،لأنقرة دورا ً على امل�ستوى ال�سيا�سي ،وكذلك على �صعيد
التعامل مع ح�صار غزة ،ولعل مقارنة �رسيعة بني دور تركيا خالل عدوان  2012على غزة (حني
كانت العالقات مع القاهرة جيدة) وما ا�ستطاعت �إجنازه ،وبني دورها خالل عدوان ( 2014حني
كانت العالقات جممدة) وما ا�ستطاعت فعله ،ت�شري �إىل ما قد يفتحه حت�سن العالقات بني الطرفني
من �إمكانات للدور الرتكي يف الق�ضية الفل�سطينية.102

خال�صة:
ثمة عوائق وعقبات كثرية �أمام لعب تركيا دورا ً م�ؤثرا ً و�إيجابيا ً يف الق�ضية الفل�سطينية ،بع�ضها
متعلق بعالقاتها مع خمتلف الأطراف ،وبع�ضها الآخر يرتبط ب�أزمات حملية و�إقليمية م�ؤثرة يف
�صناعة قرار �سيا�ستها اخلارجية .لكن ثمة بع�ض املتغريات املحتملة على املد َي ْي املتو�سط والبعيد
ميكن لها� ،إن حدثت وتفاعلت� ،أن تفتح �آفاقا ً لرتكيا للعب دور ٍفاعل ٍعلى هذا ال�صعيد ،خ�صو�صا ً �إذا
ما كان هناك ا�ستثمار فل�سطيني يف هذه املتغريات يعمل على ت�رسيعها وتثبيتها والبناء عليها ،وهي
م�س�ؤولية تقع على كاهل الك ّل الفل�سطيني.
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ثالث ًا� :إيران

مل تكن �إيران بطبيعة احلال خارج التحوالت التي ت�شهدها البيئة الإقليمية ،وال
خارج االهتمام بـ“احلرائق امل�شتعلة” وبتفاعالتها الإقليمية والدولية وت�أثرياتها
على �أمنها القومي ،وعلى همومها الداخلية؛ فهي �أي�ضا ً لديها �أولوياتها وخماوفها ور�ؤيتها
مل�ستقبل املنطقة .لكن من املهم الت�أكيد يف �إطار متابعة �سيا�سات �إيران جتاه الق�ضية الفل�سطينية
على �أمرين:
الأول� :أن ثوابت هذه ال�سيا�سة ال تنف�صل عن احلراك الفل�سطيني نف�سه ،الذي يفر�ض �أولويته
لي�س على �سيا�سات �إيران وحدها بل على �سيا�سات الدول الإ�سالمية الأخرى �أي�ضاً� .أي كلما
كان هذا احلراك قويا ً وفاعالً مثل انتفا�ضة ال�سكاكني �أو املقاومة يف غزة� ،أو �أي فعل �سيا�سي �أو
ديبلوما�سي ...ف�إن املواقف الإيرانية �ستكون �أكرث فاعلية و�أكرث ح�ضورا ً جتاه ق�ضية فل�سطني.
تعب دائما ً عن التزام ق�ضية فل�سطني لي�س على م�ستوى ت�أييد حقّ �شعب فل�سطني
الثاين� :أن �إيران ّ
الإن�ساين �أو “حل الدولتني” �أو ال�سالم� ،أو �سوى ذلك من الأدبيات التي تتوافق عليها معظم دول
العامل ،بل يف التزام �إيران الثابت ق�ضية املقاومة �ض ّد االحتالل .وميكن الت�أكد من هذا االلتزام يف
كل مواقف وت�رصيحات القادة الإيرانيني ال�سيا�سيني والع�سكريني .وبهذا تختلف �إيران عن باقي
الدول الإ�سالمية ،التي تعلن وت�ؤكد التزامها مبادرات الت�سوية ال�سلمية� ،أو تتجاوز ذلك �إىل التطبيع
املبا�رش حتى من دون حتقق هذه الت�سوية ال�سلمية ...و�إذا ا�ستعر�ضنا املواقف الإيرانية خالل
�سنتي  ،2017–2016ف�سوف نالحظ طبيعة هذا االلتزام بق�ضية املقاومة ،من خالل ت�رصيحات
القادة الإيرانيني ال�سيا�سيني والع�سكريني يف املنا�سبات املختلفة.
وعندما رفع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �سقف التهديدات لإيران منذ و�صوله �إىل
البيت الأبي�ض ،وجعل اخليارات كلها مفتوحة يف التعامل معها ،ف�إنه مل يكتف بالربط بني هذه
التهديدات وبني جتربة �إيران لل�صورايخ البالي�ستية فقط ،بل فعل ذلك �أي�ضا ً ب�سبب ما ر�أى �أنه
“رعاية �إيران للإرهاب” .واملق�صود من هذا “الإرهاب” كما هو معلوم دعم �إيران للمقاومة.
ويف هذا الإطار ك�شفت مواقع �إيرانية �شبه ر�سمية عن �رشوط االحتاد الأوروبي ال�سرتجاع
العالقات مع طهران بعد االتفاق النووي ،وو�صفتها بـ“ال�رشوط الوقحة” ،لأنها ت�ضمنت ع�رش
نقاط ،من بينها“ :التوقف عن دعم حمور املقاومة ،خ�صو�صا ً حزب اهلل”.103

التهديد الإيراين لـ“�إ�رسائيل”:
مل ت ُك ّ
ف �إيران عن توجيه التهديدات �إىل “�إ�رسائيل” ،وال عن الدعوات �إىل مقاومتها ،و�إىل العمل
من �أجل زوالها؛ وعلى �سبيل املثال:
• ر�أى قائد القوة اجلوف�ضائية التابعة للحر�س الثوري الإ�سالمي Islamic Revolutionary

 Guard Corpsالعميد �أمري علي حاجي زاده � Amir-Ali Hajizadehأن ال�صواريخ الإيرانية
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متاحة ل�شعوب فل�سطني ،ولبنان ،و�سورية ،والعراق ،وكل املظلومني بالعامل .وقال �إن “�إ�رسائيل”
حما�رصة اليوم من قبل الدول الإ�سالمية ،و�إن عمرها لي�س طويالً و�ستنهار يف احلرب حتى قبل
�إطالق هذه ال�صواريخ .و�أ�ضاف �أن �أعمال الكيان ال�صهيوين ال�رشيرة وا�ضحة لنا متاماً ،و�أن
مدى �ألفي كيلومرت ٍل�صواريخنا هي كذلك ملواجهة هذا الكيان من م�سافة بعيدة.104
• �أطلقت قوات احلر�س الثوري خالل املناورات ال�صاروخية �صواريخ حتمل باللغة العربية
العبارة ال�شهرية التي �أطلقها الإمام الراحل �آية اهلل اخلميني  Ayatollah Khomeiniحول حمو
“�إ�رسائيل” من الوجود .و�أفاد مرا�سل وكالة �أنباء فار�س  Fars News Agencyاملوفد �إىل منطقة
املناورات ،ب�أنه يف اليوم الثاين من املرحلة النهائية للمناورات ال�صاروخية للحر�س الثوريّ ،
مت
�إطالق �صاروخي قدر � Hأو  Qadr/ Ghadr Hمن مرتفعات الربز ال�رشقية (�شمال �رشق �إيران)
نحو �أهداف يف �سواحل مكران (جنوب �إيران) على بعد  1,400كم .وقد كتب عليها باللغة العربية:
“يجب �إزالة �إ�رسائيل من الوجود” (ישראל צריכה להימחק מעל).105
• �أكد املر�شد الأعلى الإيراين ،علي خامنئي � ،Ali Khameneiأن الكيان ال�صهيوين �سوف لن يكون
له وجود يف غ�ضون الـ  25عاما ً املقبلة .وقال خامنئي“ :رغم الأزمات امل�ستمرة التي يختلقها
حماة الكيان ال�صهيوين بهدف ن�سيان ق�ضية فل�سطني ،ف�إن هذه الأر�ض ال�رشيفة �ستتحرر بربكة
املقاومة وجهاد ال�شعب والف�صائل الفل�سطينية”.106
• �أعلن اجلرنال �أحمد كرمي بور  ،Ahmad Karimpourوهو م�ست�شار ع�سكري لقا�سم �سليماين
 ،Qassem Soleimaniقائد “فيلق القد�س” التابع للحر�س الثوري الإيراين� ،أن بالده “ح ّددت
كل املراكز املهمة” يف “�إ�رسائيل” ،مهددا ً بـ“تدمريها ب�صواريخ بعيدة املدى يف غ�ضون  7دقائق
و 30ثانية”� ،إذا تع ّر�ضت �إيران العتداء .و�أكد �أن طهران “جاهزة لر ّد حازم ومد ّمر على �أي
اعتداء ع�سكري” ،وزاد“ :حني يقول قائد الثورة (علي خامنئي) �إننا �سن�س ّوي تل �أبيب وحيفا
مع الأر�ض يف غ�ضون  7دقائق ،لو لزم الأمر ،فال مزاح يف الأمر ،وكل مدننا (ال�صاروخية) حتت
الأر�ض جاهزة لهذه العمليات ،وليعلم الكيان ال�صهيوين وحلفا�ؤه ذلك” .107وكرر املوقف نف�سه
من زوال “�إ�رسائيل” قائد اجلي�ش الإيراين اجلديد العميد عبد الرحيم مو�سوي Abdul Rahim
.108Al-Musawi
هذه املواقف التي تكررها القيادة الإيرانية ال�سيا�سية والع�سكرية من وجود الكيان الإ�رسائيلي
نف�سه ،دفعت اجلرنال يو�آف جاالنت ،وهو وزير وع�ضو يف املجل�س الوزاري امل�صغر� ،إىل الت�أكيد
“�أن �إيران هي العدو الأ�سا�س” .وقال جاالنت� ،إن النظر �إىل اخلريطة العامة ُيظهر “من دون ريب �أن
�إيران هي العدو” .وهي:
م�صدر ال�صالحية الأيديولوجية والإرهابية .هي الالعب الرئي�س �ضدنا طوال الوقت ويف
جميع ال�ساحات� .إيران تعمل �ض ّدنا اليوم يف خم�س �ساحات؛ هي قطاع غزة من خالل دعم
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حما�س واملنظمات الإرهابية ،ب�شكل رئي�سي اجلهاد الإ�سالمي ،حزب اهلل وبناء قوته ،ويف
يهودا وال�سامرة من خالل ت�شغيل خاليا �إرهابية ،حماوالت جتنيد دائمة يف �أو�ساط العرب
يف �إ�رسائيل للعمل �ض ّد الدولة� ،ساحة عمليات اخلارج التي يت ّم حتريكها من قبل احلر�س
الثوري الإيراين وحزب اهلل لإحلاق ال�رضر ب�أهداف �إ�رسائيلية ويهودية.109

دعم ق�ضية فل�سطني:
تلتزم �إيران يف مواقفها ،ما تع ُّده ثوابت ال حتيد عنها وهي:
• حمورية الق�ضية الفل�سطينية.
•	الدفاع عن ال�شعب الفل�سطيني.
• دعم املقاومة الفل�سطينية.
ولذا ي ّعرب قادة �إيران عن هذه الثوابت يف خطب اجلمعة ،ويف م�سريات يوم القد�س ،ويف امل�ؤمترات
الدولية التي تعقد يف طهران لدعم االنتفا�ضة.
ففي افتتاح امل�ؤمتر ال�ساد�س لدعم االنتفا�ضة الفل�سطينية يف العا�صمة الإيرانية طهران ،قال
�شعب مل يواجه على م ّر التاريخ ،ما يواجهه ال�شعب الفل�سطيني” .ور�أى �أن
املر�شد�“ :إن �أي
ٍ
االنتفا�ضة الثالثة مظلومة �أكرث من االنتفا�ضتني ال�سابقتني ،م�شريا ً �إىل �أن ال�شعب الفل�سطيني
يتح ّمل مبفرده الأعباء الثقيلة مبواجهة ال�صهيونية .و�أكد خامنئي �أن موقف �إيران من املقاومة
هو موقف مبدئي وال عالقة له بجماعة معيّنة ،وا�صفا ً ال�شعب الفل�سطيني ب�أنه هو القائد احلقيقي
للكفاح امل�ستم ّر.110
و�أكد رئي�س جمل�س خرباء القيادة  Assembly of Expertsيف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
�أحمد جنتي � Ahmad Jannatiأن ال�شعب الإيراين �سيبقى يف ال�ساحة حتى حمو “الكيان ال�صهيوين
التام” من �أر�ض فل�سطني .و�أ�ضاف على هام�ش م�شاركته يف م�سرية يوم القد�س العاملي يف حمافظة
ُقم جنوب طهران� ،أن ال�شعب الإيراين ال�صائم ،ومن خالل امل�شاركة يف م�سرية يوم القد�س العاملي،
بعث بر�سائل �إىل الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” ،م�ؤكدا ً فيها ب�أنه يدافع عن املبادئ الفل�سطينية
انطالقا ً من التعاليم الإ�سالمية والأخالقية ومبادئ الأخوة.
وانطلقت امل�سريات حتت �شعار “وحدة الأمة الإ�سالمية ،ودعم االنتفا�ضة الفل�سطينية ،والرباءة
من الكيان ال�صهيوين والإرهاب التكفريي”.
ويف ت�رصيحات على هام�ش امل�سريات� ،أعلن الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين Hassan Rouhani

�أن ر�سالة ال�شعب الإيراين امل�سلم ،يف كافة �أنحاء البالد ،هي �أن ال�شعب الفل�سطيني لي�س وحيداً ،و�أنه
�سيبقى �إىل جانب مظلومي العامل و�إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ،و�أكد “�سنحقق الن�رص بالت�أكيد
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يف ظ ّل ال�صمود واملقاومة” .وو�صف الرئي�س روحاين الكيان ال�صهيوين �أنه بات قاعدة لال�ستكبار
وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة يف املنطقة.111
كما تكررت م�سريات يوم القد�س يف �سنة  2017يف اجلمعة الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك،
و�شارك فيها ماليني الإيرانيني يف مظاهرات عارمة خرجت يف جميع املحافظات الإيرانية .وحمل
املتظاهرون الفتات و�صورا ً تندد باجلرائم ال�صهيونية �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني والإجراءات
ال�صهيونية يف القد�س وامل�سجد الأق�صى ،معلنني دعمهم لل�شعب الفل�سطيني ،والق�ضية الفل�سطينية،
والقبلة الأوىل للم�سلمني .و�شارك يف هذه املظاهرات يف طهران امل�س�ؤولون الإيرانيون ،على ر�أ�سهم
الرئي�س ح�سن روحاين وعلي الريجاين  Ali Larijaniرئي�س الربملان الإيراين ،والقادة الع�سكريون
يف اجلي�ش واحلر�س الثوري الإيراين.112
ويف �إطار الت�أكيد على �أولوية الق�ضية الفل�سطينية ،قال وزير اخلارجية حممد جواد ظريف
 ،Mohammad Javad Zarifالذي التقى يف  2016/5/1وفدا ً من حركة اجلهاد الإ�سالمي برئا�سة
�أمينه العام رم�ضان عبد اهلل �شلح�“ ،إن هدف العامل الإ�سالمي واملجموعات الفل�سطينية يجب �أن
يرتكز على درء خطر الكيان ال�صهيوين” .و�أ�ضاف �أن �أي �إجراء يرمي �إىل التقليل من �ش�أن الق�ضية
الفل�سطينية باعتبارها الق�ضية الأوىل للعامل الإ�سالمي وخطر الكيان ال�صهيوين ،غري مقبول .و�أكد
“�رضورة وحدة الف�صائل الفل�سطينية” .113و�أكد ظريف �أن �أحد �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية يف
احلكومة الإيرانية اجلديدة ،هو �إعادة لفت انتباه العامل الإ�سالمي �إىل الق�ضية الأهم املوحدة للعامل
الإ�سالمي وهي الق�ضية الفل�سطينية.114
كما �أكد رئي�س الربملان الإيراين علي الريجاين �رضورة وحدة الدول الإ�سالمية لدعم ال�شعب
الفل�سطيني ،م�شريا ً �إىل �أن ق�ضية الدفاع عن فل�سطني ق�ضية حمورية بالن�سبة لبالده .وخالل
ا�ستقباله وفدا ً من خمتلف الف�صائل الفل�سطينية يف طهران يف  ،2016/2/13قال الريجاين�“ :إن �إيران
تعترب من واجبها الديني الدفاع عن ال�شعب الفل�سطيني” .كما �أبدى اال�ستعداد لدعم �أ�رس �شهداء
انتفا�ضة القد�س ،و�إعادة �إعمار البيوت التي دمرها االحتالل ،و�أ�ضاف�“ :إن �إثارة الفتنة املذهبية يف
املنطقة هدفها حرف الأذهان عن فل�سطني”.115
وعلى �صعيد �آخر ،رحبت اخلارجية الإيرانية بقرار الأمم املتحدة ب�ش�أن عدم �رشعية بناء
امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية املحتلة .و ُنقل عن املتحدث با�سم اخلارجية بهرام قا�سمي
 Bahram Ghasemiقوله“ :اخلطوة عالمة على ت�صميم املجتمع الدويل على �إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية و�إعادة حقوق ال�شعب الفل�سطيني” .وقال قا�سمي“ :ترحب
اجلمهورية الإ�سالمية ب�أية �إجراءات تدعم املطالب امل�رشوعة للفل�سطينيني ،وتعزز الو�ضع الدويل
لفل�سطني ،وتعار�ض احتالل النظام ال�صهيوين و�سيا�ساته التو�سعية” .و�أو�ضح املتحدث �أن �إيران
و�صفت التو�سع اال�ستيطاين الإ�رسائيلي مرارا ً ب�أنه انتهاك “�صارخ” للقوانني الدولية.116
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كما ا�ستنكر رئي�س جمل�س ال�شورى الإ�سالمي يف �إيران علي الريجاين �إقامة بع�ض الدول
الإ�سالمية عالقات مع “�إ�رسائيل” ،قائالً �إن الدول الإ�سالمية التي تقيم عالقات مع الكيان
ال�صهيوين �ستخ�رس بكل ت�أكيد.117
وا�ستنكرت �إيران� ،إقدام �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية على �إغالق امل�سجد الأق�صى �أمام
امل�صلني امل�سلمني يف �صيف  ،2017وا�صفة هذا الإجراء ب�أنه “بدعة خطرية” .وقال املتحدث با�سم
وزارة اخلارجية الإيرانية ،بهرام قا�سمي� ،إن “الكيان الغا�صب للقد�س ،و�إىل جانب جميع جرائمه
واعتداءاته وانتهاكه احلقوق االبتدائية للفل�سطينيني� ،أقدم يف بدعة خطرية على ا�ستهداف احلرية
الدينية للم�سلمني الفل�سطينيني ،وهو ما �ستكون له تداعيات خطرية” .وطالبت اخلارجية الإيرانية
ب�إعادة فتح �أبواب امل�سجد الأق�صى “يف �أ�رسع وقت ممكن” ،داعية يف الوقت ذاته من و�صفتها
بـ“الدول احلرة يف العامل واملنظمات الدولية� ،إىل ممار�سة ال�ضغوط على الكيان ال�صهيوين الحرتام
حقوق �سكان الأرا�ضي املحتلة” .118كما �شارك �آالف الإيرانيني يف العا�صمة طهران يف م�سرية ،دعما ً
للم�سجد الأق�صى مبدينة القد�س ،وتنديدا ً باالنتهاكات الإ�رسائيلية الأخرية فيه.119

العالقة مع حما�س وف�صائل املقاومة الفل�سطينية:
تغي جوهري على عالقات �إيران مع ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف �سنتي 2016
مل يطر�أ ّ

و� 2017سواء من ناحية �إعالن الدعم �أم يف ا�ستمرار الت�أييد .لكن العالقة مع حركة حما�س التي
كانت قد تراجعت يف ال�سنوات ال�سابقة خ�صو�صا ً ب�سبب التباين حول الأزمة يف �سورية� ،شهدت
عبت عنه اللقاءات واملواقف والت�رصيحات من اجلانبني الإيراين
تقدما ً الفتا ً خالل هاتني ال�سنتني ّ
والفل�سطيني .فقد �أكد القيادي يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان ،الذي كان �ضمن وفد احلركة
الذي زار طهران يف الفرتة � ،2016/2/17–10أن الوفد وجد دعما ً وت�أييدا ً للمقاومة واالنتفا�ضة يف
وعب حمدان عن �أمله يف �أن تكون هذه الزيارة مقدمة ل�صفحة جديدة من التعاون بني
فل�سطنيّ .
حما�س واجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،وقال �إن زيارة وفد حما�س �إىل طهران جاءت تلبية لدعوة
للم�شاركة يف احتفاالت الذكرى  37النت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران .120ويف زيارة �أخرى لوف ٍد
من احلركة �إىل �إيران يف � ،2017/10/20أكد حمدان �أن حما�س لها عالقة مع �إيران متتد لأكرث من
 25عاماً ،و�أن الدعم الإيراين لل�شعب والق�ضية الفل�سطينية مل ينقطع ،و�أنه “من الطبيعي �أن متر
العالقات ببع�ض املحطات التي يحدث فيها تباين يف وجهات النظر” ،و�شدد على �أن العالقة مع �إيران
اليوم “تعرب مرحلة جديدة ،و�أ�ستطيع �أن �أقول بكل ثقة �إنها �أكرث ا�ستقرارا ً من �أي وقت م�ضى”.121
وكان م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق� ،أكد �أنه ال يوجد دولة عربية
�أو �إ�سالمية قدمت دعما ً حقيقيا ً للمقاومة الفل�سطينية مثل ما قدمته �إيران ،م�شددا ً على �أهمية العالقة
مع الأخرية وا�ستمرار دعمها للمقاومة يف مواجهة االعتداءات ال�صهيونية.122
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وقال عبا�س زكي ،ع�ضو اللجنة املركزية يف حركة فتح و�أحد �أع�ضاء الوفد الفل�سطيني �إىل طهران،
�إن م�صلحة الفل�سطينيني �أن تكون �إيران دولة قادرة ،مطالبا ً ال�رشكاء بح�سن اجلوار معها .و�أ�ضاف
زكي �أن التفرقة املذهبية يف املنطقة ب�ضاعة كا�سدة ال يلج�أ �إليها �إال الفا�سدون ،م�ؤكدا ً �أنه ال يجب
خو�ض معارك ببو�صلة خمتلفة عن فل�سطني ،و�أن رهان الفل�سطينيني كبري على الأ�شقاء يف �إيران،
نظرا ً لدور طهران املتعاظم.123
وقد �أكد ع�ضو مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية حلركة حما�س �سامي �أبو زهري� ،أن حركته �أجرت
ات�صاالت مع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لتقوية العالقات بني اجلانبني ،و�أن حركة حما�س
حري�صة على بناء عالقات متوازنة وحميمة مع كل الأطراف العربية والإ�سالمية .124كما �أكد ممثل
حركة حما�س يف طهران خالد القدومي �أن العالقات بني �إيران واحلركة تتح�سن يومياً .وقال يف
ت�رصيح خا�ص لوكالة �أنباء الطلبة الإيرانية “�إ�سنا” )Iranian Students News Agency (ISNA
�إن فل�سطني تع ُّد و�صلة م�شرتكة بني �إيران وحركة حما�س ،ويف احلقيقة ت�شكل فل�سطني �أهم الق�ضايا
امل�شرتكة بني اجلانبنی ،و�أ�ضاف �أنه ال يوجد �أي خالف بني اجلانبني ب�ش�أن ق�ضیة فل�سطني و�أن
اجلانبان قد اقتنعا اليوم �أنه ال ميكن �أن يكونا م�ستقلنی عن بع�ضهما ،لأن العمود الرئي�سي امل�شرتك
لدى اجلانبني هو مواجهة الكيان ال�صهيوين .125وكذلك اعترب القيادي يف حما�س حممود الزهار �أن
املقاومة يف غزة ال ميكنها مواجهة �أي اعتداء �إ�رسائيلي بعيدا ً عن الدعم الإيراين الع�سكري“ ،الذي ال
يكفي لوحده”.126
l

وتكمن �أهمية هذا الدعم يف ا�ستمراره من جهة ،ويف ُب ْعدِه الع�سكري والت�سليحي من جهة ثانية،
والذي ي�شكل �رضورة ال غنى عنها للمقاومة يف القطاع .يف حني �أن دعم بع�ض الدول لقطاع غزة،
يقت�رص على امل�ساعدات املدنية وال�صحية واالجتماعية فقط؛ وال ميكن لهذه الدول ،ولأ�سباب عدة،
�أن تتجاوز هذا النوع من الدعم �إىل � ّأي دعم ع�سكري .وحتى الدعم املايل للقطاع ف�إنه مي ُّر يف كثري من
الأحيان عرب ال�سلطة الفل�سطينية ،كما �أن مثل هذا الدعم مهدد بالتوقف يف � ّأي حلظة ب�سبب ال�ضغوط
الإقليمية.
ويف �إطار هذه العودة للحرارة بني حما�س وطهران ،نفى بيان للحر�س الثوري � ّأي ت�رصيحات
ّ
اخلط الأمامي
ن�سبت �إليه �ض ّد حركة حما�س ،وقال �إن “حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س تقف يف
لل�شعب الفل�سطيني يف مقاومة ومواجهة الكيان ال�صهيوين” .و�أ�ضاف بيان احلر�س الثوري� ،إن
“جتربة ال�شعب الفل�سطيني يف مقارعة االحتالل ال�صهيوين �أثبتت �أن نهج التفاو�ض وامل�ساومة
ي�شجع العدو ال�صهيوين على اال�ستمرار يف االحتالل وممار�سة الظلم �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني”،
م�ؤكدا ً �أن “ا�سرتاتيجية املقاومة وال�صمود املبنية على التعاليم الإ�سالمية والتاريخية ،التي كانت
من �أولويات حركة حما�س ،وبقية املنا�ضلني الفل�سطينيني احلقيقيني ،ميكن �أن حتقق تطلعات
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ال�شعب الفل�سطيني” .وقال“ :ال �ش ّك يف �أن حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س التي �أحلقت بالعدو
ّ
اخلط الأمامي لل�شعب الفل�سطيني يف مقاومة
ال�صهيوين خ�سائر فادحة يف حروب غزة ،تقف يف
ومواجهة العدو ال�صهيوين”.127
وجه يف الإطار نف�سه ،قائد “فيلق القد�س” قا�سم �سليماين ر�سالة تهنئة لإ�سماعيل هنية
كما ّ
مبنا�سبة انتخابه رئي�سا ً للمكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س يف �أيار /مايو  ،2017قال فيها“ :نتطلع
�إىل جهودكم لتجذير املقاومة امتدادا ً للخط اجلهادي حلركة حما�س” .و�أعرب �سليماين عن “التطلع
لتعزيز التكامل مع رفاق حما�س حلفاء املحور املقاوم ،لإعادة الألق للق�ضية الفل�سطينية” ،م�ضيفاً:
“نرجو �أن يجري على �أيديكم كل خري مل�صلحة ال�شعب الفل�سطيني املجاهد” .ولفت �سليماين النظر
�إىل �أن “اال�ستكبار العاملي و�أداته ال�صهيونية ي�سعيان �إىل حرف جهاد الأمة عن بو�صلته الإ�سالمية،
وخطف القد�س يف حلظة ع�صيبة غاب عنها ال�صديق الذي �ضعفت �إرادته” ،م�ؤكدا ً على �رضورة �أن
يتفرغ الكل خلدمة فل�سطني ،و“�أال ن�سمح ب�أن تغدو ق�ضيتها �ضحية مل�صالح الآخرين وجتاذباتهم”.
كما لفت �سليماين النظر �إىل �أن “ال�ش�ؤون العظيمة يف الظروف ال�صعبة ال يقوم وينه�ض بها �إال
الرجال الرجال” ،معربا ً عن تطلعه لـ“�إدارة حكيمة َتعد ،كما عهدناكم ،مب�ستقبل �أف�ضل ،تعالج فيه
بحنكة الأزمات الداخلية”.128
رحب وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد
ويف �إطار الت�أكيد على �أولوية الق�ضية الفل�سطينيةّ ،
ظريف بزيارة وفد حما�س للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،م�ؤكدا ً على �أهمية الق�ضية الفل�سطينية
يف ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية ،وكذلك العالقة بف�صائل املقاومة الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حركة
املقاومة الإ�سالمية حما�س .وقال ظريف“ :نحن م�ستعدون لنبذ كل اخلالفات يف �سبيل دعم فل�سطني
وال�شعب الفل�سطيني ووحدة الأمة الإ�سالمية”.129
وتعبريا ً عن هذا التحول الإيجابي يف عالقات حما�س وطهران� ،ألقى �أمني عام م�ؤمتر
دعم االنتفا�ضة ح�سني �أمري عبد اللهيان  Hossein Amir-Abdollahianكلمة متلفزة يف حفل �أقيم يف
غزة يف  ،2017/6/22قال فيها�“ :أكرر التحذير من اخلطوة اخلطرية لبع�ض دول املنطقة يف �سعيها من
�أجل ت�أكيد تطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوين” ،م�شريا ً �إىل �أن “هذه اخلطوة لن ت�سهم يف م�صالح
فل�سطني ودول املنطقة” .و�أ�ضاف �أن “امل�ساعي من �أجل تطبيع العالقات بني ال�سعودية وبع�ض
الدول مع الكيان ال�صهيوين ت�شكل خيانة للمثل الإ�سالمية العليا .وعلى الالجئني الفل�سطينيني
�أن يعودوا �إىل �أر�ض �أجدادهم ،والتاريخ �سيبني لنا �أن هذا الأمر �سيتحقق” .وهذه هي املرة الأوىل
التي ي�شارك فيها م�س�ؤول �إيراين بهذه الطريقة يف حفل يقام يف غزة ،وفق ت�أكيد م�س�ؤولني يف
الف�صائل الفل�سطينية.130
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كما �شارك وفد قيادي من حركة حما�س يف حفل تن�صيب رئي�س اجلمهورية ح�سن روحاين،
تر�أّ�سه ع�ضو املكتب ال�سيا�سي عزت الر�شق م�س�ؤول العالقات العربية والإ�سالمية يف احلركة،
�إ�ضافة �إىل القادة �أ�سامة حمدان ،و�صالح العاروري ،وزاهر جبارين؛ والتقى خالله امل�س�ؤولني
الإيرانيني .و�شكر عزت الر�شق ،رئي�س وفد حما�س ،الدعم الإيراين لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته،
م�ؤكدا ً �أن عالقة حما�س باجلمهورية الإ�سالمية ت�أتي يف �سياق الأهمية التي توليها احلركة للتوا�صل
مع مكونات الأمة الإ�سالمية كافة ،خدمة للق�ضية الفل�سطينية باعتبارها الق�ضية املركزية لهذه
الأمة .وقال الر�شق �إن حما�س ت�ؤمن ب�رضورة وحدة العامل الإ�سالمي ونبذ اخلالفات وتوجيه
الطاقات نحو العدو امل�شرتك للجميع ،وهو االحتالل .و�أكد اجلانبان على فتح �صفحة جديدة يف
العالقات الثنائية ،نحو مواجهة العدو امل�شرتك ،ون�رصة فل�سطني والأق�صى واملقاومة.131
ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر �سنة  2017وبعد �إعالن امل�صاحلة بني فتح وحما�س ،ح�صل تطور
الفت يف تعزيز عالقات حما�س مع �إيران .فقد زار �إيران وفد رفيع من حركة حما�س ،تر�أ�سه
نائب رئي�س احلركة �صالح العاروري ،يف �أول جولة خارجية له بعد توقيعه اتفاق امل�صاحلة مع
حركة فتح يف القاهرة“ ...لتعزيز العالقات مع �إيران على �أعلى م�ستوى ممكن” .يف الوقت الذي
�أكد فيه رئي�س احلركة يف قطاع غزة يحيى ال�سنوار� ،أن “�إيران هي الداعم الأكرب لل�سالح واملال
والتدريب لكتائب الق�سام” ،م�ضيفاً“ :واهم من يظن �أننا �سنقطع عالقتنا ب�إيران”.
وقالت م�صادر يف حما�س ل�صحيفة ال�رشق الأو�سط �إن احلركة ردت على “�إ�رسائيل” بطريقتني،
الأوىل عرب �إعالن ال�سنوار �أن “نزع �سالح حما�س هو حلم �إبلي�س باجلنة” ،والثانية عرب وجود وفد
رفيع من احلركة يف طهران .و�أ�ضافت امل�صادر“ :ال تقرر �إ�رسائيل حلما�س� .إ�رسائيل هي العدو،
وعالقتنا بفتح �أو �إيران �أو �أي جهة �أخرى هي �ش�أن داخلي” .وقال امل�س�ؤول يف حما�س طاهر النونو:
“نريد عالقات قوية مع �إيران ،ولن نتخلّى عن �أ�صدقائنا وحلفائنا يف املنطقة ،لقد قطعنا �شوطا ً كبريا ً
يف �إعادة تقوية العالقات اال�سرتاتيجية مع طهران”.132
وهكذا ،فقد كان �أبرز ما ح�صل خالل �سنتي  2016و 2017على م�ستوى عالقة �إيران بالف�صائل
الفل�سطينية ،هو تطور العالقة بني حما�س و�إيران .و�إذا كانت �سنة  2016هي �سنة التمهيد ال�ستئناف
العالقات بني الطرفني ،ف�إن �سنة  2017كانت �سنة جتاوز خالفات املرحلة املا�ضية ،والت�أكيد جمددا ً
على ثبات هذه العالقة ملواجهة التحديات امل�شرتكة.

خال�صة:
من املتوقع �أن تقوى العالقة بني حما�س وقوى املقاومة مع �إيران يف املرحلة القادمة ،خ�صو�صا ً

مع تزايد ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية على قوى املقاومة والتيارات الإ�سالمية يف
املنطقة؛ ومع ت�صاعد التطرف الإ�رسائيلي وال�ضغوط الأمريكية.
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و�ستحاول القوى الغربية وحلفا�ؤها يف املنطقة اللعب على الوتر الطائفي ،وحرف امل�سار باجتاه
ال�رصاع �ض ّد �إيران بدالً من “�إ�رسائيل”؛ وهو ما �سيدفع بقوى املقاومة الفل�سطينية وخ�صو�صا ً
الإ�سالمية �إىل مزيد من التن�سيق والتعاون مع �إيران فيما يتعلق بال�ش�أن الفل�سطيني؛ بغ�ض النظر
عن عدم التوافق لدى هذه القوى الفل�سطينية مع ال�سيا�سات الإقليمية الإيرانية ،خ�صو�صا ً يف
�سورية والعراق واليمن.

رابع ًا :دول �إ�سالمية �أخرى:
ماليزيا:
مل ت�شهد ال�سيا�سة املاليزية الر�سمية خالل �سنتي  ،2017–2016حتوالت كبرية جتاه الق�ضية
الفل�سطينية ،حيث ا�ستمر الدعم املاليزي للق�ضية الفل�سطينية على امل�ستوى الر�سمي ،كما ا�ستمر
الدعم والتفاعل اجلماهريي وال�شعبي يف ماليزيا جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،ففي كانون الثاين /يناير
 2016ان�سحب وفد �إ�رسائيلي كان من املفرت�ض �أن ي�شارك يف بطولة عاملية ل�سباق الزوارق ،بعد �أن
و�ضعت ال�سلطات املاليزية �رشوطا ً لإعطاء الوفد ت�أ�شرية الدخول �إىل ماليزيا ومنها ،االمتناع عن
رفع العلم الإ�رسائيلي.133
ويف ال�سياق ذاته ،اعتذرت ماليزيا عن ا�ست�ضافة كوجنر�س االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا  )FIFAب�سبب م�شاركة “�إ�رسائيل” ،ويف هذا الإطار �أكد نائب رئي�س الوزراء املاليزي �أحمد
زاهد حميدي  Ahmad Zahid Hamidiعلى �أن ماليزيا “ال ت�ستطيع منح امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني
ت�أ�شريات دخول ،لأن العالقات الدبلوما�سية بني البلدين مقطوعة ،ولأن هذا الأمر ميكن �أن ي�ؤجج
النفو�س يف ماليزيا”.134
l

وبرز الدور املاليزي يف نهاية �سنة  ،2016عندما �شاركت يف تبني م�رشوع قرار ُقدم �إىل جمل�س
الأمن الدويل لإدانة اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،وهو امل�رشوع الذي كانت قد �سحبته م�رص حتت
�ضغوط �إ�رسائيلية ،وقد �صدر القرار ب�أغلبية � 14صوتا ً (من �أ�صل  )15وامتناع الواليات املتحدة
الأمريكية عن الت�صويت ،حيث مل ت�ستجب �إدارة الرئي�س باراك �أوباما لل�ضغوط الإ�رسائيلية
با�ستخدام حقّ النق�ض (فيتو) �ض ّد القرار.135
ومن جهة �أخرى منعت وزارة الداخلية املاليزية تنظيم احتفال باليوبيل الذهبي الحتالل القد�س،
والذي كانت �إحدى اجلمعيات ال�صينية تعمل على تنظيمه ،وقد قال وزير الداخلية املاليزي حميدي،
مي�س مب�شاعر امل�سلمني .و�شدد حميدي على �أن االحتفال
�إنه �أ�صدر تعليماته مبنع هذا االحتفال الذي ّ
باحتالل فل�سطني �أمر ي�سيء للماليزيني� ،شاكرا ً منظمات املجتمع املدين واملنظمات الإ�سالمية
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لتقدميها بالغات و�أوراق احتجاج �ض ّد �إقامة هذه الفعالية ،كما ا�ستدعي املنظمون للتحقيق عقب
تلقي �أكرث من  32بالغا ً �ض ّد �إقامة الفعالية.136
ويف �سياق �آخر ،دعا حميدي الأمة الإ�سالمية للعمل على وقف اجلهود ال�ساعية �إىل نقل ما ت�سمى
“عا�صمة �إ�رسائيل” من تل �أبيب �إىل القد�س .و�أ�ضاف حميدي يف كلمة على هام�ش اختتام �أعمال
م�ؤمتر العلماء الدويل � ،International Conference of Ulamaأنه يجب االعرتاف بفل�سطني كدولة
م�ستقلة ،وال�سماح للفل�سطينيني بتحديد االجتاه الذي �ستتخذه حكومتهم .و�أ�شار �إىل �أنه “رغم
اختالف املذاهب يف الإ�سالم� ،إال �أنه يجب علينا العمل معا ً للدفاع عن الإ�سالم” ،منددا ً بالفظائع التي
ارتكبتها “�إ�رسائيل” �ض ّد الفل�سطينيني يف القد�س.137
ومن املالحظ �أن ال�سلطات املاليزية ما تزال منفتحة على كافة الأطراف الفل�سطينية مبا فيها
حركة حما�س ،وقد رف�ضت ماليزيا اخل�ضوع لأي �ضغوط خارجية ملنع ا�ستقبال قيادات حما�س،
عب عن ذلك قائد ال�رشطة املاليزية خالد �أبو بكر  Khalid Abu Bakarبقوله� ،إنه ال توجد
وقد ّ
م�شكلة يف زيارة قادة حركة حما�س ملاليزيا ولقاء املاليزيني ما دام ذلك يتم يف �إطار �سلمي،
وت�ساءل يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف كواالملبور�“ :إذا كانوا ي�أتون يف و�ضع �سلمي ودون �إثارة
م�شكلة ف�أين امل�شكلة؟” .138ويف هذا ال�سياق �شارك وفد من حركة حما�س يف امل�ؤمتر ال�سنوي الـ 62
للحزب الإ�سالمي املاليزي )Malaysian Islamic Party (Parti Islam Se-Malaysia—PAS
الذي �أقيم خالل �سنة  .2016كما قام وفد �آخر خالل �سنة  2017بزيارة ملاليزيا التقى خالل زيارته
بالقيادات املاليزية.
l

�إندوني�سيا:
ما تزال املحاوالت الإ�رسائيلية يف فتح عالقاتها مع العامل الإ�سالمي جتري بوترية مت�صاعدة
وعمل حثيث يف �سبيل حتقيق اخرتاقات ملمو�سة ،ومبا مياثل ما ا�ستطاعت حتقيقه يف دول لطاملا
كانت داعمة للق�ضية الفل�سطينية� .إال �أن هذه املحاوالت مل ت�ؤتِ �أكلها يف تطبيع العالقات يف دول
مثل �إندوني�سيا� ،أو ماليزيا �أو باك�ستان .وما تزال الق�ضية الفل�سطينية حتظى باهتمام ال�شعب
الإندوني�سي ،حيث ا�ست�ضافت العا�صمة الإندوني�سية يف �آذار /مار�س  2016قمة ا�ستثنائية ملنظمة
التعاون الإ�سالمي ب�ش�أن فل�سطني والقد�س ،وقد قالت وزيرة اخلارجية الإندوني�سية ،ريتنو
مر�سودي “ :Retno Marsudiيجب �أال ت�رصفنا الأحداث يف العامل الإ�سالمي ،وما ي�شوبه من
�إرهاب وتطرف ،عن الق�ضية الفل�سطينية والقد�س ال�رشيف” ،و�أ�ضافت �أن �إعالن جاكرتا يو�صل
ر�سالة بالتزام وتوحد الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي وراء الق�ضية الفل�سطينية.139
ويف وقت الحق من �سنة  2016كانت ال�سلطات الإ�رسائيلية قد منعت وزيرة اخلارجية
الإندوني�سية من الو�صول �إىل رام اهلل لعقد لقاء مع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س،
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والفتتاح قن�صلية �إندوني�سية فخرية يف رام اهلل .140يف املقابل ،فقد منعت ال�سلطات الإندوني�سية يف
�شباط /فرباير  2017طائرة �إ�رسائيلية ،كانت تقل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو من
�سنغافورة �إىل �أ�سرتاليا ،من املرور يف الأجواء الإندوني�سية ،مما ا�ضطرها �إىل تغيري م�سارها.
وعلى ما يبدو ،ف�إن ال�شعور باالنتماء للأمة الإ�سالمية ،يف �أكرب دولة �إ�سالمية ،يلعب الدور الأبرز
يف الوقوف �أمام املحاوالت الإ�رسائيلية للتطبيع مع �إندوني�سيا ،وقد �رصح نتنياهو بخ�صو�ص ذلك
قائالً� :إن العالقة بني “�إ�رسائيل” و�إندوني�سيا يجب �أن تتغري ،ومن الوا�ضح ب�أن الكيان الإ�رسائيلي
�سي�ستغل اندفاع بع�ض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الإ�رسائيلي يف �سبيل تطوير عالقاته
الديبلوما�سية مع الدول الإ�سالمية والدول امل�ساندة للق�ضية الفل�سطينية� ،إال �أن ذلك قد ال يتحقق
طاملا �أن �شعوب هذه الدول تقف �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه.

باك�ستان:
ا�ستمرت ال�سيا�سة الباك�ستانية خالل �سنتي  2017–2016يف �سيا�ستها التقليدية الداعمة
للق�ضية الفل�سطينية ،حيث قالت املندوبة الباك�ستانية الدائمة لدى الأمم املتحدة ال�سفرية مليحة
لودهي � ،Maleeha Lodhiإن باك�ستان عازمة على موا�صلة الدعم الذي تقدمه لل�شعب الفل�سطيني
ليتمكن من تقرير امل�صري وحترير �أرا�ضيه املحتلة .و�أ�شارت لودهي خالل م�شاركتها يف اجتماع
مبجل�س الأمن الدويل حول الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط يف ني�سان� /أبريل � ،2016إىل �أن امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية تع ُّد العائق الأكرب يف طريق ال�سالم بال�رشق الأو�سط ،و�شددت على �رضورة �أن تتوقف
“�إ�رسائيل” عن بناء امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية ،و�أن ت�سحب قواتها من فل�سطني ،وتوقف
الأعمال القمعية التي متار�سها �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،متهيدا ً لبدء “عملية ال�سالم”.141
ويف حادث ا�ستثنائي يف �أواخر �سنة  ،2016كاد �أن يدفع املنطقة �إىل حالة توتري جديدة بني
باك�ستان و“�إ�رسائيل” ،هدد وزير الدفاع الباك�ستاين خواجة �أ�صف  Khawaja Asifبالرد باملثل
على � ّأي �رضبة نووية �إ�رسائيلية ،وذلك يف رده على خرب ،قيل ب�أنه كاذب ،وجاء فيه ب�أن “وزير
الدفاع الإ�رسائيلي يقول �إنها �إذا �أر�سلت باك�ستان قوات برية �إىل �سورية ب�أي حجة ،ف�سندمر ذلك
البلد بهجوم نووي”.142
ومن اجلدير بالذكر �أن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س قام بزيارة �إىل باك�ستان يف
كانون الثاين /يناير  ،2017وقد ا�ستغرقت ثالثة �أيام ،وهدفت الزيارة �إىل ح�شد الدعم الباك�ستاين
يف املحافل الدولية والعمل على دفع عملية الت�سوية ال�سلمية �إىل الأمام ،وقد قال رئي�س الوزراء
الباك�ستاين حممد نواز �رشيف  ،Muhammad Nawaz Sharifخالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
مع الرئي�س عبا�س�“ ،إن �ضمان ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ال ميكن �أن يتحقق بدون ت�سوية النزاع
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الفل�سطيني الإ�رسائيلي” .ودعا رئي�س الوزراء �إىل تنفيذ قرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة،
وطالب بان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من “الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة”.143

خام�س ًا :التفاعالت الإ�سالمية
ال�شعبية مع الق�ضية
الفــل�ســــــطيـنـيـــة

�أعادت الأحداث املتعلقة بالقد�س خالل �سنتي
 ،2017–2016وب�شكل رئي�سي ما حدث بعد
�إقفال امل�سجد الأق�صى املبارك يف متوز /يوليو
 ،2017وبعد �إعالن ترامب ،يف ،2017/12/6
القد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” ونقل ال�سفارة الأمريكية �إليها ،الق�ضية الفل�سطينية �إىل دائرة اهتمام
العامل الإ�سالمي .وكان التفاعل ال�شعبي الإ�سالمي على م�ستوى احلدث ،و�أعلن رف�ضه لإجراءات
�سلطات االحتالل �ض ّد الفل�سطينيني؛ فقد خرج مب�سريات �ضخمة يف معظم الدول الإ�سالمية،
�شارك يف بع�ضها نحو مليون �شخ�ص ،مطالبا ً بطرد �سفراء “�إ�رسائيل” من الدول التي ُتقيم عالقات
معها ،ووقف كافة �أ�شكال التطبيع معها ،ومبقاطعة الواليات املتحدة .ولعبت الأحزاب والنقابات
الإ�سالمية دورا ً مهما ً يف حتريك ال�شارع ،من خالل تنظيم امل�سريات ،واالعت�صامات ،واملهرجانات،
والفعاليات ال�شعبية. ...

وكانت تركيا من �أبرز الدول التي تفاعلت مع كل حدث فل�سطيني ب�شكل وا�ضح والفت للنظر.
عب بها ال�شعب الرتكي عن ت�ضامنه مع الق�ضية الفل�سطينية ودعمه لها ،فقد
وتعددت الأوجه التي ّ
قدم الدعم املادي والعيني لأهايل قطاع غزة ،وعمل على �إمداد املقد�سيني باملقومات التي ت�ساعدهم
على الثبات بوجه االنتهاكات الإ�رسائيلية التهويدية ،كما حر�ص على احت�ضان الفعاليات الفل�سطينية
وتنظيم بع�ضها. ...
فقد تتابع و�صول امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من ال�شعب الرتكي للفل�سطينيني املحا�رصين يف
قطاع غزة ب�شكل وا�ضح خالل �سنتي  ،2017–2016والتي ُجمعت بوا�سطة الهيئات واجلمعيات
الرتكية .144ويف مدينة القد�س �أ�سهمت اجلمعيات الرتكية برتميم امل�ساجد التاريخية ،واملنازل
القدمية ،وعملوا على تنظيف الآثار العثمانية ،و ّ
مت تنظيم العديد من الرحالت التعريفية باملدينة
املقد�سة .كما ّ
مت تنظيم امللتقى الدويل لأوقاف القد�س يف �إ�سطنبول لإن�شاء وقف ا�ستثماري ل�صالح
املدينة ،و�أطلق وقف الأمة  Ümmet Vakfıيف تركيا حملة “خطوتني للقد�س” اخلريية ال�ستقطاب
الداعمني وامل�سهمني يف متويل الأوقاف املقد�سية بطرق متعددة .145كما ا�ست�ضافت تركيا ،و�أ�سهمت
يف تنظيم العديد من امل�ؤمترات الداعمة للق�ضايا الفل�سطينية؛ من �أبرزها :م�ؤمتر فل�سطينيي تركيا يف
 ،2016/9/4مب�شاركة  25م�ؤ�س�سة فل�سطينية عاملة يف تركيا ،وت�أ�سي�س التجمع الدويل للمهند�سني
الفل�سطينيني يف  ،2016/11/5وم�ؤمتر رابطة برملانيون لأجل القد�س يومي ،2016/11/30–29
l
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وامل�ؤمتر الثالث للجمعية العامة لهيئة علماء فل�سطني باخلارج يف  ،2017/2/3وامل�ؤمتر ال�شعبي
لفل�سطينيي اخلارج يومي  ،2017/2/26–25بالإ�ضافة �إىل �إطالق االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني
يف  ،2017/11/6حملة عاملية ملنا�رصة ال�شيخ رائد �صالح ،املعتقل يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،و�إطالق
“ميثاق علماء الأمة ملقاومة التطبيع مع الكيان ال�صهيوين” ،يف  ،2017/12/18من �إ�سطنبول.146
كما خرج الأتراك يف تظاهرات حا�شدة رف�ضا ً لالعتداءات الإ�رسائيلية على املقد�سات الإ�سالمية
يف القد�س ،حيث ن ّظم الأتراك العديد من الفعاليات رف�ضا ً للقرار الإ�رسائيلي مبنع الأذان يف مدينة
القد�س املحتلة وامل�سجد الأق�صى املبارك .و�شهدت عدة مدن تركية مظاهرات حا�شدة احتجاجا ً
على �إقفال امل�سجد الأق�صى يف متوز /يوليو  .2017و�أثار �إعالن ترامب نقل �سفارة بالده �إىل القد�س
موجة تنديد وقلق تركية وردود فعل غا�ضبة ،معلنة رف�ضها له ومطالبة الواليات املتحدة بالرتاجع
عنه ،و�شارك يف التظاهرات التي �أقيمت بتنظيم وتن�سيق من مئات اجلمعيات والأحزاب� ،شخ�صيات
رفيعة امل�ستوى� ،إ�ضافة �إىل اجلاليات العربية املقيمة يف تركيا ،وطالب املدار�س واجلامعات الرتكية.
ونظمت يف معظم مدن تركيا فعاليات راف�ضة لإعالن ترامب ،حيث بلغ عدد التجمعات والتظاهرات
فيها  132جتمعا ً وتظاهرة يف  81والية يف  2017/12/8فقط ،على �سبيل املثال .كما نظمت
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واملدنية الرتكية العديد من الأن�شطة والفعاليات ،خم�ص�صة ريعها
ملدينة القد�س.147
ويف �إيران تكررت م�سريات يوم القد�س العاملي يف �سنتي  2017–2016يف اجلمعة الأخرية من
�شهر رم�ضان املبارك ،دعما ً للق�ضية الفل�سطينية ،مب�شاركة ماليني الإيرانيني يف جميع املحافظات
الإيرانية .و�شارك �آالف الإيرانيني ،خالل متوز /يوليو  ،2017يف م�سريات دعما ً للم�سجد الأق�صى،
وتنديدا ً ب�إقفال �سلطات االحتالل امل�سجد �أمام امل�صلني ،وو�ضع بوابات �إلكرتونية على مداخله.
وتكرر امل�شهد بعد �إعالن ترامب نقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س ،حيث خرجت تظاهرات حا�شدة
منددة يف طهران ومعظم املحافظات الإيرانية .كما �شهدت طهران العديد من الفعاليات املت�ضامنة مع
ال�شعب الفل�سطيني ،حيث ّ
مت عقد عدد من امل�ؤمترات الداعمة للق�ضية الفل�سطينية.148
كما كان التفاعل ال�شعبي املاليزي خالل �سنتي  2017–2016مع الق�ضية الفل�سطينية بارزاً،
و ّ
مت تنظيم العديد من الفعاليات املت�ضامنة املنددة باالنتهاكات الإ�رسائيلية ،وباالنحياز الأمريكي
مت تفعيل املقاطعة التجارية للكيان الإ�رسائيلي ،و ّ
لـ“�إ�رسائيل” ،كما ّ
مت �سحب املنتجات الإ�رسائيلية يف
عدد من املراكز التجارية .وكان الفتا ً للنظر التحرك ال�شعبي املاليزي املت�ضامن مع �إ�رضاب الأ�رسى
الفل�سطينيني خالل �شهري ني�سان� /أبريل و�أيار /مايو  ،2017فقد ُنظمت العديد من الفعاليات
الراف�ضة النتهاكات �إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية بحقّ الأ�رسى .149و�أثار �إعالن ترامب حول القد�س
موجة تنديد ماليزية �شعبية غا�ضبة ،معلنة رف�ضها له ومطالبة الواليات املتحدة بالرتاجع عنه،
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و�شهدت املدن املاليزية مئات التظاهرات تنديدا ً بالقرار ،وتق ّدم التظاهرات �شخ�صيات ر�سمية
بارزة ،من بينها رئي�س الوزراء املاليزي جنيب رزاق  ،Najib Razakورئي�س الوزراء املاليزي
ال�سابق مهاتري حممد  ،Mahathir Mohamadوعدد من الوزراء والنواب.
عب الإندوني�سيون عن ت�ضامنهم مع ال�شعب الفل�سطيني ،ومع ق�ضاياه
ويف ال�سياق نف�سهَّ ،
املحقة ،و�أعلنوا رف�ضهم لالعتداءات الإ�رسائيلية على ال�شعب الفل�سطيني ،ونظموا العديد من
الفعاليات املت�ضامنة مع �إ�رضاب الأ�رسى الفل�سطينيني خالل �سنة  ،2017ونددوا باالعتقاالت
التع�سفية التي تقوم بها ال�سلطات الإ�رسائيلية �ض ّد الفل�سطينيني .كما خرج �آالف الإندوني�سيني
ن�رصة للم�سجد الأق�صى يف متوز /يوليو  ،2017يتقدمهم العديد من ال�شخ�صيات الر�سمية،
والدينية ،واحلزبية .وقد كانت بع�ض ال�شخ�صيات الدينية وم�ؤ�س�سات من املجتمع املدين قد ع ّممت
على امل�ساجد يف البالد �أن تكون خطبة اجلمعة حول ن�رصة امل�سجد الأق�صى والدفاع عنه ،والتوعية
بالق�ضية الفل�سطينية.150

و�شارك مئات �آالف الإندوني�سيني يف تظاهرات منددة ب�إعالن ترامب ،فقد جتمع مئات الآالف
من الإندوني�سيني يف �ساحة اال�ستقالل  Merdeka Squareو�سط العا�صمة جاكرتا احتجاجا ً على
قرار ترامب ،بدعوة من جمل�س علماء �إندوني�سيا حتت �شعار “�إندوني�سيا تتوحد من �أجل القد�س”،
و�شارك يف التظاهرة �شخ�صيات ر�سمية و�شعبية ،بينهم رئي�س جمل�س الأمة ذو الكفل ح�سن
 ،Zulkifli Hasanورئي�س الربملان ونائبه وحاكم العا�صمة جاكرتا .كما ندد حزب العدالة والرفاه
الإ�سالمي ) ،Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera—PKSالذي �شارك مع
�أحزاب �أخرى يف تنظيم التظاهرة يف جاكرتا ،ب�إعالن ترامب ،م�شددا ً على �أنه “عداء مل�سلمي العامل”.151
l

واحت�شد الآالف يف عدة مدن باك�ستانية ،من �أبرزها العا�صمة �إ�سالم �آباد ،وكرات�شي
والهور وبي�شاور ،وذلك للإعراب عن �إدانتهم �إعالن ترامب ب�ش�أن القد�س .وانتقد رئي�س جمل�س
علماء باك�ستان ،حافظ حممد �أ�رشيف � ،Hafiz Muhammad Ashrafiإعالن ترامب نقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س ،وقال �إن ذلك تع ٍّد على العامل الإ�سالمي برمته .كما �أن عددا ً من
الأحزاب الباك�ستانية �أعلنت رف�ضها للإعالن ،وقالت �إنه ا�ستفزاز �صارخ مل�شاعر الأمة الإ�سالمية،
وطالبت �أحزاب �أخرى مبقاطعة املنتجات الأمريكية ،و�إيقاف الزيارات املتبادلة مع الواليات املتحدة،
ودعت �إىل م�ؤمتر دويل حول ق�ضية القد�س.152

وعربت العديد من الهيئات الإ�سالمية عن ا�ستنكارها لإغالق قوات االحتالل للم�سجد الأق�صى
خالل متوز /يوليو  ،2017فقد ا�ستنكر االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ،يف  ،2017/7/15ب�ش ّدة،
�إغالق االحتالل للم�سجد الأق�صى �أمام امل�صلّني ،وا�صفا ً احلدث بـ“الإجرامي” و“اخلطري” .كما دان
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االحتاد الن�سائي الإ�سالمي العاملي ،ومقره اخلرطوم� ،إغالق امل�سجد الأق�صى وما يجري يف القد�س
من ممار�سات واعتداءات م�ستمرة ويومية من قبل جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني .كما
ندد االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ب�إعالن ترامب ب�ش�أن القد�س ،م�شددا ً على �أن القد�س ّ
خط �أحمر،
واعتبارها عا�صمة لدولة االحتالل هو اعتداء �صارخ على امل�سلمني ،وا�ستهانة مبقد�ساتهم ،ودعم
كبري للتطرف .و�أ ّكد رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي �أنّ التنازل
عن امل�سجد الأق�صى والقد�س لي�س �أمرا ً هينا ً هام�شياً ،و�أنه “ال ُيرر بقرار �أ ّيا ً كان من ُي�صدره”.153
وكان من �أبرز الفعاليات الإ�سالمية املت�ضامنة مع الق�ضية الفل�سطينية:
• دعوة فقهاء وعلماء من  14دولة �إفريقية �إىل �رضورة القيام بـ“تعبئة �شاملة” ن�رصة للقد�س
وفل�سطني ،و“الت�صدي لأي حماوالت �إ�رسائيلية للتغلغل” يف القارة ال�سمراء .فقد �شددوا ،يف ختام
ملتقى القد�س الثاين الذي انعقد يف العا�صمة املوريتانية نواك�شوط يف  ،2016/11/13على �رضورة
الت�صدي لـ“م�سار التطبيع مع �إ�رسائيل” ،وعلى �رضورة العمل “من �أجل �إعادة الت�ضامن بني
ال�شعوب الإفريقية ،وجمعها على ن�رصة الق�ضايا العادلة ،وخ�صو�صا ً الق�ضية الفل�سطينية”.154
• دعوة م�ؤمتر احلوار الإ�سالمي – امل�سيحي ،يف  ،2017/7/1لدعم �أهايل القد�س وامل�ؤ�س�سات
املقد�سية التعليمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية وال�صحية الر�سمية والأهلية ،تعزيزا ً
ل�صمود �أهلها وم�ؤ�س�ساتها.155
• الإعالن عن اختيار القد�س عا�صمة لل�شباب الإ�سالمي ل�سنة  ،2018يف ختام اجتماعات منتدى
�شباب امل�ؤمتر الإ�سالمي للحوار والتعاون يف �إ�سطنبول يف .1562017/7/25
• دعوة نحو ثالثمئة من علماء امل�سلمني ،يف  ،2017/12/12ينتمون مل�ؤ�س�سات واحتادات هي:
هيئة علماء فل�سطني باخلارج ،ورابطة علماء �أهل ال�سنّة ،واملجل�س الإ�سالمي ال�سوري ،واملجمع
الفقهي العراقي ،وجمل�س علماء العراق ،وهيئة علماء ليبيا ،ورابطة علماء �أهل ال�سنّة الرتكية
“ ،”ESABKوهيئة علماء امل�سلمني ب�أ�سرتاليا ،ال�شعوب الإ�سالمية �إىل تفعيل مقاطعة الب�ضائع
ُ
ت�شارك يف العدوان على القد�س.157
الأمريكية والإ�رسائيلية ،ومقاطعة كل دول ٍة
• �إعالن علماء يف ال�رشيعة الإ�سالمية من عدة دول ،يف  ،2017/12/18تبني “ميثاق علماء الأمة
ملقاومة التطبيع مع الكيان ال�صهيوين” يف كافة م�ستوياته ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية،
والثقافية .وقال العلماء ،يف م�ؤمتر عقدوه ب�إ�سطنبول؛ �إن �إطالق امليثاق يهدف �إىل احلد من تنامي
موجة التطبيع املتزايدة مع “�إ�رسائيل” يف العامل الإ�سالمي .ووقعت على امليثاق  36هيئة ورابطة
و�أكرث من ثالثمئة عامل من  26دولة .ويتكون امليثاق من  44مادة ،تقدم احلكم ال�رشعي يف التطبيع
وتع ّده حمرما ً �رشعا ً ،مع �رشح �أدلة حترميه ومقا�صدها ،وذكر ما يرتتب عليه من “مفا�سد”،
وفق ما ورد يف امليثاق.158
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�ساد�س ًا :التــطبيع والعــالقات
الإ�ســـــــرائيـليــة مـع
الـــــدول الإ�ســــالميـة

تبذل “�إ�رسائيل” جهودا ً كبرية لتطبيع عالقاتها
مع عدد من الدول الإ�سالمية ،م�ستفيدة من حالة
ال�ضعف والرتهل العربي والإ�سالمي ،وت�صاعد
النفوذ الأمريكي الداعم لـ“�إ�رسائيل” ،وتقدميه
للعالقة معها كمدخل لتح�سني وتطوير العالقة مع �أمريكا .وقد عك�ست ت�رصيحات امل�س�ؤولني
الإ�رسائيليني بع�ض التقدم احلا�صل يف هذا امللف .وحر�ص امل�س�ؤولون الإ�رسائيليون على �إطالق
الت�رصيحات و�إر�سال الإ�شارات للداللة على �أهمية ورمزية االخرتاق الإ�رسائيلي جلدار املقاطعة
الإ�سالمية لـ“�إ�رسائيل”.
ويف هذا ال�سياق ،ك�شف وزير الطاقة الإ�رسائيلي ،يوفال �شتاينتز ،يف � ،2017/11/19أن لدى
“�إ�رسائيل” عالقات ،معظمها �رسية ،مع العديد من الدول العربية والإ�سالمية “املعتدلة” ،وعندما
ُ�سئل حول �إخفاء هذه العالقات والتن�صل منها� ،أ�شار �شتاينتز �إىل �أنه “من يحاول �أن يقلل من
طبيعة العالقات بهذه الدول� ،أو �إظهارها على �أنها متوا�ضعة ،هو الطرف الآخر ،حتى ال يقا َبلوا
برف�ض ٍ�شعبي ،ونحن نحرتم �إرادة الطرف الآخر” .و�أ�ضاف �شتاينتز “ل�سنا من نخجل من هذه
العالقات ،ال توجد لدينا م�شكلة عادة ،ولكننا نحرتم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العالقات
�سواء مع ال�سعودية �أو مع دول عربية �أو �إ�سالمية �أخرى ،هناك عالقات �أكرب كثرياً ...لكننا
نبقيها �رسا ً”.159
وك�شف مندوب “�إ�رسائيل” لدى الأمم املحتدة ،داين دانون  ،Danny Danonيف ،2017/11/27
�أنه يجري حوارا ً هادئاً ،مع �سفراء عرب وم�سلمني من  12دولة ال تقيم عالقات ديبلوما�سية مع
“�إ�رسائيل” .و�أ�ضاف دانون �أن الأجواء يف �أروقة الأمم املتحدة باتت خمتلفة عن املا�ضي .فخالفا ً
للأيام التي كان فيها مندوب “�إ�رسائيل” معزوالً وال �أحد يتحدث معه ،حتى �إن بع�ضهم كان يتهرب
من لقائه ،الآن كثريون هم املمثلون الذين يتحدثون معه وميازحونه وي�صافحونه .و�أو�ضح دانون
“ما زالوا ال ي�صوتون ل�صاحلنا .لكني �أ�ستطيع القول �إن لنا عالقات معهم على �أ�سا�س ٍمتبادل”
و“لقد كنا م�ستبعدين [�سابقا ً] من كل النقا�شات واملنا�سبات التي ُيقيمها �سفراء هذه الدول� ،أما اليوم
فنحن ن�شارك معهم ب�صفة �أ�سبوعية .التحدي �أمامي الآن هو �إخراج هذه التعاونات من الغرف
املغلقة �إىل العلن”.160
وتطورت عالقات “�إ�رسائيل” ب�شكل الفت للنظر مع دولتني م�سلمتني �آ�سيويتني ،هما
�أذربيجان وكازاخ�ستان يف منطقة �آ�سيا الو�سطى .ويف كانون الأول /دي�سمرب  2016قام رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بزيارة هاتني الدولتني .وترتبط “�إ�رسائيل” معهما بعالقات
اقت�صادية ،حيث ت�ص ّدر لهما الأ�سلحة وت�ستورد منهما  %70من ما ت�ستهلكه من النفط .161ويف هذا
l
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الإطار� ،أعلن الرئي�س الأذري� ،إلهام علييف  ،Ilham Aliyevيف  ،2016/12/13خالل لقائه نتنياهو،
�أن �أذربيجان وقعت على عقود طويلة الأمد ل�رشاء �أ�سلحة وعتاد �أمني من “�إ�رسائيل” بقيمة
خم�سة مليارات دوالر .و�أكد علييف على �أن بالده تبيع النفط لتل �أبيب و�أنه معنِ ّي بتنويع التجارة
بني الدولتني .وو ّقع اجلانبان على �أربع اتفاقيات تعاون ٍاقت�صادي.162
و�شهدت �سنتا � 2017–2016أي�ضا ً تطورا ً يف جمال العالقات بني “�إ�رسائيل” وجمموعة من
الدول الإ�سالمية يف قارة �إفريقيا ،وت�ضم الدول التي �أُعلن عن تطور العالقة معها :مايل ،وت�شاد،
والنيجر ،وغينيا ،و�أوغندا ،وتوجو .و ُيعد دوري جولد مدير عام وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية،
الذي توىل املن�صب يف الفرتة بني حزيران /يونيو  2015وت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2016مهند�س
العالقات اخلارجية الإ�رسائيلية خ�صو�صا ً فيما يتعلق مبلف العالقات الإ�رسائيلية الإفريقية .وقد
قام جولد بتوطيد العالقات الديبلوما�سية مع العديد من الدول الإ�سالمية يف �إفريقيا ،حيث قام
بزيارات ر�سمية علنية �إىل بع�ض هذه الدول ،بالإ�ضافة �إىل زيارات �رسية �إىل دول �إ�سالمية �إفريقية
�أخرى .ومل يتم الإعالن عن بع�ض هذه العالقات رمبا ب�سبب خوف هذه الدول من ردود الفعل
الداخلية واخلارجية.163
ويف هذا ال�سياق ،عك�ست حماولة عقد �أول قمة �إ�رسائيلية � -إفريقية على م�ستوى القارة،
التي كان من املقرر �أن تنعقد يف لومي عا�صمة توجو ،يف الفرتة  ،2017/10/27–23والتي �ألغيت
ب�سبب ال�ضغوط واالحتجاجات الداخلية واخلارجية الراف�ضة لعقد هذه القمة ،م�ستوى االخرتاق
الإ�رسائيلي لإفريقيا .164غري �أنها عك�ست يف الوقت نف�سه قوة التيارات ال�شعبية املعار�ضة للتطبيع،
وقدرتها على �إحراج العديد من الأنظمة التي ت�سعى �إىل ذلك.
�أما على �صعيد التبادل التجاري بني العامل الإ�سالمي و“�إ�رسائيل” ،فقد ارتفع حجم التبادل
التجاري بني تركيا و“�إ�رسائيل” ،ح�سب دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية ،بن�سبة %10.5
تقريبا ً يف �سنة  2017مقارنة ب�سنة  .2016يف الوقت الذي �شهدت فيه �سنة  2016انخفا�ض حجم
التبادل التجاري �أكرث من  %6-مقارنة ب�سنة .2015
l

l

و�شهد التبادل التجاري الإ�رسائيلي مع ماليزيا انخفا�ضا ً كبريا ً يف �سنة  2017بن�سبة %96.4-
l

مقارنة ب�سنة  ،2016بعدما �شهد انخفا�ضا ً �سنة  2016بن�سبة  %58.4-مقارنة ب�سنة .2015
و�شهد التبادل التجاري الإ�رسائيلي مع نيجرييا منو ا ً يف �سنة  2017بن�سبة  %79.2مقارنة
ب�سنة  ،2016بعدما �شهد انخفا�ضا ً �سنة  2016بن�سبة  %27-مقارنة ب�سنة  .2015و�شهد التبادل
التجاري الإ�رسائيلي مع �أذربيجان انخفا�ضا ً يف �سنة  2017بن�سبة  %23.4-مقارنة ب�سنة
 ،2016بعدما �شهد منوا ً �سنة  2016بن�سبة  %101.6مقارنة ب�سنة  .2015و�شهد التبادل
التجاري الإ�رسائيلي مع كازاخ�ستان انخفا�ضا ً يف �سنة  2017بن�سبة  %23.9-مقارنة
l

l

l

l

l

l
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ب�سنة  ،2016وبن�سبة � %20.7-سنة  2016مقارنة ب�سنة  .2015و�شهد التبادل التجاري
الإ�رسائيلي مع �إندوني�سيا انخفا�ضا ً يف �سنة  2017بن�سبة  %19.8-مقارنة ب�سنة  ،2016بعدما
�شهد ارتفاعا ً �سنة  2016بن�سبة  %11مقارنة ب�سنة ( 2015انظر جدول .)7/3
l

l

l

وفيما عدا تركيا ،التي تف�صل بني عالقاتها ال�سيا�سية الداعمة لق�ضية فل�سطني ،وبني عالقاتها
التجارية الن�شطة مع “�إ�رسائيل”؛ ف�إن التبادل التجاري الإ�رسائيلي مع دول العامل الإ�سالمي يظل
حمدودا ً جدا ً وهام�شيا ً �إىل ح ٍّد كبري .ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل عدم وجود عالقات ر�سمية
مع “�إ�رسائيل” ،وا�ستمرار حالة العداء ال�شعبي الوا�سع �ضدها� .أما ماليزيا التي �شهدت عالقاتها
التجارية انخفا�ضا ً حادا ً خالل �سنتي  2017-2016مع “�إ�رسائيل” ،فهي �أ�صالً ال تقيم عالقات
ر�سمية .ولعل جزءا ً ال ب�أ�س به من حجم التجارة املعلن عنه �إ�رسائيليا ً مرتبط بوجود �رشكات
�أمريكية لها فروع يف البلدين وتقوم ب�إر�سال منتجاتها من “�إ�رسائيل” �إىل ماليزيا؛ وهو �أمر بحاجة
�إىل ت�أكد .ولعل ال�سلطات املاليزية انتبهت لذلك يف ال�سنتني املا�ضيتني فقامت بت�ضييق اخلناق على
هذا النوع من التجارة؛ �أو �أي جتارة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يكون اجلانب الإ�رسائيلي طرفا ً فيها.
جدول  :7/3حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�سالمية (غري العربية)
( 2017–2014باملليون دوالر)
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البلدان
تركيا

ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل:
2017

2016

2015

الواردات الإ�رسائيلية من:
2015

2014

2014

2017

2016

2,446

2,683.6

14.6

14

15.3

52

96.9

3.4

3.1

2.9

1.4

4.3

6.2

2.4

1.1

2.1

1.6

3.9

4.7

2.9
1.2

2,601.7 2,895.9 2,755.6 1,713.6 1,297.7 1,414.2
1,375.7 1,419.5

ماليزيا

6.9

583.3

نيجرييا

148.6

81.7

113.2

�أذربيجان

199.8

260.1

129.7

185

كازاخ�ستان

31.1

46.5

59.7

114.3

5.9

ال�سنغال

12

7.1

14.7

14

4.4

4.9

�أوزبك�ستان

17.2

13.3

15.3

38.2

2.4

0.3

1.2

�إندوني�سيا

83.3

120.9

95.5

27.1

48.4

43.3

52.2

68.7

�ساحل العاج

9.7

10.7

9.8

19.3

0.3

0.2

0.4

1.1

الكامريون

5.3

8.8

8.5

6.8

0

0.2

0

0.1

تركمان�ستان

4.4

2

22.7

7.8

0.1

0

0

0

الغابون

0.6

5.1

4.5

4

0.1

0.3

0

0
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الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
مثلت هبة باب الأ�سباط ،واملظاهرات امل�ضادة لقرار الرئي�س الأمريكي ترامب بنقل
ال�سفارة الأمريكية للقد�س حالة تفاعل و�إجماع بني م�سلمي العامل؛ فخرجت �آالف
املظاهرات واالحتجاجات �ض ّد قرار ترامب يف جميع �أرجاء العامل الإ�سالمي .وكان وا�ضحا ً �أن
الروح امل�ؤيدة لفل�سطني واملعادية لالحتالل الإ�رسائيلي ما تزال على قوتها...؛ غري �أنها تت�سم
بالعاطفية وتفتقر لال�ستمرارية ،بينما تتحمل الأنظمة الر�سمية الإ�سالمية م�س�ؤولية كبرية يف عدم
تقدمي التغطية الإعالمية الكافية وال االهتمام ال�سيا�سي امل�ستحق لل�ش�أن الفل�سطيني ،مما ي�ضعف
من فر�ص التفاعل الدائم مع فل�سطني.

خال�صة

�أما ال�سلوك الر�سمي العام فتابع �سيا�سته التقليدية يف تبني املبادرة العربية و“حل الدولتني”
ودعم القيادة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير ،كما تابع قطع عالقاته الر�سمية مع “�إ�رسائيل” ،بالرغم من
�أن عددا ً من الدول الإ�سالمية تابعت �أو طورت عالقات جتارية ولو حمدودة مع اجلانب الإ�رسائيلي.
وقد تابع ال�سلوك الرتكي خطه العام بقيادة حزب العدالة والتنمية وهو خط ينحو منحى الدعم
ال�سيا�سي القوي لق�ضية فل�سطني ،والدفاع عن خط املقاومة مبا يف ذلك حق حما�س يف امل�شاركة يف
القيادة ال�سيا�سية وحرية العمل؛ كما ينتقد ب�شدة ال�سلوك العدواين الإ�رسائيلي .غري �أن اجلانب
الرتكي حافظ على عالقة جتارية ن�شطة وبفارق كبري عن �أي بلد يف العامل الإ�سالمي؛ حيث كان من
الوا�ضح �أنه يف�صل بني امل�سارين ال�سيا�سي واالقت�صادي؛ كما ظ ّل يراعي معايري مرتبطة بع�ضويته
يف حلف الناتو ورغبته يف االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ،وعدم رغبته يف مزيد من توتري العالقات
مع “�إ�رسائيل” ،والتي قد تلج�أ �إىل دعم خ�صومه ال�سيا�سيني يف الداخل الرتكي �أو على احلدود.
وعلى ما يبدو ،ف�سيظل ال�سلوك الرتكي حمافظا ً على ن�سقه العام خالل ال�سنتني القادمتني.
من جهة �أخرى ،تابع ال�سلوك الإيراين خطه العام نف�سه ،الذي يتبناه منذ انت�صار الثورة الإيرانية
على ال�شاه �سنة 1979؛ وهو ّ
خط معاد ٍ لوجود “�إ�رسائيل” ذاتها ،وداعم خلط املقاومة امل�سلحة
�ضدها .وبالرغم من تعرث وبرود عالقات �إيران ب�أبرز قوى املقاومة “حما�س” يف الفرتة ال�سابقة
ب�سبب �سيا�ساتها الإقليمية؛ �إال �أن هذه العالقات ا�ستعادت الكثري من عافيتها خ�صو�صا ً �سنة .2017
ويف الوقت نف�سه� ،أخذت تت�صاعد التحذيرات الإ�رسائيلية من ت�صاعد نفوذ �إيران وحزب اهلل يف لبنان
و�سورية ،وتعاملت معه كخطر حمتمل؛ وذلك بالرغم من عالمات االرتياح الإ�رسائيلي على وجود
�رصاعات داخلية وطائفية يف املنطقة ،تنعك�س �سلبا ً على ن�سيجها االجتماعي وبناه االقت�صادية
ومنظومتها ال�سيا�سية؛ �أي �أن “�إ�رسائيل” ترغب يف ا�ستمرار هذا ال�رصاع� ،رشط �أال ي�ؤثر على �أمنها
وا�ستقرارها وهدوء حدودها .ومن املتوقع� ،أن ُتبقي �إيران على خطها العدائي �ض ّد “�إ�رسائيل” يف
الفرتة املقبلة ،و�أن ت�ستمر يف دعم املقاومة امل�سلحة الفل�سطينية؛ كما قد يحدث املزيد من التوتر مع
تزايد النفوذ �أو احل�ضور الإيراين ،خ�صو�صا ً يف لبنان و�سورية.
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