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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى

املكثفة،  واملباحثات  املفاوضات  من  أيام  عدة  غضون  يف 
بني مرص وحركة محاس من ناحية، وبني مرص وحركتي فتح 
حل  محاس  بإعالن  انتهت  والتي  أخرى،  ناحية  من  ومحاس 
شؤون  إلدارة  شكلتها  التي  احلكومة  أي  اإلدارية"  "اللجنة 
قطاع غزة وقبوهلا قدوم حكومة الوفاق الوطني لتسلم مهام 
اتفاق  وتوقيع  عام 2017،  قطاع غزة، يف 17 سبتمرب  إدارة 
الذي يقيض  أكتوبر عام 2017،  القاهرة يف 12  املصاحلة يف 
بتسلم السلطة الفلسطينية، إدارة قطاع غزة بحلول األول من 
ديسمرب عام 2017، كحد أقىص وتسليم معرب رفح احلدودي 
إىل حكومة الوفاق الوطني يف األول من نوفمرب عام 2017، 
التابعة  الفلسطينية  الرشطة  عنارص  من  آالف  ثالثة  ونرش 
الفلسطيني- االنقسام  ُسحْب  وكأن  بدا  غزة،  يف  للسلطة 
ما  طيلة  الفلسطيني  املشهد  عىل  سيطرت  التي  الفلسطيني 
يفوق العرشة أعوام، قد بدأت يف املرور بسالم لتفسح الطريق 
الستعادة املوقف الفلسطيني العقالين، وإزاحة تراكامت هذه 

احلقبة السوداء يف تاريخ القضية الفلسطينية.
متهيًدا  املصاحلة  هذه  إمتام  رضورة  يف  ثقلها  مرص  وضعت 
تسميته  عىل  أصطلح  ما  مع  للتعامل  األوراق  ترتيب  إلعادة 
"دونالد  األمريكي  الرئيس  يعكف  التي  القرن"  "بصفقة 
متهيًدا  إعدادها،  عىل  القضية  هبذه  املعني  وفريقه  ترامب" 
لتقديمها لألطراف املختلفة يف الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل 
يف  املرصي  الدور  أن  شك  وال  اإلرسائييل،  العريب  والرصاع 
إمتام املصاحلة الفلسطينية جاء تتوجًيا للجهود املرصية منذ عدة 

سنوات؛ إلحداث هذه النقلة النوعية يف املوقف الفلسطيني، 
واستناًدا إىل الرؤية املرصية للقضية الفلسطينية، التي تضع يف 
املقام األول املصلحة الفلسطينية وختليص القضية الفلسطينية 
القضية كمجرد  التجاذبات اإلقليمية، واستخدامها هلذه  من 
والنفوذ  اإلقليمي  الدور  وتدعيم  لتعزيز  تفاوضية  ورقة 

اإلقليمي لبعض األطراف اإلقليمية.
نشأهتا  طبيعة  بحكم  الفلسطينية  القضية  أن  شك  وال 
التارخيية والظروف واملالبسات اإلقليمية والدولية والعربية 
املكونات  هذه  تأثري  بنيتها  يف  محلت  قد  نشأهتا  رافقت  التي 
أو مقدور  الدولية واإلقليمية والعربية ومل يكن يف مقدورها 
ليس  املختلفة،  املكونات  هذه  تأثري  عن  النأي  أصحاهبا 
العتبارات  أيًضا  ولكن  التارخيية  النشأة  بحكم  فحسب 
عربية  فلسطينية  فهي  ذاهتا  الفلسطينية  القضية  بطبيعة  تتعلق 
وكذلك  ككل  اإلسالمي  العامل  هتم  إسالمية  قضية  أهنا  كام 
الديانات األخرى برصف النظر عن املزاعم اليهودية بوجود 
الطبيعة  الثالث أو ما دون ذلك، وأخرًيا وليس آخًرا  اهليكل 
الفلسطينية باعتبارها قضية حترير وطني من  النوعية للقضية 
الصهيونية  والعنرصية  الصهيونية  ومن  الصهيوين  االستعامر 
أحرار  أوج  يف  الغريب  العنرصي  االستيطاين  باملرياث  املتأثرة 
انتشاره ومن ثم فهي حتظى بتعاطف الكثريين من أجزاء العامل 
فرادى ومجاعات وأحزاب ومنظامت مدنية تناهض العنرصية 

والنظرة االستعالئية جتاه الشعب الفلسطيني.
وبرغم  القضية،  هذه  نشأة  عىل  العام  املائة  ميض  وبرغم 

م������وق������ف ال�������ق�������وى اإلق����ل����ي����م����ي����ة م�������ن امل������ص������احل������ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة
د. عبد العليم محمد

مستشار مركز الدراسات السياسية 
          واالستراتيجية باألهرام



11

امللف املرصى - العدد  40 - السنة الرابعة
املنظور  من  كان  إن  تطورها  رافق  الذي  واهلبوط  الصعود 
الوطني الفلسطيني أو من املنظور العريب فإن التأثري اإلقليمي 
إن  حاالهتا  كافة  يف  القضية  هذه  يوافق  يزال  ال  والدويل 
اآلونة  يف  خاصة  طبيعًيا  أمًرا  ذلك  ويبدو  حرًبا،  وإن  سلاًم 
الدولية  بالعوملة وثورة االتصال والشبكة  تتميز  التي  الراهنة 
الراهن  اإلقليمي  واملشهد  التفاعالت  وأنامط  للمعلومات 
بعدما عرف بثورات الربيع العريب وظهور مرشوعات إقليمية 
لالهنيار  دوله  بعض  وتعرض  العريب  النظام  وتراجع  خمتلفة 
اجلامعات  وانتشار  األهلية  احلروب  انفجار  إثر  والتآكل 

اإلرهابية وتصاعد العنف والكراهية الطائفية والدينية.
عىل ضوء ذلك فإن املصاحلة الفلسطينية بدورها قد تتعرض 
لتأثري املواقف اإلقليمية والقوى اإلقليمية املختلفة، ذلك أن 
وتقلص  األطراف  بعض  مواقف  تعزز  بالرضورة  املصاحلة 
عىل  االستحواذ  حتاول  التي  األخرى  األطراف  بعض  تأثري 
القضية الفلسطينية العتبارات عديدة من بينها أن هذه القضية 
متثل الطريق لقلب ووعي املواطن العريب ومن ثم فإهنا توفر 
املتبعة  اإلقليمية  للسياسات  والصدقية  واملقبولية  املعتدلية 
من  للعديد  األخالقية  للرشعية  مصدر  إهنا  كذلك  إزاءها، 
إليران  بالنسبة  كذلك  األمر  كان  وإذا  اإلقليمية،  السياسات 
الذي  ومرشوعها  تركيا  أو  املنطقة  يف  اإلقليمي  ومرشوعها 
يستند إىل العثامنية اجلديدة، فإن األمر بالنسبة إلرسائيل خمتلف 
متاًما فهي أي إرسائيل تستفيد من االنقسام يف تعزيز مواقفها 
ونزع املصداقية والصدقية عن اجلانب الفلسطيني والتالعب 
االنقسام  وإهناء  للسالم،  تصورها  لفرض  متهيًدا  بالتسوية 
يضع إرسائيل والقوى الدولية التي تؤيدها يف مواجهة واقع 
ما  إذا  معه  التعامل  يف  جديًدا  نمًطا  عليها  يفرض  قد  جديد 
التي  التحديات  تعالج  وأن  جمراها  تشق  أن  للمصاحلة  قدر 
تواجهها، خاصة وأن اتفاق املصاحلة الفلسطينية األخري الذي 
وقع يف القاهرة وارتكز عىل اتفاق القاهرة وبنوده عام 2011 
النطاق، حيث  فلسطيني عريب ودويل واسع  بتأييد  قد حظي 
استثناء  بدون  الفلسطينية  والقوى  الفصائل  مجيع  به  رحبت 
 21 يف  القاهرة  له  دعت  الذي  االجتامع  يف  ستشارك  والتي 
نوفمرب عام 2017 للقوى والفصائل الفلسطينية التي وقعت 
عىل اتفاق القاهرة للوفاق الوطني يف 4 مايو عام 2011، كام 
السعودية  العربية  اململكة  مقدمتها  ويف  العربية  الدول  أيدته 
واإلمارات العربية املتحدة، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واحتاد 
الدول اإلفريقية واالحتاد األورويب واللجنة الرباعية الدولية 
واألمم املتحدة عىل لسان رئيس اهليئة الدولية، كذلك حيظى 
خطوة  باعتباره  األمريكية  املتحدة  الواليات  بتأييد  االتفاق 
احلالية،  األمريكية  اإلدارة  تعدها  التي  املرتقبة  للصفقة  متهد 
غرينبالت"  "جيسون  اخلاص  األمريكي  املبعوث  حث  وقد 
"أن السلطة  خالل زيارته إلرسائيل يف 30 أغسطس املايض 

أيدي  من  القطاع  عىل  السيطرة  تستعيد  أن  جيب  الفلسطينية 
حركة محاس" ومل تكن هذه الترصحيات إال جزءا من السياسة 
مماثلة  ترصحيات  سبقها  قد  وأنه  خاصة  احلل  جتاه  األمريكية 
للسلطة  املانحة  الدول  مؤمتر  خالل  األمريكي  املبعوث  من 

الفلسطينية يف شهر سبتمرب عام 2017.
1 - املوقف اإلرسائييل من املصاحلة الفلسطينية:

خاصة  أمهية  املصاحلة  من  اإلرسائييل  املوقف  يكتسب 
التي  األخرى  اإلقليمية  األطراف  بمواقف  مقارنة  وحاسمة 
أن  بينها  من  عديدة  ألسباب  املقالة،  هذه  ثنايا  يف  سنعاجلها 
والسالم  احلرب  معادلة  يف  الرئييس  الطرف  هي  إرسائيل 
أو  اإلرسائييل  الفلسطيني  للرصاع  واملفاوضات  والتسوية 
الرصاع العريب اإلرسائييل نظرا ملوازين القوى الراهنة والتي 
جتعل إرسائيل املركز املهيمن عىل طبيعة هذه املعادلة السابقة 
القضية  بمستقبل  األوىل  بالدرجة  املعنية  أهنا  كام  وتفاعالهتا 
مهتمة  غري  بدت  وإن  الفلسطينيني  مع  والرصاع  الفلسطينية 
مفتاح  هي  الفلسطيني  الشعب  مع  التسوية  أن  ذلك  بذلك، 
كانت  وإن  واخلارجي  الداخيل  وأمنها  إرسائيل  استقرار 
للدولة  وتصورها  للسالم  مفهومها  وفق  ذلك  يتم  أن  تأمل 
الفلسطينية الذي مل خيرج حتى اآلن عن حدود "الكانتونات" 
هذه  وتبدو  جانب،  كل  من  باالستيطان  املحارصة  املعزولة 
–أي أمهية املوقف اإلرسائييل مضاعفة إزاء املصاحلة  األمهية 
والتسوية  التفاوض  طريق  كان  ما  إذا  خاصة  الفلسطينية- 
والدول  الدويل  املجتمع  اختاره  الذي  الطريق  هو  السلمية 
العربية للحل، إذ يرتتب عىل ذلك رضورة أن تقبل إرسائيل 

بحل يفيض إىل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
فإن  إليها،  املشار  اإلرسائييل  املوقف  أمهية  عن  وفضاًل 
بدء  بسبب  يفقد  عامة،  الفلسطينية  القضية  إزاء  املوقف  هذا 
األوراق  من  العديد  نجاحها  إمكانية  وتعزيز  املصاحلة  هذه 
واملسوغات التي يستند إليها يف رفض التسوية وتعزيز املوقف 
املناهض لقيام دولة فلسطينية، حيث سمح االنقسام إلرسائيل 
الفلسطينية  والسلطة  الغربية  الضفة  من  بكل  باالستفراد 
خياراهتام  استنفاذ  يف  واالستمرار  حدة،  عىل  ومحاس  وغزة 
بالتفاوض يف حالة السلطة واملقاومة يف حالة محاس ووصول 
كال هذين اخليارين إىل الصفر من زاوية املحصلة النهائية يف 
بطرق  االستيطان  إرسائيل  دعمت  حيث  العملية،  املامرسة 
يف  متسارعة  بخطى  وسارت  والقدس  الضفة  يف  متسارعة 
هتويد األقىص واملدينة املقدسة كام أن االنقسام هيأ هلا الفرصة 
لشن احلروب واالعتداءات عىل غزة ومحاس وجتريب أنواع 
املقاتلة بال  القبة احلديدية والطائرات  األسلحة املختلفة مثل 
طيار والقنابل الذكية التي بمقدورها أن هتدم بدقة عامرة دون 

غريها من املباين املجاورة.
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أما عىل الصعيد السيايس فقد استثمرت إرسائيل االنقسام 
"السالم"  عملية  يف  فلسطيني  لرشيك  وجود  ال  بأنه  للقول 
وأن رئيس السلطة الفلسطينية ال يمثل كل الفلسطينيني حتت 
االحتالل كام أهنا متكنت من خالل إعالمها وصالهتا بالدوائر 
اإلعالمية األمريكية والغربية وعرب جهازها الدبلومايس من 
يفتقد  وكيف  السالم  من  الفلسطيني  باملوقف  األذى  إحلاق 
هذا املوقف إىل املصداقية والتمثيلية وكيف أنه يدعم التطرف 

ويعزز الكراهية.
استمرار  ثم  من  تأمل  كانت  إرسائيل  أن  املؤكد  ومن 
الضفة  بني  االنفصال  عىل  واإلبقاء  الفلسطيني  االنقسام 
الغربية وغزة ألهنا باختصار كانت أكثر األطراف استفادة إن 

مل تكن الطرف الوحيد املستفيد من استمراره وترسيخه.
بنودها  املصاحلة وتتابع خطواهتا وتنفيذ  أن إعالن  واحلال 
قد خلق موقًفا جديًدا إلرسائيل، تواجه بموجبه موقًفا نادًرا، 
فعل  كام  قاطع  وبشكل  عالنية  رفضه  عىل  قادرة  هي  فال 
اتفاق املصاحلة عام 2014 حني قرر عدم  إزاء  نتنياهو  ذلك 
تأييده  عىل  قادرة  هي  وال  الفلسطينية،  السلطة  مع  التعامل 
املتحدة  األمم  يف  ممثال  الدويل  املجتمع  فعل  كام  حتفظات  بال 
املنظامت  من  وغريه  األورويب  واالحتاد  الرباعية  واللجنة 
يراوح  موقًفا  اختذت  بل  واإلفريقية،  اإلسالمية  اإلقليمية 
التي  العوامل  من  العديد  ثمة  وأن  خاصة  وذاك،  هذا  بني 
وميله  حدته  من  وختفف  اإلرسائييل  املوقف  هذا  وراء  تقف 
إىل الرفض املطلق أو التأييد املعلن، فعىل الصعيد اإلرسائييل 
مقدمتها  يف  املصاحلة  هذه  تؤيد  ومؤسسات  قوى  توجد 
خاصة  بصفة  واألول  واملخابرات،  اجليش  األمنية  املؤسسة 
يعني بالعالقات اليومية مع الفلسطينيني ويشجع املرشوعات 
سياسة  يدير  فإنه  وكذلك  الضفة  يف  االقتصادية  املشرتكة 
أن  كام  عليها،  مع غزة رغم سيطرة محاس  اقتصادي  تساهل 
الرد  إىل  دعوا  السابقني  األمن  ورجال  الساسة  من  العديد 
بحكمة واعتدال عىل املصاحلة الفلسطينية ومساعدة احلكومة 

الفلسطينية اجلديدة التي ستنبثق عنها.
من ناحية أخري فإن الدور املرصي اهلام يف إرساء وتنفيذ 
ورعاية اتفاق املصاحلة واضح بام فيه الكفاية، ومل يتوقف هذا 
عملية  سريافق  بل  املصاحلة،  اتفاق  عىل  التوقيع  عند  الدور 
يف  امليض  ستضمن  مرص  أن  بل  حمطاهتا  كافة  يف  املصاحلة 
إجراءات املصاحلة، ولن يتوقف دورها يف إعادة ترتيب البيت 
رصاحة  أمريكيا  مدعوم  املرصي  املوقف  وهذا  الفلسطيني، 
وضمنا، وفضال عن ذلك فإن املصاحلة حتظي بضوء أخرض 
أمريكي كام عرب عن ذلك مبعوث الواليات املتحدة للمنطقة 
املصاحلة  إمتام  أن  ذلك  من  واألهم  غرينبالت"،  "جيسون 
تبدو كام لو كان خطوة رضورية اإلنجاز "الصفقة األمريكية" 

املأمولة للتسوية.

رافض  موقف  اختاذ  إرسائيل  عىل  يصعب  فإنه  ثم  ومن 
للمصاحلة قد يغضب القيادة املرصية وحيرجها ويضع مشكالت 
يف طريق العالقات املرصية اإلرسائيلية التي جيمع املراقبون عىل 
أهنا يف حالة أفضل من وقت سابق، كام أن إرسائيل ال تستطيع 
املغامرة بموقف من املصاحلة يغضب احلليف األمريكي الذي 
األمريكي  احلليف  وأن  خاصة  القادمة،  "الصفقة"  حيرض 
اإليراين  النووي  االتفاق  إزاء  مؤخرا  اإلرسائييل  املوقف  تبني 
بدرجات متفاوتة ويبدو هذا املوقف كام لو كان نجاحا للحملة 

التي قادهتا إرسائيل ضد االتفاق النووي اإليراين.
لكل هذه االعتبارات، الداخيل منها واخلارجي سواء تعلق 
بدور مرص أو الواليات املتحدة األمريكية ورغبتها يف إنجاز 
املصاحلة، فإن املوقف اإلرسائييل جتيل يف مساحة رمادية نوعا 
ما ال هي رفض مطلق وال هي تأييد علني وإنام مكانة وسط 

بني هذين النقيضني.
املصاحلة  جتاه  اإلرسائيلية  السياسة  فأن  ذلك  عىل  وبناء 
الدويل  الغطاء  املوقف اإلرسائييل من خالل  تقدم  أن  أرادت 
نتنياهو  طالب  حيث  الدولية،  الرباعية  اللجنة  موقف  أي 
محاس  ونزع سالح  دولة هيودية  بإرسائيل  باالعرتاف  محاس 
وقطع عالقاهتا بإيران ونبذ العنف، وهو املوقف الذي اعتربه 
الكثري من املحللني موقفا دبلوماسيا منضبطا خيتلف متاما عن 
اإلرسائييل  االختيار  فإن  أخري  بعبارة   ،2014 عام  موقفه 
وجد أنه من األنسب االختباء وراء املوقف الدويل باعتبار أن 
ذلك هو أفضل االختيارات املمكنة يف اللحظة الراهنة والذي 
الدويل  املجتمع  لرغبات  وامتثاهلا  إرسائيل  صورة  يدعم 
وسعيها للسالم واستمرار عالقاهتا بمرص وأمريكا بمعدالهتا 
الراهنة، أما الباقي فيكمن يف انتظار أن يسفر مسار املصاحلة 
املصاحلة  طريف  بني  املوقف  تفجر  أن  يمكنها  تعقيدات  عن 
عىل غرار ما حدث يف االتفاقات األحدي عرش التي وقعت 
غزة  يف  األمني  بالتحدي  املصاحلة  تصطدم  وأن  قبل،  من 
واالنتخابات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يف  محاس  وإدماج 
وغريها من املشكالت وتكون إرسائيل بذلك قد وفقت بني 
جانب  من  وأدها  يف  الرغبة  وبني  للمصاحلة  املؤقت  القبول 

الفلسطينيني أنفسهم أو من الدول األخرى.
احلكومة  داخل  اخلالفات  من  بالطبع  يقلل  ال  وذلك 
عارض  حيث  املصغر،  الوزاري  املجلس  أو  اإلرسائيلية 
ووزيرة  املستوطنني  حزب  رئيس  بنيت"  "نفتاىل  املصاحلة 
ساند  كام  ألكن،  زئيف  إليها  وانضم  شكيد  إييلت  القضاء 
ليربمان نتنياهو يف موقفه من املصاحلة استنادا إىل أهنا ستفشل 

كام يف املرات السابقة.
خطوات  يف  املصاحلة  من  موقفها  إرسائيل  ترمجت  وقد 
إنتاج  إعادة  ناحية  من  جتنبت  اإلرسائيلية  فاحلكومة  عملية 
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امللف املرصى - العدد  40 - السنة الرابعة
موقفها من اتفاق املصاحلة عام 2014 حينام خريت السلطة 
الفلسطينية بني السالم مع إرسائيل والسالم مع محاس، ومن 
لرئيس  املصاحب  الفلسطيني  للوفد  سمحت  ثانية  ناحية 
فردا   350 عددهم  البالغ  ومعاونيه  الفلسطيني  الوزراء 
أمنت  أهنا  كام  اإلعالميني  بعض  وكذلك  غزة  إىل  باالنتقال 

انتقال هؤالء مجيعا.
2 - املوقف اإليراين من املصاحلة:

يمكن القول أن توقيع اتفاق املصاحلة برعاية مرص بمقدوره 
أن يقلص استثامر إيران للورقة والقضية الفلسطينية يف رصاع 
املرصي  الدور  ويعزز  املنطقة  يف  الراهن  اإلقليمية  القوى 
النظام  منه  عاين  الذي  "الفراغ"  فرتة  بعد  والعريب  اإلقليمي 
حاولت  الذي  الفراغ  وهو  الفلسطينية،  القضية  إزاء  العريب 
ورغم  الفلسطينية،  القضية  استثامر  خالل  من  شغله  إيران 
تنهي  أن  بمقدورها  املصاحلة  بأن  اجلزم  يمكن  ال  فإنه  ذلك 

احلضور اإليراين يف القضية الفلسطينية.
وأبواب  طرق  تستحدث  أن  إليران  يمكن  ناحية  فمن 
الفلسطينية  القضية  إزاء  النفوذ  وممارسة  للتأثري  جديدة 
للمقاومة  والسيايس  والتسليحي  املايل  الدعم  خالل  من 
الفلسطينية، وخاصة فيام يتعلق بحركة محاس وحركة اجلهاد 
ناحية أخري ال ترغب يف هذا  اإلسالمي، كام أن محاس من 
لقطع  ذريعة  كان  لو  كام  املصاحلة  اتفاق  يبدو  أن  التوقيت 
املعلن،  اإلرسائييل  للرشط  استجابة  أو  إيران  مع  العالقات 
مفتوحة  اخلطوط  عىل  اإلبقاء  تفضل  محاس  فإن  ثم  ومن 
التي  املعادلة  إيران حتسبا ألي تغيري مفاجئ يف  للتواصل مع 

أسفر عنها اتفاق املصاحلة.
وربام من أجل ذلك حرصت حركة محاس وبعد أسبوع من 
إعالن املصاحلة بني محاس وفتح يف القاهرة عىل إرسال وفد 
السنوار  العاروري إىل طهران، كام رصح حييي  بقيادة صالح 
بإيران، فطهران  أننا سنقطع عالقاتنا  يتصور  واهم من  "بأنه 
كانت الداعم األكرب لكتائب القسام والقوة التي متتلكها اليوم 
جاء اجلزء األكرب منها من إيران "وأضاف" أن احلركة أدخلت 
إىل القطاع خالل عامي 2015-2016 ما يفوق ما دخل من 

السالح خالل عرش سنوات".
الباب  عىل  تبقي  محاس  أن  عىل  الترصحيات  هذه  وتدل 
مفتوًحا أمام العالقات اإليرانية مع احلركة اإلسالمية وتأكيد 
واألمريكية  اإلرسائيلية  للمطالب  تستجيب  لن  احلركة  أن 
عىل  التعرف  يمكن  ال  قد  بذلك،  املطالبة  العربية  الدول  أو 
حدود التغيري يف عالقة محاس بإيران يف الوقت احلايل، حيث 
ستحرص كل األطراف إيران ومحاس عىل أن تبدو عالقاهتام 
كام هي بعد املصاحلة، ولكن املستقبل قد يتكفل بذلك يف حالة 

اجتاه املصاحلة للنجاح والطريقة التي ستوظف هبا يف التسوية 
السياسية أو الصفقة املقبلة والتفاعالت املرتبطة هبا والتوازنات 

اجلديدة التي قد تسفر عنها يف الساحة اإلقليمية والعربية.
وربام يكون من املفيد يف هذا السياق وضع املوقف اإليراين 
من املصاحلة يف املنظور األوسع لرؤية إيران للقضية الفلسطينية 
وتوضيح ذلك يقتيض التمييز بني مستويني من املوقف اإليراين 
من القضية الفلسطينية فاملستوي األول املستوي الشعبي من 
شعبي  تعاطف  عن  يعرب  حيث  عامة  اإليرانيني  لدى  الوعي 
وهذا  اآلن  نشأهتا وحتي  منذ  الفلسطينية  القضية  مع  واضح 
التعاطف الشعبي كان قائاًم قبل الثورة اإليرانية يف عام 1979 
التاريخ  ذلك  ومنذ  اإلسالمية  الثورة  مع  بعدها  تزايد  ولكن 
ومع توايل تراجع النظام العريب عن دعم القضية الفلسطينية، 
اإلمساك  وحماولة  الفراغ  ملء  إىل  اإليراين  النظام  سارع 
وإضفاء  القضية  "أسلمة"  خالل  من  الفلسطينية  بالقضية 
طابع ديني عليها ووضعها يف إطار الرصاع الديني بداًل من أن 
تكون قضية العرب املركزية والقومية األويل، وهذا التعاطف 
الشعبي اإليراين والعداء إلرسائيل ال يمكن جتاهله أو إنكاره 
ألن أحد مصادر السخط عىل الشاه كانت عالقاته بإرسائيل 

والواليات املتحدة األمريكية .
أما املستوي الثاين فهو املستوي اجليوسيايس الذي ينخرط 
والذي  الفلسطينية  القضية  مع  الشعبي  التعاطف  هذا  فيه 
إليران  واالسرتاتيجية  السياسية  املصالح  لتحقيق  يوظف 
ما  إذا  ثابتة  بقيت  بل  اآلن  وحتى  الشاه  منذ  تتبدل  مل  والتي 
األساليب  وتغري  األيديولوجيني  والغطاء  الطابع  استثنينا 
القضية  مع  الشعبي  التعاطف  أن  وذلك  والتكتيكات؛ 
يف  إليران  اإلقليمي  املرشوع  لتعزيز  توظيفه  يتم  الفلسطينية 
اهليمنة والسيطرة – يف اخلليج ويف العامل العريب من أفغانستان 

وحتى سوريا ولبنان عىل ساحل البحر األبيض املتوسط.
قاعدة  إىل  استندت  إيران  فإن  املصالح  هذه  ولتحقيق 
يتمكن  ال  بحيث  وإرسائيل  العرب  بني  القوى  يف  التوازن 
إن  الفلسطينية  القضية  يف  نوعية  نقلة  إحداث  من  العرب 
لتحجيم  العرب  توجه  ذلك  شأن  من  ألنه  سلام؛  وإن  حربا 
تفوق إرسائيل  فإن  ناحية أخري  إيران اإلقليمي، ومن  نفوذ 
طريقتها  عىل  الفلسطينية  القضية  وحل  العرب  عىل  الساحق 
وتتفرغ  املنطقة  يف  يدها  ويطلق  إرسائيل  يقوي  أن  شأنه  من 

ملقاومة النفوذ اإليراين هبدف تقليل امتداده وانتشاره.
من ناحية أخري فإن إيران كثفت جهودها يف مرحلة الحقة 
لتقويض عملية التسوية خاصة عملية أوسلو من خالل دعم 
العملية، واهلدف هو تعرية  املناوئة هلذه  احلركات اإلسالمية 
حقيقي  إنجاز  حتقيق  عن  قصورها  وكشف  العربية  النظم 
إيران  محل  وتسويغ  تربير  ثم  ومن  الفلسطيني،  للشعب 
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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى
سبيلها  يف  األوحد  املناضل  باعتبارها  الفلسطينية  للقضية 
وتعزيز رشعية احتكارها هلذه القضية باعتبارها مفتاح القبول 

الشعبي والعريب واإلسالمى.
ومن ثم فإن املوقف اإليراين من املصاحلة لن يكون مترسعًا 
غرار  عىل  الدبلومايس  الطابع  عليه  يغلب  وإنام  متشنًجا،  أو 
"نحن  ظريف  جواد  اإليراين  اخلارجية  وزير  به  رصح  ما 
مستعدون لنبذ كل اخلالفات يف سبيل دعم فلسطني والشعب 

الفلسطيني ووحدة األمة اإلسالمية".
عىل  وإيران  محاس  حرص  سياق  أي  السياق،  هذا  ويف 
اإلبقاء عىل عالقاهتام بعد املصاحلة، حرصت محاس عىل إعادة 
تقييم موقفها من األزمة السورية، حيث أعلن قائدها يف غزة 
متانع  ال  حركته  أن   2017 أغسطس   29 يف  السنوار  حييي 
محاس  اجتهت  كام  األسد،  بشار  نظام  مع  عالقتها  حتسني  يف 

للتعاون والتنسيق مع حزب اهلل يف لبنان.
باختصار فإن عالقة محاس وإيران يف مرحلة ما بعد االتفاق 
لن تواجه تغريا كبرًيا يف املدي القصري نظًرا حلاجة كل طرف 
إىل الطرف اآلخر ألسباب تتعلق يف حالة محاس باالحتفاظ 
بمصدر الدعم والتسليح إن يف مواجهة إرسائيل أو حدوث 
ستحتفظ  إيران  أن  بينام  الفلسطيني،  املشهد  يف  مفاجئ  تغري 
بعالقاهتا بحامس لتعزيز نفوذها يف حركات اإلسالم السيايس 
يتوقف  فيام عدا ذلك فاألمر  أما  ودعم مرشوعها اإلقليمي، 
وتوازنات  والتسوية  الوطنية  للوحدة  النهائية  املحصلة  عىل 

القوى اجلديدة التي قد تسفر عنها.
املوقف الرتكي من املصاحلة الفلسطينية:

بأن  أوغلو  جاويش  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  رصح 
بالده تثمن املصاحلة الوطنية الفلسطينية، وذلك يف 14 أكتوبر 
أبلغنا  و"أننا  لألنباء  الرتكية  األناضول  لوكالة   2017 عام 
أمام  الفلسطيني  الصف  املعنية برضورة وحدة  اجلهات  كافة 
الرتكي  السالم"، كام شدد وزير اخلارجية  إرسائيل يف عملية 
الواقع"  أرض  املصاحلة برسعة عىل  اتفاق  تطبيق  "أمهية  عىل 

وترسيع إحياء عملية السالم.
اإليراين،  املوقف  عن  خيتلف  الرتكي  املوقف  أن  شك  وال 
حل  حول  والعريب  الدويل  اإلمجاع  يف  ينخرط  األول  ألن 
الرشقية  القدس  بعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  الدولتني 

بجوار دولة إرسائيل وعىل حدود عام 1967.
العدالة  املوقف مل يعرتيه أي تغري منذ صعود حزب  وهذا 
لفك  تركيا  حماوالت  باستثناء  تركيا  يف  احلكم  إىل  والتنمية 
"مرمرة" والتي ترتب عىل  احلصار عن غزة وحادث السفينة 

ثم  الضحايا،  وتعويض  إرسائيل  باعتذار  تركيا  مطالبة  إثرها 
بعد ذلك استئناف العالقات مع إرسائيل بعد االعتذار.

التسوية  جتاه  إيران  من  برامجاتية  أكثر  موقف  تركيا  تتبني 
الفلسطينية  والسلطة  محاس  مع  جيدة  بعالقات  وحتتفظ 
مشاريع  تنفيذ  يف  كبري  بدور  تركيا  تضطلع  كام  وإرسائيل 
إعادة إعامر غزة دون اشرتاطات سياسية عىل حركة محاس أو 

األطراف الفلسطينية األخرى.
تركيا رغم  احتفاظ محاس بعالقات طيبة مع  املتوقع  ومن 
حماولة فك االرتباط مع "اإلخوان املسلمني" الذين حتتضنهم 

تركيا وقطر.
عموًما  الفلسطينية  القضية  من  تركيا  موقف  ويرتكز 
الدائرة  يف  العثامين  نفوذها  وإحياء  اإلقليمي  مرشوعها  إىل 
إىل  مدخل  الفلسطينية  القضية  ومتثل  واإلقليمية  العربية 
باإلضافة  الرتكية،  للسياسات  الشعبية  واملصداقية  املقبولية 
تركيا  تربط  التي  والثقافية  والتارخيية  الدينية  العالقات  إىل 
بفلسطني والبلدان العربية وقد حاولت تركيا عرب العديد من 
الفلسطينية  القضية  بشأن  األمور  جمريات  يف  التأثري  القنوات 
واملقبول  املعتمد  والعريب  الدويل  احلل  منظور  إىل  استناًدا 
الرتكي  التواجد  من  ويعزز  الدولتني  حل  حول  واملتمحور 
املتالحق يف عالقات  للتوتر  وخالًفا  السني،  إسالمها  طبيعة 
الفلسطينية  القضية  فيه  تظهر  والذي  الدويل  باملجتمع  إيران 
العكس  الرتكي عىل  املوقف  فإن  إيران  كأداة البتزاز خصوم 
ال حيمل الفلسطينيني أية تبعات أو فواتري جيب دفعها بسبب 

طبيعة العالقات الرتكية الدولية وسياستها اخلارجية.
باختصار فإن املوقف الرتكي من املصاحلة الفلسطينية يبدو 
مؤيًدا ألهنا تصب يف النهاية يف املنظور الرتكي الذي تري من 
الدويل  املوقف  مع  يتوافق  الذي  املنظور  وهو  احلل،  خالله 
تفرضه  الذي  الدور  هذه  حدود  عن  النظر  برصف  عموًما 
األمريكي  املوقف  خاصة  املشهد  يف  تأثرًيا  األكثر  األطراف 
حلف  يف  عضًوا  تركيا  وأن  خاصة  واألورويب،  واإلرسائييل 
رغم  بأعضائه،  واسرتاتيجية  قوية  عالقات  "وتربطها  الناتو 
اخلالف حول سلطة وصالحيات الرئيس الرتكي "أردوغان".
خالصة القول أن القوى اإلقليمية الفاعلة يف املشهد الراهن 
لتقاسم  إقليمية  متتلك مرشوعات  والتي  األوسط  الرشق  يف 
وتشابكات  تفاعالت  ضوء  عىل  املنطقة،  يف  واهليمنة  النفوذ 
ورصد  وترقب  احلذر  بالقبول  موقفها  متيز  الراهن،  املوقف 
إزاء  واملواقف  األحداث  اجتاه  وتبني  والنتائج  التفاعالت 
التسوية واملفاوضات وما يمكن أن ينجم عنها من حتالفات 

وتوازنات جديدة، وعندئذ لكل حادث حديث.


