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 الدرا�ســات- الأبحاث

م�شروع �صفقة القرن
وموقف تركيا منه
* محمود سمير الرنتيسي
 تتناول هذه الدراسة موقف تركيا من مرشوع صفقة القرن الذي يستهدف:ملخص
 وجعل التطبيع بني دولة االحتالل اإلرسائييل وعدد من،تصفية القضية الفلسطينية
 تقف الدراسة عىل جمموعة من اخلطوات السياسية والدبلوماسية.علنيا
ًّ الدول العربية
والعملية التي قامت هبا تركيا يف مواجهة عدد من مالمح الصفقة التي جرى احلديث
، منها األعامل التي تقوم هبا اإلدارة األمريكية يف القدس،عنها يف أكثر من مصدر سيايس
 ودعم اخلطوات االحتاللية يف، والضغوط عىل السلطة الفلسطينية،مثل نقل السفارة
.فلسطني

The Turkish Stance on
the "Deal of the Century" Project

* Gazi University
Social Sciences
Institute, Phd
Candidate

رؤية تركية

2018 - )7/4(
159 - 151

MAHMOUD ALRANTISI*
ABSTRACT This research examines the Turkish stance on the 'Deal of the Century'
Project that aims at settling the Palestinian cause and the Arab countries to publicly
normalizing relations with the occupation state of Israel. The study focuses on a number
of political, diplomatic and practical opposing steps taken by Turkey against multiple
aspects of the deal; including the American administration actions in Jerusalem, such
as the transfer of the embassy, pressuring on the Palestinian Authority, and supporting
the occupational actions in Palestine.
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بع�د انته�اء فترة رئاس�ة الرئيس األمريكي الس�ابق ب�اراك أوباما التي ش�هدت ع�د ًدا من
امللفات اخلالفية بني اإلدارة األمريكية ودولة االحتالل اإلرسائييل ،وبخاصة فيام يتعلق بملف
االستيطان ،وتعثّر عملية التسوية مع السلطة الفلسطينيةِ -
قد َم الرئيس األمريكي دونالد ترامب
متوقعا يف عهد هذا الرئيس اجلديد ُ
فرض رؤية جديدة لعملية
إىل سدّ ة اإلدارة األمريكية ،وكان
ً
أي رئيس أمريكي جديد ،لكن التوقعات كانت
التس�وية ،وهذا التو ّقع عملية تتكرر مع قدوم ّ
أكث�ر س�وداوية يف هذه املرة؛ لوج�ود فريق صهيوين حييط بالرئيس األمريك�ي اجلديد ،أبرزهم
صهره ومستش�اره جاريد كوش�نري ،وممثله اخلاص باملفاوضات جيس�ون غرينبالت ،وكالمها
أي ضغوط عليها ،وممّا يد ّلل عىل ذلك ما
هيودي يدعم دولة االحتالل بشدة ،ويعارض فرض ّ
قاله غرينبالت نفس�ه يف إحدى مقابالته مع راديو اجليش اإلرسائييل بعد االنتخابات الرئاسية
األمريكي�ة مب�ارشة" :إن ترامب ال يرى يف املس�توطنات التي أقيمت يف األرايض الفلس�طينية
أي ّ
حل عىل إرسائيل".
عائقا أمام السلام ،وال يدين بناء املستوطنات ،وإن ترامب لن يفرض ّ
ِ
احلديث عن الرؤية األمريكية اجلديدة ّ
َ
حلل القضية الفلس�طينية يف عهد الرئيس
صاحبت
وقد
ّ
ترامب -اإلشار ُة إىل وجود خطة جاهزة ُس ّميت" :خطة السالم األمريكية" يف الرشق األوسط،
إعالميا بـ"الصفق�ة اإلقليمية الكربى" ،أو "صفقة الق�رن" ،ولن نناقش يف هذا
وه�ي معروفة
ًّ
البحث التسمية أو املصطلح الذي أوردته مصادر كثرية عىل أنّه أفكار من أجل استئناف عملية
التس�وية وإن مل تتبلور اخلطة يف وثيقة هنائية -إنام س�نناقش بش�كل اخلاص موقف تركيا منها،
من خالل معطيات واقعية وتطورات ملموس�ة ،ونس� ّلط الضوء عليها؛ ملعرفة أين تقف تركيا
يف ضوء هذه الصفقة اإلقليمية التي مت ّتد إىل ما وراء القضية الفلسطينية.

وطامل�ا كانت هن�اك مقرتح�ات إرسائيلي�ة لتصفي�ة القضية الفلس�طينية ،وإهن�اء حركة
الش�عب الفلسطيني من أجل حقوقه ،وعىل رأس�ها حق العودة ،كام كانت هناك مقرتحات
م�ن أج�ل التخ ّل�ص م�ن عبء االحتلال ،وإلق�اء هذا الع�بء بعي�دً ا عن كاه�ل حكومة
أي صفق�ة جديدة أو مشروع جديد س�تكون له جذور
االحتلال اإلرسائيلي ،وهل�ذا فإن ّ
وعالق�ة بمقرتح�ات س�ابقة .وم�ن الطبيع�ي أن تكون درج�ات هذه املقرتح�ات واخلطط
ومس�توياهتا وآفاقه�ا مرتبطة بالتط�ورات اإلقليمية ً
تعرضت
أيضا ،ومن املعل�وم أن املنطقة ّ
هل�زة قوية م�ع الربيع العريب ،كما تعرضت هلزة أقوى م�ع الثورات املض�ادة ،أو حالة تعثّر
والتحول
الربيع العريب ،ولعل دولة االحتالل وجدت يف عملية االنشغال العريب الداخيل،
ّ
اجل�اري فرصة لتطبيق خط�ة تقوم بموجبها بالقضاء عىل القضية الفلس�طينية ،وبنقل عملية
التطبي�ع م�ع عدد من األنظم�ة اإلقليمية إىل العلن ،وحتقيق أكرب اس�تفادة من ه�ذه العملية
عىل املس�تويات كافة :السياسية واألمنية والعس�كرية واالقتصادية .وبخاصة أن اً
ريا
قسم كب ً
م�ن اخلط�ط التي يدور احلديث غير املؤكد حوهل�ا يتحدث عن تبادل للأرايض ،وتوطني
الالجئين يف عدد من ال�دول العربية ،ويتحدث عن مرشوعات اقتصادية جديدة ،تس�تفيد
منه�ا عدة دول 1 .وقد ذكرت بعض املصادر الصحفية أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ناق�شمضم�ونصفق�ةالق�رنم�عع�ددم�ناألنظم�ةالعربي�ة.
 152ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

م�شروع �صفقة القرن

اً
تفصيل ذكرت املصادر عد ًدا من مالمح صفقة القرن التي تنوي إدارة ترامب
وبشكل أكثر
ّ
ولعل أبرزها:
العمل عليها،
• قي�ام دولة فلس�طينية ذات س�يادة حمدودة على نصف الضفة الغربي�ة ،وعىل كل قطاع
غزة.
• احتف�اظ إرسائي�ل باملس�ؤولية األمني�ة ملعظ�م أرج�اء الضف�ة الغربي�ة ،ول�كل معاب�ر
احلدود.
• بقاء غور األردن حتت السيادة اإلرسائيلية ،والسيطرة العسكرية.

ضم األحياء العربية يف القدس الرشقية إىل الدولة الفلسطينية ،باستثناء البلدة القديمة،
• ّ
التي ستكون جز ًءا من "القدس اإلرسائيلية".
جع ُل بلدة "أبو ديس" العاصمة املقرتحة لفلسطني.
• ْ

• دمج غزة يف الدولة الفلسطينية اجلديدة ،برشط موافقة محاس عىل نزع السالح.

• عدم التطرق إىل الالجئني الفلس�طينيني ،ولكن س ُينش�ئ املجتمع الدويل آلية للتعويض
واإلدارة.

• االعرتاف األمريكي بـ(إرسائيل) وطنًا للش�عب اليهودي ،وبفلس�طني بسيادة حمدودة
2
وطنًا للفلسطينيني.
ّ
وألن اخلط�ة ملّ�ا تتض�ح معامله�ا ،ومل ُيع َل�ن عنه�ا رصاحة من اجلان�ب األمريك�ي فإنه من
اجلي�د أن نشير إىل هذه املالمح من أكثر من مصدر ،حت�ى نقف عىل خطوط التقاطع واملالمح
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األساس�ية ،وهل�ذا فإن ما نقلته وكال�ة األناضول عن أمني رس اللجن�ة التنفيذية ملنظمة التحرير
صائب عريقات ،وف ًقا ملا ذكره يف اجتامع املجلس املركزي الفلسطيني يتقاطع بعضه مع ما ُذ ِكر
يف الصحاف�ة اإلرسائيلي�ة حول صفقة القرن ،وقد ش�مل حديث عريقات عدة أمور تش�ملها
اخلط�ة ،وصفها بأهنا معامل الصفقة التارخيية التي س�وف تس�عى إدارة الرئيس ترامب لفرضها
عىل اجلانب الفلس�طيني ،مع اإلبقاء عىل عبارة احلدود النهائية ،وقضايا الوضع الدائم ،بحيث
3
ُي ّت َفق عليها بني اجلانبني ضمن جدول زمني حمدد ومتفق عليه.
وتش�مل ّ
ضم الكتل االس�تيطانية الكبرى بالضفة
خط�ة ترامب ،وف ًق�ا حلديث عريق�ات ّ
الغربية إىل (إرسائيل) ،وإعالن قيام دولة فلس�طينية منزوعة السلاح ،وإبقاء الس�يطرة األمنية
لالحتالل اإلرسائييل ،إىل جانب االعرتاف بـ(إرسائيل)
َ
الحديث ع � ��ن الر�ؤي � ��ة الأمريكي � ��ة الجديدة
�صاحب � ��تِ
دول�ة هيودي�ة ،م�ع انس�حابات تدرجيي�ة إلرسائي�ل من
ّ
لح � ��ل الق�ضي � ��ة الفل�سطينية في عه � ��د الرئي�س ترامب مناطق فلسطينية حمتلة.

إ�شارة �إلى وجود خط � ��ة جاهزة ُ�س ّميتّ :
ال ُ
"خطة ال�سالم
الأمريكية" في ال�شرق الأو�س � ��ط ،وهي معروفة �إعالم ًّيا
بـ"ال�صفقة الإقليمية الكبرى" �أو "�صفقة القرن"

(إرسائيل) دولة للشعب اليهودي؟"

فأوهلا:
أم�ا اخلط�وط العريض�ة للخط�ة األمريكي�ةّ ،
"االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ،ونقل س�فارهتا
إليه�ا"" ،ومن هنا تك�ون قد انتهت من مس�ألة القدس،
ألي حكوم�ة إرسائيلية أن تتفاوض حول
فكيف يمكن ّ
القدس بعد اعرتاف اإلدارة األمريكية هبا عاصمة لدولة

أما البند الثاين والثالث فيتمثالن يف "اخرتاع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطني يف
ضواح�ي القدس (خارج إطار  6كيلومرتات) عن حدود عام  ."1967ويف ":اإلعالن خالل
شهرين أو ثالثة عىل أبعد حدّ  ،عن موافقة إدارة الرئيس ترامب عىل ضم الكتل االستيطانية".
حي�ث يط�رح رئيس احلكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ض�م  ،15%فيام يقرتح ترامب ،10%
4
وهذا ما قرره حزب الليكود باإلمجاع يوم ."2017/12/31

وبحس�ب البند الرابع ،س�تعلن إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك عن "مفهوم أمني ُمشترك
لدول�ة (إرسائيل) ودولة فلس�طني بوصفهام رشيكني يف السلام ".ويش�مل ه�ذا املفهوم أربع
نق�اط ،هي :أن تكون دولة فلس�طني "منزوعة السلاح مع قوة شرُ طية قوي�ة" ،و"إجياد تعاون
أمني ثنائي وإقليمي ودويل بحيث يش�مل مش�اركة األردن ومرص وواشنطن ،والباب سيكون
مفتوح�ا أم�ام دول أخرى ،و"وجود قوات إرسائيلية عىل طول هنر األردن واجلبال الوس�طى،
ً
وذل�ك حلامي�ة الدولتني" ،وأخيرً ا "تُبق�ي (إرسائيل) عىل صالحي�ات األمن القص�وى بيدها
حلاالت الطوارئ".
ينص عىل انس�حاب الق�وات اإلرسائيلية،
ويشير عريق�ات إىل أن البند اخلامس يف اخلطة ّ
ٍ
أراض جديدة
تدرجييا ،خارج املناطق (أ+ب) ،يف الضفة الغربية ،مع إضافة
وإع�ادة متوضعها
ًّ
َ
من املنطقة (ج) ،وذلك بحس�ب األداء الفلس�طيني (بدون حتديد ج�دول زمني) وتُعلن دولة
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قس�مت الضفة الغربية إىل 3
فلس�طني هبذه احلدود" .ومن املعلوم أن اتفاقية أوس�لو للسلامّ ،
مناطق ،هي( :أ) و(ب) و(ج) ،ومتثل املناطق (أ) نحو  18%من مساحة الضفة ،وتسيطر عليها
أمنيا وإدار ًّيا ،فيام متثّل املناطق (ب)  ،21%وختضع إلدارة مدنية فلسطينية
الس�لطة الفلسطينية ًّ
وأمنية إرسائيلية .أما املناطق (ج) ،التي تشكل  61%من مساحة الضفة ،فتخضع لسيطرة أمنية
أي مرشوعات أو إجراءات
وإدارية إرسائيلية ،وهذا يس�تلزم موافقة س�لطات االحتالل على ّ
5
فلسطينية هبا.

قوميا
أما البندان السادس والسابع ّ
فينصان عىل اعرتاف دول العامل "بدولة (إرسائيل) وطنًا ًّ
قوميا للش�عب الفلس�طيني" .مع ضامن (إرسائيل)
للش�عب اليهودي ،وبدولة فلس�طني وطنًا ًّ
حاليا ،بحس�ب
حري�ة العبادة يف األماكن ا ُملقدس�ة للجميع ،م�ع اإلبقاء عىل الوضع القائم هبا ًّ
البند الثامن.

ويق�ول البن�د التاس�ع يف اخلط�ةّ :
إن على (إرسائي�ل) ختصي�ص أج�زاء من ميناء أس�دود
وميناء حيفا ومطار ال ّلد لالس�تخدام الفلس�طيني ،عىل أن تكون الصالحيات األمنية بيد دولة
(إرسائي�ل)" م�ع إجياد ممر آمن بني الضفة وقطاع غزة حتت س�يادة (إرسائيل) .أما البند العارش
فه�و يتح�دث عن ممر آمن بني غ�زة والضفة الغربية حتت الس�يادة اإلرسائيلية .وتكون "املعابر
الدولية بمش�اركة فلس�طينية فاعل�ة ،وصالحيات األم�ن القصوى بيد (إرسائيل)" ،بحس�ب
ينص البند الثاين عرش عىل أن "املياه اإلقليمية ،واألجواء" ،تكون حتت
البند احلادي عرش .فيام ّ
سيطرة (إرسائيل) ،من دون اإلجحاف بحاجات دولة فلسطني".
ويتض�ح أن ه�ذه املالمح هي مالمح صفق�ة تصفوية ال تعتمد عىل وس�اطة أو مفاوضات
بني الطرف الفلس�طيني واالحتالل ،وتعمل عىل إلغاء حقوق الش�عب الفلس�طيني يف أرضه،
ويف الع�ودة إليها من خالل حلول ترقيعية يف س�ياق العمل على أكرب قدر من املصالح لإلدارة
األمريكية يف املنطقة.

الموقف التركي من �صفقة القرن
لكن هناك
ال يوج�د مس�تند أو وثيقة منش�ورة تشير مبارشة إىل صفق�ة القرن حت�ى اآلنْ ،
وقائع عىل األرض ّ
يشكل تنفيذها منذ قدوم اإلدارة األمريكية اجلديدة تصفي ًة تدرجيي ًة للقضية
ً
صارخا عىل حقوق الشعب الفلسطيني ،منها نقل السفارة األمريكية إىل
الفلس�طينية ،واعتدا ًء
الق�دس ،واالعتراف بالقدس عاصمة للدول�ة اليهودية ،إضافة إىل بع�ض القوانني العنرصية
مبني�ا عىل اخلطوات التي تُن َّفذ ،أما املوقف من
لدول�ة االحتالل .وهلذا ُيعدّ املوقف الرتكي ًّ
ردا ًّ
اخلط�ة بش�كل عام فهو موقف تر ّقب ،وحيمل اس�تعدا ًدا قو ًّيا للمواجه�ة والرفض ،حيث قال
املهم بالنسبة لنا رؤية من سينخرط يف هذه اخلطة،
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان" :من ّ
ودوره�م فيه�ا ،هن�اك بعض األقاويل ،لك�ن ال نعلم م�دى جدّ يتها" ،كام "يتعّي�نّ النظر كيف
س�تتحرك دول ،مثل اإلمارات ،والسعودية ،والبحرين ومرص ،وما هو املوقف الذي سيتخذه
األردن" ،و"سنواصل القيام بام نراه صوا ًبا ،ومساعدة األشقاء الفلسطينيني". 6
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الدور ال�سيا�سي والدبلوما�سي التركي في دعم القد�س
ُي َعدّ دعم القدس ،ودعم حقوق الفلسطييني يف القدس ،والرتكيز عىل اعتبار القدس مدينة
مقدّ س�ة ألهلها وللمس�لمني كافةًّ -
عاما يف السياس�ة الرتكية .ويف كل وقت تتعرض فيه
خطا ًّ
تعرضها ملزيد
املدين�ة لالعت�داءات كانت تركيا تزيد من دعمه�ا للمدينة ،ومن حماوالت من�ع ّ
من اهلجامت.
وكان م�ن الواض�ح ملن يتابع س�ياق األحداث أن هناك سياس�ة اس�تهداف مب�ارشة ملدينة
الق�دس ،وقد بدأ ذلك م�ع إرهاصات وصول اإلدارة األمريكية احلالي�ة ،من خالل البوابات
اإللكرتونية عىل بوابات املسجد األقىص ،وقد دعمت تركيا املطالب الفلسطينية بإزالة البوابات
اإللكرتونية ،أما فيام يتع ّلق بقرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس واالعرتاف بالقدس عاصمة
لدولة االحتالل فقد عارضت تركيا هذا القرار ،حيث وصفت وزارة اخلارجية الرتكية إعالن
واش�نطن نقل س�فارهتا لدى (إرسائيل) من تل أبيب إىل القدس ،منتصف مايو/أيار ،2018
باألم�ر "املقلق إىل أبعد احلدود"ّ .
وأكدت اخلارجية ّ
أن اإلعالن ُيظهر إرصار الواليات املتحدة
على ختريب أرضية السلام ،بانتهاك القان�ون الدويل ،وقرارات جملس األم�ن ،وثوابت األمم
املتحدة ،بشأن القدس.

ومل تقتصر ردة الفع�ل تركيا على املوقف الدبلوم�ايس اخلطايب ،بل قام�ت بعدة خطوات
جتمعين طارئني؛ 7كان
عملية ،منها :اس�تضافة مدينة إس�طنبول الرتكي�ة يف  18مايو ّ ،2018
التجمع
ش�عبيا عبرّ فيه الش�عب الرتكي عن رفضه لنقل السفارة ،وكان
اجتامعا
التجمع األول
ً
ّ
ّ
ًّ
دبلوماس�يا لدول منظمة التعاون اإلسلامي ،وقد ّن�ص البيان اخلتامي
ا
رس�مي
ا
اجتامع
الث�اين
ً
ًّ
ًّ
ِ
تخّ
للق ّم�ة يف إس�طنبول عىل رضورة ا اذ ع�دد من اخلطوات للتعامل م�ع التطورات األخرية يف
فلس�طني ،منها :إرس�ال ق�وة دولية لضامن محاية الفلس�طينيني من إرسائي�ل ،وفرض عقوبات
اقتصادية عىل الدول التي تنقل س�فاراهتا إىل القدس ،ومراجعة العالقات السياس�ية معها .كام
ريا عن رفضها لقتل املدنيني يف غزة ،ورفض نقل
أعقبت تركيا ذلك بطرد السفري اإلرسائييل تعب ً
السفارة إىل القدس.
كما بحث�ت تركيا مع الس�لطة الفلس�طينية نقل ممارس�ات (إرسائيل) إىل املحكم�ة اجلنائية
الدولية ،وأعلنت أهنا ستواصل متابعة األمر ،وأعلن وزير اخلارجية عن دراسة ماهية العقوبات
ضد الدول التي س�تنتهك وضع القدس ،وتنقل س�فاراهتا إليها ،بعد اآلن هناك عقوبة وإجراء
مباحث�ات م�ع قرابة  50من نظرائه ،وأمناء منظامت دولية ،ومس�ؤولني آخرين ،بش�أن "جمزرة
غزة".

التحرّك في �سياق الأمم المتحدة وتحريك المجتمع الدولي
إذا كانت تركيا قد قادت املبادرة يف العامل اإلسلامي ،مستفيدة من رئاستها الدورية ملنظمة
قرارا،
التعاون اإلسالمي ،حيث قال وزير اخلارجية الرتكي" :ألول مرة العامل اإلسالمي ي ّتخذ ً
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حيث سنرسل قوة دولية حلامية أشقائنا الفلسطينيني والقدس ،وعقب ذلك لن تتمكن إرسائيل
من مهامجتهم متى ما ش�اءت" -فإنهّ ا عملت ً
أيضا عىل حتريك املؤسس�ات الدولية التي مل تقم
بدوره�ا" :بالطبع س�نفعل ذلك م�ع األمم املتح�دة واملجتمع الدويل؛ ألن ذلك ليس مش�كلة
املسلمني فقط ،بل أتباع األديان الساموية الثالثة".

كام بذلت تركيا مس�اعي دبلوماس�ية مع أطراف دولية عدة ،حيث أج�رى الرئيس الرتكي
رج�ب طي�ب أردوغان مباحثات هاتفية حول القدس مع املستش�ارة األملاني�ة مريكل ،ونظريه
الرويس بوتني ،ومع بابا الفاتيكان ،وقد أثمرت مساعي أردوغان الدبلوماسية يف يناير/كانون
الث�اين  2018بتصوي�ت  128دول�ة يف اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة ،ضد الق�رار األمريكي
حول االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلرسائييلّ َ ُ .

كما محل�ت الرس�الة الرتكي�ة مع�ا َ
ين جدي�دة تتعدّ ى
التنديد واإلدانة ،وقد ظهر هذا يف ترصحيات املس�ؤولني
األت�راك" :بعد اليوم لن نصمت ،ولن نكتفي بالدعوات
واإلدانات ،بل سنتخذ خطوات مضادة ،وسنمنعهم من
اختاذ خطوات خاطئة؛ هلذا السبب ينبغي أن تكون تركيا
8
قوية".

ف�ضح الموقف الإ�سرائيلي والأمريكي

يع � ��د دع � ��م القد�س ودع � ��م حق � ��وق الفل�سطييين في
القد�س والتركيز على اعتبار القد�س مدينة ّ
مقد�سة
لأهله � ��ا وللم�سلمين كافة ًّ
خط � ��ا عا ًّما في ال�سيا�سة
التركي � ��ة وف � ��ي كل وق � ��ت تتعر� � ��ض في � ��ه المدينة
لالعت � ��داءات كانت تركيا تزيد من دعمها للمدينة
ومن محاوالت منع تع ّر�ضها لمزيد من الهجمات

مل يكن املوقف األمريكي من القضية الفلسطينية أكثر فظاظة من موقف اإلدارة احلالية؛ لذا
حاولت دولة االحتالل انتهاز الفرصة وحتقيق أكرب قدر من املكاسب عىل حساب الفلسطينيني،
وهل�ذا ف�إن تركيا ركزت عىل مدى س�وء املوقف األمريكي واإلره�اب اإلرسائييل اعتربت أن
واشنطن مل تعد تناسب أداء دور الوسيط بني الفلسطينيني ودولة االحتالل ،كام وصف الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان إرسائيل بـ"الدولة اإلرهابية" التي متارس "التطهري العرقي" ،كام
طردت أنقرة سفري تل أبيب لدهيا ،والقنصل العام اإلرسائييل يف إسطنبول.

وق�د قادت تركيا اجله�ود الدولية لعزل املوقفني األمريك�ي واإلرسائييل يف األمم املتحدة،
حي�ث تب ّنت اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة بتأيي�د  128دولة -مقابل رف�ض  9دول ،وامتناع
 35دول�ة أخرى ع�ن التصويت -مشروع القرار الذي تقدّ مت ب�ه تركيا واليم�ن .وهبذا ُأ ِّكدَ
وملرة أخرى قرار جملس األمن رقم  .478كام ُر ِّس َخ االعتقاد ّ
بحل الدولتني ،و"اتفاقية مدريد،
واملبادرة العربية للسلام العادل والش�امل الت�ي تتخذ من خريطة الطري�ق الرباعية يف الرشق
أساسا هلا".
األوسط
ً

�صفقة القرن وتغيّر الأولويات الإقليمية
بالنظ�ر إىل عدد من ترصحيات املس�ؤولني األتراك -وأمهها ترصحي�ات الرئيس أردوغان-
ح�ول مواق�ف الدول م�ن صفقة القرن ،ف�إن وقوف دول مث�ل الس�عودية واإلمارات ومرص
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وه�ي الدول التي عارضت الربيع العريب ووقفت يف اجلبه�ة املضادة للجبهة التي وقف فيهاّ
كل م�ن تركي�ا وقط�ر -مع صفق�ة القرن أ ّدى إىل استش�عار تركي�ا اخلطر من ترتيب�ات إقليمية
خصوصا مع وجود مالمح رؤية أمريكية جديدة يف شمال سوريا ،تستند إىل إنشاء
تس�تهدفها،
ً
قوة من وحدات احلامية الكردية عىل حدود تركيا.
ّ
تش�كل حمور تطبي�ع عريب إرسائييل -كان
كما أن تراف�ق معطيات صفقة القرن ،مع مالمح
وجليا منذ زيارة ترامب للس�عودية ،وق�د جعل هذا املح�ور األولوية األوىل له
واضح�ا
أم�را
ً
ً
ًّ
ه�و مواجه�ة إيران ،فيام تراجع�ت جمموعة من ال�دول العربية حتى عن احلدي�ث عن احلقوق
الفلس�طينية ،وق�د جاء ه�ذا التطبيع يف الوق�ت الذي متارس في�ه دولة االحتلال إرهاهبا جتاه
الفلس�طينيني ،وعن�د هذه النقطة نج�د أن تركيا هي الدول�ة الوحيدة يف املنطق�ة ،وبالرغم من
وجود عالقات دبلوماس�ية متعثرة مع دولة االحتالل -إال أهنا عارضت بش�دة اخلطوات التي
قام�ت هب�ا (إرسائيل) يف القدس ،بينام صمتت دول كثيرة أخرى ،وقد أ ّدى هذا الدور الرتكي
الريادي إىل إحراج هذه الدول ،ويمكن القول إن املوقف الرتكي ّ
شكل عقبة أمام سهولة مترير
بقي�ة ال�دول اإلقليمية للصفقة الت�ي أرداهتا اإلدارة األمريكية وهو ما وض�ع تركيا يف مواجهة
حمتملة مع الدول املؤيدة.

خاتمة ونتائج
كانت اخلطوات األمريكية واإلرسائيلية وممارسات بعض الدول يف املنطقة والتي صاحبت
احلديث عن صفقة إقليمية كبرية -منسجم ًة مع املالمح التي حتدثت عنها أطراف خمتلفة حول
الصفقة ،ولعل أمهّها االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،ومنح الفلسطينيني عاصمة
يف منطق�ة أبودي�س ،بالرغم من رفضهم هلا ،وإهن�اء مطالباهتم بحق العودة ،وتش�كيل مفهوم
أمني إقليمي جديد ،مع اعرتاف علني من دول املنطقة بـ(إرسائيل) يف إطار املفهوم اجلديد.

ويبدو بش�كل واضح أن هذا الرتتيب اجلديد احتاج من تركيا أن تس�تعدّ حلامية نفس�ها من
أرضار هذا السيناريو وتبعاته ،وهلذا استمرت تركيا وبزخم أكرب من ذي قبل يف دعم املقدسيني،
ومن�ع تغيري هوية القدس .كام ركزت تركيا عىل تطوي�ر عالقاهتا مع األطراف الرافضة لصفقة
القرن ،منها الس�لطة الفلس�طينية ،حيث عمل�ت تركيا عىل دعمها أمام الضغ�وط الكبرية ،بل
وص�ل األمر إىل دع�م ميزانية الس�لطة ،حيث أعلن وزي�ر اخلارجية الرتكي مولود تش�اووش
أوغل�و ع�ن اس�تعداد بلاده تقدي�م الدعم إىل الس�لطة الفلس�طينية ،على خلفي�ة التهديدات
األمريكية بقطع املس�اعدات عنها "يف حال قطعت الواليات املتحدة مس�اعداهتا عن فلسطني،
فنحن موجودون ملثل هذه الظروف" ،داع ًيا الدول اإلسالمية إىل االهتامم ذاته ،وانتهاج موقف
قررت تركيا تقديم منحة جديدة ُتقدَّ ر بنحو  10ماليني دوالر ،تخُ َّصص لدعم
مماثل لبالده ،كام ّ
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،ولتلبية االحتياجات الالزمة يف فلسطني.
ويف ه�ذا الس�ياق بدأ حيدث تقارب بني األردن وتركي�ا ،وقد ظهرت بعض املؤرشات عىل
أي تداعيات حمتملة لصفق�ة القرن ،وقد
ذل�ك ،حي�ث يع�د األردن
مترضرا بش�كل كبري م�ن ّ
ً
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كان�ت هناك توصيات إرسائيلي�ة بالعمل عىل منع التقارب الرتك�ي األردين ،والعمل اً
بدل من
ذلك عىل طمأنة األردن.

أم�ا فيما يتعلق بالرتتيب�ات اإلقليمية فق�د كان للمب�ادرة الرتكية دور يف إظه�ار الكثري من
حقيقة مدى الضعف الذي أصاب املواقف اإلقليمية ،ويف إحراج بعضها من جهة ،ويف إظهار
إمكانية مواجهة إرادة بعض القوى الكربى من قبل تركيا ،وقد جعل هذا املسؤولية عىل تركيا
والس�يام
أكبر من ذي قبل جتاه املنطقة وش�عوهبا ،وه�ذا يعطي تركيا مكانة معنوية ثقيلة جدًّ ا،
ّ
عندما تدافع تركيا عن مقدسات الشعوب ،مثل املسجد األقىص.
ً
انخراطا يف كل التفصيالت التي تتعلق بالقضية الفلسطينية
من املتو َّقع أن تكون تركيا أكثر
من واقع مسؤوليتها ،بوصفها قوة إقليمية ،ورئيسة ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وستلقي بثقلها
م�ن أجل من�ع تدهور الوضع اإلنس�اين يف فلس�طني ابت�داء ،وس�تقوم بكل املس�اعي الالزمة
للوقوف أمام أي صفقة هتدف لتصفية القضية الفلسطينية ،لكن ال يزال النظام اإلقليمي حيتاج
إىل مزيد من التكاتف؛ لدعم هذه اجلهود.
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Turkey’s Elections 2018
Kılıç Buğra Kanat

This report examines and provides an introduction to the decision to
hold the elections early and the platforms and candidates that the major political parties are putting forward in the June 2018 elections. As
noted, there are a number of candidates for the presidency from the AK
Party, the CHP, MHP, HDP, IYI Party, SP, and other parties. In the parliamentary elections, there are two major electoral alliances, a new feature
in Turkish elections.
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