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مقدمة:

يك�ص∞ �◊ديå عن مو�ق∞ عربية من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة عن و�حدة 

من �أهº �◊≥اF≤ �لتي �أVصâë حاكمة للëالة �ل�صيا�صية �لعربية; وهي �الن≥�صاΩ �لذي يعب 

k عن تعدد �أ‰ا•  k، تباين �الأهد�± و�مل�صالí من ناحية، كما يعب �أي�صا عن تعدد، بل و�أي�صا

k من ناحية �أخرى. aعندما وقع �لعدو�ن كان  k وعامليا �لعالقات و�لتëالفات �لعربية �إقليميا

�لعرب من≥�صمÚ، ومار�ص �لعرب �ن≥�صامهº �إR�ء هذ� �لعدو�ن، aات�صعa âجوة �الختالaات 

�إ¤ درجة حفزت وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية )�ل�صاب≥ة( ت�صيبي ليفني �إ¤ �ل≥ول باأن ما 

 k ت≥وΩ ب¬ ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة يãل م�صالí �آخرين، وa�رشت ما تريد√ بال≥ول: ”�إن �أطر�aا

k على ما �صمي  k على عملية �لت�صوية، و–ديد� عربية م≥تنعة باأنها [�أي حما�ص] “ãل خطر�

k الأن حركة حما�ص �ختطفâ غزة من خالل  حّل �لدولتÚ [�لفل�صطينية و�الإ�رش�Fيلية]، نظر�

.
�الن≥الب �لذي قامâ ب¬ يف يونيو/ حزير�ن 2007“1

k ونتيجة للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي  وهكذ� ن�صتطيع �أن ن≥ول �إن �الن≥�صاΩ �لعربي كان �صببا

على قطا´ غزة. ل≥د �صجع هذ� �الن≥�صاΩ �لعربي ”�إ�رش�Fيل“ على �صّن �لعدو�ن، ºK �إن ما 

k من قاعدة �الن≥�صاΩ ولي�ص �لتوحد;  حدç من تفاعالت عربية �إR�ء هذ� �لعدو�ن، �نطالقا

�إ¤  �أدت  ما  ب≥در  لكنها  �لعربي،  �لر�صمي   Ωلنظا� د�خل   Ωالن≥�صا� هذ�  من  مزيد  �إ¤  �أدت 

 Ωما يكن �أن ن�صمي¬ ب`”�لنظا Úلر�صمي �لعربي وب� Ωلنظا� Úلهوة ب� k ذلك ر�صâî �أي�صا

�ل�صعبي �لعربي“، �لذي R�دت جر�ºF �لعدو�ن من ناحية و�ن≥�صاΩ �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي 

علي¬ من ناحية �أخرى من تبلور√ وXهور√ كم�صتوى ‡يز من �ملو�ق∞ �ل�صعبية �لعربية، 

�لتي �أجمعâ على �إد�نة �لعدو�ن ب≥در ما �أجمعâ على �إد�نة ما �أ�صمت¬ ب`”�ل�صمâ �لعربي“ 

�أو ”�لتو�طوD �لعربي“، �لذي كان �لتعبري �ملبا�رش لهذ� �الن≥�صاΩ يف مو�ق∞ �لدول �لعربية.

 رFي�ص وحدتي �لدر��صات �ÿليجية ودر��صات �لãورة �مل�رشية يف مركز �لدر��صات �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية، 
*

�الأهر�Ω - م�رش.
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ملاذ� �ن≥�صمâ �لدول �لعربية على �لعدو�ن? وما هي �أ�صباب هذ� �الن≥�صاΩ? وكي∞ �أKر 

على �ملو�ق∞ و�الأد�ء �لعربي Œا√ �لعدو�ن? وما هي تد�عيات هذ� كل¬ على �لنظاΩ �لعربي 

وموقف¬ من �لتطور�ت �ملتالح≥ة لل≥�صية �لفل�صطينية?

هذ√ �الأ�صÄلة �ملهمة �صن�صعى لالإجابة عليها على �لنëو �لتا›:

اأوًل: الfق�صام العربي: اأ�صÑاب¬ ودوافع¬:

⁄ يكن �الن≥�صاΩ �لعربي حول �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة fi�ص �صدaة، 

�أن  ن�صتطيع  لكننا  �لعربية،   - �لعربية  للعالقات  �لطبيعي  �مل�صار  من   kناءãصت�� كان  �أو 

�إن هذ� �الن≥�صاΩ تفاقº بدرجة غري م�صبوقة، بفعل جمموعة من �لتفاعالت �لتي  ن≥ول 

�لعربي   Ωالن≥�صا� منذ  �الأخ�ص  وعلى   ،Úكامل ع≥دين  من  ي≥رب  ما  مدى  على   âتر�كم

 ìو�ملوق∞ من �ل�صما ،¬Fإنها� 1990-1991 حول �ل¨زو �لعر�قي للكويâ وكيفية  �صنتي 

 ،1991 �صنة   Ωلل�صال مدريد  موD“ر  �إ¤   k و�متد�د� �لعر�¥،  على  �أمريكية  حرب  ب�صّن 

ومبادرة �ل�صالΩ �لعربية �صنة ºK ،2002 �ل¨زو �الأمريكي للعر�¥ و�حتالل¬ �صنة 2003، 

 k وهو �ل¨زو �لذي جاء Vصمن ما �أ�صمت¬ �إد�رة جورê بو�ص ب`”�◊رب على �الإرهاب“ رد�

على هجمات �◊ادي ع�رش من �صبتمب 2001، وما تر�a≤ مع هذ√ �◊رب من Vص¨و• 

 âوو�صف  “Úالإرهابي�” بتفريخ   âتهم� �لتي  �لعربية،  �لدول  على  هاFلة  �أمريكية 

ب`”�لدول �لفا�صلة“، Vصمن عملية �بتز�R �أمريكية غري م�صبوقة لدaع هذ√ �لدول للتور• 

.
2
يف �مل�رشو´ �الأمريكي �الإمب�طوري �÷ديد لل�رش¥ �الأو�ص§

�لعربية من  �ملو�ق∞  تاأكد يف  �لعربي، على نëو ما   Ωلنظا� ل≥د تفاقº هذ� �الن≥�صاΩ يف 

�أن  ويكن  و�لدو�aع،  �الأ�صباب  من  �لعديد  بفعل  غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

نركز �◊ديå على �أربعة نعت≥د �أنها كانâ �الأهº يف �إنتاê ما حدç من �ن≥�صاΩ عربي حول 

�لعدو�ن، وهي:

1. ال�شتقطاب الإقليم« ا÷ديد Vشمø تفاعÓت م�öو´ ال�öق الأو�ش§ 
الكبري:

بع�ص  تعمدت  �لتي  و�حتالل¬،   2003 �صنة  �لعر�¥  على  �الأمريكية  �◊رب   âكان ل≥د 

 k )�عت≥اد� �لر�بعة“  �لعاملية  ب`”�◊رب  ت�صميتها  �الأمريكي  �ال�صرت�تيجي  �لفكر  دو�Fر 

�مل�رشو´  هذ�  لفرVص  �لبد�ية  هي  Kالãة(،  عاملية  حرب  مبãابة   âكان �لباردة  �◊رب  باأن 
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�ل�صاب≤  �لعاملي   Ωلنظا�  Çبكل مباد §Fص �◊اVرشب عرV لذي� �الأمريكي  �الإمب�طوري 

 Ω�حرت� �الأخ�ص  وعلى  �ملتëدة،  �الأ·  وميãا¥  �لدو›  �ل≥انون   Çمباد وكل   ،¬a�و�أهد

k لفرVص مبادÇ بديلة Œ�صدها  �ل�صيادة �لوطنية للدول. وكانâ �◊رب هي �لبد�ية �أي�صا

�لوقاFية“،  �ل�رشبات  ”��صرت�تيجية   ºص��  âحمل �لتي  �÷ديدة  �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية 

�لتي تعطي للواليات �ملتëدة، دون غريها، حّ≤ �لتدخل يف �ل�صوDون �لد�خلية للدول، وح≤ 

للهيمنة  تابع  �أولهما  �إ¤ مع�صكرين;  �لعا⁄   ºت≥�صي تريد، وح≤  �ل≥وة Vصّد من   Ω�دîصت��

يëمل  معارVص  وKانيهما  �العتد�ل“،  ”fiور  �أبرRها  متنوعة  م�صميات   â– �الأمريكية 

��صfi” ºور �ل�رش“. وعندما قررت �لواليات �ملتëدة غزو �لعر�¥ ŒاوRت �الأ· �ملتëدة 

k بال¨زو، �أيدت¬ بريطانيا و�إ�صبانيا،  k منفرد� k �أمريكيا و�ملجتمع �لدو› كل¬، و�أ�صدرت قر�ر�

وaرVصت¬ على �لعا⁄ من �أجل تاأ�صي�ص �إمب�طورية �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري.

aم�رشو´ ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري“ كان �لتعبري �ل�صيا�صي �ملر�a≤ لل¨زو ولالحتالل 

لفرVص   k معا �صيوD�ص�صان  �◊رب  وهذ√  �مل�رشو´  هذ�  �أن  باعتبار  للعر�¥،  �الأمريكي 

 ºالإقلي �الإمب�طوري  �مل�رشو´  هذ�  تو�صيع  من  �ل¨رVص  �أما  �الأمريكية.  �الإمب�طورية 

�ل�رش¥ �الأو�ص§ ليمتد �إ¤ و�ص§ �آ�صيا; aيكمن يف حر�ص و��صنطن على aرVص �صيطرتها 

k لتطلعات تيار �ملëاaظÚ �÷دد، �لذي يرى �أن  �لكاملة على �أهº منابع �لنف§ يف �لعا⁄، وa≥ا

هذ√ �ل�صيطرة Vرشورية لبناء �لنظاΩ �الإمب�طوري �الأمريكي.

وقد عب �لكãري من مفكري هذ� �لتيار عن هذ� �لطموì ومنهº ريت�صارد كر�وتهامر، 

�ÿريطة   ºر�ص و�إعادة  �لت¨يري   Öملطل �رشح¬  يف  �لتيار  هذ�  عن  �ملعبين   Rأبر� �أحد  وهو 

 American معهد �أمريكان �نرتبر�يز Ωد قال كر�وتهامر �أما≤a .§الإقليمية لل�رش¥ �الأو�ص�

Enterprise Institute (AEI): ”�إن �لواليات �ملتëدة �الأمريكية �الآن يف �رش�´ مع �لعا⁄ 

�لعا⁄  مع  �لباردة  �◊رب  �صنو�ت  يف  خاVصت¬  �لذي  �ل�رش�´  مãل  – �الإ�صالمي  �لعربي 

مع  مو�جهة  خ§  على  �ملنط≥ة  هذ√  ي�صع  م�رشو´  عن  يعب  �أن¬  هذ�  معنى  �ل�صيوعي“. 

�لتدخل   ºومن ح≥ه ،ºطر عليهÿ� دة، ويعتبها بتكوينها �◊ا› م�صدرëلواليات �ملت�

aيها الإعادة ت�صكيلها بال�صورة �لتي يرونها منزوعة �ÿطر من وجهة نظرهº، من خالل 

�الإ�صالمي،  �لعا⁄   Öو�أغل �لعربي   Ωو�لنظا �لعربية  و�الأنظمة  �ملجتمعات  �صياغة  �إعادة 

ÿدمة  Kرو�تها  كل  Œيري  خالل  من   ،Öللك�ص كم�صدر   k �أي�صا �ملنط≥ة  مع  يتعامل  لكن¬ 

�مل�رشو´ �الإمب�طوري �الأمريكي، وÿدمة ”�إ�رش�Fيل“، وذلك بالرب§ بÚ �لديوقر�طية 

.
3
Ωو�ل�صال
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بد�يات �لتفكري يف هذ� �مل�رشو´ ترجع �إ¤ عملية �لبåë عن �صي¨ة �أa�صل للëفا® على 

�مل�صالí و�الأهد�± �الأمريكية طويلة �ملدى، و�لتي تتº من خالل ت≥ريري �ال�صرت�تيجية 

�ل�صاملة، �للذين تعدهما كل من وR�رة �لدaا´ ووكالة �ال�صتîبار�ت كل ع≥د من �لزمان; 

 ºتوقعاته Vصوء  على  �مل�صت≥بلية،  �الأمريكية  لال�صرت�تيجيات  �لعري�صة  �ÿطو•   ºلر�ص

ÿريطة �لعا⁄ خالل �ملرحلة �لتالية.

و�الإ�صالمي،  �لعربي   Úلعامل� على  fiدد  ب�صكل  يركز�   ⁄ �لت≥رير�ن  هذ�ن  كان  و�إذ� 

 çوëلب� مر�كز   ºأه� من  عدد  �إ�صهامات  خالل  من  بها  �لدaع   ”ّ  ºّأه� �أخرى   k �أaكار� aاإن 

�ل≥ر�ر يف �لواليات �ملتëدة �الأمريكية.  �لتي لها �صالت قوية مبر�كز �صنع  و�لدر��صات، 

�لبد�ية   âوكان تتو�¤،  �مل�رشوعات  بد�أت  �صبتمب  �أيلول/   11 بعد  ما  مرحلة  îaالل 

”�ل�رش�كة   ºبا�ص و�ملعرو±  �الأو�ص§“،  لل�رش¥  جديد  مار�صال  ب`”م�رشو´  �صمي  مبا 

 âم�رشو´ ”دم≥رطة �لعا⁄ �لعربي“ وغري√، وكان ºK الأمريكية �ل�رش¥ �أو�صطية“، ومن�

 k k و�قت�صاديا �أغلÖ �مل�صاريع تركز على KالKة fiاور �أ�صا�صية، هي: ت¨يري �ملنط≥ة �صيا�صيا

k، على �أ�صا�ص تعري∞ �لواليات �ملتëدة �الأمريكية مل�صا◊ها يف fiي§ هذ� �ل�رش¥  وK≥اaيا

�الأو�ص§ �لكبري.

حماية  ي�صمل:   íمل�صال� لهذ√   k مهما  k تعريفا  âقدم  Rand Corporation ر�ند  معهد 

ب�صعر  �لنف§   ≥aتد و��صتمر�ر  �الأو�ص§،  �ل�رش¥  يف   Ωل�صال و�لتو�صل  ”�إ�رش�Fيل“،  ب≥اء 

منا�صÖ، ومنع قياΩ �أنظمة قوية تعادي �لواليات �ملتëدة �الأمريكية يف �أنëاء �ملنط≥ة، ومنع 

ومكاëaة  و�قت�صادي  �صيا�صي   ìإ�صال� بعملية  و�لدaع  �ل�صامل،  �لدمار  �أ�صلëة  �نت�صار 

”�الإرهاب“. 

وهنا∑ در��صات �أخرى قدمâ �إ�صهامات ب�صاأن تلك �الأهد�± وو�صاFل –≥ي≥ها، مãل 

 International Institute �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لدو›  �ملعهد  �أجر�ها  �لتي  �لدر��صة 

 François  Æر�ن�صو� هاي�صبورa أ�رش± عليها� for Strategic Studies (IISS)، و�لتي 

كبري?“.  �أو�ص§  �رش¥  �أجل  من  نتبع  ��صرت�تيجية  ”�أي  عنو�ن   âوحمل  ،Heisbourg

 Foreign Policy �ÿارجية  �ل�صيا�صة   çاëأب� معهد  �أ�صدرها  �لتي  �لدر��صة  وكذلك، 

Research Institute (FPRI)، و�لتي حملâ عنو�ن ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري �صنة 2005“ 

 zalmay د�R ملاي خليلR وهنا∑ كتاب .Adam Garfinkle ينكلaجار Ωو�لتي كتبها �آد

�ال�صرت�تيجية   – و�لع�رشين  �لو�حد  �ل≥رن  يف  �ل�رش�´  ”م�صادر  بعنو�ن   khalilzad

�الأمريكية وم�صادر �ملناط≤“، �ل�صادر Vصمن مطبوعات ر�ند �صنة 1998.
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بع�ص هذ√ �لدر��صات روê ملفهوΩ ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري“ باعتبار√ �◊ل �الأمريكي 

�الأمãل من منظور �ل�صلبيات و�ملîاو±، �أي �أن¬ �◊ل �الأمãل ملو�جهة �ل�صلبيات و�ملîاو± 

و�لبع�ص  �ال�صرت�تيجية،  و�أهد�aها  وم�صا◊ها  �ملتëدة  �لواليات  تتهدد  �لتي  و�ملîاطر 

.
4
Öي≤ �أعلى درجات �ملكا�ص≤ëل لتãباعتبار√ �◊ل �الأمريكي �الأم Ωللمفهو êالآخر يرو�

�ملالحظة �ملهمة بهذ� �ÿ�صو�ص هي وجود تدخل �إ�رش�Fيلي قوي وملمو�ص يف Vصب§ 

مفهوΩ �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري، و�لدaع ب¬ كîيار �أمريكي ��صرت�تيجي، ووجود م�صعى 

 Ωر�• يف تبني �مل�رشو´ كا�صرت�تيجية م�صرتكة للنظاîأمريكي قوي لتوري§ �أوروبا لالن�

�لعاملي �÷ديد. aفي �لوقâ �لذي كان aي¬ �الأمريكيون من¨م�صÚ للîروê مبفهوΩ جديد 

�لتفكري  يف   mR�مو �Œا√  Xهر  معها،  للتعامل  �ملãلى  و�ال�صرت�تيجية  �ل≥اFمة  لل�رش�عات 

k، و�أن هنا∑ Vرشور�ت  �ال�صرت�تيجي �الإ�رش�Fيلي يوDكد �أن ”�الإ�صالΩ �ل�صيا�صي“ يãل عدو�

هذ�  وتز�من  حما�ص.  حركة  توجهات  يف  –والت   çحدو Xّل  يف  خا�صة  ال�صتÄ�صال¬، 

 âيل“، وهو �لعامل �لديوغر�يف، �لذي كانF�ة تهدد وجود ”�إ�رشKالإدر�∑ مع ما �عتب كار�

�إ�رش�Fيلية  عمل  �أجندة  بلورة   â“و �لãانية.  �النتفاVصة  Xّل  يف  بالفعل  بد�أت  قد  تاأKري�ت¬ 

�ص≥ور  بها  و�قتنع  �لليكودي،  �لوRير   Natan Sharansky �صار�ن�صكي  ناتان  وVصعها 

�إال بعد –ول  �إ�رش�Fيل  ي≥بلو�  لن  ”�لعرب  �أن  �إ¤  �الأجندة ت�صري  �الأمريكية، هذ√  �الإد�رة 

.
�أنظمتهº �إ¤ �لدي≥ر�طية“5

�ملتëدة  �لواليات  �أن  �إدر�∑  Xّل  يف   Ωملفهو� لهذ�  لالإن�صات  مهياأة  و��صنطن   âكان

�الأمريكية �صتكون بëاجة �إ¤ ��صتري�د 70% من �حتياجاتها �لنفطية بëلول �صنة 2010، 

�لعربية  و�إير�ن و�ململكة  �لعر�¥  �أن ت¨طي هذ√ �الحتياجات هي:  �لتي يكن  �لدول  و�أن 

�ل�صعودية. وقد تبلورت كل هذ√ �ملفاهيÿ� ºا�صة بال�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري يف Vرشورة 

�لتدخل بë�صº; لل≥�صاء على �لتهديد�ت �لتي قد ت�صهدها دول هذ√ �ملنط≥ة، حتى لو Xهرت 

�إيجاد �رش¥ �أو�ص§ �أو�صع ب≥وى  �أو �نتîابات حرة، مع  عن طري≤ ديوقر�طية ح≥ي≥ية 

�لرFي�ص  م�رشو´   Úب  èلدم�  ”ّ وبهذ�  و�إير�ن.  و�أذربيجان  تركيا  مãل:  �أVصمن  مركزية 

�لكو‚ر�ص  يف  نوق�ص  �آخر  وم�رشو´  و�الإ�صالمي“،  �لعربي  �لعا⁄  ل`”دم≥رطة  بو�ص 

بتاريخ 2003/5/22، وهو م�رشو´ �ملر�صí �÷مهوري لالنتîابات �لرFا�صية �الأمريكية 

�صنة 2008 �ل�صيناتور جون ماكJohn McCain Ú، و�ملعرو± با�صº قانون ”�لتو��صل 

�الأو�ص§  �ل�رش¥  منط≥ة  ”م�رشو´  �أو   ،“2003  Ωللعا �الأو�ص§  �ل�رش¥  يف  و�لتجارة 
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و�أن  �أو�ص§ م�صت≥ر،  �إيجاد �رش¥  �أن¬ من م�صلëة و��صنطن  �لكبى“، و�لذي ن�ّص على 

حرة  Œارة  �تفاقيات  �أو  �رش�كة  �إقامة  و�أن  ”�الإرهاب“،  مو�جهة  عنا�رش  من  دم≥رطت¬ 

k من �الإ�صالحات �ل�صيا�صية و�القت�صادية. لي�صâ بديالk بل جزء�

وقد وVصع هذ� �مل�رشو´ �رشو• ع�صوية ترت�وì ما بÚ �رشو• �قت�صادية و�رشو• 

�صيا�صية ينب¨ي على �لدول �الأع�صاء �إ“امها، مãل: تîفي�ص �لتعريفة �÷مركية، وت≥وية 

ح≥و¥   Ω�و�حرت و�قت�صادي،  �صيا�صي   ìإ�صال� باإجر�ء�ت  وقيامها  �ÿا�ص،  �ل≥طا´ 

�لف�صاد  “نع   Úقو�ن و�صّن  �لبيÄة،  على  و�ملëاaظة   ،Êملد� �ملجتمع  وت�صجيع  �الإن�صان، 

�ل≥ومي  لالأمن  معادية  �أو  هد�مة  �أن�صطة  يف  م�صاركة  �لدول  هذ√  تكون  و�أال  و�لر�صوة، 

�ل�صلمي  للëل  موDيدة  تكون  و�أن  �الأمريكية،  �ÿارجية  �ل�صيا�صية   íو�مل�صال �الأمريكي 

م�صاركة  �لدول  هذ√  من  �أي  تكون  و�أال  �لدين،  وحرية  – �الإ�رش�Fيلي،  �لعربي  لل�رش�´ 

 Ωب�صال �لوجود  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ≥ّëب تعرت±  و�أن  ل`”�إ�رش�Fيل“،  �القت�صادية  �مل≥اطعة  يف 

وبëدود �آمنة.

�الإمب�طورية  �أ�صول¬  �إ¤  �الأو�ص§  �ل�رش¥  م�رشو´  �إعادة  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤   âصع� ل≥د 

�رش�كة  �إ¤  –ويل¬  �إ¤   âصع� كما  �الأمريكية،  �لعاملية   íبامل�صال ربط¬  �أي  ناحية،  من 

�أمريكية – �إ�رش�Fيلية من خالل �جتما´ و��صنطن �لذي ع≥د يف �الأ�صبو´ �الأخري من �صهر 

�الأ�صب≤  �الإ�رش�Fيلية  �◊كومة  رFي�ص  م�صت�صاري   Úب  2004 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�الإ�رش�Fيلية  و�ال�صتîبار�تية  �الأمنية  �الأجهزة  وروD�صاء   Ariel Sharon �صارون  �أريل 

وعدد من كبار خب�ء وم�صت�صاري �الأمن �ل≥ومي و�ال�صتîبار�ت �الأمريكية. كان هد± 

�لكبري يف  �الأو�ص§  �ل�رش¥  �لتنفيذية لتطبي≤ خطة  �لبåë يف �ÿطو�ت  هذ� �الجتما´ هو 

�أ�رش´ وقâ ‡كن، من خالل مناق�صة مذكرتÚ �أعدتا لهذ� �ل¨رVص; �الأو¤ �أمريكية �أعدها 

وليº توم�صون William Thomson رFي�ص aري≤ �لعمل �الأمريكي، و�لãانية �إ�رش�Fيلية 

�أعدها د�نيال لري�نوحاΩ �أحد م�صت�صاري �صارون �مل≥ربÚ، و�لتي حملâ ��صº ”�لهند�صة 

.
�ل�صيا�صية ÿريطة �ل�رش¥ �الأو�ص§ يف �ل�صنو�ت �لãالç �ل≥ادمة“6

توجي¬  �إعادة  هو  �الأو�ص§  �ل�رش¥  ÿريطة  �ل�صيا�صية  �لهند�صة  هذ√  �أهد�±  �أحد 

�الأمريكية،  �ملتëدة  و�لواليات  ب`”�إ�رش�Fيل“  ربطها  باŒا√  �لعربية  �لعالقات  م�صار 

و�التفاقيات  – �لعربية  �لعربية  �لعالقات  ح�صاب  وعلى  �لãناFية،  �لعالقات  �إطار  Vصمن 

�لãناFية و�÷ماعية للتعاون �القت�صادي و�الأمني. وقد ��صتطاعâ ”�إ�رش�Fيل“ �أن تنëر± 



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 159

املواقف العربية

�مل�رشو´  a�صل  م�صت¨لة  �ملو�صع،  �أو  �لكبري  �الأو�ص§  لل�رش¥  �الأمريكي  بامل�رشو´ 

�لعر�قية  للëكومة  و�الأمن  �ال�صت≥ر�ر  aرVص  م�صتوى  على  �صو�ء  �لعر�¥،  يف  �الأمريكي 

�ملو�لية وتãبيâ �لنفوذ �الأمريكي بالعر�¥، �أΩ على م�صتوى –≥ي≤ �لديوقر�طية باإقامة 

k مل�رشو´  k للنظº �لتي يجÖ �أن ت≥وΩ يف �ملنط≥ة، وa≥ا عر�¥ جديد ديوقر�طي يكون ‰وذجا

�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري ح�صÖ وعود �لرFي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورê بو�ص.

و�إذ� كان a�صل �مل�رشو´ �الأمريكي يف �لعر�¥ قد �أدى �إ¤ ردود aعل كãرية، �أخذ بع�صها 

، و�أخذ �لبع�ص �الآخر ي�صكك يف جدوى 
7
ي�صكك يف جدية �لدعوة �الأمريكية للديوقر�طية

�ل�رش¥  هذ�  حدود  لت≥لي�ص  ميول  Xهرت  a≥د   ،
8
كل¬ �الأمريكي  �الإمب�طوري  �مل�رشو´ 

�الأو�ص§ �لكبري �أو �ملو�صع، وبد�أت fiاوالت مو�Rية للëديå عن بد�Fل ”عملية“ لتë≥ي≤ 

 Tiny Middle East �ل�ص¨ري“  �الأو�ص§  ب`”�ل�رش¥  عر±  ما  منها  نف�صها،  �الأهد�± 

للîروê من �مل�صاكل �لتي يعاÊ منها م�رشو´ �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري، عب تنفيذ �الآليات 

نف�صها ال �صيما �لبنود �ملتعل≥ة باالإ�صالحات �لديوقر�طية، ولكن عب جمموعة �ص¨رية 

بينها، وترتب§  بالتنفيذ، ووجود عالقات aعلية  �لتز�مها   åالأ�صهل من حي� �لدول  “ãل 

.
9
k بعالقات قوية مع و��صنطن ك�صمانة للتنفيذ �أو عدΩ �لرت�جع �أي�صا

�لعر�¥،  يف   ºكëمل�صت� �الأمريكي   ¥Rملاأ�  Ωأما� �ل�صمود  ت�صتطع   ⁄ �لدعوة  هذ√  وحتى 

 êرîمل� مبãابة   2006 يوليو   /Rو“ يف  لبنان  على  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب   âكان هنا  ومن 

وRيرة  ترتدد   ⁄ �الأو�ص§،  لل�رش¥  جديد  �أمريكي  مل�رشو´  جديد  و�قع  لفرVص   Öملنا�ص�

�الأو�ص§  ”�ل�رش¥   ºبا�ص �الإعالن عن¬  �ل�صاب≥ة كوندوليز� ر�ي�ص يف  �الأمريكية  �ÿارجية 

�لكامل  �الأمريكي   Rياëالن� لبنان، ويف ذروة  �الإ�رش�Fيلية على  �÷ديد“ يف ذروة �◊رب 

.
10

ل`”�إ�رش�Fيل“ يف هذ√ �◊رب، ورa�صها لكل مطالÖ وقفها

k يف �لتîطي§  k مبا�رش� ل≥د �أكدت تطور�ت هذ√ �◊رب �أن �لواليات �ملتëدة كانâ طرaا

�إير�ن;  يف  بعدها  ومن  لبنان،  يف  �أهد�aها   ≥≤– كي  �لكاملة،  و�لرعاية  و�لتنفيذ  و�الإعد�د 

�لذي  �ل�رش“،  ب`”fiور  �ل�صاب≤ جورê بو�ص  �الأمريكي  �لرFي�ص  لل≥�صاء على ما ي�صمي¬ 

ي�صمل  �أكب  �رش�´  من  جزء  �ˆ“ هي  ”حزب  مع  �الأخرية  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب  �أن  �أعلن 

ت�صهدها  �أو�صع  معركة  من   k ”جزء� ت�صكل  لبنان  يف  �◊رب  �أن  و�أكد   ،
11

و�إير�ن �صورية 

. و�أكدت وRيرة �ÿارجية �الأمريكية �ل�صاب≥ة كوندوليز� 
�ملنط≥ة بÚ �◊رية و�الإرهاب“12

ر�ي�ص على �أن¬ �صيولد ”�رش¥ �أو�ص§ جديد“ من رحº هذ√ �◊رب، وكانâ �أهº معا⁄ هذ� 
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�ل�رش¥ �الأو�ص§ �÷ديد هي وVصع نهاية لل�رش�´ �لعربي – �الإ�رش�Fيلي، من خالل aرVص 

 Úم�صرتكة ب íعلى قاعدة وجود م�صال Ωيلية بديلة لل�رش�´، ت≥وF�رش�كة عربية – �إ�رش�

 Úني“ وب �ل�صمُ ”�◊ل∞  ”fiور �العتد�ل“ �أو  �لعرب، وخا�صة من هº م�صنفون Vصمن 

للعرب،   kبديال k �إير�ن عدو� �إير�ن، وaرVص  ”�الإرهاب“ �لذي تدعم¬  ”�إ�رش�Fيل“; ملëاربة 
نية – �صيعية تكون مدخالk للتالقي مع م�رشو´ �ل�رش¥  من خالل تفجري حرب طاFفية �صمُ

قاعدة  على  �ملنط≥ة  يف  �ل�صيا�صية   §F�رÿ�  ºر�ص �إعادة  بهد±  وذلك  �لكبري.  �الأو�ص§ 

�لت≥�صيº �لعرقي و�لطاFفي، مبا يوDكد وحدة �مل�رشو´ �ل≥اºF على �صيا�صة �◊يلولة دون 

 êروÿ�  Ωعد  Öيج �أبدي  كم�صري  و�لتîل∞  و�لتجزFة   ºلت≥�صي� وaرVص  �لعرب،  وحدة 

.
13

عن¬

2. الدور الإيراين الإقليم« والنق�شام العرب« حو∫ هòا الدور:

�صنة   Úب �لطاFفي   Ωو�الن≥�صا  Rلفر� قاعدة  على  �÷ديد  �الأو�ص§  لل�رش¥  �لدعوة  �إن 

و�صيعة تفاقمâ ع≥Ö حرب ”�إ�رش�Fيل“ على لبنان يف �صي∞ 2006، �لتي خرê منها حزب 

�إقليمية  ك≥وة  �إير�ن  �أXهر  �النت�صار  هذ�  منت�رشة.  KالKة  كاأطر�±  و�صورية  و�إير�ن   ˆ�

و�ململكة  م�رش  وخا�صة  �أ�صا�صية،  عربية  �أطر�±  ح�صاب  على  �الإقليمي  للتمدد  �صاعية 

�لعربية �ل�صعودية، �لتي ر�أت يف �لنفوذ �الإير�Ê �ل≥وي يف �لعر�¥ ولبنان، ºK �متد�د هذ� 

k على ح�صابها، وعلى  �لنفوذ �إ¤ قطا´ غزة بعالقة قوية ومتنامية مع حركة حما�ص، “دد�

�لواليات  مع  �لعالقة  �الأخ�ص  وعلى  و�لدولية،  �الإقليمية  و�لتز�ماتها  م�صا◊ها  ح�صاب 

يف  �لدول  هذ√  على  و��صنطن  تفرVصها  �لتي  �ل�ص¨و•  �أو  و�ل�رشو•  �الأمريكية،  �ملتëدة 

تفاعالتها �الإقليمية، وبالتëديد يف �مللفات �ل�صاخنة: �لعر�¥ وaل�صطÚ ولبنان، و�صد�مها 

مع مو�ق∞ �أطر�± �أخرى يف م≥دمتها �إير�ن و�صورية ومنظمات وقوى �مل≥اومة �لعربية، 

.Úل�صطa وعلى �الأخ�ص حزب �ˆ يف لبنان وحركة حما�ص و�÷هاد �الإ�صالمي يف

�لرFي�صية  �لدول  �أولها، �نكما�ص   ;
14

k ت≥وى بفعل تطور�ت كãرية �إقليميا �إير�ن  �صعود 

�ملنط≥ة،  مل�صت≥بل   íصV�و م�رشو´   ìطر على  قدرتها   Ωوعد �لعربي،  �العتد�ل  fiور  يف 

 âو�صف �لتي  و�ل�صيا�صات   ºFل≥ا� �لوVصع  على  �ملëاaظة  fiاوالت  يف  و�ن¨ما�صها 

للعر�¥،  �الأمريكي  و�الحتالل  لل¨زو  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  م�صاندة  من  ب`”�لرديÄة“ 

و�لتوق∞ عن دعº �مل≥اومة يف aل�صطÚ، و�الن�صيا¥ ور�ء �مل�رشو´ �الأمريكي للëرب على 

”�الإرهاب“. وKانيها، �الأخطاء �لكبى �لتي �رتكبها �الأمريكيون يف �لعر�¥ خا�صة، و�أدت 
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 ،k �إ¤ دعº �لنفوذ �الإير�Ê هنا∑. وKالãها، �الن≥�صاΩ �لعربي �لذي �أدى �إ¤ عزل �صورية عربيا

�ل�ص¨و•  مع  �العتد�ل  دول   Öجان من  �لتجاوب  ور�بعها،  �إير�ن.  مع  للتëال∞  ودaعها 

�الأمريكية التîاذ مو�ق∞ ر�a�صة للبنامè �لنووي �الإير�Ê، ودعº �ل�صيا�صة �الأمريكية 

 èيف برناجمها �لنووي، و�لتعامل مع هذ� �لبنام k �ل�صاعية �إ¤ منع �إير�ن من �مل�صي قدما

كم�صدر للتهديد.

Oعمت¬   …òال الت�شوية  م�öو´  وعرقلة   IزZ عل≈  حما�س   Iشيطر�  .3

Oو∫ العتدا∫ العرب«:

 k ل≥د aرVص aوR حركة حما�ص يف �النتîابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية �صنة 2006 تطور�

 Ωعلي¬ مبادرة �ل�صال âلذي ن�ّص� ،Ωمل�رشوعها لل�صال k k، �عتبت¬ دول �العتد�ل –ديا مهما

قطا´  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  جاءت   ºK  ،2002 �صنة  بريوت  يف  �أقرت  �لتي  �لعربية 

غزة �صي∞ 2007 لتفاقº من هذ� �الإدر�∑، �لذي جمع بÚ دول �العتد�ل �لعربي و�ل�صلطة 

�ملتëدة،  و�لواليات  ”�إ�رش�Fيل“  من  وكل  عبا�ص  fiمود  �لرFي�ص  ب≥يادة  �لفل�صطينية 

م�رشو´  �أa�صدت  �ل≥طا´  على  ب�صيطرتها  حما�ص  حركة  �أن  موDد�ها  قناعة  تنامي  مع 

 êي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورFلذي �أعلن¬ �لر� ،“Úكرة ”حّل �لدولتa على ºFلت�صوية �ل≥ا�

�مل�صتعمر�ت  ق�ص∞  مبو��صلتها  حما�ص  �أن  كما   .
15

�لعربية �العتد�ل  دول  و�أيدت¬  بو�ص 

�لفل�صطينية ولدول  لل�صلطة   k �إحر�جا باتã“ âل  �ل≥�صاΩ وغريها  �الإ�رش�Fيلية ب�صو�ريخ 

 âصVرa يلية �لعنيفة، و�صيا�صة �◊�صار �لتيF�ردود �لفعل �الإ�رش Öالعتد�ل �لعربية، ب�صب�

على �ل≥طا´ ووVصعâ هذ√ �لدول يف حرê �صديد بÚ �إرVصاء هذ√ �ل�صعوب ودعº �صمود 

k يف م�رشو´ �لت�صوية �لذي �لتزمâ ب¬ مع �لواليات  �مل≥اومة يف �ل≥طا´ وبÚ �مل�صي قدما

. لذلك، وجدت هذ√ �لدول نف�صها ”متفهمة“ ملبر�ت �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على 
16

�ملتëدة

�ل≥طا´ كما جاءت على ل�صان كبار �مل�صوDولÚ �ل�صهاينة، وخا�صة ت�صيبي ليفني وRيرة 

�ÿارجية، �لتي �عتبت �أن �لعدو�ن على �ل≥طا´ يë≥≤ ما �أ�صمت¬ ”م�صلëة �لعا⁄ �◊ر“، 

و�أن¬ ”رد طبيعي على هجمات حما�ص على جنوب �إ�رش�Fيل“، و�أن ”تل �أبيÖ قررت ت¨يري 

Xلو�  �لذين  مو�طنيها  عن   k دaاعا حما�ص،  مهاجمة  عب  �÷نوبية  حدودها  على  �لوVصع 

 .âقال كما  بالتهدFة“  �إ�رش�Fيل   Ω�لتز� من   ºلرغ� على  بال�صو�ريخ  لل≥�ص∞  يتعرVصون 

�أ�صمت¬  �أن حما�ص ال “ãل �لتطلعات �لوطنية �لفل�صطينية، و�إ‰ا “ار�ص ما  ور�أت ليفني 

.
”�أجندة �إ�صالمية متطرaة“، و–åّ على ما �أ�صمت¬ ”�الإرهاب و�لكر�هية“17
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4. التطورات ال�شيا�شية الداخلية العربية وخا�شة املتعلقة

بî�شو�شيات ال�شلطات ا◊اكمة:

 âل≥د �صهدت جمموعة من �لدول �لعربية تطور�ت د�خلية �قت�صادية و�جتماعية جعل

k للدخول يف –الفات �إقليمية ودولية، ت≥ودها بال�رشورة  �ل�صلطة �◊اكمة �أكÌ ��صتعد�د�

�ل�صيا�صي  aالو�قع  �الأو�ص§.  لل�رش¥  �الإمب�طوري  �الأمريكي  �مل�رشو´  يف  �النîر�•  �إ¤ 

�÷ديد �لذي �صهدت¬ �ملنط≥ة يف �صنو�ت ما بعد تفجري�ت �◊ادي ع�رش من �صبتمب 2001، 

و�لذي تز�من مع حدوç ��صت≥طاب طب≥ي �جتماعي – �صيا�صي جديد على �ل�صعيد �لعاملي، 

متجاوRة  �صيطرتها،  لفرVص  �ملتوح�صة  �لر�أ�صمالية  و�نطال¥  �لعوملة  ل�صيا�صة   k Œ�صيد�

�لد�خلية  �ل�صوDون  يف  �ل≥�رشي  �لتدخل  �صيا�صة  على  ومعتمدة  �لت≥ليدية،  �◊دود  كل 

 – �إنتاê ��صت≥طاب طب≥ي �جتماعي   Úهذ� �ال�صت≥طاب وب Úب k k تطاب≥ا للدول; �صهد �أي�صا

�صيا�صي جديد د�خل �لدول �لعربية. ومãلما ّ” ت≥�صيº �لعا⁄ �إ¤ جمتمعات )ولي�ص دول( 

��صت≥طاب طب≥ي  �أخرى a≥رية م�صيطر عليها، يجري aرVص  غنية م�صيطرة وجمتمعات 

– �صيا�صي د�خل �لدول �لعربية بÚ طب≥ات –تكر �ل�صلطة و�لÌوة وطب≥ات  �جتماعي 

a≥رية fiرومة ومعزولة ومهم�صة وم�صيطر عليها.

�لهيمنة  قوى   Úب �لتëال∞،  درجة  �إ¤  ي�صل  �لذي  �لتالقي،  ذلك  هو  هذ�  من   ºالأه�

 ،Êالإمب�طوري �الأمريكي وحليف¬ �ل�صهيو� Ωارجية �لتي ي≥ودها �لنظاÿ� لر�أ�صمالية�

وبÚ �ل≥وى �مل�صيطرة على �ل�صلطة و�لÌوة د�خل �لدول �لعربية، �لتي “ار�ص �ال�صتبد�د 

و�لف�صاد وت≥ود توجهات �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي.

هذ� �لتëال∞ بÚ قوى �لهيمنة �لعاملية �لتي يج�صدها �مل�رشو´ �الإمب�طوري �الأمريكي 

�÷ديد وقوى �ال�صتبد�د و�الحتكار �ل�صيا�صي و�القت�صادي يف �لد�خل �لعربي لي�ص وليد 

k وليد تطور�ت عربية، على م�صتوى كل دولة عربية على  تطور�ت عاملية a≥§، ولكن¬ �أي�صا

حدة، وعلى م�صتوى �لنظاΩ �لعربي ككل، وذلك عندما تر�جع ºK �ختفى دور دول �لãورة 

�بتد�ءk من ع≥د �ل�صبعينيات، وبالتëديد �بتد�ءk من نك�صة حزير�ن/ يونيو 1967 و�نت�صار 

�لãورة �مل�صادة يف م�رش و�صيطرتها على م≥اليد �لدولة و�ل�صلطة و�النëر�± بها يف �Œا√ 

.k �ل≥بول بالهيمنة �الأمريكية �أوالºK ،k �لتطبيع مع ”�إ�رش�Fيل“ Kانيا

�رتفا´  �لعربي“ مع موجة  ب`”�لبرتو دوالر  �لنفطية وما �صّمي  �لÌو�ت   ºومع تر�ك

�أ�صعار �لنف§ �لتي �صاحبâ حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �صنة 1973; بد�أت دول �لÌوة 
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�لهيمنة  مع  �مل�صلëي  �لتëال∞  �Œا√  يف  ب¬  وتنëو  �لعربي،   Ωلنظا� م≥اليد  على  ت�صيطر 

�الأمريكية، و�ل≥بول با◊ّل �ل�صلمي لل�رش�´ �لعربي – �ل�صهيوÊ، �بتد�ءk من ”م�رشو´ 

 .1982 �صنة   “2 – ”aا�ص  ºK ،1981 م�رشو´  aهد( �صنة  �الأمري  )م�رشو´   “1 – aا�ص 

وجاء �الحتالل �الإ�رش�Fيلي لبريوت يف ذلك �لعاΩ ليف�صí عجز �لنظاΩ �لعربي، ويك�ص∞ 

 k مدى تورط¬ يف flط§ �لتطبيع �ملبكر مع ”�إ�رش�Fيل“، لدرجة بات معها هذ� �لنظاΩ متهاaتا

k ور�ء �رش�ب خيار√ �ال�صرت�تيجي بال�صالΩ مع �لدولة �لعبية، كما Œ�صد√ مبادرة  والهãا

�ل�صالΩ �لعربية �لتي Vرشبâ بها ”�إ�رش�Fيل“ عرVص �◊اF§ منذ والدتها يف قمة بريوت 

�صنة 2002، على �لرغº من كل fiاوالت �إعادة تفعيلها �لفا�صلة، على نëو ما حدç يف قمة 

 /Êاãص )�آذ�ر/ مار�ص 2007(، و�ال‚ر�ر بعدها �إ¤ �جتما´ �أنابولي�ص يف ت�رشين �لVلريا�

نوaمب 2007.

�صيا�صة  مع  �لعربية  �لدول  د�خل  �متد�د�تها  لها   âكان و�لتëالفات  �لتطور�ت  هذ√ 

�إ¤  �أدت  �لتي  �لهيكلي“،  ”�لتكي∞  �صيا�صة  �أو  بدعوة  و�ل≥بول  �القت�صادي   ìالنفتا�

تر�جع �لدولة عن �ل≥ياΩ بدورها �الجتماعي، و�الن≥�صاVص على �ملكت�صبات �القت�صادية 

و�الجتماعية للطب≥ات �ل�صعبية �لف≥رية من عمال وaالحÚ وطب≥ة و�صطى; ‡ا �أدى �إ¤ 

مزيد من �صيا�صات �الإa≥ار، و�Rدياد عدد �الأغنياء، وتر�كK ºرو�تهº، بالتز�من مع �Rدياد 

.
18

ºره≤a ∞عدد �لف≥ر�ء وت�صاع

 ،k �لعربي و�قع �صيا�صي ال ي≥ل �صوء� – �الجتماعي  �لو�قع �القت�صادي  و�رتب§ بهذ� 

 âصVرaو و�لÌوة،  �ل�صلطة  م≥اليد  على  �مل�صيطر  �لت�صلطية“ هي  ”�لدولة  aي¬   âëأ�صب�

معادلة �حتكار �ل�صلطة وŒري∞ بنية �لعمل �لعربي عب ‡ار�صات موD�ص�صات �صيا�صية 

aا�صدة -حالâ يف بع�ص �الأحيان دون قياΩ تعددية �صيا�صية- قاFمة على قاعدة وجود 

حزب �أو عاFلة �أو قبيلة حاكمة ت�صعى �إ¤ �أن تظل حاكمة و�إ¤ �الأبد، ووجود �أحز�ب معارVصة 

 Öص¨و• �لرتهيV â– صة و�إ¤ �الأبد، وقد �ص≥§ �أغلبهاVأن تظّل معار� âوقبل ،§≤a صVتعار

�أن تنتز´ هذ√  ��صتطاعâ من خاللها  �ل�صلطات �◊اكمة، و�لتي  �لتي “ار�صها  و�ل¨و�ية 

�الأحز�ب من قو�عدها �ل�صعبية، وŒعلها جمرد �أدو�ت مزيفة لتجميل �لوج¬ �ل≥بيí للدولة 

�لت�صلطية و�ملعادلة �ل�صيا�صية �مل�صوهة ملجمل �لعمل �ل�صيا�صي، و�صاهد Rور على aرVص 

 Ωملكية �أ âلدول �لعربية �صو�ء كان� Öرشعية مزيفة لهذ√ �لدولة �لت�صلطية �◊اكمة يف �أغل�

جمهورية، �لتي هي �لوج¬ �◊ديå و�ملعا�رش للدولة �مل�صتبدة، و�لتي ت�صعى �إ¤ �الحتكار 

�أو �لعاFلة �◊اكمة،  �أو �ل≥بيلة  ال مل�صادر �ل≥وة و�ل�صلطة يف �ملجتمع مل�صلëة �لطب≥ة  sلفع�
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k لكل �أ�صكال �لدولة �مل�صتبدة �ل�صاب≥ة –≥≤ هذ� �الحتكار عن طري≤ �ختز�ل  وهي خالaا

الأجهزة  كامتد�د�ت  تعمل  ت�صامنية،  تنظيمات  �إ¤  موD�ص�صات¬  و–ويل   ،Êملد� �ملجتمع 

k لكل �أ�صكال �لدول �مل�صتبدة �الأخرى، تîرت¥ �لنظاΩ �القت�صادي  �أنها خالaا �لدولة. كما 

على   k مفرطا  k �عتماد� وتعتمد  بالف�صاد،  �أو  بامل�صادرة  �إما  �لÌوة  م≥اليد  على  وت�صيطر 

 Ωلنظا� �لد�خلي; ◊ماية  �الأجهزة �الأمنية لدرجة توري§ �÷يو�ص يف مهمة aرVص �الأمن 

�◊اكº، وaرVص ��صتمر�ريت¬ بالرتويè ملعادلة ”�ال�صتمر�ر و�ال�صت≥ر�ر“. �أي �أن ��صتمر�ر 

هيمنة �لنظاΩ �◊اكº هو �ل�صمان �الأa�صل لال�صت≥ر�ر، �لذي هو �لبديل �ملبا�رش للفوVصى 

�لتي –ر�ص على �أن Œعلها قرينة لدعوة �لت¨يري بهد± م�صادرة هذ√ �لدعوة و�عتبارها 

ومن ي≥ومون بها �مل�صدر �الأ�صا�صي لتهديد �ال�صت≥ر�ر، �أي تهديد �ل�رشعية �ل≥اFمة �لتي 

.ºمن خاللها تتمكن هذ√ �ل≥وى �◊اكمة من تر�صيخ �صيطرتها على �◊ك

�إ¤ �ل≥بول بال�رش�كة مع  هذ√ �لتëوالت �لد�خلية �لعربية �أخذت تدaع �لنظاΩ �لعربي 

”�إ�رش�Fيل“، وa≤ توجيهات �أو تعليمات �لرFي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورê بو�ص، عندما جاء 
k من �لدول �لعربية �ل�صدي≥ة، وطالبها  يف كانون �لãاÊ/ يناير 2008 �إ¤ �ملنط≥ة، وR�ر عدد�

بال�رش�كة مع ”�إ�رش�Fيل“، و�لعد�ء الإير�ن. �إنها –والت تفرVصها م�صالí م�صرتكة نابعة 

من تلك �لتطور�ت �لد�خلية �لعربية و–الفها مع قيادة �لنظاΩ �لر�أ�صما› �لعاملي; aالعجز 

�إمالء�ت  جمرد   kأي�صا� يكن  و⁄  �صدaة،  وليد  يكن   ⁄ �لر�صمي  �لعربي   Ωلنظا� يف  �لر�هن 

�أمريكية و�إ�رش�Fيلية، ولكن¬ عجز يكن و�صف¬ ب`”�الختياري“ �أو ”�الإر�دي“، a≥يادة هذ� 

 âهو خيارها �ال�صرت�تيجي، كان Ωأن �ل�صال� âلتي �ختارت طري≤ �لت�صوية، و�أعلن� Ωلنظا�

 âظورة. ولعل هذ� ما يف�رش كي∞ –ولfi خيار�ت âëت≥ول �إن �◊رب �أو �مل≥اومة �أ�صب

�ل�صهيونية  للدولة  �لطو¥ من ح�صار  ”دول طو¥“، وكي∞ –ول  �ملو�جهة“ �إ¤  ”دول 
�لعربي   Öل�صع� جماهري   Úب  m¥تال �أي  دون  و�◊يلولة  �لدولة  حماية“ لهذ√   êصيا�” �إ¤ 

k كما حدç يف �ملوق∞  �إ¤ دعº �مل≥اومة وبÚ �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف �لد�خل، “اما �لتو�قة 

نف�ص¬  على  �لعربي  �لر�صمي   Ωلنظا�  ºن≥�ص�  åحي �لعر�قية.  �الأRمة  من  �لعربي  �لر�صمي 

بÚ �صامتÚ عاجزين، و�آخرين قبل بع�صهº بالتعاون �ملبا�رش مع جرية �ل¨زو، و�كتفى 

�ملوق∞  با�صتمر�ر  نف�ص¬  عن  ك�ص∞  �لذي   Dلتو�طو� وهو  �ملبا�رش  غري   Dبالتو�طو �آخرون 

�لعربي �ل�صامâ من �الحتالل �الأمريكي للعر�¥، و�لتëامل على �مل≥اومة، و�الإ�رش�ر على 

�ÿل§ بينها وبÚ ”�الإرهاب“ يف fiاولة هروبية من –مل م�صوDولية �لدaا´ عن �لعر�¥، 

.
19

و�مل�صاركة يف –ديد م�صت≥بل¬ وحماية وحدت¬ وعروبت¬ �ملعرVصتÚ للتهديد
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Vصّد  �ل�رش�´  من  �لعربي  �لر�صمي   Ωلنظا� مو�ق∞  �إن  ن≥ول  �أن  ن�صتطيع  وهكذ�، 

�ل¨زو  من  ومو�قف¬  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  م�صوDولية  –مل  عن  وتر�جع¬  ”�إ�رش�Fيل“ 
 ºK لبنان  على  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب  من  ومو�قف¬  و�حتالل¬،  وتدمري√  للعر�¥  �الأمريكي 

�◊رب على غزة; ⁄ تكن تعب عن جمرد a�صل �أو عجز يف �أد�ء �لنظاΩ ب≥در ما كانâ تعب عن 

خيار�ت وتوجهات ك�صفâ عن ن≥ا• مهمة للتالقي بدو�aع م�صلëة طب≥ية و�صيا�صية مع 

�مل�رشو´ �الإمبيا› �ل¨ربي – �ل�صهيوÊ، لها عالقة مبا�رشة باأوVصا´ �ل�صلطات �لعربية 

k، هي �لتي جعلتها ت≥بل بتفكيك �اللتز�مات �لعربية بال≥�صية �لفل�صطينية ك≥�صية  د�خليا

مركزية عربية، وجعلتها ”تتفهº“ وVصع و��صنطن ملنظمات �مل≥اومة �لعربية على قاFمة 

�أخذت  وبعدها  م�رشوعة،  وطنية  كم≥اومة  بها  �لتم�صك  من   kبدال ”�الإرهابية“  �ملنظمات 

ب`”دول �العتد�ل“، ت�صري يف م�صو�ر طويل   âلتي �صمي� دول عربية، خا�صة Vصمن تلك 

من ت≥دË �لتناRالت �بتد�ءk من �إXهار مو�ق∞ �أقل حدة �إR�ء عمليات �الغتيال �الإ�رش�Fيلية 

 ،ÚيليF�ية �لفل�صطينية �لتي ت�صتهد± �إ�رشF�فظ على �لعمليات �لفدëلت� ºK ،ل≥ياد�ت �مل≥اومة

k –ميل a�صاFل �مل≥اومة،  k، و�أخري� �أحيانا �إ¤ �صجÖ هذ√ �لعمليات، aالتنديد بها   kو�صوال

k مطل≥ي �ل�صو�ريخ على �مل�صتوطنات �ل≥ريبة من غزة، م�صوDولية �أي رّد aعل  خ�صو�صا

�إ�رش�Fيلي على نëو ما حدç من مو�ق∞ لهذ√ �لدول �إR�ء �◊رب �الإ�رش�Fيلية على لبنان 

�صي∞ 2006، حيå ّ” –ميل حزب �ˆ و�إير�ن م�صوDولية هذ√ �◊رب، وكذلك �الأمر �إR�ء 

.
20

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة حيå جرى –ميل حركة حما�ص كل �مل�صوDولية

Kاfيًا: املواقف العربية من العدوان:

للëالة  �لبارRة  �ل�صمة  �أ�صبí �الن≥�صاΩ هو  �ل�صاب≥ة وغريها  �الأربعة  �لعو�مل   Öب�صب

�ل≥�صية  وتطور�ت  �الإ�رش�Fيلي   – �لعربي  بال�رش�´  يتعل≤  ما  �الأخ�ص  وعلى  �لعربية، 

�لعربية من  �ملو�ق∞  �إ¤  �الن≥�صامية  �أن “تد هذ√ �◊الة   k لذلك، كان طبيعيا �لفل�صطينية. 

�لذي  �لعدو�ن  هذ�  خ�صو�صية  من   ºلرغ� على  غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

ت�صتãني  �أن  ت�صتطع   ⁄ �لتي  �الإن�صانية  �ملاآ�صي  كل  من   ºلرغ� وعلى   ،Úملدني� ��صتهد± 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني يف �ل≥طا´ من ماأ�صاة هذ� �الن≥�صاΩ ما بÚ دول �العتد�ل �لعربية ودول 

�ملمانعة. ومع ما تك�ص∞ من بوD�ص مو�ق∞ �لطرÚa، وعجزهما عن وق∞ �لعدو�ن �أو �إن≥اذ 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني من �ل≥تل و�لتدمري و�لرتويع; a≥د �ن�ص¨ل كل طر± باإحبا• م�صاعي 
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و�ملجل�ص  �لعربية  �÷امعة  �أد�ء  و�رتبك  مو�قف¬،  نز�هة  يف  و�لت�صكيك  �الآخر،  �لطر± 

 ،Úaلطر� Úري بعد �أن –وال �إ¤ �صاحة لت�صفية �◊�صابات و�ملال�صنات �÷ارحة ب�Rلو�

�إ¤  �أن �صعى كل طر±  �ملطلوبة بعد  �لنجاحات  �لعربية يف –≥ي≤   ºل≥م� وتبددت aر�ص 

�إa�صال قمة �لطر± �الآخر.

ويكن �لتعر± على �ملë�صلة �لباF�صة لالن≥�صاΩ �لعربي من خالل ��صتعر�Vص �ملو�ق∞ 

�لتالية:

1. مواق∞ Lامعة الدو∫ العربية واملéل�س الوRار… العرب«:

وعلى   ،2008/12/27 يف  بد�أ  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أن  من   ºلرغ� على 

�لفل�صطيني، ⁄ ت�صتطع جامعة �لدول   Öل�صع�  ≥ّëب âلتي �رتكب�  ºF�من كل �÷ر ºلرغ�

هذ�  يع≥د  و⁄  �لالRمة،  �الإجر�ء�ت  و�تîاذ  �ملوق∞   åëلب عاجل  �جتما´   ºتنظي �لعربية 

2008/12/31. ول≥د كان لتاأجيل هذ� �الجتما´، �لذي ع≥د على م�صتوى  �الجتما´ �إال يف 

�أن �صتة من وRر�ء �ÿارجية �لعرب هº وRر�ء  �أهمها  �أ�صباب عديدة،  وRر�ء �ÿارجية، 

دول جمل�ص �لتعاون �ÿليجي، وكانو� م�ص¨ولÚ بال≥مة �ÿليجية �لتي ع≥دت يف م�ص≥§ 

�ملو�ق∞  يف   Ωالن≥�صا� هو   ºالأه�  Öل�صب� لكن  �الجتما´،  هذ�  موعد  من   §≤a  Úيوم قبل 

 Öمطل على  عربية  دول  وتركيز  قطر،  لها   âدع طارFة  عربية  قمة  ع≥د  لدعوة  بالن�صبة 

�مل�صاعد�ت  والإدخال  ناحية،  من  �ل≥طا´   êخار �إ¤   Úمل�صاب� لن≥ل  �مل�رشية;  �ملعابر   íتa

�لذي  �لنëو  �أخرى، وهو مطلÖ كانâ ترa�ص¬ م�رش على  �ل≥طا´ من ناحية  �إ¤   ºو�لدع

.k كان مطروحا

وقد �صهدت �الأياΩ ورمبا �ل�صاعات �لتي �صب≥â �نع≥اد هذ� �الجتما´ �لوR�ري �لعديد 

�ل≥ادة  ول≥اء�ت  �ÿليجية  �ل≥مة  بالطبع  �أبرRها  كان  �لعربية،  و�مل�صاور�ت  �لل≥اء�ت  من 

k يف �لعا�صمة  k ت�صاوريا و�لوRر�ء، كما ع≥د وRر�ء خارجية دول �ال–اد �مل¨اربي �جتماعا

�ل≥طا´  �الإ�رش�Fيلي ودعº �صكان  �لعدو�ن  �لليبية طر�بل�ص، و�تف≥و� على Vرشورة وق∞ 

 ÊاK آل�  ºل≥طري حمد بن جا�ص� �لوRر�ء وRير �ÿارجية  �لو�صاFل، و�لت≥ى رFي�ص  بكل 

�أن≥رة، كما  Recep Tayyip Erdogan يف  �أردوغان   Öطي Öر�ء �لرتكي رجRي�ص �لوFبر

 âبجولة �صمل Ωلذي قا� �لوRر�ء �لرتكي،  �الأردن برFي�ص  �لãاÊ ملك  �مللك عبد �ˆ  �لت≥ى 

.
21

�صورية و�الأردن
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وقد �نتهى �جتما´ وRر�ء �ÿارجية ببيان هزيل ال يعب a≥§ عن �الن≥�صاΩ �لعربي 

 Öجان من  معنى  ل¬  ب�صيء   Ωل≥يا� عن  و�لعجز  �لعربي  �ل�صع∞  حالة  عن  يعب  ما  ب≥در 

 âتك�صف �لتي  �مل�صميات  وهي  و‡انع،  معتدل   Úب “ييز  دون  جميعها،  �لعربية  �لدول 

ح≥ي≥تها بوVصوì موD⁄ د�خل �ملوD“ر، وما د�ر aي¬ من �صجار ونز�´ متبادل بÚ �لوRر�ء، 

k من  �إجر�ء�ت عربية و�Vصëة و�رشيëة �نطالقا وتهرب من �مل�صوDولية. aبدالk من �تîاذ 

مبد�أ �لدaا´ عن �لنف�ص �لذي يعطي للدول �لعربية حّ≤ �ل≥ياΩ باأي �صيء يكن من خالل¬ 

وق∞ �لعدو�ن ومعاقبة �ملعتدي، ÷اأ �لوRر�ء �لعرب �إ¤ �لهروب من �مل�صوDولية وت�صديرها 

ع≥د   Öطل �الجتما´  هذ�  عن  �ل�صادر  �ÿتامي  �لبيان  ت�صمن   åحي �الأمن،  جمل�ص  �إ¤ 

�جتما´ aوري ملجل�ص �الأمن لوق∞ �إطال¥ �لنار )ولي�ص لوق∞ �لعدو�ن(، وaتí �ملعابر يف 

قطا´ غزة وب�صمانة دولية. كما قرر �لوRر�ء ت�صكيل ÷نة وR�رية عربية برFا�صة وRير 

�ÿارجية �ل�صعودي، و�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية، ووRر�ء خارجية �الأردن و�صورية 

وaل�صطÚ وقطر وليبيا و�مل¨رب; تتوج¬ �إ¤ جمل�ص �الأمن لل≥ياΩ بالتëر∑ �لو�جÖ لع≥د 

�جتما´ �ملجل�ص و�ÿروê بال≥ر�ر�ت �ملطلوبة.

كما �أيد �لوRر�ء موق∞ م�رش aيما يتعل≤ مبعب رía بعد مناق�صات �صاخنة �صهدتها 

�÷ل�صة �مل�صاFية بÚ وRيري خارجية م�رش و�صورية، وت�صمن �لبيان ”ترحيÖ“ �لوRر�ء 

”ب≥ياΩ م�رش بفتí معب رía لالأغر�Vص �الإن�صانية وبا�صتعد�دها لبذل �÷هد و�لعمل مع 
�الأطر�± �ملعنية على �تîاذ �ÿطو�ت �لالRمة مبا ي�صمí بفتí معب رía ب�صكل م�صتمر، 

 Úأوروبي� Ú2005“، وهي �التفاقية �لتي ت≥�صي بن�رش مر�قب Ωلرتتيبات �تفاقية عا k وa≥ا

وعنا�رش �أمن تابعÚ لل�صلطة �لفل�صطينية على معب رía. وكان معنى ذلك �أن يب≥ى �ملعب 

.
22

Úالء �ملر�قبDل¨ياب هو k k نظر� م¨ل≥ا

و�إذ� كان �لبيان قد �نتهى مبطالبة ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ �لعدو�ن على غزة، ودعوة �لدول 

aاإنها  �مل�رشي،   íaر معب  طري≤  عن  �لفل�صطيني   Öلل�صع �مل�صاعد�ت   Ëت≥د �إ¤  �لعربية 

�تîاذ قر�ر بع≥د قمة عربية طارFة،  ت�صتطع  �لعدو�ن، و⁄  �إجر�ء�ت لوق∞  �أي  تتîذ   ⁄

�ل≥مة.  ”تعوË“ �لدعوة �ل≥طرية لع≥د هذ√  �إ¤ �صي¨ة تو�a≥ية كان من �صاأنها   âوتو�صل

 Öويطال و�صورية،  قطر  ت≥ود√  �الأول:   ;Ú≤ريa  Úب جدل  fi�صلة  �ل�صي¨ة  هذ√   âوكان

بع≥د قمة عربية طارFة يف �لدوحة يوΩ �÷معة �ملو�a≤ 2009/1/2. و�لãاÊ: ت≥ود√ م�رش 

بدعº �صعودي، ويرa�ص ع≥د �ل≥مة. و�نتهى �لبيان �إ¤ ن�ّص ي≥�صي بتاأجيل �لبâ يف ع≥د 
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�ل≥مة �لعربية �لطارFة �إ¤ ما بعد معرaة �لنتاèF �لتي �صي�صفر عنها �جتما´ جمل�ص �الأمن

رp± بعد موعد �نع≥اد√ بكل ما يعني¬ ذلك من ت¨ييÖ للدور �لعربي; ‡ا  �لذي ⁄ يكن قد عمُ

دaع �ملتëدç با�صº حركة حما�ص، �صامي �أبو Rهري، �إ¤ �عتبار �إحالة �ل≥�صية �إ¤ جمل�ص 

جاء  ما  Rهري  �أبو  و�ص∞  كما  �ل≥�صية.  عن  يدها   âعaر �لعربية  �لدول  �أن  تعني  �الأمن 

يف �لكلمات �الaتتاحية الجتما´ وRر�ء �ÿارجية �لعرب باأن¬ ”�أVصع∞ من �لبيانات �لتي 

 Úلفل�صطيني� �لعرب  �لوRر�ء  بع�ص  –ميل  على  ورد  �الأوروبي“،  �ال–اد  عن  �صدرت 

و�ن≥�صاماتهº م�صوDولية ما يëدç باأن ”�مل�صوDول عن عدΩ –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لفل�صطينية 

هو �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي، وعدΩ �لتو�Rن يف موق∞ �لر�عي �لر�صمي للëو�ر �لفل�صطيني 

، وي≥�صد بذلك �ملوق∞ �مل�رشي.
�لد�خلي“24

k على م�صتوى �ملندوبÚ �لد�FمÚ يف 2009/1/13  وقد ع≥دت �÷امعة �لعربية �جتماعا

�أي بعد ما ي≥رب من �أ�صبوعÚ من �جتما´ وRر�ء �ÿارجية; للبåë يف دعوة قطر لع≥د 

للدعوة  �مل�صاندة  �لدول   Úب حادة  م�صاّد�ت  �الجتما´  هذ�  و�صهد  طارFة،  عربية  قمة 

�ل≥طرية وبÚ �لدول �لر�a�صة، حيå قال �أحمد �ل≥طان مندوب �ل�صعودية يف �÷امعة: ”ال 

نرى من �ملنا�صÖ ع≥د قمة Kانية“، و�إن¬ ”لي�ص من �ملع≥ول �أن يجتمع �ل≥ادة �لعرب قبل �أن 

�أعلن �ملتëدç �لر�صمي با�صº وR�رة �ÿارجية �مل�رشية  يجتمع وRر�ء �ÿارجية“. كما 

k �إ¤ �أن ”م�رش ترى  �أن �ل≥اهرة �أبل¨â �÷امعة �لعربية عدΩ مو�a≥تها على �ل≥مة، م�صري�

[كانون �لãاÊ/ يناير  18 من �ل�صهر �÷اري   Ωيف يو âأن وجود �ل≥ادة �لعرب يف �لكوي�

.
2009] يكن �أن يكون منا�صبة مالFمة للت�صاور aيما بينهº ب�صاأن �لوVصع يف غزة“25

�إ¤  2009/1/16، ليك�ص∞   Ωيو âارجية، �لذي ع≥د يف �لكويÿ� ر�ءRوجاء �جتما´ و

�أي مدى و�صل �الن≥�صاΩ و�لتد�عي يف �ملوق∞ �لعربي، حيå ⁄ يë�رش هذ� �الجتما´ غري 

عدد fiدود من وRر�ء �ÿارجية، على ر�أ�صهº وRير �ÿارجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§، 

�ل�صوري وليد  �لفي�صل، aيما غاب وRير �ÿارجية  �ل�صعودي �صعود  ووRير �ÿارجية 

�ملعلº، ونظري√ �ل≥طري �ل�صيخ حمد بن جا�صº �آل KاÊ. و“ãلâ دول عدة على م�صتوى 

�أدنى من وRير، ب�صبÖ م�صاركة وRر�ء خارجية دول عربية لل≥ادة يف قمة غزة �لتي ع≥دت 

.
26

بالدوحة يف �ليوΩ نف�ص¬

�لعربية  �ل≥مة  �أعمال  جدول  لوVصع   k fl�ص�صا كان  �لذي  �لوR�ري  �الجتما´  هذ�  يف 

و�لذي  لل≥مة،  �صريaع  �لذي  �ل≥ر�ر  م�رشو´  على  �التفا¥  جرى   âلكوي� يف  �القت�صادية 

ن�ّص على ”�لدعوة �إ¤ �لوق∞ �لفوري للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، و�ن�صëاب قو�ت �الحتالل من 
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k“، و”aتí جميع �ملعابر، و�إنهاء �◊�صار على قطا´ غزة وa≤ �آلية �ملبادرة  قطا´ غزة aور�

و�الأر�Vصي  غزة  قطا´  يف  و�الإعمار  �لبناء  باإعادة   Ω�اللتز�” على  ن�ّص  كما  �مل�رشية“. 

على  يزيد  مبا  ت≥در  و�لتي  �ل¨رVص  لهذ�  �لالRمة  �ملالية  �الإمكانات  وتوaري  �لفل�صطينية، 

 Ëت≥د” �إ¤  �ل≥ر�ر  �لفل�صطينية“، كما دعا م�رشو´  �ل�صلطة  بالتن�صي≤ مع  ملياري دوالر 

�إVصايف مبا ال ي≥ل عن خم�صماFة مليون دوالر لدعº مو�Rنة �ل�صلطة �لفل�صطينية“،   ºدع

.
27

ونا�صد دول �لعا⁄ �مل�صاركة يف عملية �إعادة �الإعمار

�لعربي  �لوVصع  و�ص∞  قد  مو�صى  عمرو  �لعربية  �لدول  ÷امعة   Ωلعا�  Úالأم� وكان 

k“، و�أكد  k وموDذية جد� k وموD�صفة جد� ”�أ�صبa íوVصى كبرية جد� باأن¬  قبيل هذ� �الجتما´ 

k قمة �لدوحة �لتي جرت يف �ليوΩ نف�ص¬  �أن �لعمل �لعربي يëتاê �إ¤ تعاون ح≥ي≥ي، و��صفا

.
باأنها ”خارê �إطار �÷امعة �لعربية، و�أن قمة �لكويâ هي قمة عربية متكاملة“28

2. مواق∞ القمم العربية:

�صهدت �الأ�صابيع �لãالKة للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة �نع≥اد �أربع قمº عربية; 

�أما �ل≥مة �الأخرية a≥د  ع≥دت �الأو¤ يف م�ص≥§، و�لãانية يف �لرياVص، و�لãالãة يف �لدوحة، 

 k ع≥دت يف �لكويâ. وكانâ هذ√ �ل≥مº �الأربعة معنية بالدرجة �الأو¤ بذلك �لعدو�ن، لكن �أيا

منها ⁄ ي�صتطع وق∞ �لعدو�ن �أو معاقبة �ملعتدي وال حتى �إغاKة �ملنكوبÚ د�خل �ل≥طا´، 

a≥د توق∞ �ل≥تال ب≥ر�ر �إ�رش�Fيلي منفرد ع≥Ö توقيع وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية ت�صيبي 

ليفني مع نظريتها �الأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص على مذكرة �لتفاهº �الأمني �الإ�رش�Fيلي – 

�الأمريكي، �لتي جعلâ مهمة حماية �◊دود �لبëرية للدولة �لعبية من �أي �خرت�¥ ◊ركة 

ومب�صاركة  �الأو¤،  بالدرجة  �أمريكية  م�صوDولية  �مل≥اومة  منظمات  من  غريها  �أو  حما�ص 

.
29

حل∞ �صمال �الأطل�صي، و�ل�رشكاء �الإقليميÚ على نëو ما ن�صâ تلك �ملذكرة

بال≥�صية و�◊ر�ص   Ωهنا∑ “ايز�ت يف م�صتوى �الهتما âمن ذلك كان ºلرغ� وعلى 

على �ل≥ياΩ باأدو�ر aّعالة لوق∞ �لعدو�ن، ويكن تلم�ص هذ√ �لتمايز�ت على �لنëو �لتا›:

اأ. قمة ‹ل�س التعاون اÿليé« – م�شق§:

�لتي  هي  �لبëتة  �ل�صدaة  تكون  ورمبا   ،2008/12/30-29 يف  �ل≥مة  هذ√  �نع≥دت  ل≥د 

�أوقعâ هذ√ �ل≥مة �لدورية ملجل�ص �لتعاون يف ماأR¥ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، 

ورغº ذلك aاإن �◊دa çرVص نف�ص¬ ب≥وة، خا�صة بعد �إعالن قطر دعوتها لع≥د قمة عربية 

طارFة للبåë يف �الأRمة و�تîاذ �ملو�ق∞ �لالRمة لذلك. وكما �أوVصí حمد �لر��صدي، وRير 
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دول  خارجية  وRر�ء  �جتما´  يف  ب≥وة   k حاVرش� غزة  على  �لعدو�ن  كان   ،Êلعما�  Ωالإعال�

�ملجل�ص �لذي ع≥د يف 2008/12/28، حيâ“ å مناق�صة �لعديد من �الأaكار �لتي ترتكز حول 

�إنهاء �لعدو�ن. �أما وRير �ÿارجية �لعماÊ يو�ص∞ بن علوي a≥د �أوVصí �أن �لوRر�ء بãëو� 

يف �صبل دعº �ل�صعÖ �لفل�صطيني. aيما �أكد وRير �ÿارجية �ل�صعودي �صعود �لفي�صل �أن 

 k k ب�صاأن �لدعوة �ملطروحة لع≥د قمة عربية طارFة موVصëا �ملجل�ص �لوR�ري ⁄ يتîذ قر�ر�

و�لتاأKري“،   ìلنجا� �رشو•  لها  تتوaر  ال  عربية  بيانات  قمة  ح�صور  من  جدوى  ”ال  �أن¬ 

 Çارجية �لعرب �لطارÿ� ر�ءRصو´ �إ¤ �جتما´ وVإ¤ �أن �جتما´ م�ص≥§ �أحال �ملو� k م�صري�

�مل≥رر ع≥د√ يف �ل≥اهرة يف 2008/12/31; لبãë¬ على �مل�صتوى �لعربي، ومناق�صة �إمكانية 

.
30

ع≥د قمة يكن لها �أن تتîذ قر�ر�ت يف هذ� �ل�صاأن

�لنو´  ذلك  من  ب≥ر�ر�ت  �ÿليجية  �ل≥مة   êرîت �أن   k مت�صور� يكن   ⁄  ºلفه� هذ�   ≥aو

�لبيان  �كتفى   åحي �لبيانات“،   ºل`”قم �نت≥اد√  يف  �ل�صعودي  �لوRير  عن¬   çد– �لذي 

�ÿتامي �ل�صادر عن هذ√ �ل≥مة بالدعوة �إ¤ �لتëر∑ �لدو› لوق∞ ما و�ص∞ ب`”�آلة �ل≥تل 

�الإ�رش�Fيلية“ يف غزة، وباإد�نة �لعدو�ن و–ميل ”�إ�رش�Fيل“ م�صوDوليت¬، دون �إ�صارة �إ¤ 

.
31

موVصو´ �ل≥مة �لطارFة

ب. القمة اÿليéية الطارFة ‘ الرياVس:

�لطارFة يف  �نع≥اد قمة غزة  �أي قبل يوΩ و�حد من   ،2009/1/15 �ل≥مة يف  ع≥دت هذ√ 

موD“ر  يف  �ل�صعودي  �ÿارجية  وRير   íصVو�أو  .k وعربيا  k خليجيا عليها  �ملîتل∞  �لدوحة 

�صëفي جمع¬ مع عبد �لرحمن �لعطية، �الأمÚ �لعاΩ ملجل�ص �لتعاون، �أن هد± هذ√ �ل≥مة 

.
32

k الإ‚اì قمة �لكويâ يف كاaة جماالتها هو وحدة �ملوق∞ و�لعمل �صويا

 k ≥pدnت �أي�صا وقد �صب≤ هذ√ �ل≥مة �ÿليجية �لطارFة بيومÚ قمة م�رشية – �صعودية، عمُ

�تف≤   åحي  ،âو�لكوي �لدوحة  يف   Úصت�aملتنا�  Úل≥مت� من  �ملوق∞   âح�صم �لرياVص،  يف 

�أن  على  �القت�صادية،   âلكوي� قمة  وح�صور  �لدوحة  قمة  يف  �مل�صاركة   Ωعد على  �لبلد�ن 

تبåë هذ√ �ل≥مة تد�عيات �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي �مل�صتمر على قطا´ غزة �لذي كان قد دخل 

الإطال¥  وق∞  �إ¤  �لتو�صل  Vرشورة  �أولهما  �أمرين:  على  �لبلد�ن  و�تف≤   ،åالãل� �أ�صبوع¬ 

مبار∑.  ح�صني  fiمد  �لرFي�ص  �أطل≥ها  �لتي  للمبادرة  و�لكامل  �لفوري  و�لتنفيذ  �لنار، 

 ;âبالكوي �لعربية  �ل≥مة  موD“ر  يف  وم�رش  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  م�صاركة  وKانيهما 

�لعدو�ن  وق∞  هد±  aي¬  ملا  �لفل�صطينية  �ل≥�صية  ومعا÷ة  �لعربية،   íمل�صال� لتë≥ي≤ 

.
33

و–≥ي≤ �ل�صالΩ لل�صعÖ �لفل�صطيني



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 171

املواقف العربية

�أو تو�صيات قمة �لرياVص �ÿليجية �لطارFة تك�ص∞ درجة عالية من  قر�ءة م≥رر�ت 

– �ل�صعودية. a≥د د�aع وRير �ÿارجية  �لتو�a≤ مع ما �تف≤ علي¬ يف تلك �ل≥مة �مل�رشية 

�لدوحة و�الكتفاء  �إ¤  �لذهاب   Ωأ�صباب عد� �لعربية، وaند   Ωل�صال� �ل�صعودي عن مبادرة 

 åëوقال �إن قمة �لدوحة ⁄ يكن لها ن�صاب النع≥ادها، و�إن ”ما كان �صيب ،âب≥مة �لكوي

و�أكد   ،åëصتب� ماذ�  بل  �ل≥مة  �صتع≥د  �أين  لي�ص   ºمله� و�إن   ،“âلكوي� يف   åëصيب� قطر  يف 

�إن  وقال  �القت�صادية.   âلكوي� قمة  يف  و�حد   ºرق �لبند  �صيكون  �لفل�صطيني  �لوVصع  �أن 

هنا∑  �صيكون  و�أن¬  غزة،  قطا´  باإعمار  �ÿا�ص  �ملا›   ºلدع�  Ëت≥د  âãëب �لرياVص  قمة 

k على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية هي �÷هة �ملعرت± بها يف �÷امعة  دعº �صîي، و�صدد �أي�صا

�ملطروحة  �◊لول  كاأحد  �مل�رشية  للمبادرة  �لتعاون  جمل�ص  دول  تاأييد  �أكد  كما  �لعربية، 

.
34

للîروê من �الأRمة �لر�هنة يف قطا´ غزة

ج. قمة ZزI ‘ الدوحة:

ج�صدت هذ√ �ل≥مة، �لتي حر�ص �لبع�ص على ت≥زيها و�عتبارها جمرد �جتما´ عربي 

بالن�صبة  �لعربية ب�صورة غري م�صبوقة   Ωإ�صالمي، حالة �الن≥�صا� �إ¤ منب  طارÇ –ول 

لل≥�صية �لفل�صطينية. وقد عب �أمري قطر، �ل�صيخ حمد بن خليفة �آل KاÊ، عن مدى �ملر�رة 

�لتي ي�صعر بها جر�ء هذ√ �◊الة، وبîا�صة fiاربة دول عربية لدعوة ع≥د هذ√ �ل≥مة، 

د وaود دول عربية بÚ �ل≥بول ºK �لعدول عن¬ ب≥ول¬: ”ما �أن يكتمل �لن�صاب حتى  tوترد

.
ين≥�ص... ح�صبي �ˆ ونعº �لوكيل“35

�ل�صلطة  رFي�ص  موق∞  �ل≥طري،  �لوRر�ء  رFي�ص   ،ºجا�ص بن  حمد  �ل�صيخ  وك�ص∞ 

�لفل�صطينية fiمود عبا�ص من هذ√ �ل≥مة يف موD“ر �صëفي يف �ليوΩ �لتا› النع≥ادها، Vصمن 

�إ�صارت¬ �إ¤ تعرVص دول عربية ل�ص¨و• كي ال ت�صار∑ يف �ل≥مة، وقال �إن عبا�ص قال ل¬ ”لو 

ح�رشت �ل≥مة لذبâë من �لوريد للوريد“. وaيما يتعل≤ بعدΩ ح�صور �الإمار�ت �ل≥مة، 

م�صاركة   Ωعد ◊�صورها   âصرتط�� �الإمار�ت  باأن  �عرت±  �مل�صب≥ة  مو�a≥تها  من   ºبالرغ

�لرFي�ص �الإير�fi Êمود �أحمدي ‚اد، وقال: ”معهº حّ≤ يف عدΩ �◊�صور“، و�أ�صار �إ¤ 

و�قعة �كتمال �لن�صاب �ل≥انوÊ لع≥د �ل≥مة ºK عودت¬ مرة �أخرى ب≥ول¬ ”�لن�صاب �كتمل 

.
�أربع مر�ت ليعود ويت≥ل�ص“36

و�÷ز�Fر  ولبنان  و�صورية  قطر  هي:  �ل≥مة،  هذ√  يف  عربية  دولة   12  âصارك� وقد 

مان،  عمُ و�صلطنة  و�ل�صومال  وجيبوتي  و�لعر�¥  و�ل�صود�ن  وموريتانيا  وليبيا  و�مل¨رب 
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رFي�ص   ÖFونا �ل�صن¨ا›،  و�لرFي�ص  ‚اد،  �أحمدي  fiمود   Ê�الإير� �لرFي�ص  �صار∑  كما 

a�صاFل  خم�صة   âصارك� كما  �الإندوني�صي،  للرFي�ص  خا�ص   çومبعو �لرتكي،  �لوRر�ء 

aل�صطينية جاءت من دم�ص≤ –دç با�صمها خالد م�صعل، رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة 

.
37

حما�ص

�لفوري  �لوق∞   :âو�صمل قطر،  �أعدتها  �لتي  �لãمانية  �مل≥رر�ت  �ل≥مة  هذ√   âبتK وقد 

للعدو�ن، و�الن�صëاب �لفوري و�ل�صامل ل≥و�ت �الحتالل، وaتí جميع �ملعابر وت�صهيل 

عبور �الأaر�د و�الإغاKة، ورaع �◊�صار غري �ل�رشعي وغري �ل≥انوÊ بكل �أ�صكال¬، و�إل¨اء 

aيها  مبا  غزة  �إعمار  الإعادة  �صندو¥  و�إن�صاء  و�لب�صاFع،  و�الأمو�ل  �الأaر�د  حركة  ت≥ييد 

�ملناRل و�الأبنية ت�صل عاFد�ت¬ مبا�رشة �إ¤ غزة، وتعلي≤ مبادرة �ل�صالΩ �لعربية، ووق∞ 

�لدبلوما�صية  �لعالقات  يف  �لنظر  �إعادة  aيها  مبا  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كل 

و�القت�صادية، و�إقامة ج�رش بëري ت�صار∑ aي¬ جميع �لدول �لعربية لن≥ل ما يëتاê �إلي¬ 

قطا´ غزة، و�ل�صعي ملëا�صبة ”�إ�رش�Fيل“ على ما �رتكبت¬ وترتكب¬ من جر�ºF حرب Vصّد 

.
38

�الإن�صانية �أماΩ �ل≥�صاء �لدو› و�لوطني

�لطارFة  غزة  قمة   Öمطال �أن  �ل�صوري،  �ÿارجية  وRير   ،ºملعل� وليد   íصVأو� وقد 

 .“kو�صهال  kاأهالa  ºين�ص �أن  يريد  ”ومن  �القت�صادية   âلكوي� قمة  �إ¤  �صتëال  �لدوحة  يف 

 k و�أVصا±: ”يجÖ �أن تكون غزة يف قلÖ قمة �لكويâ ولي�ص على هام�صها“، وقال و��صفا

 ºل≥مة: ”هذ� �الجتما´ ياأتي باإ�رش�ر قطري �صوري جماهريي �إ�صالمي، وجاء بت�صمي�

�ل≥ادة متëدين كل �ل�ص¨و• و�مل¨ريات �لتي بذلâ من �أجل عدΩ ع≥د√“، لكن¬ حر�ص على 

k: ”نëن ل�صنا مع  �أن يوVصí �أن هد± هذ� �الجتما´ ”لي�ص ت�صكيل قطÖ جديد“، م�صيفا

.
�صيا�صة �ملëاور“39

وقد �صهدت هذ√ �ل≥مة �إعالن مو�ق∞ مت�صددة Vصّد �لعدو�ن، لكن �أهº �ملو�ق∞ �لعملية 

”�إ�رش�Fيل“،  �لتي خرجâ عنها كان قر�ر كل من قطر وموريتانيا Œميد عالقاتهما مع 

 Öتامي، �أن قطر قررت �إغال¥ �ملكتÿ� إعالن �لبيان� Ö≤ر�ء �ل≥طري، عRي�ص �لوFو�أكد ر

aر�صة،  باأقرب  �لبالد  م¨ادرة  ب�رشورة  aي¬   Úلعامل�  Æو�إبال �لدوحة،  يف  �الإ�رش�Fيلي 

 Öجان �إ¤  aل�صطينية  دولة   Ωب≥يا تتلî�ص   Ωلل�صال �أa�صل  aر�ص  هنا∑  تكون  �أن  �إ¤ 

.
”�إ�رش�Fيل“40
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O. قمة الكويâ القت�شاOية:

يبدو �أن �ل≥مة �ÿليجية �لطارFة �لتي ع≥دت يف �لرياVص، وقمة غزة �لتي ع≥دت بالدوحة 

وما ت�صمنت¬ من مو�ق∞ وما �أعلنت¬ من م≥رر�ت; قد مهدت للمفاجاأة �لتي حدâK يف قمة 

�لكويa .âعلى عك�ص كل �لتوقعات –ولâ �الن≥�صامات و�التهامات �ملتبادلة �إ¤ م�صا◊ة 

�صد��صية قادها �مللك عبد �ˆ بن عبد �لعزيز، �لذي بادر �ملجتمعÚ مبا ت�صمنت¬ كلمت¬ من 

مببادرة  يتعل≤  ما  وبالذ�ت  �لدوحة،  يف  غزة  قمة  م≥رر�ت   ìرو مع   k كãري� ت≥رتب   Êمعا

�ل�صالΩ �لعربية �لتي �أكد �أنها ”لن تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“، وو�صف¬ ملا حدç يف غزة 

 Ëت≥د �إعالن¬   ºK للرحمة“،  قلوبها  يف  مكان  ال  �إجر�مية  ع�صابة  aعل  من  ”جماRر  باأن¬ 

.
41

�ململكة مليار دوالر م�صاهمة يف �صندو¥ �إعمار قطا´ غزة

وقد aاجاأ �مللك عبد �ˆ �مل�صاركÚ يف �ل≥مة بتëويل¬ جمرى �لتوقعات، �إذ قال يف �لكلمة 

k �أننا ŒاوRنا مرحلة  �لتي �أل≥اها يف �÷ل�صة �الaتتاحية: ”��صمëو� › �أن �أعلن با�صمنا جميعا

�ÿال± وaتëنا باب �الأخوة �لعربية و�لوحدة لكل �لعرب دون ��صتãناء �أو –فظ“.

”على  �إن   kالFقا غزة  على  �◊رب  بعد  ما  مرحلة  يف  للعرب  �ل�صيا�صي   ≥aالأ� وحدد 

و�أن   ،âوق كل  يف   k مفتوحا يكون  لن   Ωو�ل�صال �◊رب   Úب �ÿيار  �أن  تدر∑  �أن  �إ�رش�Fيل 

مبادرة �ل�صالΩ �لعربية �ملطروحة على �لطاولة لن تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“.

ح�صور  يف  لل≥مة  �الaتتاحية  �÷ل�صة  �صهدت¬  ما  مر�قبة  �أو�صا•   âو�صف وبينما 

�ل�صعودي  �لعاهل   Úب �أدو�ر  توRيع  مبãابة  كان  باأن¬  و�الأمر�ء  و�لروD�صاء  �مللو∑  من   17

و�لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑، �أجمعâ �لتعلي≥ات على �أن �مللك عبد �ˆ بفتë¬ �صفëة 

â– k عباءت¬، وهو ما عك�صت¬  �مل�صا◊ات �ل�صيا�صية قد ‚í يف ⁄ �ل�صمل �لعربي جمدد�

�لرFي�ص  من   kكال  âصمV و�لتي  �÷ل�صة،   Ö≤ع �إقامت¬  م≥ر  يف   Úملجتمع� �لزعماء  �صورة 

�آل  �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، و�مل�رشي ح�صني مبار∑، و�أمري قطر �ل�صيخ حمد بن خليفة 

KاÊ، و�لعاهل �الأردÊ �مللك عبد �ˆ �لãاÊ بن �◊�صÚ، و�لعاهل �لبëريني �مللك حمد بن 

.ìالأحمد �÷ابر �ل�صبا� ìل�صيخ �صبا� âأمري دولة �لكوي� Öعي�صى �آل خليفة، �إ¤ جان

و�صب≤ �جتما´ �مل�صا◊ة �÷ل�صة �مل¨ل≥ة لل≥مة و�ملî�ص�صة للبåë يف موVصو´ غزة، 

�ÿارجية  لوRر�ء  م¨ل≤  �جتما´  ور�a≥ها  �صاعة،  من   Ìأك� موعدها  عن  تاأخرت  و�لتي 

�لعرب كر�ص الإعادة �صياغة �لبيان �ÿتامي لل≥مة، يف Vصوء �لتعديالت �لتي �أدخلâ علي¬، 

k يف �ص≥¬ �ل�صيا�صي، حيå ّ” �لتو�a≤ على Kالç ن≥ا• رFي�صية; �الأو¤: وق∞  وخ�صو�صا
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 ،Úا�صمîلزعماء �ملت� Úبزيار�ت متبادلة ب Ωانية: �ل≥ياãحمالت �التهامات �ملتبادلة، و�ل

و�لãالãة: معا÷ة �ÿالaات �ل≥اFمة aيما يت�صل بالعالقات �لãناFية.

كان  aيما  تعديل،  �أي  يلëظ   ºلa و�الجتماعي،  و�لتنموي  �القت�صادي  �ل�صّ≤  يف  �أما 

�إعمار غزة، a≥د  �مل�صاركة حجº م�صاهماتها يف �صندو¥  �لدول  k بالن�صبة لتëديد  متوقعا

 âأمري �لكوي� Ωيما قدa ،قيمت¬ مليار دوالر من �ململكة �لعربية �ل�صعودية k k �أوليا �صجل �كتتابا

k مببل≠ 500 مليون دوالر م�صاهمة يف مبادرة �لكويâ لتوaري �ملو�رد �ملالية �لالRمة  تبعا

�القت�صادي  �ملل∞  �لدولة الإعطاء  �لعربية، وذلك يف م�صعى من هذ√  �لتنموية  للم�صاريع 

و�لتنموي �الأهمية �لتي ي�صتë≥ها من حيå توaري �لتمويل للم�صاريع �ملطروحة.

و�ت�صمâ �أجو�ء �مل�صا◊ة �ل�صد��صية باأحاديå ودية، �إذ �أجمع �◊اVرشون على ت≥دير 

على  و�إXهارها  �ملفاجاأة  لهذ√  �لتمهيد  يف   âلكوي� �أمري  ودور  �ل�صعودي،  �لعاهل  موق∞ 

�لفور يف �صكل قمة عربية �صد��صية، هدâa �إ¤ توجي¬ ر�صالة قوية مفادها �أن �لعرب يرون 

��صتوجÖ خطو�ت كبرية و��صتãناFية على  �أن ما ح�صل يف غزة حدç كبري و��صتãناFي، 

.
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م�صتوى �إعادة �إحياء �لت�صامن �لعربي �ملف≥ود منذ �أ�صهر طويلة

بالعدو�ن  و�صفت¬  ما   ،“âلكوي� ”�إعالن   ºص�� حمل  �لذي  بيانها،  يف  �ل≥مة   âأد�ن� وقد 

�الإ�رش�Fيلي �لهمجي على �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة. ون�ص �لبيان على �أن جمل�ص 

جامعة �لدول �لعربية على م�صتوى �ل≥مة �ملنع≥د يف دولة �لكويâ 19-2009/1/20، وبعد 

�أن تد�ر�ص م�صتجد�ت �لوVصع �ÿطري �لناجº عن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، 

و�ÿطو�ت �لو�جÖ �تîاذها، يتوج¬ بتëية �إكبار و�إجالل لل�صعÖ �لفل�صطيني يف م≥اومت¬ 

�لبا�صلة ملو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، ويدين هذ� �لعدو�ن �لهمجي �لذي �أوقع �الآال± من 

.kالFها k �ل�صهد�ء و�÷رحى و�أحدç دمار�

غزة،  قطا´  من   k aور� و�الن�صëاب  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  ”بوق∞  �ملجل�ص   Öوطال

وتãبيâ وق∞ �إطال¥ �لنار، ورaع �◊�صار �÷اFر“. وحّمل �ملجل�ص ”�إ�رش�Fيل“ �مل�صوDولية 

 ،ºF�و مالح≥ة مرتكبي هذ√ �÷رëن Ωاذ ما يلزîحرب، و�ت ºF�ل≥انونية عما �رتكبت¬ من جر�

”كما �أكد �ل≥ادة عزمهº على ت≥دË كاaة �أ�صكال �لدعº مل�صاعدة �ل�صعÖ �لفل�صطيني و�إعادة 
�إعمار غزة ورحبو� بامل�صاهمات �لتي ّ” �الإعالن عنها يف هذ� �الإطار“.

وذكر �لبيان �أن �ل≥ادة كلفو� وRر�ء �ÿارجية و�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية مبتابعة 

�مل�صا◊ة  لتë≥ي≤  �لعربية;  با÷هود  و�لدaع  �ملوVصو´،  هذ�  م�صتجد�ت  حول  �لت�صاور 
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 Úل�رشيف� Úرم◊� Ωلوطنية �لفل�صطينية، وتن≥ية �الأجو�ء �لعربية بالبناء على مبادرة خاد�

.
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�مللك عبد �ˆ بن عبد �لعزيز �آل �صعود وما ّ” –≥ي≥¬ يف قمة �لكويâ يف هذ� �ملجال

3. مواق∞ بع†س الدو∫ العربية: 

ب≥در ما يك�ص∞ �لرتكيز على �أهمية �مل�صا◊ة �لعربية �لتي جرت يف قمة �لكويâ من 

�ل�صلطة“ يف عاملنا  ب`”�صî�صانية  �لعربية، وبالذ�ت ما يتعل≤  �ل�صيا�صة  بع�ص خ�صاF�ص 

�لعربية  �لدول  بع�ص  مو�ق∞   íيف�ص ما  ب≥در  �ل�صيا�صات،  جوهر  ح�صاب  على  �لعربي 

 Ωدîت�صت �ل≥�صية  �أن  وكي∞  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  حول  �ختالaاتها  ح≥ي≥ة  ويك�ص∞ 

– �لعربي. aكل ما حدç من عر�∑ عني∞ بÚ دول  �أدو�ت �ل�رش�´ �لعربي  كو�حدة من 

�الإ�رش�Fيلي  للعدو�ن  �لãالKة  �الأ�صابيع  مدى  على  �ملمانعة  fiور  ودول  �العتد�ل  fiور 

على قطا´ غزة تر�جع �أماΩ عنا¥ �لزعماء و�أولوية ما ّ” �لتو�a≤ حول¬ يف جل�صة �مل�صا◊ة 

مب≥ر �إقامة �مللك عبد �ˆ، وبالتëديد: وق∞ حمالت �التهامات، و�ل≥ياΩ بزيار�ت متبادلة، 

ومعا÷ة �ÿالaات �ل≥اFمة يف ما يت�صل بالعالقات �لãناFية، وبÚ هذ� كل¬ �ختفâ �÷�صور 

�لتي بدت عالية بÚ �ملعتدلÚ و�ملمانعÚ ب�صبÖ �÷ر�ºF �لتي �رتكبâ �أKناء �لعدو�ن Vصّد 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة. 

k �لرتكيز على مو�ق∞ بع�ص �لدول �لعربية من �لعدو�ن،  Vصمن هذ� �لفهº يبدو Vرشوريا

Vصمن  �لدول،  هذ√  الأد�ء   Ωلعا� �لتëليل  خالل  من   âتك�صف �ملو�ق∞  هذ√   ºمعظ الأن  ذلك 

�الإطار �÷ماعي �لعربي، �صو�ء على م�صتوى موD�ص�صات جامعة �لدول �لعربية )�ملجل�ص 

�لوR�ري – �ملندوبون �لد�Fمون و�الأمانة �لعامة( �أΩ على م�صتوى موD“ر�ت �ل≥مة �لعربية 

للعدو�ن على غزة. ويكن ت≥�صيº هذ√  �لãالKة  �الأ�صابيع  �لتي ع≥دت على مدى  �الأربعة 

دول   ºK �ملمانعة،  fiور  ودول  �العتد�ل،  fiور  دول  هي:  جمموعات،   çالK �إ¤  �لدول 

�لو�ص§ �لعربية خارê �العتد�ل و�ملمانعة.

اأ. مواق∞ Oو∫ العتدا∫ العربية: 

على �لرغº من وجود قو��صº م�صرتكة عديدة بÚ �لدول �لãمانية �لتي –مل ��صº دول 

�العتد�ل )جمموعة 6+2(، �أي دول جمل�ص �لتعاون �ÿليجي �ل�صتة وم�رش و�الأردن، �إال 

�أن هذ√ �الأRمة ك�صفâ عن “ايز�ت يف هذ√ �ملو�ق∞، حيX åهرت م�رش و�ل�صعودية �أقرب 

ومتمايزة  متعارVصة  مبو�ق∞  قطر  و�نفردت  م�صى،   âوق �أي  من  �لبع�ص  بع�صهما  �إ¤ 

مو�ق∞   âكان  Úح يف  عمان،  �صلطنة   k جزFيا و�أيدتها  و�ل�صعودي،  �مل�رشي   Úملوقف� عن 
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k على �العتد�ل و�لتز�Ω مو�ق∞ و�صطية بÚ م�رش و�ل�صعودية  �لدول �الأخرى �أكÌ حر�صا

 Úللموقف  k تفهما  Ìأك� و�لبëرين   âلكوي�  âكان لكن  �أخرى،  ناحية  من  وقطر  ناحية  من 

k د�خل  �مل�رشي و�ل�صعودي، يف حÚ كانâ مو�ق∞ دولتي �الإمار�ت و�الأردن �الأكÌ تو�Rنا

جمموعة �لدول �لãمانية �ملعتدلة. 

k غري م�صبو¥ يف مو�ق∞ دول جمل�ص �لتعاون،  و�إذ� كانâ �الأRمة قد aرVصâ �ن≥�صاما

بها  لتدaع  �العتد�ل  fiور  من  قطر   âو�نتزع  ،k �صعوديا  -  k م�رشيا  k ت≥اربا �أXهرت  aاإنها 

نëو fiور دول �ملمانعة، ولعل م≥ارنة م≥رر�ت وتوجيهات موD“ر قمة غزة يف �لدوحة 

مب≥رر�ت قمة جمل�ص �لتعاون يف م�ص≥§ و�ل≥مة �ÿليجية �لطارFة يف �لرياVص كا±m الإXهار 

�أRمة غزة د�خل جمل�ص �لتعاون �ÿليجي. هذ� �لتمايز  �أحدKت¬  مدى هذ� �الن≥�صاΩ �لذي 

يكن �لتعر± علي¬ على �لنëو �لتا›:

:…ö�1. املوق∞ امل

النت≥اد�ت  غزة  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  Œا√  �لر�صمية  م�رش  �صيا�صة   âصVتعر

حادة تذّكر بردود �لفعل �ل¨اVصبة �لتي عمâ �لعا⁄ �لعربي ع≥R Öيارة �لرFي�ص �مل�رشي 

�ل�صاب≤ �أنور �ل�صاد�ت لل≥د�ص، وما تبعها من �إبر�Ω معاهدة �صالΩ منفرد مع ”�إ�رش�Fيل“ 

�صنة 1979، �أa�صâ يف �لنهاية �إ¤ Œميد ع�صوية م�رش يف جامعة �لدول �لعربية ملا ي≥رب 

.
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من ع�رش �صنو�ت ون≥ل م≥رها �إ¤ تون�ص

�إ¤  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  �مل�رشي من  �ملوق∞  تناول تفا�صيل  �الإ�صارة، قبل  وŒدر 

جمموعة من �لعو�مل �لتي ت�صب§ �إي≥ا´ وتوج¬ �ملوق∞ �مل�رشي من �ل≥�صية �لفل�صطينية 

k، ومن �لتطور�ت على �ل�صاحة �لفل�صطينية بعد �النتîابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية  عموما

يف كانون �لãاÊ/ يناير 2006 على وج¬ �ÿ�صو�ص، ومن �أبرR هذ√ �لعو�مل:

تنظر م�رش �إ¤ �ل≥�صية �لفل�صطينية من خالل دورها �الإقليمي و�لعربي و�الإ�صالمي،  �أ. 

�ل≥ومية Œا√ aل�صطÚ و�صعبها. وت�صعى م�رش لتعزيز  ومن خالل م�صوDولياتها 

K≥لها �لنوعي ك≥وة �إقليمية، وfiور ال يكن Œاهل¬.

�إليها �لنظاΩ �ل�صيا�صي،  �أهº �لعو�مل �لتي يرتكز  �أمنها �ل≥ومي من  �أن  ترى م�رش  ب. 

aم�رش تن�ص¨ل عادة بتاأمÚ حدودها �ل�رشقية، وتî�صى من �نك�صاaها �إذ� ما وجدت 

قوى معادية �أو �أخطار كامنة.
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�لتزΩ �لنظاΩ �مل�رشي م�صار �لت�صوية �ل�صلمي منذ �أن ع≥د �تفاقيات كامÖ ديفيد مع   .ê

1978، ويرى نظاΩ �◊كº يف م�رش �أن �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“  ”�إ�رش�Fيل“ �صنة 
�ل≥وى  مو�Rين  يف   k كبري�  kختالال� ت�صهد  �لتي  �ملرحلة،  وXرو±  �ل�رشورة  �أملتها 

ل�صالí ”�إ�رش�Fيل“.

�لفل�صطينية  بال≥ياد�ت  عالقتها  على   k �إيجابا �لت�صوية  مب�صار  م�رش   Ω�لتز� �نعك�ص  د. 

 k وحركة aتí �لتي تبنâ م�رشو´ �لت�صوية و�تفاقات �أو�صلو. كما �نعك�ص ذلك �صلبا

على نظرتها للف�صاFل �لتي ��صتمرت يف �الإ�رش�ر على خيار �مل≥اومة، ويف طليعتها 

 Ωوعد �لو�قعية،  عن   k وبعد� �لت�صوية،  مل�صار   kتعطيال ذلك  يف  م�رش  ور�أت  حما�ص، 

قدرة على aهº �لتع≥يد�ت �لدولية وكيفية �لتعامل معها.

�ل�صاأن  يف  �ل≥اFد  ”�الأبوي“  دورها  متابعة  يف  �ال�صتمر�ر  على  م�رش   âحر�ص  .√

�لفل�صطيني، وحر�صâ �أال ت≥طع ”�صعرة معاوية“ مع �أي من �الأطر�± �لفل�صطينية، 

مبا aيها حما�ص، مهما كان �ختالaها معها.

 íتa ي�ص عبا�ص و�مل�صار �ل�صيا�صي ◊ركةFمل�رشي للر� Ωلنظا� ºمن دع ºعلى �لرغ و. 

و�لرتهل  �لتفكك  حالة  من  قل≥ة  �مل�رشية  �ل�صلطات  aاإن  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف 

�لت�صوية  مل�صار   kصال�a يعني  قد  ما  وهو   ،íتa حركة  منها   Êتعا �لتي  و�لف�صاد 

 Öل�صع� قيادة  توليها  �إ¤  يوDدي  قد  ‡ا  حما�ص،   k و–ديد�  ،Úلالإ�صالمي  k و�صعود�

�لفل�صطيني.

 ،Úل�صطيني ينتمي �إ¤ حركة �الإخو�ن �مل�صلمa ±ت�صعد �ل≥اهرة بالتعامل مع طر ⁄  .R

�◊ركة �لتي ب≥يâ عالقاتها مع �لنظاΩ �مل�رشي fiكومة لع≥ود بالتوتر و�لريبة. 

)حما�ص(،  �لفل�صطيني   ºلتنظي� هذ�  مع  للتعامل  م�صطرة  نف�ص¬   âلوق� يف  وهي 

k من �ل�رشعية �لفل�صطينية  ب�صبÖ قوة �أد�F¬ و�ت�صا´ �صعبيت¬، حيå بات يãل جزء�

�إKر aوR√ بانتîابات �ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �صنة 2006.

�إد�رة قطا´ غزة عليها; عالوة  ”�إ�رش�Fيل“ باإل≥اء تبعات  ⁄ ت¨فل م�رش عن رغبة   .ì

�صيناء  �صëر�ء  �إ¤   Úلفل�صطيني� بتهجري  تنادي  �إ�رش�Fيلية  �أ�صو�ت  وجود  على 

 ìصا´ �لفل�صطينية، و�مل�صاعدة على ‚اVيها. ‡ا جعل ��صت≥ر�ر �الأوa ºوتوطينه

.
45

قياΩ �لدولة �لفل�صطينية، بالن�صبة مل�رش، م�صاألة ذ�ت �أبعاد وطنية و��صرت�تيجية
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 ،Úل�صطaوت�صاعد �مل≥اومة يف كل من لبنان و ،¥Rإ¤ ماأ� بو�صول عملية �لت�صوية   .•

 ºت ع�صكرية و�صيا�صية مهمة، و�إ�رش�ر �ل≥يادة �مل�رشية بالرغ�Rو–≥ي≥ها الإ‚ا

k مع تز�يد �لدور  k يف �صيا�صاتها دون مر�جعة، خ�صو�صا من ذلك على �مل�صي قدما

 íت�صب �أن  �لطبيعي  من   íأ�صب� �لوطني،  �◊زب  يف  �ل�صيا�صات  ÷نة  تلعب¬  �لذي 

a kاعالk يف fiاور بدت يف �الأ�صل حري�صة على Œنبها، ‡ا �أVصع∞ من  م�رش طرaا

غزة،  يف  �لوVصع  تفجر   ÖنŒو �لفل�صطيني  �ل�صد´  ر�أب  على   §≤a لي�ص  قدرتها، 

.
46

و�إ‰ا على طرì خيار�ت قادرة على �ÿروê من �ملاأR¥ �لر�هن

�ل¨ي§، وRير  �أبو  �أحمد  �أن  �إال  �الأRمة،  �ملكãفة مع  �لتفاعالت �مل�رشية  �لرغº من  على 

�مل≥ابلة  يف  موجزة  عبار�ت  يف  �لتفاعالت  هذ√  كل  عنا�رش  �أجمل  �مل�رشي،  �ÿارجية 

�لتلفزيونية �لتي �أجر�ها مع fiطة تلفزيون �أوربOrbit â م�صاء 2009/1/27. 

�إن �الأطر�±   âإير�ن وحركة حما�ص وحزب �ˆ، وقال� �مل≥ابلة هاجمâ م�رش  يف هذ√ 

�لãالKة �صعâ خالل �◊رب على غزة �إ¤ �إ�صعال حرب يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، و�إنهº عملو� 

على –ويل �ملنط≥ة �إ¤ �صد�Ω و�رش�عات ل�صالí �إير�ن، �لتي –اول ��صتîد�Ω �أور�قها 

 âصVقو ”م�رش  �إن  �ل¨ي§  �أبو  وقال  �لنووي.  �ملل∞  حول  �ل¨ربي  �ل�ص¨§  من   êروîلل

fiاوالت قطر ترتيÖ قمة عربية ر�صمية حول غزة �أو�Fل �ل�صهر �◊ا› [يناير/ كانون 

 ≥ëصتل� â2009]; الأن هذ√ �ل≥مة يف حال �نع≥ادها ك≥مة عربية مكتملة �لن�صاب، كان Êاãل�

.
k بالعمل �لعربي �مل�صرت∑، ونëن نرى ما قد ال ير�√ �الآخرون“47 Vرشر�

من هذ� �لفهº تد�aعâ �ملو�ق∞ �مل�رشية من تطور�ت �الأRمة على �لنëو �لتا›: 

لوRيرة  �مل�رشي  �لرFي�ص  ��صت≥بال   Ωيو �صو�ء  املواL¡ة:   çحدو Oون  ا◊يلولة  اأ. 

، ومن خالل 
49

�أو بعد عودتها  ،
48

�ل�صيخ  Ωل�صاب≥ة يف منتجع �رش� �الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية 

 âصن� حال  يف  غزة  قطا´  على  �ل�صيطرة  a≥د�ن  من  �مل�رشي  �ÿارجية  وRير  –ذير 

�أبو �ل¨ي§ ح�صÖ جريدة هاآرت�ص من  ”�إ�رش�Fيل“ عملية ع�صكرية يف �ل≥طا´. حيå حذر 
�أن  وحما�ص  الإ�رش�Fيل  �الأa�صل  من  ”�أن   k م�صيفا �ل�صيطرة“،  عن   êرîت قد  ”�الأمور  �أن 

.
يتنعا عن �ملو�جهة“50

ب. –ميπ حركة حما�س م�شوDولية العدوان: a≥د �تف≥â م�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

 êخر åي�ص �مل�رشي، حيFمود عبا�ص بالرfi ي�ص �ل�صلطةFعلى ذلك يف �لل≥اء �لذي جمع ر

عبا�ص من �لل≥اء لي≥ول �إن ”��صتمر�ر �لتهدFة كان من �صاأن¬ �أن يجنÖ �لفل�صطينيÚ �ل¨ار�ت 



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 179

املواقف العربية

�الإ�رش�Fيلية“. �أما وRير �ÿارجية �مل�رشي a≥ال �إن �ل≥اهرة �أر�صلâ �لتëذير�ت ”ومن ال 

.
يتابع �لتëذير�ت aال يلوΩ �إال نف�ص¬“51

�الإخو�ن  جماعة  من  م�رش  مبوق∞  حما�ص  من  �مل�رشي  �ملوق∞  هذ�  يرب§  �لبع�ص 

�رشو•  –دي  على  حما�ص  حركة   Dلتجرو aعل  رّد  باأن¬  يف�رش√  من  وهنا∑   ،
52

Úمل�صلم�

�إa�صال �لو�صاطة �مل�رشية، ومن  �إ¤  �لفل�صطينية �لتي �صاغتها �ل≥اهرة، و�أدت  �مل�صا◊ة 

a ºKاإن هذ� �ملوق∞ �مل�رشي من حما�ص ال يهد± �إ¤ �إ�ص≥اطها يف غزة ب≥در ما يهد± �إ¤ 

 Úص�ëلت �لنار  لوق∞  جديد  التفا¥  باÿ�صو´  حما�ص   Ω�و�إلز جديدة  لعبة  قو�عد  �إيجاد 

.
�لو�قع �الأمني جنوب ”�إ�رش�Fيل“53

 k k وقاطعا ج. التم�ش∂ بالعÓقات مع ”اإ�öاFيπ“: حيå كان �ملوق∞ �مل�رشي و�Vصëا

�لعدو�ن   Úب �لرب§  ”�إ�رش�Fيل“ ورa�ص  مع  �لعالقات  ل≥طع  �لد�عية  �ل�ص¨و•  رa�ص  يف 

على غزة و�لعالقات �لãناFية بÚ �ل≥اهرة وتل �أبيÖ، بل على �لعك�ص، حر�صâ �ل≥اهرة، يف 

�صيا¥ تبير �لتم�صك مب�صتوى �لعالقات �لدبلوما�صية دون تاأKري، على �عتبار عالقاتها 

ب`”�إ�رش�Fيل“ توaر �أرVصية لالت�صال مع �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي وتتيí قنو�ت لل�ص¨§ علي¬ 

a ،k≥د طولبâ �ل≥اهرة  . وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن هذ� �ملوق∞ �مل�رشي لي�ص جديد�
54

با�صتمر�ر

k يف �ل�صنو�ت �الأخرية باتîاذ �إجر�ء دبلوما�صي ع≥ابي Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ على �مل�صار  كãري�

�صيا¥  ويف   .
55

�لتوج¬ ذلك  رa�ص  هو   âابãل� �مل�رشي  �ملوق∞  وكان  للعالقات،  �لãناFي 

�لتëر∑ �مل�رشي لوق∞ �لعدو�ن على غزة، ��صتدعâ وR�رة �ÿارجية �مل�رشية �ل�صفري 

و��صتياءها  م�رش  �إد�نة  الإبالغ¬  للعدو�ن،  مبا�رشة  �لتا›   Ωليو� يف  بال≥اهرة  �الإ�رش�Fيلي 

�متãال  ”وVرشورة  �ملوق∞  بهذ�   k جمدد� الإبالغ¬  Kانية  مرة   √Dصتدعاو��  ”ّ  ºK �ل�صديد، 

الإطال¥  �لفوري  و�لوق∞  �مل�رشية  للمبادرة  و�ال�صتجابة  �الأمن،  جمل�ص  ل≥ر�ر  �إ�رش�Fيل 

.
�لنار يف قطا´ غزة“56

O. تعاط∞ ن�شب« مع املدنيÚ: رغº –ميل حما�ص �مل�صوDولية �الأ�صلية عن �لعدو�ن، 

ورa�ص �تîاذ �إجر�ء ع≥ابي KناFي Vصّد ”�إ�رش�Fيل“، Xلâ �ل≥اهرة حري�صة على fiاولة 

جهودها  من  �أ�صا�صي  �صّ≤  وتركز   ،Úلفل�صطيني�  Úملدني�  Úب �لب�رشي  �لنزي∞  وق∞ 

 âودع ،íaمعب ر íل≥اهرة بفت�  âلذلك قام  ،Êالإن�صا� �لبعد  �لعدو�ن على  للتعامل مع 

 Öلتجن ”�إ�رش�Fيل“  على  �ل�ص¨§  �إ¤  و�◊≥وقية  �الإغاKية  و�ملنظمات  �لدو›  �ملجتمع 

�لفر�صة لتلك �ملنظمات لتبا�رش عملها. لكن لوحظ على ذلك  ��صتهد�± �ملدنيÚ، و�إتاحة 

�الأهلية  �ملنظمات  من  كãري  نظر  وجهة  من   k كاaيا يكن   ⁄ �أن¬  �مل�رشي،  �ملوق∞  يف  �مل�صار 
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�أن  �أها› غزة، بيد  �إ¤  �إ¤ ت≥دË م�صاعد�ت طبية و�إن�صانية وغريها   âلتي �صع� و�لدولية 

�ملرور من و�إ¤  �ل≥اهرة على  �لتي aرVصتها  �إد�رة م�رش لعملية aتí معب رía و�ل≥يود 

 Úملدني� Úصّد �لفل�صطينيV Dصع �نت≥اد حاد و�تهامات بالتو�طوVم�رش مو âصعVل≥طا´ و�

.
57

Öصّد حركة حما�ص وح�صV لعزل ولي�ص�

 âبيãعلى ت k k ملëوXا √. اإعطاA الأولوية لوق∞ اإطÓق النار: حيå �أبدت م�رش حر�صا

�لنار ب�رشعة، و�◊يلولة  �إطال¥  �لعمل على وق∞  �أبرRها  جمموعة من �ملطالÖ �ملتكاملة 

على  �◊ر�ص  مع  لل≥طا´،  �÷¨ر�يف  �لنطا¥   êخار �إ¤  �لع�صكرية  �لعمليات  �متد�د  دون 

�أو  �أمنية  �إ�صكاليات   çحدو دون  و�◊يلولة  و�ل≥طا´،  م�رش   Úب �◊دود  على  �ل�صيطرة 

�صكان¬،  من  �ل≥طا´  تفري≠  خ�صية  �مل�رشية  �الأر�Vصي  ناحية  �ل≥طا´  من  جماعي  هروب 

�إVصاaة �إ¤ تاأمÚ �ملعونات �الإن�صانية و�الإغاKة الأهل �ل≥طا´. ويف خطاب �لرFي�ص �مل�رشي 

ح�صني مبار∑ يف 2008/12/30، ّ” –ديد �أ�ص�ص �لتëر∑ �مل�رشي على �لنëو �لتا›:

 k وق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي مبا يتيí �لعودة �إ¤ �لتهدFة، و�إعادة aتí �ملعابر تîفيفا  •

ملعاناة �ل�صعÖ �لفل�صطيني.

رa�ص �أي flط§ �إ�رش�Fيلي للف�صل بÚ �ل�صفة و�ل≥طا´، و�لتن�صل من م�صوDوليتها   •

عن غزة و–ميل م�رش تبعاتها، و–ميل �الأردن م�صوDولية �ل�صفة.

�أن م�رش لن تكر�ص �النف�صال بÚ �ل�صفة و�ل≥طا´ بفتí معب رía يف غياب �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية و�ملر�قبÚ �لدوليÚ )�اللتز�Ω باتفاقية 2005(.

�أن  �رش•  �الحتالل،  م≥اومة  يف   âابãل� �لفل�صطيني   Öل�صع�  ≥ëب توDمن  م�رش  �أن   •

تكون م≥اومة م�صوDولة ت�صع يف �عتبارها �ملكا�صÖ و�ÿ�صاFر �لتي يكن �أن Œلبها 

.Öلل�صع

�أن م�رش �صتو��صل جهودها من �أجل –≥ي≤ م�صا◊ة aل�صطينية �صاملة، وتدر∑   •

.
58

�أن جوهر �ل≥�صية هو �إنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية

 ”ّ مبار∑  �لرFي�ص   ¬Fول≥ا لل≥اهرة  �لفرن�صي  �لرFي�ص  Rيارة  و�أKناء   2009/1/6 ويف 

�الإعالن عن �أ�ص�ص �ملبادرة �مل�رشية الحتو�ء �ملوق∞، وت�صمنâ �لعنا�رش �لãالKة �لتالية:

لفرتة  �لنار  الإطال¥  aوري  لوق∞  �لفل�صطينية  و�لف�صاFل  ”�إ�رش�Fيل“  قبول   •

ومو��صلة  �ل≥طا´،  �أها›  الإغاKة  للم�صاعد�ت  �آمنة  ‡ر�ت   íتa  íيتي مبا  fiددة، 

–ركها للتو�صل �إ¤ وق∞ �صامل ونهاFي الإطال¥ �لنار.
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�أجل  من  عاجل  الجتما´  �لفل�صطيني   Öو�÷ان ”�إ�رش�Fيل“  من   kكال م�رش  دعوة   •

�لتو�صل �إ¤ �لرتتيبات و�ل�صمانات �لكفيلة بعدΩ تكر�ر ما حدç يف غزة ومعا÷ة 

م�صببات¬ مبا يف ذلك تاأمÚ �◊دود، ومبا ي�صمن �إعادة aتí �ملعابر ورaع �◊�صار، 

و��صتعد�دها �مل�صاركة يف مناق�صة ذلك مع �÷انبÚ �لفل�صطيني و�الإ�رش�Fيلي، ومع 

�ال–اد �الأوروبي وباقي �أطر�± �لرباعية �لدولية.

�لفل�صطينية للتجاوب مع �÷هود �مل�رشية لتë≥ي≤  Œديد م�رش دعوتها �ل�صلطة   •

 Öديات �لتي تو�ج¬ �ل�صعëلت� Rي�صي لتجاوFلر� Öا¥ �لوطني، باعتبار√ �ملطلaلو�

.
59

�لفل�صطيني

�ل≥و�ت  �ن�صëاب  �إ¤  �لدعوة  تت�صمن   ⁄ �مل�رشية  �ملبادرة  �أن  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر 

�الإ�رش�Fيلية من قطا´ غزة يف حال وق∞ �إطال¥ �لنار. ويف هذ� �ل�صيا¥ �أكد �أ�صامة حمد�ن 

 k يف ت�رشيëات ل≥ناة �÷زيرة �لف�صاFية �أن ”�ملبادرة �مل�رشية بëاجة �إ¤ تعديل“، موVصëا

�أن وaد حركت¬ �صي≥دΩ ”روDية و�Vصëة“ ت≥وΩ على KالKة مطالÖ، هي: وق∞ �إطال¥ �لنار، 

و�أكد  �ل≥طا´.  معابر   íتa عب  �◊�صار  وaّك  غزة،  من  �الإ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  و�ن�صëاب 

”هنا∑ مطالa Öل�صطينية نëن  حمد�ن رa�ص حركت¬ وجود قو�ت دولية يف غزة وقال: 

�أن يتفهº �÷انÖ �مل�رشي ذلك، و�أال يكون يف موق∞  �لتناRل عنها، و�أرجو  ل�صنا بو�رد 

 .
fiايد بيننا وبÚ �إ�رش�Fيل“60

ويف نهاية �ملطا±، وبعد KالKة �أ�صابيع من �ملفاوVصات �ل�صاقة �لتي قادها �مل�رشيون، 

 Öمع �÷ان ºيليون �÷ميع بالذهاب �إ¤ و��صنطن، وتوقيع بروتوكول تفاهF�اجاأ �الإ�رشa

 ،ºلتفاه� بهذ�  �أحا•  �لذي  �الإعالمي   èل�صجي� من   ºوبالرغ  .2009/1/16 يف  �الأمريكي 

aاإن ما Vصّم¬ ال يî�ّص �÷انÖ �لفل�صطيني باأي حال من �الأحو�ل; aالفل�صطينيون لي�صو� 

وذ�ت  م�صت≥لة  و�إ�صالمية  عربية  دول  �صيادة  و�رشو•   íم�صال  Úتاأم عن   ÚولDم�صو

k عن �لعجز عن aرVص  �صيادة. كان �لتفاهº �الإ�رش�Fيلي – �الأمريكي، يف �أحد جو�نب¬، تعبري�

�ل�رشو• �الإ�رش�Fيلية على �لفل�صطينيÚ، ويف جانÖ �آخر من¬، كان �التفا¥ fiاولة النتها∑ 

�ل�صيادة �مل�رشية على وج¬ �ÿ�صو�ص، الأن حدود قطا´ غزة �لبية �لوحيدة مع �لعا⁄ 

هي �◊دود مع م�رش، ولذ�، a≥د جاء �التفا¥ مفاجاأة، خا�صة لل≥اهرة، و�رشعان ما �أطل≤ 

.
61

ردود aعل غاVصبة من �لرFي�ص �مل�رشي ووRير خارجيت¬
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�إد�رة   âصتبطن�� �تفا¥،  �لنار، بدون  �إطال¥  �الإ�رش�Fيلي عن وق∞  �الإعالن  �أن  ويبدو 

 Ωرش� قمة  ع≥د  يف  �مل�صارعة  �إ¤  مب�رش  دaع  ما  وهو  �مل�رشية.  للمبادرة  �إ�رش�Fيلية  Xهر 

لتنفيذ  �لعبية  �لدولة  �ل�ص¨§ على  �الأول:   ;Úaل≥مة –≥ي≤ هد�  âaصتهد�� �ل�صيخ. وقد 

 :Êاãو�ل م�صب≤.  ر�صمي  �تفا¥  بدون  حتى  �لعامة،  خطوطها  يف  �مل�رشية  �ملبادرة  بنود 

حكومة  تكون  �أن   Öلتجن غزة،  قطا´  �إ¤  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لعودة  ناaذة   íتa fiاولة 

حما�ص هي من ي≥ود عملية �إعادة بناء �ل≥طا´. على ما يبدو �أن �لهد± �الأول قد –≥≤، 

�أن قوى  �أن يعني هذ�  �أعيد ل¬ �العتبار، بدون  �أن �الإطار �لعاΩ للمبادرة �مل�رشية  مبعنى 

 .Úالأوروبي� وبع�ص  �الإ�رش�Fيليون  يطلبها  �لتي  و�ل�رشو•  بالتفا�صيل  �صت≥بل  �مل≥اومة 

ولكن �لهد± �لãاÊ لن يتë≥≤ ب�صهولة، الأن �لوقاFع على �الأرVص ت�صري �إ¤ تر�جع ملمو�ص 

.
62

ˆ� Ω�يف موقع ودور و�رشعية �صلطة ر

و. الت�شد… ملëور املمانعة وحما�Iö –ركات¬ والرO بعن∞ عل≈ انتقاOات¬: �إذ 

ركزت م�رش على هذ� �لدور بعد �أن تعرVصâ النت≥اد�ت مو�صعة من قادة ورموfi Rور 

�ملمانعة، وخا�صة �ل�صيد ح�صن ن�رش �ˆ �الأمÚ �لعاΩ ◊زب �ˆ، وخالد م�صعل، وقياد�ت 

�إير�نية، خا�صة علي الريجاAli Larijani Ê رFي�ص جمل�ص �ل�صورى �الإير�Ê �لذي وج¬ 

�الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  وRيرة  ليفني  ت�صيبي  ال�صت≥بالها  �مل�رشية  لل≥يادة   k مبكر�  Ωللو�

�ل�صاب≥ة قبل �صّن �لعدو�ن على غزة.

ويف �لوقâ �لذي و�صل aي¬ كل من مو�صى �أبو مرRو¥، ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي 

وR�رة  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �ل�صوDون  د�Fرة  رFي�ص  جلعاد،  وعامو�ص  حما�ص،  ◊ركة 

�لدaا´ �الإ�رش�Fيلية، �إ¤ �ل≥اهرة للبåë يف �رشو• و�صبل �لتو�صل �إ¤ �تفا¥ لوق∞ �إطال¥ 

�لنار، دعا م�صوDول م�رشي رaيع حركة حما�ص �إ¤ ”�لتîلي عن ح�صابات �إقليمية �أVرشت 

ت�صبÖ يف  �إقليمية  �أطر�±  �أح�صان  ”�ر“اء �◊ركة يف  �أن  �لفل�صطينية“، ور�أى  بال≥�صية 

 Öيل“ ت�صعى �إ¤ ”–≥ي≤ مكا�صF�لفل�صطيني“، و�عتب �أن ”�إ�رش� Öر ج�صيمة لل�صعFخ�صا

 êخار �ملوجودين  قادتها   Úب متباينة  مو�ق∞  من  حما�ص   Êتعا  âوق يف  �الأرVص  على 

�ل≥طا´ �لذين �صارو� رهاFن الإر�دة �أطر�± �إقليمية وبÚ قادتها يف �لد�خل �لذين يديرون 

k �إ¤ وجود ”تباين يف �لروDى بÚ �لطرÚa يف �صاأن وق∞ �لنار و�لتعامل  �مل≥اومة“، م�صري�

.“k مع �رشوط¬، وكيفية �مل�صي قدما

k يف �◊ديå عن قدر�تها �لع�صكرية، و�أن  و�أوVصí �أن م�رش ترى �أن حما�ص بال¨â كãري�

k �إقليمية �صعâ �إ¤ �مل�صاو�ة بينها وبÚ قدر�ت حزب �ˆ �لتي �أم�صâ �إير�ن و�صورية  �أطر�aا
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�لذي  �ملمانعة  fiور  �أن  و�عتب  عنا�رش√.   Öوتدري  ¬ëت�صلي يف  �لع≥د  ون�ص∞  ع≥دين 

 ،k ت≥ود√ �إير�ن ”خط§ بعد �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة النت�صار �إعالمي، ولي�ص ميد�نيا

من خالل �لرتويè لنظرية مفادها �أن �◊ركة ⁄ تتاأKر بالعدو�ن لتمكينها بعد �نتهاF¬ من 

k يف ر�صº م�صت≥بل �لت�صوية �ل�صيا�صية، و�أن جمرد �الإب≥اء على قادة  k رFي�صيا �أن تكون العبا

.
�◊ركة �أحياء �نت�صار لها، حتى لو دمر �ل≥طا´ كل¬“63

وقدر �أن ”�إ�رش�Fيل“ �صتعمل على ”تدمري �ل≥طا´ من دون �لدخول يف حرب مدن مع 

م≥اتلي حما�ص“. وت�صاءل: ”�إذ� كان لدى �◊ركة �آال± �مل≥اتلa ،Úما �لفاFدة �إذ� ⁄ يت�صدو� 

يف  �ملمانعة  fiور   âصعVو غزة  قطا´  يف  �الأرVص  على  �الأوVصا´  �أن  ور�أى  للعدو�ن?“. 

 ،â≤≤– تاأكيد �أن ”حما�ص متما�صكة، و�أن �نت�صار�ت ¬Fعلى �أع�صا Öكبري، �إذ وج ¥Rماأ

k �إقليمية ورطâ �◊ركة يف �ملعركة �÷ارية  يف حÚ �أن �ل≥طا´ يتº تدمري√، وXهر �أن �أطر�aا

و–ريك  �الإعالمي   ºو�لزخ م�رش  على   Ωلهجو� �صوى  عون،  �أي  لها   Ωت≥د �أن  دون  من 

k يف م�صري معركة ع�صكرية“. و�أوVصí �أن  �÷ماهري يف تظاهر�ت، وهي �أمور ال توKDر كãري�

”�إير�ن و�صورية وقطر ⁄ ت≥دΩ ◊ما�ص �صوى �مل�صاندة �الإعالمية“. و�عتب �أن �ملبادرة 
و�ل�صباب   Ωالإعال� Vص¨و•  �أن   √Dأع�صاو� �عت≥د  ما  بعد  �ملمانعة  fiور  ”aاجاأت  �مل�رشية 

�لتي تعرVصâ لها �ل≥يادة �مل�رشية �صتجعل م�رش تن�صÖë من �ل�صاحة وترتكها الأطر�± 

 Êاãل�  Ωليو� �ل¨ي§ لرتكيا يف  �أبو  �أحمد  �أن Rيارة وRير �ÿارجية �مل�رشي  �أخرى“. كما 

 Öور، �لذي كان ي�صعى �إ¤ ��صت≥طاب �أن≥رة لتلعëح�صابات ذلك �مل âلبدء �لعدو�ن ”�أربك

k بديالk مل�رش“. دور�

�مل�رشي،  �لدور  عن   k بعيد� �لذهاب  fiاولة  �إ¤   Ωأيا� قبل   âصع� ”حما�ص  �أن  وك�ص∞ 

وتو�صيل ر�صاFل �إ¤ �إ�رش�Fيل عب �أطر�± �أخرى“. وقال �إن ”�الإ�رش�FيليÚ �أبل¨و� �ل≥اهرة 

�لعملية  –≥ي≤  قبل   ºيت لن  �لنار  وق∞  �أن  على  بالتاأكيد  �لر�صاFل  تلك  على  ردو�   ºباأنه

 ÚولDمل�صو� مع  �◊و�ر  با�صتمر�ر   ºمهت ”�الإ�رش�Fيلي   Öان÷� و�أن  �أهد�aها“،  �لع�صكرية 

�مل�رشيÚ يف �صاأن �الأوVصا´ يف �مل�صت≥بل“.

�الإد�رة   ºت�صل  Úح �إ¤  �◊رب  �أمد  الإطالة  خط§  �ملمانعة  ”fiور  �أن  �مل�صدر  ور�أى 

�الأمريكية �÷ديدة مهماتها، حتى يكون �أaر�د �ملëور عنا�رش رFي�صية يف �لتعامل مع هذ√ 

�لتي  �الإ�رش�FيليÚ يف �÷رية  �ملنط≥ة. وهذ� ي�صعهº يف �رش�كة مع  �الإد�رة ◊ل ق�صايا 

ترتكV Öصّد �لفل�صطينيÚ“. وو�ص∞ قادة حما�ص �لذين يفدون �إ¤ �ل≥اهرة باأنهº ”حاملو 
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��صتف�صار�ت  يëملون   §≤a  ºوه قر�ر،  �أي  �تîاذ   Úولfl ”لي�صو�   ºإنه� وقال  ر�صاFل“. 

�أن  على  و�صدد  و�لعك�ص“.   ،Úمل�رشي�  ÚولDمل�صو� �إ¤  �◊ركة  قيادة  من  و�إي�صاحات 

�لعدو�ن  لها حما�ص، وكذلك Vص¨و•  تتعرVص  �لتي  �الإقليمية  �ل�ص¨و•   ºتتفه” �ل≥اهرة 

 ºأي دع� Ëعن ت≥د Úها �الإقليميFلي �رشكاîأن تنتب¬ �إ¤ ت� Öعلى غزة“، لكن ”�◊ركة يج

على  �ل�ص¨و•  تكãي∞  ”Vرشورة  على  و�صدد  عليها“.  �ل�ص¨و•  يîف∞  لها  ع�صكري 

�إ�رش�Fيل لت≥بل بوق∞ �لنار“. وقال �إن ”م�رش ت�صاب≤ �لزمن لتë≥ي≤ هذ� �الأمر من خالل 

Rخº دبلوما�صي كبري“. ودعا حما�ص �إ¤ ”�أن تدر∑ �أن م�صلëة �ل�صعÖ �لفل�صطيني aو¥ 

كل �العتبار�ت �الإقليمية �أو �◊�صابات �الأخرى، و�أن ��صتمر�ر �الر“اء يف �أح�صان fiور 

.
�ملمانعة �صتكون ل¬ عو�قÖ وخيمة �أخرى“64

هذ√ �لروDى و�لت≥ييمات �أعاد �لرFي�ص �مل�رشي تاأكيدها خالل كلمة �أل≥اها يف 2009/2/4 

وقو´  منذ  نوع¬  من  �الأعن∞  هو   k هجوما �صّن   åحي �ل�رشطة،  بعيد  �الحتفال  مبنا�صبة 

fiاولة  هنا∑  �أن  �أXهرت  غزة  �أRمة  �أن  ر�أى  �إذ  �ملمانعة،  fiور  Vصّد  غزة  على  �لعدو�ن 

ال�صت¨الل �لعدو�ن لفرVص و�قع جديد على غزة ل�صÖë �ل�رشعية من �ل�صلطة، ومنëها 

للف�صاFل، وتكري�ص �ن≥�صاΩ �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة. 

على  جديد  و�قع  لفرVص  �لعدو�ن  ��صت¨الل  fiاولة   kأي�صا�  âك�صف �الأRمة  �أن  �أكد  كما 

�لوVصع �لعربي �لر�هن، ي¨ري �ملعادلة ل�صالí قوى �إقليمية معروaة، وÿدمة flططاتها، 

.
65

يف �إ�صارة �إ¤ �إير�ن

R. رa†س ن�ö اأ… قوات Oولية عل≈ ا◊دوO امل�öية مع قطا´ ZزI, واإعÓن عدم 

– الأمريك«: جاء هذ� �لرa�ص �ل≥اطع على ل�صان  اللتزام بالتفاق الأمن« الإ�öاFيل« 

�أن  �أكد   åصع يف قطا´ غزة، حيVي�ص ح�صني مبار∑ يف كلمة متلفزة عن تطور�ت �لوFلر�

�أن  و�عتب  �ل≥طا´“،  مع  حدودها  على  دولية  قو�ت  ن�رش  قاطع  ب�صكل  ”ترa�ص  بالد√ 

يوDيدها  دولية   Öمطال على   k رد� جاء  �لرa�ص  هذ�   .
66

√RاوŒ يكن  �أحمر“ ال  ”خ§  ذلك 

، كما رa�صâ م�رش ما �أ�صيع عن طلبها من 
67

�الإ�رش�Fيليون من �أجل وق∞ �ل≥تال يف غزة

”�إ�رش�Fيل“ Rيادة عدد �ل≥و�ت �مل�رشية يف �ملنط≥ة ”ê“ �ملو�جهة ل≥طا´ غزة، كي تتمكن 
من Vصب§ �الأمن على �◊دود، و�أكدت ع≥Ö توقيع �التفا¥ �الأمني �الإ�رش�Fيلي - �الأمريكي 

�أنها غري ملزمة بهذ� �التفا¥ كما نفâ وجود مر�قبÚ �أمريكيÚ يف رía )�مل�رشية( ملر�قبة 

.
68

�الأنفا¥ �أو �إقامة ج�رش عاRل
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:»éليÿو∫ ‹ل�س التعاون اO ∞2. مواق

“ايزت دول جمل�ص �لتعاون �ل�صتة aيما بينها، aفي �لوقâ �لذي �ن�صجa ºي¬ �ملوق∞ 

 Úملمانعة، يف ح� �ملوق∞ �مل�رشي، �قرتبâ مو�ق∞ قطر من مو�ق∞ دول  �ل�صعودي مع 

�ل�صعودي   Úملوقف�  Úمبو�ق∞ و�صطية ب Ω�اللتز� �الأخرى على  �الأربعة  �لدول   âحر�ص

و�ل≥طري، �الأمر �لذي حال دون وحدة مو�ق∞ دول �ملجل�ص.

aرVص  �صاأن¬  من  عربي  موق∞  بلورة   Ωعد على   k حري�صا كان  �ل�صعودي  aاملوق∞ 

�أن  كما  �لت�صوية.  مل�رشو´  نهاية  وي�صع  غزة  قطا´  حدود   Rيتجاو �ملو�جهة  يف  ت�صعيد 

�ل�صعودية كانâ حري�صة على دعº موق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبا يتو�a≤ مع �صيا�صة 

مع�صكر �العتد�ل، لذلك تبلورت �ملو�ق∞ �ل�صعودية يف �لن≥ا• �لتالية:

�إبد�ء حر�ص �صديد على �÷و�نÖ �الإن�صانية لل�صعÖ �لفل�صطيني يف �ل≥طا´، وتوجي¬  �أ. 

.
69

�نت≥اد�ت حادة ل`”�إ�رش�Fيل“، و�ملطالبة بالوق∞ �لفوري للعدو�ن

�مل�رشية  �ملبادرة  وتاأييد  تعديلها،  ورa�ص  �لعربية،   Ωل�صال� مببادرة   Ω�اللتز� ب. 

يف   ç�لالأحد خا�صة  قمة  لع≥د  توج¬  �أي   ºدع ورa�ص  �لعدو�ن،  بوق∞  �ÿا�صة 

غزة، بالت�صامن مع �ملوق∞ �مل�رشي الحتو�ء �ندaا´ دول �ملمانعة، وحرمانها من 

.
70

�لظهور كمد�aع وحيد عن �◊≥و¥ �لعربية وقيادة �الأمة

�صاأن¬  من  قوي  �أمريكي  دور  على  و�لتعويل  �الأمن،  جمل�ص  �إ¤  �الأRمة  ت�صدير   .ê

k، يف Xّل  وق∞ �لعدو�ن، و�◊يلولة دون وVصع دول �العتد�ل يف مو�ق∞ �أكÌ حرجا

.
71

�لت�صعيد �الإعالمي لدول �ملمانعة وVص¨و• �ل�صار´ �لعربي

�لدوحة،  يف  غزة  قمة  �نع≥اد  �ل�صعودية   âص�aر �لãالKة  �ملو�ق∞  هذ√  من   k و�نطالقا

�لدعوة  �ملبعÌة، من خالل  �لتعاون �ÿليجي  وحر�صâ على مللمة مو�ق∞ دول جمل�ص 

�إ¤ قمة خليجية طارFة بعد �أياΩ قالFل من �نتهاء �أعمال �ل≥مة �ÿليجية �لدورية يف م�ص≥§، 

 âلبيانات“، و�أيدت �ملبادرة �مل�رشية، وركزت يف قمة �لكوي� ºما �أ�صمت¬ ب`”قم âص�aور

�القت�صادية على �◊يلولة دون �نفر�• �ملوق∞ �لدو› حول م�رشو´ �لت�صوية ومبادرة 

”لن  �أن �ملبادرة �لعربية  �ل�صالΩ �لعربية، aبادرت على ل�صان �مللك عبد �ˆ باالإعالن عن 

تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“ يف fiاولة للتجاوب مع دعوة قمة �لدوحة باإنهاء �لرهان على 

مبادرة �ل�صالΩ �لعربية.
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مو�ق∞  مع   k �ن�صجاما  Ìو�أك حما�ص  حركة   Öمطال �إ¤  �أقرب   âكانa قطر  مو�ق∞  �أما 

دول �ملمانعة، حيå بادرت بالدعوة لع≥د قمة عربية طارFة ملناق�صة �لعدو�ن على غزة، 

ود�aعâ عن هذ√ �لدعوة يف �جتماعات وRر�ء خارجية جمل�ص �لتعاون �ÿليجي �ÿا�صة 

على  �لدعوة  �صعدت  جهودها   âصل�a وعندما  م�ص≥§،  يف  �لدورية  �ÿليجية  بال≥مة 

�مل�صتوى �لعربي، و��صتطاعâ �أن –�صل على مو�a≥ات �لعدد �ل≥انوÊ لع≥د قمة عربية 

�الإ�رش�ر  aكان  مو�a≥تها،   Öëص� على  عربية   k �أطر�aا �أجبت  �لتي  �ل�ص¨و•  لوال  طارFة 

على ع≥د �ل≥مة مبن ح�رش، وبالفعل ع≥دت �ل≥مة مب�صاركة 12 دولة عربية وم�صاركات 

�نتهاء   Ö≤ع �رشيعة  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �لعالقات  بتجميد  قطر  مبادرة   âوكان  .
72

�إ�صالمية

.
73

�أعمال قمة �لدوحة

�الأربعة �الأخرى a≥د تر�وحâ بÚ �القرت�ب من �ملوق∞  �لدول �ÿليجية  �أما مو�ق∞ 

�ل�صعودي، خا�صة �لكويâ �لتي دعمâ “�صك �ل�صعودية بع≥د قمة �لكويâ �القت�صادية، 

 .âة قد تكون على ح�صاب قمة �لكويFص لع≥د قمة طار�a�لر� Öت �إ¤ �÷انRاëن� ºK ومن

�أما �صلطنة عمان a≥د �صاركâ يف قمة �لدوحة، يف حÚ تر�جعâ �الإمار�ت عن �مل�صاركة بعد 

�أن علمâ بدعوة �إير�ن ◊�صور تلك �ل≥مة.

3. املوق∞ الأرOين:

�ل�صعوبة،  �صديد  موق∞  يف  �الأردن  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  وVصع 

 kبديال k k بجعل �الأردن وطنا �ل≥ادة �الإ�رش�FيليÚ جمدد� k يف Xّل مطالبات لبع�ص  خ�صو�صا

للفل�صطينيÚ �أو ب�صº �ل�صفة �ل¨ربية �إ¤ �الأردن وVصº �ل≥طا´ �إ¤ م�رش، هذ√ �لتهديد�ت، 

”�إ�رش�Fيل“،  k مع  �لهاFلة �ملطالبة ب≥طع كل �لعالقات نهاFيا �ل�صعبية  �إ¤ �ل�ص¨و•  �إVصاaة 

 Úب �الأردن  يف   ºكëلل  êر◊� �ملوق∞  من  R�دت  مت�صددة;  قوية  ر�صمية  مو�ق∞  و�تîاذ 

يريدها،  ال  �أخرى  –ديات  يفرVص  ما  وهو  �ملمانعة  دول  �إ¤  �أقرب  يجعل¬  مبا  �لت�صعيد 

وبÚ �اللتز�Ω مبو�ق∞ دول �العتد�ل و–مل كل �◊رê و�ل�ص¨و• �ل�صعبية، ناهيك عن 

�ملîاو± من �لتد�عيات غري �ملعلومة لالأحد�ç، وخا�صة ما يتعل≤ بعالقة �الأردن بال�صفة 

�ل¨ربية.

لذلك، حر�ص �الأردن على �تîاذ مو�ق∞ �صيا�صية و�إعالمية تعفي¬ من �◊رê �ل�صعبي، 

k �إ¤ مو�ق∞ دول �العتد�ل، خا�صة م�رش و�ل�صعودية، وبالذ�ت ما يتعل≤  �Rاëّل منX ¬لكن

بوق∞  �ÿا�صة  �مل�رشية  �ملبادرة  وتاأييد  �لعربية،   Ωل�صال� مببادرة  م�صا�ص  �أي  برa�ص 
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�لعدو�ن، ورa�ص �مل�صاركة يف قمة ��صتãناFية �أو طارFة خا�صة ب¨زة. وقد عب �الأردن عن 

هذ� كل¬ من خالل �ملو�ق∞ �لتالية:

مع  �لعالقات  يف  �لنظر  باإعادة   íو�لتلوي للعدو�ن  �لفوري  بالوق∞  �ملطالبة  �أ. 

.
”�إ�رش�Fيل“74

�مللك   Öطال  åحي �لعدو�ن،  لوق∞  خا�صة  و�الأمريكي  �لدو›  �لدور  على  �لرتكيز  ب. 

عبد �ˆ �لãاÊ جمل�ص �الأمن بتبني قر�ر aوري ملزΩ بوق∞ �لعدو�ن، وبعد �صدور 

�ل≥ر�ر 1860 عن جمل�ص �الأمن طلÖ �مللك من ”�إ�رش�Fيل“ �اللتز�Ω بهذ� �ل≥ر�ر، ودعا 

.
75

�ملجتمع �لدو› �إ¤ �ل�ص¨§ عليها لاللتز�Ω ب¬

�لتëذير من �ملوD�مرة �لتي ت�صتهد± �ل�صعÖ �لفل�صطيني وم�صت≥بل¬ وح≥¬ يف �إقامة   .ê

دولت¬ �مل�صت≥لة، aفي ��صت≥بال¬ لوaد �لرتويكا �الأوروبية يف عّمان حر�ص �مللك عبد 

�ˆ �لãاÊ على �لرتكيز على ما يãل¬ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ”من flاطر على ح≥و¥ 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، وخا�صة ح≥¬ يف دولة م�صت≥لة، وما يãل¬ من تهديد للجهود 

�أ�صا�ص  – �لفل�صطيني على  �الإ�رش�Fيلي  �إ¤ حّل �صلمي لل�رش�´  �ملبذولة للو�صول 

.
76“Úحّل �لدولت

مع   âكان قطر،  با�صتãناء  �العتد�ل،  دول  �أن  �ملو�ق∞  هذ√  جملة  من   íيت�ص وهكذ�، 

k على عدΩ تو�صيع  �لتهدFة ورa�ص �لت�صعيد و�◊يلولة دون ��صتفز�R ”�إ�رش�Fيل“، حر�صا

�لعدو�ن، وعدΩ تعري�ص خيار �ل�صالΩ للîطر، و�◊ر�ص على عدΩ “كÚ �إير�ن وحلفاءها 

 âن �إقليمي جديد وخيار�ت �صيا�صية جديدة لي�صR�ص توVمن �ال�صتفادة من �لعدو�ن لفر

يف م�صلëة دول �العتد�ل.

ب. مواق∞ Oو∫ وقوi املمانعة:

 êصع دول �العتد�ل �لعربية يف موق∞ �صديد �◊رVإذ� كان �لعدو�ن على قطا´ غزة قد و�

ب�صبÖ ما �أبدت¬ من حر�ص مفر• على ��صتمر�ر خيار �ل�صالΩ مبا يوDكد عجزها عن �لعودة �إ¤ 

خيار �مل≥اومة، وب�صبÖ –ميل بع�صها )م�رش و�ل�صعودية( حركة حما�ص م�صوDولية �لعدو�ن 

و�لرتكيز على ما Rعمت¬ باÿطر �الإير�Ê �لذي �أ�صبí يط¨ى، من منظورها، على �ÿطر 

k، �أن تفعuل خيار  �الإ�رش�Fيلي; aاإن دول �ملمانعة �صاحبة خيار �مل≥اومة ⁄ ت�صتطع، عمليا

k ل¬ �عتبار√ للم≥اومة يف غزة، رمبا للëو�جز �لطبيعية �لتي –ول  �مل≥اومة، �أو �أن ت≥دΩ �صيÄا

 çو ما هو حادëعن هذ� �لدور على ن ìصا�aطورة �الإÿ دون و�صولها لل≥طا´، ورمبا
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 âزب �تهمëعت≥ال م�رش لعنا�رش تابعة لل� Öحزب �ˆ وم�رش، ب�صب Úالآن من م�صاكل ب�

و�ل≥طا´،  م�رش   Úب �◊دود  على  �ملوجودة  �الأنفا¥  عب  غزة  قطا´  �إ¤  �أ�صلëة   Öبتهري

لكن رغº ذلك كانâ هذ√ �لدول و�ل≥وى حري�صة على عدΩ �لتور• يف مو�جهة مبا�رشة 

�لنووي  �ملل∞  مãل  �أخرى  ملفات  عرقلة  �أو  �ملو�جهة  تو�صيع  �إ¤  توDدي  ”�إ�رش�Fيل“،  مع 

.Ê�الإير�

نع �◊ر�ص �لãوري �الإير�Ê من تنظيº عملية  k، عندما ممُ �ملãال �الأبرR على ذلك كان �إير�نيا

تطو´ لل�صباب �الإير�Ê لن�رشة غزة، وكان �لتبير �لذي قال¬ �ملر�صد �الأعلى للجمهورية 

�الإ�صالمية �ل�صيد علي خامنÄي Ali Khamenei �أن �إير�ن تنا�رش �مل≥اومة �لفل�صطينية، 

.
77

Úر�د و�ملتطوعaولكن لي�ص باإر�صال �الأ

قد يكون �◊ديå عن عجز �صورية �أو حزب �ˆ يف aتí جبهة مو�جهة مع ”�إ�رش�Fيل“ 

لتîفي∞ �ل�ص¨§ على قطا´ غزة يëمل بع�ص �لتجاوR �ملوVصوعي، يف Xّل �ل≥يود �ملفروVصة 

من د�خل لبنان ومن جمل�ص �الأمن Vصّد حزب �ˆ لتجديد �ملو�جهة مع ”�إ�رش�Fيل“، ويف Xّل 

�ختالل مو�Rين �ل≥وى بÚ �صورية و”�إ�رش�Fيل“، و�نîر�• �صورية يف عملية تفاوVص غري 

مبا�رشة عب �لو�صي§ �لرتكي مع ”�إ�رش�Fيل“، كان ماأموالk �أن تتطور �إ¤ تفاوVص مبا�رش 

وقوى  لدول  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لت�صعيد  �أن  هو   ºمله� �ل�صيء  لكن  �أمريكية،  برعاية 

 .Ωحري�صة على خيار �ل�صال âلX على مو�ق∞ دول �العتد�ل �لتي k �ملمانعة ⁄ يتفو¥ كãري�

k بÚ من ال ي≥در على aرVص خيار �◊رب  aامل�صاaة من �لناحية �لعملية ⁄ تكن و��صعة جد�

�ملë�صلة  الأن   ;Ωل�صال� خيار  على  �◊فا®  يف  ي�رش±  من   Úوب �مل≥اومة  خيار  حتى  �أو 

و�حدة وهي �أن �لعرب عاجزون عن مو�جهة ”�إ�رش�Fيل“، وكان على �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

�أن يدaع وحد√ Kمن هذ� �لعجز.

�لعدو�ن،  و�إد�نة  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �ملبا�رشة  غري  �ملفاوVصات  بتجميد  �صورية   âقام

k و�لدaا´ عنها Vصّد من حملوها م�صوDولية �لعدو�ن، و�ملطالبة  ودعº حركة حما�ص �صيا�صيا

، التîاذ مو�ق∞ عربية قوية تطالÖ بها حركة حما�ص، وخا�صة 
78

بع≥د قمة عربية طارFة

 íaر معب  خا�صة  �ملعابر   íتaو �◊�صار  ورaع  �الحتالل،  و�ن�صëاب  �لعدو�ن،  وق∞ 

كل  قطع  �إ¤  �لدعوة  عن  ناهيك   ،
79

�لنار لوق∞  �الإ�رش�Fيلية  �ل�رشو•  ورa�ص  م�رش،  مع 

”ماتâ“، و�ملطالبة بن≥لها  �أن مبادرة �ل�صالΩ �لعربية  ”�إ�رش�Fيل“، و�عتبار  �لعالقات مع 

من �صجل �الأحياء �إ¤ �صجل �الأمو�ت، ح�صÖ ما جاء على ل�صان �لرFي�ص ب�صار �الأ�صد يف 

.
80

كلمت¬ �أماΩ قمة غزة �لطارFة بالدوحة
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م�رش  ومن  ”�إ�رش�Fيل“  من  �الآخرون  يطلب¬  ما  نف�صها  هي  �ل�صورية   Öملطال� هذ√ 

 ⁄ لكن  �لدو›،  �ملجتمع  ومن  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  عالقة  لها  �لتي  �لعربية  �لدول  ومن 

ير�ها  �لتي  �ملوVصوعية  �لظرو±  وVصمن  �ل�صورية،  �◊�صابات  Vصمن  �ملمكن،  من  يكن 

�ل�صوريون، من رaع �ل�ص≥∞ �ل�صوري �ملعتاد باأكÌ من Œميد �ملفاوVصات غري �ملبا�رشة 

مع ”�إ�رش�Fيل“.

�ملعنوية  �ملعركة  لذلك ركز على خوVص  �أكÌ �صعوبة،  a≥د كان موقف¬   ˆ� �أما حزب 

�أن  و�عتبار  �لعدو،  Vصّد  �لو�حدة  �ملعركة  عن   åبا◊دي غزة،  يف  �مل≥اومة  �صمود   ºلدع

نف�صها،  ولالأهد�±  لبنان،  على   2006 �صي∞  ◊رب   k �متد�د� �إال  لي�ص  غزة  على  �لعدو�ن 

 Úمل�رشي� ودعوة   Öبالتاأه م≥اتلي¬  مبطالبة  �◊زب  و�كتفى   ،
81

�مل≥اومة ت�صفية  وهي 

للتظاهر و�صّن Vص¨و• �صيا�صية هاFلة على �لنظاΩ يف م�رش على ل�صان �ل�صيد ح�صن ن�رش 

k الأرو�ì �آال±  �إن≥اذ�  ،íaمعب ر íتa ر∑ من �أجلëو–ري�ص �÷ي�ص �مل�رشي للت ،
82

ˆ�

 ،
83

�لفل�صطينيÚ من �÷رحى و�مل�صابÚ، و�عتبار �أن �إغال¥ معب رía �رش�كة يف �÷رية

ل¬  �صلة  �أي  ونفى  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �◊دود  على  �لتهدFة  على  حاaظ  كان  �◊زب  لكن 

�أ�صو�ت   âخرج âيف وق ،
84

لبنان ”�إ�رش�Fيل“ من جنوب  �أطل≥â على  �لتي  بال�صو�ريخ 

. وقد ّ” تناقل �إ�صار�ت من حزب �ˆ 
85

لبنانية مناوFة للëزب ت�ص∞ هذ� �لعمل بامل�صبو√

k يوDدي  باأن¬ �صيفتí �÷بهة �للبنانية مع ”�إ�رش�Fيل“ �إذ� ما �تîذت �◊رب على غزة م�صار�

للم≥اومة   ºلدع�  Ëت≥د a�صل  �أن¬  غري  وحكومتها;  حما�ص  و�إ�ص≥ا•  �ل≥طا´  �حتالل  �إ¤ 

باأ�صكال �أخرى، طاملا كانâ قادرة على �ل�صمود يف وج¬ �لعدو�ن.

ج. مواق∞ Oو∫ الو�ش§ العرب«:

ولي�ص  و�ملمانعة  �العتد�ل  fiوري  عن  �لدول  هذ√  “ييز  �لتو�صي∞  بهذ�  �مل≥�صود 

و�ص∞ مو�قفها باأنها مو�ق∞ و�صطية من �العتد�ل و�ملمانعة، aبع�ص هذ√ �لدول، ورمبا 

معظمها �صاركâ يف قمة �لدوحة �لطارFة، وو�â≤a على �لبيان �ل�صادر عنها، بî�صو�ص 

و�÷ز�Fر  �ل�صود�ن  ”�إ�رش�Fيل“ خا�صة  مع  عالقات  كل  وقطع  �لعربية،   Ωل�صال� مبادرة 

وليبيا وموريتانيا و�ل�صومال وجيبوتي، وجزر �ل≥مر، ولكن با�صتãناء تون�ص و�ليمن، 

a≥د –فظتا على �مل�صاركة يف هذ√ �ل≥مة. وعلى هذ� �لنëو كان موق∞ بع�ص هذ√ �لدول 

عن  يك�ص∞  ما  وهو  �العتد�ل،  fiور  �إ¤  �أقرب  بع�صها  وكان  �ملمانعة،  fiور  �إ¤  �أقرب 

حال �لعرب يف هذ√ �لظرو±، حيå �أ�صبëو� من≥�صمÚ بÚ هذين �لتيارين، و�إن كان هذ� 
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k �أKناء جل�صة �مل�صا◊ة �لتي جرت يف قمة �لكويâ �القت�صادية  �الن≥�صاΩ قد تر�جع موDقتا

يف 2009/1/19.

ب�صفة  و�ل�صود�ن  و�÷ز�Fر  وموريتانيا  ليبيا  مو�ق∞  “ايزت  �لدول  هذ√   Úب من 

k، خا�صة �ملوق∞ �لليبي عندما هدد �لع≥يد  خا�صة، �لتي �تîذت مو�ق∞ كان بع�صها حاد�

معمر �ل≥ذ�يف �ل≥ادة �لعرب وطالÖ مبوق∞ عربي حاΩR و�صÖë �ملبادرة �لعربية وتطبي≤ 

 Ωل�صال� مبادرة  �ل≥ذ�يف  و�ص∞  وكذلك  �إaري≥يا،  على  �هتمام¬  �صريكز  aاإن¬  و�إال  �مل≥اطعة 

، كما كانâ مو�ق∞ دول �أخرى حا�صمة مãل موريتانيا �لتي جمsدت 
86

�لعربية باأنها موD�مرة

k مãل  �لطارFة. وكان بع�صها جريÄا �لدوحة  لبيان قمة  ”�إ�رش�Fيل“ ��صتجابة  �لعالقة مع 

.
87

�÷ز�Fر �لتي �أعلنâ تاأييدها ال�صتعمال �لنف§ و�ملال لوق∞ �لعدو�ن على غزة

 åحي �العتد�ل،  دول  مو�ق∞  من  باالقرت�ب  و�لتون�صي  �ليمني  �ملوقفان  “ايز  كما 

ركز �ليمن على �إد�نة �لعدو�ن و�ملطالبة مبو�ق∞ عربية قوية، و�إرجا´ �الن≥�صاΩ �لعربي 

ما  م�صوDولية   Úلفل�صطيني� –ميل  يت�صمن  مبا  وحما�ص   íتa حركتي   Úب  Ωالن≥�صا� �إ¤ 

 âص�aأما تون�ص، �لتي ر� .
89

، وت�صجيع �لدعوة لتë≥ي≤ م�صا◊ة بa Úتí وحما�ص
88

çدëي

�إد�نة �لعدو�ن و�ملطالبة ب≥مة عربية على  ح�صور قمة �لدوحة �لطارFة، a≥د ركزت على 

.
90

م�صتوى �لتëديات، و�لدعوة �إ¤ تدخل دو› حاΩR لوق∞ �لعدو�ن

�إ¤  �إد�نة �لعدو�ن، و�لدعوة  �أما باقي �لدول �لعربية �الأخرى a≥د ��صرتكâ يف مو�ق∞ 

وقف¬ و�ملطالبة مبوق∞ عربي قوي، وهي مو�ق∞ تن�صجº مع �ملو�ق∞ �لعربية �لت≥ليدية 

 k �لتي ال تîرê عن �الإطار �ل�صي≤ لالإد�نة للعدو و�ملنا�صدة لالآخرين �صو�ء كانو� جمتمعا

k �أΩ منظمة عاملية لل≥ياΩ مبا تعجز �لدول �لعربية عن �ل≥ياΩ ب¬ وهو �لدaا´ �ملبا�رشة  دوليا

عن ح≥وقها وم�صا◊ها و�صعوبها و�صيادتها وكر�متها.

Kالثًا: املواقف ال�صعÑية العربية: مدخل لفهم 

تداعيات الأRمة:

ب≥در ما ك�ص∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة من عجز وVصع∞ للنظاΩ �لر�صمي 

 Úب �لفجوة  �ت�صا´  مدى  �أكد  a≥د  �لعربية(،  و�لدول   – �لعربية  �لدول  )جامعة  �لعربي 

هذ� �لنظاΩ �لر�صمي بجامعت¬ و�أنظمت¬ وبÚ �ل�صعÖ �لعربي ومنظمات¬ و�أحز�ب¬ ونو�ب¬ 

و�صëاaت¬ �مل�صت≥لة، لكن �الأهº من ذلك �أن¬ ك�ص∞ �أن �ملوق∞ �ل�صعبي �لعربي ما R�ل هو 
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�أن   §≤a ´أح�صن �الأحو�ل، ��صتطا� �إر�دت¬، و�أن¬ يف  �لت¨يري وعن aرVص  k عن  �الآخر عاجز�

يãل م�صدر �إRعاê و�إحر�ê لالأنظمة �لتي �صعâ �إ¤ تبFة �صاحتها بت�صدير عجزها �إ¤ 

هذ�  بت�صدير  �أو  ”�إ�رش�Fيل“،  باتâ منك�صفة من خالل عالقاتها مع  �أخرى  دول عربية 

 ºدة. ل≥د �نتف�ص �ل�صار´ �لعربي يف بع�ص �لعو��صëلعجز �إ¤ �ملجتمع �لدو› و�الأ· �ملت�

، لكن 
91

�لعربية خا�صة يف �الأردن و�صورية ولبنان وم�رش و�ل�صود�ن و�مل¨رب و�÷ز�Fر

وكان  �لعربية،   ºلعو��ص� بع�ص  يف  �÷ماهري  م�صاعي  باإحبا•  كفيلة   âكان �الأمن  قو�ت 

 âë‚ ملو��صلة م�صو�ر �ل�ص¨§ على �◊كومات، �لتي ºلياأ�ص هو م�صدر �الإحبا• �الأه�

�ل�ص¨§  عن  للتوق∞  ل�صعوبها;   ê�و�إحر Vص¨§  كورقة  �لعربية  �الن≥�صامات  توXي∞  يف 

 çحد ما  نëو  على  خارجية،  جهات  من  بتعليمات  تتëر∑  باأنها   Ωالتها� خ�صية  عليها، 

 êروîلل Úب¬ �ل�صيد ح�صن ن�رش �ˆ للم�رشي Ωري�ص �لذي قاëلل�صار´ �مل�رشي بعد �لت

.Úلفل�صطيني� Úرحى و�مل�صاب÷� ì�الأرو k على �لنظاΩ و�ل�ص¨§ لفتí معب رía �إن≥اذ�

هنا بالتëديد تبدو K¨رة هاFلة يف �لوعي �ل�صعبي، خا�صة يف �لعالقة بÚ ما هو وطني 

وهي  �لعربي،  وطننا  يف   Ωكوëو�مل  ºاك◊�  Úب �لعالقة  حدود  يف  وK¨رة  قومي،  هو  وما 

�لعالقة �لتي ما R�لâ تعاÊ من �ختالل aادì يوDدي �إ¤ ت≥لي�ص �الإر�دة �ل�صعبية يف �رش�عها 

k يف Xّل  مع �الإر�دة �ل�صلطوية �لتي “لك كل م�صادر �لÌوة و�ل≥وة و�ل�صلطة، خ�صو�صا

و�قع �إقليمي ودو› بات يف �صالí نظº �◊كº و–الفاتها �الإقليمية و�لدولية، وهو �لو�قع 

�لذي كان ل¬ دور ‡يز يف aرVص جمموعة من �لتد�عيات على �لو�قع �لعربي �أبرRها:

غياب �ل≥يادة �لعربية �÷ماعية، حيå باتâ �الأمة دون مرجعية ودون قيادة ودون   •

م�رشو´.

معادلة  �ختالل  Xّل  يف  �لعربي  �ل�صيا�صي  �ل≥ر�ر  �صنع  يف  �ل�صعبي  �لدور  Vصع∞   •

يف  �مل�صاركة  عن  و�إبعاد√  �لعربي  �ملو�طن  وتهمي�ص  �لعربية،  �لدول  د�خل   ºك◊�

�ل≥ر�ر �ل�صيا�صي.

نز�´  جمرد  �إ¤  و–ويلها  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية   ºدع يف  �الأمة  ن�صال  تبديد   •

�إ�رش�Fيلي – aل�صطيني، و–ميل �ل�صعÖ �لفل�صطيني م�صوDولية �لدaا´ عن نف�ص¬ 

دون غطاء عربي ح≥ي≥ي.

 åلفل�صطينية، حي� �ل≥�صية  �إ¤  �لعربية  �لدول  �لد�خلي يف  �ل�صيا�صي  �لو�قع  �متد�د   •

�لفل�صطينية،  �ل≥�صية  �إ¤  �لعربية  �لدول  بع�ص  يف  �لد�خلية  �ل�رش�عات  �متدت 
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و�أ�صبâë هذ√ �ل≥�صية ورقة م�صاومة يف يد نظº �◊كº �لعربية مع �صعوبها من 

ناحية، ومع �ل≥وى �لدولية و�الإقليمية من ناحية �أخرى.

للعالقات  كمëدد  – �الإ�رش�Fيلي  �لعربي  �ل�رش�´  K≥ل  تد�عى  �لتطور�ت  هذ√  Vصمن 

�إير�ن، ويف Xّل هذ�   âëأ�صب� ما  ب≥در  �الإقليمية، و⁄ تعد ”�إ�رش�Fيل“ هي م�صدر �ÿطر 

 íيكن �أن يفت k k خطري� �النëر�± يف �ل�صيا�صة �لعربية دخلâ �ل≥�صية �لفل�صطينية منëدر�

�لطري≤ �أماΩ ت�صفية نهاFية مب�صاركة عربية �أو بفرVص حرب تريدها ”�إ�رش�Fيل“; الإعادة 

Vصب§ �مللفات �ل�صاخنة �ملîتل∞ عليها، خا�صة �ملل∞ �لنووي �الإير�Ê، و�ملل∞ �لفل�صطيني، 

ت≥در عليها. للهروب من مو�جهة بديلة �إ�رش�Fيلية – �أمريكية ال تريدها ”�إ�رش�Fيل“ وال 
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