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مقدمة:

�نتهâ كذلك  �ملجاRر بë≥ها a≥د  بد�أت بë�صار غزة وتنفيذ  قد   2008 �صنة   âإذ� كان�

 1,300 �أكÌ من  �إ¤  باأو�صع عدو�ن �بتمُدÇ مبجزرة يف 2008/12/27، و�أa�صى يف نهايت¬ 

 âتية. و�إذ� كانëص�صات و�لبنى �لت�Dودمار و��صع يف �الأبنية و�ملو ،íصهيد، و�صتة �آال± جري�

�ل≥�صية �لفل�صطينية; aل�صطينية وعربية و�إ�صالمية و�إن�صانية، aاإن �ملو�ق∞ من �لعدو�ن 

على غزة يف نهاية 2008 ومطلع 2009 �أaرRت ردود aعل متفاوتة يف هذ√ �لعو�⁄. aعلى 

�صعيد �لعا⁄ �الإ�صالمي غري �لعربي �نك�صفâ ردود �لفعل على �صورة متوقعة وطبيعية 

 âمتوقعة، ولكن كان k �أي�صا �إير�ن، وعلى �صورة  �لبع�ص ÷هة دعمها وت�صامنها;  لدى 

k يف دول �إ�صالمية �أخرى  �أكب بكãري من �ملتوقع; تركيا. و�إذ� كان �لت�صامن قد Œلى �أي�صا

مãل: ماليزيا و�إندوني�صيا، aاإن �الن≥�صامات على م�صتوى �ملوD�ص�صات مãل منظمة �ملوD“ر 

 Úهذ√ �ملنظمة بدورها، وبدت عاجزة، ودون طموحات �مل�صلم Ωالإ�صالمي حال دون قيا�

يف �أقد�ص ق�صاياهº; �أي �ل≥�صية �لفل�صطينية.

اأوًل: املوقف الÎكي:

1. املوق∞ الرتك« ‘ VشوA الت�öيëات الر�شمية والت¶اهرات ال�شعبية:

 Úوغري م�صبوقة، على �مل�صتوي ،k كانâ رّدة �لفعل �لرتكية على �لعدو�ن غاVصبةk جد�

 Öطي Öي�ص �◊كومة �لرتكية رجFصو�ص مو�ق∞ ر�ÿ� �يف هذ Rلر�صمي و�ل�صعبي. وبر�

للممار�صات  �◊اد  �لن≥د  توجي¬  من  �لعدو�ن   Ωأيا� �متد�د  على  يتوق∞   ⁄ �إذ  �أردوغان; 

 Davos Forum )World د�aو�ص  ملت≥ى  حادKة  يف  ذروت¬  و�صل  و�لذي  �الإ�رش�Fيلية، 

)Economic Forum، وقاد �إ¤ توتر غري م�صبو¥ يف �لعالقات �لرتكية - �الإ�رش�Fيلية.

�أ�صتاذ �لتاريخ و�لل¨ة �لرتكية يف كلية �الآد�ب و�لعلوΩ �الإن�صانية يف �÷امعة �للبنانية، باحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون 
*

�لرتكية.
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 Ω�حرت� ”قلة  باأن¬   k معتب�  k aور�  ¬Fإنها� �إ¤  ودعا  �الإ�رش�Fيلي،  بالعدو�ن  �أردوغان  ندد 

لرتكيا“. ويف �أول ت�رشيëات¬ aور بدء �لعدو�ن قال �أردوغان �إن¬ يريد �أن يت≥ا�صº �الأحز�ن 

 ،ºا´ عن �أنف�صهaإن قتل �الأبرياء و�لنا�ص �لذين ال ي�صتطيعون �لد�” :k ، م�صيفا
1
مع �أهل غزة

و�الأطفال، و�لن�صاء، وتدمري �ملباÊ �ل�صكنية �ملدنية، و��صتîد�Ω �ل≥وة �ملفرطة هو وVصع 

ال يكن �ل≥بول ب¬“. و�أوVصí �أردوغان �إن¬: 

مع  تتجاوب  تركيا   âكان و�إ�رش�Fيل  �صوريا   Úب �لو�صاطة  عملية  خالل  من 

مطلÖ تذليل �ل�صعوبات �لتي تعرتVصها. وقد عملنا على �متد�د �صهور من �أجل 

�أياa Ω≥§ جاء رFي�ص حكومة �إ�رش�Fيل �إيهود �أوملرت  �أو �أربعة  ذلك. وقبل KالKة 

جاءت  ذلك  من   ºوبالرغ �ملفاوVصات،  من  خام�صة  بجولة   Ωل≥يا� �إمكانية   åëلب

هذ√ �لعملية [Vصّد غزة]، �لتي هي عدΩ �حرت�Ω لرتكيا. �أنا م�صطر ل≥ول ذلك... 

�أنها عملية طويلة �ملدى... و�ل≥تل و�لتدمري هو جرية �إن�صانية خطرية. 

و�حد  كل  يرى  �أن   Öويج  .Ωل�صال�  Ωدîي لن  �لعمليات  من  �لنو´  هذ�  ”�إن  و�أVصا± 

لل�صالΩ ونëاول تطوير قنو�ت  �لعمليات، يف مرحلة تتكa ∞ãيها جهودنا  �إن هذ√  ذلك. 

X kالالk على جهود �ل�صالΩ“. وقال �إن هذ√ �لعمليات �لتي  �◊و�ر ووحدة �لعمل، �أل≥â حتما

�أKارت غ�صÖ �لعا⁄ �الإ�صالمي لن –ّل م�صكالت �ملنط≥ة. ويف �إ�صارة �إ¤ ت≥اع�ص �ل¨رب، 

ب�صكل  �مل�صكلة  �الإ�صالمي  غري  �لعا⁄  ب≥ية  ي≥ارب  �أن  ”�أريد  �أردوغان:  قال  و�Rدو�جيت¬ 

�أكÌ ح�صا�صية. ويجÖ �أال نن�صى �أن �لعن∞ يولّد �لعن∞“.

�÷وية  �لعمليات  وق∞  و�إ¤  �ÿطاأ،  هذ�  عن  �لعودة  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“  �أردوغان  ودعا 

k. وقال �إن تركيا �صتو��صل وبëزΩ ت≥دË �مل�صاعد�ت �إ¤ �الإخوة �لفل�صطينيÚ. ودعا  aور�

�الإن�صانية.  �ملاأ�صاة  هذ√  على  aعل  رّدة  دون  ومن   k �صامتا �لب≥اء   Ωعد �إ¤  �لدو›  �ملجتمع 

k �ل�صفاء للجرحى. وقال �إن¬ �أبل≠ عب  وترّحº �أردوغان على �ل�صëايا �لفل�صطينيÚ متمنيا

.êة ��صتعد�د تركيا ال�صت≥بال كل �أنو�´ �÷رحى للعالëير �ل�صRو

�أوملرت كان  �إيهود  �أن  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤  �أردوغان من   Öو�أعادت �مل�صادر �لرتكية غ�ص

�أياa Ω≥§ من بدء �لعدو�ن على غزة، وقد  �أربعة  قد R�ر تركيا يف 2008/12/22، �أي قبل 

وعد �أوملرت كال من �أردوغان و�لرFي�ص �لرتكي عبد �ˆ غول Abdullah Gul باأال ت�صهد 

 ،k k لوعد �أوملرت، وهو ما �عتب√ �الأتر�∑ خد�عا غزة ماأ�صاة �إن�صانية. وجاء �لعدو�ن تكذيبا

�أXهر تركيا  �لذي  �الأمر  k بدور تركيا �لو�صي§ بÚ �صورية و”�إ�رش�Fيل“، وهو  و��صتîفاaا

كما لو �أنها على علº م�صب≤ بالعدو�ن، بل مو�a≥ة علي¬.
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يف  �جتمع  �لذي  �لرتكي  �ل≥ومي  �الأمن  ملجل�ص  كان  �لعدو�ن  من   Ωأيا� KالKة  وبعد 

2008/12/30 موق∞ الâa; �إذ دعا يف بيان �أ�صدر√ �إ¤ وق∞ aوري للعمليات �لع�صكرية 

.
2
�الإ�رش�Fيلية Vصّد غزة، كما دعا �لفل�صطينيÚ; �أي aتí وحما�ص، �إ¤ �لتوحد

�الإ�رش�Fيلية و�صل وRير  �لع�صكرية  للعملية  �ملعارVص  �لرتكي  للموق∞  ��صتتبا´  ويف 

�إمكانية   åëب �أجل  من   2008/12/29 يف  �أن≥رة  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �ÿارجية 

 Ωيلي، وقد ت≥رر �أن ي≥وF�على �لعدو�ن �الإ�رش âمة �لتي ترتبRتركيا بو�صاطة يف �الأ Ωقيا

k من 2008/12/31. ور�أى  �أردوغان بزيارة �إ¤ �صورية و�الأردن و�ل�صعودية وم�رش، بدء�

�صيّما  وال  �لعربي،   ¥Rللماأ  êرfl �إيجاد  �إ¤   âaهد �ل¨ي§  �أبو  Rيارة  �أن  �أتر�∑  مر�قبون 

حما�ص،  Vصّد  م�رش   âوقف بعدما   k و�صيطا يكون  �أن  على  قادر  غري  بات  �لذي  �مل�رشي، 

ومنعa âتí معب رía ما �أدى �إ¤ ت�صيي≤ �ÿنا¥ �الإ�رش�Fيلي على aل�صطينيي غزة. غري 

�أن م�صادر تركية �أخرى قالâ �إن م�رش حاولâ بزيارة �أبو �ل¨ي§ �إ¤ �أن≥رة �أن “نع تركيا 

k يف �نت≥اد ”�إ�رش�Fيل“، و�لدaا´ عن حما�ص، الأن هذ� �الأمر يëرê بع�ص  من �لذهاب بعيد�

�لدول �لعربية يف �صيا¥ ما يعر± مبëور �العتد�ل.

بجولة  �أردوغان  �لرتكية  �◊كومة  رFي�ص   Ωقيا �أن≥رة  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو  Rيارة  ��صتتبع 

عربية لل�صعي �إ¤ وق∞ نار aوري يف غزة، وaتí �ملعابر، و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية. 

و�صملâ �÷ولة �لتي بد�أت يف نهاية �لعاΩ كالk من �صورية، و�الأردن، وم�رش، و�ل�صعودية 

 Öملكت� ورFي�ص  �الأردن،  يف  عبا�ص،  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص  �أردوغان  �لت≥ى  كما 

�ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص خالد م�صعل، يف �صورية. وعاد �أردوغان من دون نتيجة، و�أطل≤ 

بعد عودت¬ �إ¤ تركيا يف 2009/1/4 ت�رشيëات حادة Vصّد بدء ”�إ�رش�Fيل“ �ملرحلة �لãانية 

من عدو�نها على غزة; �أي �لعملية �لبية م�صاء 2009/1/3، وقال �أردوغان يف �جتما´ يف 

�أنطاليا، جنوب تركيا، �إن �آهات �ل≥تلى من �أهل غزة لن تب≥ى يف مكانها، و�إن¬ لن يكون �إال 

 âيل“ �صت¨ر¥ يف دمو´ �الأطفال. و�عتب �أردوغان يف وقF�وقال: �إن ”�إ�رش .Úمع �ملظلوم

الح≤ �أن جماRر ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة لطîة �صود�ء على جبينها، ور�أى �أن �الإ�رش�FيليÚ لن 

 .
3
ºاكمة �لتاريخ لهfi يفلتو� من

وبدور√ �أطل≤ �لرFي�ص �لرتكي عبد �ˆ غول مو�ق∞ تدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وقال: 

�إن¬ �لظلº بعين¬ و�لوVصع يف غزة يëر¥ قلÖ كل �إن�صان. لكن غول قال: �إن¬ ال لزوΩ الأن 

�أبل≠ ذلك ل≥ادة حما�ص. وبرR موق∞ الâa لوRير �لعدل  تطل≤ حما�ص �ل�صو�ريخ، و�إن¬ 
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باأنها  ”�إ�رش�Fيل“  و�ص∞  عندما   ،
4Mehmet Ali Şahin  Úصاه� علي  fiمد  �لرتكي 

a ،kال يكن للمعركة  وما د�Ω هذ� �لتëري�ص م�صتمر� �لعاملي،  لالإرهاب  �الأو¤  ”�ملëّرVصة 
غزة،  يف  يجري  ما  و�ص∞  يف  قليلة  ”جماRر“  كلمة  �إن  وقال   .“íتنج �أن  �الإرهاب  Vصّد 

”ت≥وΩ مب�صوDوليتها �لتاريîية و[رFي�ص �◊كومة] �أردوغان يهر´ من  k �أن تركيا  معتب�

مكان �إ¤ �آخر للبåë عن حّل“.

يلي:  كما  �الأول  �أ�صبوع¬  يف  غزة  على  �لعدو�ن  من  �لرتكي  �ملوق∞  �خت�صار  ويكن 

غزة،  �إ¤  �ملعابر  جميع   íتaو وق∞ aوري الإطال¥ �لنار من جانÖ ”�إ�رش�Fيل“ وحما�ص، 

و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ د�خل �ل≥طا´.

k غري د�ºF ملدة �صنتÚ يف جمل�ص  ومبا �أن تركيا �أ�صبâë منذ بد�ية �صنة 2009 ع�صو�

�أن  �الأمن. ويذكر  �إ¤ جمل�ص  �إن¬ �صيëمل موق∞ حما�ص ومطالبها  �أردوغان  قال  �الأمن، 

ذ�ت  �صعبية  مهرجانات  خالل  جاءت  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  من  �أردوغان  مو�ق∞   ºمعظ

 Úب تفاعل  �إيجاد  يف   ºأ�صه� ما   2009/3/29 يف  �مل≥ررة  �لبلدية  لالنتîابات  با◊ملة  �صلة 

.Ωملو�ق∞ �لر�صمية، و�لر�أي �لعا�

 âعّم a≥د  وو��صعة.  معّبة  ب�صورة  �ل�صعبي  �ل�صعيد  على  �الأمر  هذ�  Œ�صد 

�أق�صى  �إ¤  �ل�رش¥  �أق�صى  �ملدن �لرتكية من  �لتظاهر�ت، و�العت�صامات �الحتجاجية كل 

�ل¨رب مطالبةk بوق∞ �لعدو�ن. وكانâ �أكب تلك �لتظاهر�ت على �الإطال¥ تلك �لتي نّظمها 

 ،Necmettin Erbakan �أربكان  �لدين   ºلنج بالوالء  يدين  �لذي  �لرتكي  �ل�صعادة  حزب 

�أكÌ من مليون �صî�ص �حت�صدو� يف ميد�ن  �أهلية، و�صار∑ aيها  150 منظمة  و�أكÌ من 

جاغليان يف �إ�صطنبول يف 2009/1/4، ودعو� �÷ي�ص �لرتكي للذهاب �إ¤ غزة ليد�aع عنها. 

باالأحذية  ور�ص≥وها  و�أوملرت  لبو�ص،   k �صور� �ملتفرقة  �لتظاهر�ت  يف  �ملتظاهرون  وحمل 

�لرFي�ص �الأمريكي جورê بو�ص با◊ذ�ء  �لزيدي  �لعر�قي منتظر  k بر�ص≤ �ل�صëفي  تيمنا

 ì�على �أرو ÖFصلو�ت �ل¨ا� âيارة �الأخري �إ¤ ب¨د�د يف �أو�خر �صنة 2008. كما �أقيمR ناءKأ�

�صهد�ء غزة يف معظº �ملدن �لرتكية، وال �صيّما بعد �صلو�ت �÷معة. ودعا �لكتّاب �◊كومة 

�لتدرب يف  �الإ�رش�Fيلية من  �لطاFر�ت  ”�إ�رش�Fيل“، ومنع  �لãناFية مع  �التفاقيات  �إل¨اء  �إ¤ 

�لبملانية  �ل�صد�قة  جمعية  ع≥د  �نفر�•  �لعدو�ن  تد�عيات   Rأبر� ومن  �الأناVصول.  �صماء 

جمموعة   âو–رك aيها.  �الأع�صاء  �الأتر�∑  �لنو�ب  كل  با�صت≥الة  �الإ�رش�Fيلية   - �لرتكية 
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�لرFي�ص �لرتكي  k يدعو  ”ن�صاء ملت≥يات“ و�أ�صدرن بيانا  ºص��  â– لن�صاء �لرتكيات� من 

 ≥ëل≥تل، و�ل�ص� �أهل غزة و�إن≥اذهº من  k الإنهاء معاناة  �إ¤ بذل جهد√ لدى م�رش –ديد�

�لوح�صي، و�÷و´ و�لعذ�ب.

باأن¬ حفيد  �لتذكري  �الإ�رش�Fيلي، من  لل�صلو∑  �إد�نت¬  �أردوغان، يف معرVص  و⁄ يرتدد 

�لعãمانيÚ �لذين ��صت�صاaو� �ليهود، بعد �ص≥و• غرناطة �صنة 1492، على هذ√ �الأرVص. 

كما دعا �أردوغان يف ت�رشيëات �أخرى �إ¤ طرد ”�إ�رش�Fيل“ من �الأ· �ملتëدة. وقد رّدت 

 Ωلعا� �لر�أي  Vص¨§   â– و�قع  �أردوغان  �إن  بال≥ول  هذ√  �أردوغان  دعوة  على  ليفني 

�لرتكي.

a≥د  �لعربية;  �لدول  وبع�ص  �الأوروبية،  و�لدول  تركيا،   Úب �ملو�ق∞  تباين   ºورغ

�صاركâ ب�صî�ص رFي�صها عبد �ˆ غول مبوD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لذي �نع≥د يف 2009/1/18. 

لكن غول ⁄ يذهÖ مع ب≥ية Rعماء �لدول �مل�صاركة �الأوروبية �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ مبا�رشة بعد 

�الجتما´، وقال غول: ”ملاذ� �أذهÖ? ل≥د ذهبو� الإXهار دعمهº الإ�رش�Fيل. نëن ال عالقة 

�أوملرت  من   kدعوة �الأ�صا�ص  يف  يتل≤   ⁄ غول  �أن  �ملعلومات  وذكرت   .
�ملوVصو´“5 بهذ�  لنا 

k على مو�ق∞ تركيا من ”�إ�رش�Fيل“. وذكر وRير �ÿارجية �لرتكي علي  للزيارة �حتجاجا

باباجان Ali Babacan �إن¬ ”حتى لو وجهâ دعوة ⁄ نكن لنلبيها“.

ورغº وق∞ �إطال¥ �لنار aجر �الأحد 2009/1/18 و��صل �أردوغان �نت≥اد ”�إ�رش�Fيل“ 

 k و�ل¨رب، وهذ√ �ملرة من قلÖ بلجيكا. وخاطÖ �أردوغان �÷الية �لرتكية يف بلجيكا موجها

 Úل�صطa ي�ص دولةFماذ� تفعلون هنا∑? �إن ر ?ºصكVهل غزة �أر” :kالFيل“ قاF�كالم¬ ل`”�إ�رش

�إ�رش�Fيل   Ωتلتز �أن  و�أ“نى  لذلك،  �النتبا√   Öيج لذ�  لنا.  �إ�رش�Fيل  �أر�Vصي  Kلãي  �إن  ي≥ول 

 âيف مدينة ها�صيل ¬Fع�رشة �آال± تركي ذهبو� لل≥ا Öاطîبوق∞ �لنار“. وكان �أردوغان ي

�الإن�صان،  ”ال ح≥و¥  �ل¨رب  �لتي يطب≥ها  �ملعايري  �أردوغان �Rدو�جية  �لبلجيكية. و�نت≥د 

k بوق∞  وال �◊ّ≤، وال �ل≥و�نÚ لها �أي مكان منذ KالKة �أ�صابيع. جمل�ص �الأمن يتîذ قر�ر�

ملاذ�  �لنتيجة.  تهمنا  نëن  كالّ.  ع≥وبات?  �أية  ذت  pîُتم� aهل  تطب≥¬،  ال  �إ�رش�Fيل  لكن  �لنار، 

هذ√ �الRدو�جية يف �ملعايري?“. وقال �أردوغان: ”�إن �إ�رش�Fيل ت≥ول �إنها ح≥≥â �أهد�aها. ما 

هي هذ√ �الأهد�±? هل هي قتل �الأطفال و�ملدنيÚ? �إن م�صاعري مع هوDالء �الأطفال. لي�ص 

 ?ºصكVأو �أر� ºهل غزة بلدكa .دمو� �ل≥وة �ملفرطةîبل الأنني �إن�صان. ل≥د ��صت ،ºالأنني م�صل

�أي عمل لكº هنا∑?“.
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 âدة �لتي ت�صمنëيل“ و�لواليات �ملتF�إ�رش�” Úب âعلى �التفاقية �الأمنية �لتي وقع k ورّد�

�إن  �أردوغان:  قال   ،k وبëر�  ،k بر� غزة  �إ¤   ìل�صال� لو�صول  �الأطل�صي  �صمال  حل∞  مر�قبة 

تركيا، وهي ع�صو يف �◊ل∞، لن تر�صل قو�ت �إ¤ غزة.

 âابات �لتي �أو�صلîالنت� èFنتا Ω�حرت� Öإن¬ يج� :kالFوجدد �أردوغان دعم¬ ◊ما�ص قا

75% من �الأ�صو�ت، و�إذ�  �إن حما�ص وحلفاءها ح�صلو� على  . وقال 
6
�إ¤ �ل�صلطة حما�ص 

⁄ نëرتΩ �لنتاa èF�صتتعرVص �لديوقر�طية لالأذى، وقال: �إن �عت≥ال ”�إ�رش�Fيل“ لنو�ب 

من حما�ص منتîبÚ ال ين�صجº مع �لديوقر�طية. ون≥ل �أردوغان عن م�صوDول �إ�رش�Fيلي 

 k كبري قول¬: �إن¬ �إذ� �أطل≥â ”�إ�رش�Fيل“ �رش�ì �لنو�ب �ملعت≥لa ،Úهذ� من �صاأن¬ �أن يمُ≥ل≤ كãري�

�لرFي�ص fiمود عبا�ص.

و�نت≥د �أردوغان ب�صدة �ملوق∞ �الأوروبي من غزة، وقال �إن �أوروبا هرعâ منذ �للëظة 

 .Ωي�صلو� �إال بعد ع�رشة �أيا ºلa الأو¤ �إ¤ جورجيا عند �ندال´ �لنز�´ مع رو�صيا، �أما يف غزة�

 Ahmet �أوغلو  د�ود  �أحمد  �أردوغان  م�صت�صار  قال  �لرتكي  �ملوق∞  عن  قوي  تعبري  ويف 

Davutoglu �إن تركيا تتëر∑ يف �ملنط≥ة على �أ�صا�ص �أنها ”قدر �ملنط≥ة وVصمريها“، وقال 

�إن ��صتبعاد حما�ص عن �ملفاوVصات هو ��صتبعاد لل�صعÖ �لفل�صطيني، الأن �ل�صعÖ هو �لذي 

�لنار جاء نتيجة جهود  �إن مو�a≥ة حما�ص على وق∞  �أوغلو  . وقال د�ود 
7
�ختار حما�ص

تركية.

:
8
وÿ�ص د�ود �أوغلو �ملوق∞ �لرتكي كما يلي

 k دور�  âولعب غزة،  على  للعدو�ن  �الأو¤  �للëظة  منذ  �لرتكية  �لدبلوما�صية   âتدخل �أ. 

k يف وق∞ �إطال¥ �لنار. وقد تو��صلâ تركيا مع جميع �الأطر�± �ملعنية من دون  مهما

��صتãناء من م�رش �إ¤ �لرFي�ص fiمود عبا�ص وحما�ص و”�إ�رش�Fيل“ وaرن�صا ودول 

�أوروبية �أخرى.

�لتو��صل   âلتي ��صتطاع� �لدولة �لوحيدة  �لدول �الأخرى كانâ تركيا  بîال± كل  ب. 

مع حما�ص، وبالتا› �إعالن وق∞ مزدوê للنار. و⁄ ت�صتبعد تركيا عن هذ√ �ملبادرة 

�أن  �أر�دت من تركيا  بالذ�ت  �إن م�رش  �الآخرين مãل: م�رش وaرن�صا. بل   Úلالعب�

تتو¤ Vصمانة حما�ص يف مفاوVصات وق∞ �لنار. ويف �لنهاية كانâ تركيا هي �لبلد 

�لذي Vصمن قبول حما�ص بوق∞ �لنار.
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معنى ذلك �أن تركيا كانâ �لبلد �لذي مالأ �لفر�Æ، وتولâ ب�صمâ وبعم≤ م�صوDولية   .ê

 âأن تعك�ص مو�ق∞ �صورية وحما�ص. و⁄ تكن تركيا جمرد �صاعي بريد، بل كان�

�إقنا´ حما�ص ببع�ص �ملو�ق∞. ولو ⁄ ت≥º تركيا بهذ� �لدور، لكان وق∞  عامالk يف 

�لنار من جانÖ و�حد، هو ”�إ�رش�Fيل“، عرVصة لالنهيار يف �أي ◊ظة.

مرتب§  وهذ�  �ل�صيا�صية.  �لعملية  يف  ت�صار∑  �أن   Öيج حما�ص  �أن  تركيا  تعت≥د  د. 

با�صتمر�ر وق∞ �لنار، ºK بامل�صا◊ة بÚ �لرFي�ص fiمود عبا�ص وحما�ص. وتركيا 

تعمل على هذ� �ÿ§، وهي على م�صاaة و�حدة من �لرFا�صة �لفل�صطينية وحما�ص.

⁄ ت≥طع تركيا تو��صلها مع ”�إ�رش�Fيل“. ورغº مو�ق∞ �أردوغان �◊ادة aاإن �صفري   .√

�آخرين.  ÚيليF�إ�رش�  ÚولDوم�صو �أوملرت،  باإيهود  تركيا يف ”�إ�رش�Fيل“ �لت≥ى 

وب�صكل مو�a mmR≥د ��صتمر �لتو��صل �لرتكي مع �إير�ن، و�صاهمâ �لتëركات �لرتكية  و. 

�إير�ن تدخلâ ب�صكل ما  �أن  �إ¤ حدx ما. ولو  �ل�صتار، و�صامتة  �إير�ن خل∞  �إب≥اء  يف 

 âدة تدخلëلواليات �ملت� âولكان ،k �أKناء �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي لكان �لوVصع flتلفا

.k �أي�صا

ت≥ول  �لتي  �لنظرة  على  �الأتر�∑  �مل�صوDولون   ≥a�يو ال  �ل�صورة  هذ√  من   k �نطالقا  .R

�الدعاء  هذ�  �أن  ويرون  �ل¨رب،  عن  يبتعدون   ºو�إنه حما�ص،  �إ¤  منëاRون   ºباأنه

k; �إذ �أن �لعالقات �لرتكية مع �ل¨رب لي�صâ موVصع مناق�صة وهي Kابتة. خاطÅ جد�

وال  حما�ص،  دون  من  حّل  ال  �إن¬  بال≥ول:  حما�ص  من  �أن≥رة  موق∞  باباجان  وكرر 

�إن  باباجان:  قال  �مل�رشي  �لدور  وعن   .§≤a عبا�ص  fiمود  �لرFي�ص  flاطبة  من  نتيجة 

”لي�ص �ملهº من يكون يف �لو�جهة. �ملهº وق∞   :Úبل قلنا للم�رشي ،k تركيا ال تناa�ص �أحد�

k. وعلي¬ a≥د تال ذلك و�صول  �لنار aلنعمل �صوية. aكان جو�ب �مل�رشيÚ: ح�صنا �إطال¥ 

م�رش   Úب �لتو��صل  �إعادة  يف  ‚ëنا  �إذ   ;k مهما  k �أمر� هذ�  وكان  �ل≥اهرة.  �إ¤  حما�ص  وaد 

وحما�ص“. وقال باباجان: �إن م�رش على �لرغº من دورها �لو�صي§، aهي يف �لوقâ نف�ص¬ 

جزء من �ل≥�صية.

�للوبي  –ر∑  a≥د  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  من  �لرتكي  �ملوق∞  و�إR�ء 

�ملنا�رش ل`”�إ�رش�Fيل“ يف �لواليات �ملتëدة ووج¬ قادت¬ ر�صالة �إ¤ �أردوغان يتهمون¬ aيها 

.
9
بت�صجيع نزعة معاد�ة �ل�صامية يف تركيا، وطالبو√ باتîاذ �إجر�ء�ت تكبí هذ� �لتوج¬
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 Úتار بîير خارجية تركيا من �أن على حما�ص �أن تRو íبعد ذلك ت�رشي k وكان الaتا

�أن تكون منظمة م�صلëة �أو حركة �صيا�صية. ور�أى مر�قبون �أن هذ� �ملوق∞ جاء fiاولة 

على  تز�ل  ما  تركيا  �أن  من  �ل¨رب  �إ¤  ور�صالة  تركيا،  على  �ل¨ربية  �ل�ص¨و•  لتîفي∞ 

وخارجها  تركيا،  د�خل  Xهرت  �لتي  �لكãرية  �لت�صاوDالت   Ωو�أما �لفرقاء.  كل  من  م�صاaة 

حول �ملوق∞ �لرتكي، وما �إذ� كان هنا∑ –ول جذري عن �صيا�صاتها �ل�صاب≥ة، a≥د �Vصطر 

�أحمد د�ود �أوغلو يف وقâ الح≤ �إ¤ �إعادة �رشì �صيا�صات بالد√ Œا√ غزة يف ل≥اء خا�ص 

:
10

k �لن≥ا• �لتالية مع �صëفيÚ �أتر�∑ fiدد�

 Öارجية لرتكيا، و�إ‰ا عدة �أولويات. وب�صبÿ� ال توجد �أولوية و�حد يف �ل�صيا�صة �أ. 

لل≥�صايا،   k تبعا �الأولويات  هذ√   ºت≥يي  Öيجa لرتكيا  �÷يو-��صرت�تيجي  �ملوقع 

و�لظرو± �◊ا�صلة يف �لعا⁄ و�ملنط≥ة.

ل≥د �تبعâ تركيا خالل �◊رب �لباردة، ويف �ل�صنو�ت �لتي تلتها �صيا�صات مرتبطة  ب. 

على  وتعمل  �ل¨ربي،  �لتëال∞  د�خل  موجود  بلد   Ωليو� وتركيا  �ل¨ربي.  باملëور 

ويف  �لعا⁄  يف  �◊ا�صلة  �لتو�Rنات  وت¨رّي  �لتطور�ت،  لكن  �أوروبا.  مع  �لتكامل 

 Öيج وال  �ÿارجية،  �صيا�صتها  يف  �لت¨يري�ت  ببع�ص  تركيا   Ωقيا  Öتتطل �ملنط≥ة، 

توقع �أن تب≥ى تركيا مرتبطة مبëور و�حد يف كل ق�صية.

 âاعلة، بل ت�صعى ملنع �لتطور�ت �ل�صلبية يف �لوقa صيا�صة� §≤a إن تركيا ال تتبع�  .ê

نف�ص¬ عب �صيا�صة �أكa Ìاعلية. ويف هذ� �الإطار تولâ تركيا مهاΩ و�صاطات كãرية. 

وهذ� يظهرها ك≥وة �إقليمية.

2. حاKOة ملتق≈ Oاaو�س:

 Rم�صاء 2009/1/29 �لعالمة �الأبر âو�ص �القت�صادي �لتي ح�صلa�ة ملت≥ى دKتعّد حاد

�لتي عك�صâ موق∞ �أردوغان وتركيا �ل≥وي من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة رغº مرور 

، ت�صاجل �لرFي�ص �الإ�رش�Fيلي �صمعون برييز 
11

Ωفي ذلك �ليوa .¬Fعلى �نتها Ωأيا� ع�رشة 

مع رFي�ص �◊كومة �لرتكية �أردوغان يف جل�صة خ�ص�صâ للوVصع يف غزة Vصمن aعاليات 

ملت≥ى د�aو�ص �القت�صادي �لدو› يف �صوي�رش�. وقد �صار∑ يف �÷ل�صة �الأمÚ �لعاΩ لالأ· 

�ملتëدة بان كي مون Ban Ki-moon، و�أمÚ عاΩ جامعة �لدول �لعربية عمرو مو�صى، 

.David Ignatius في �الأمريكي ديفيد �إغناتيو�صëو�أد�رها �ل�ص
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و–دç �أردوغان يف �÷ل�صة قاFالk �إن¬:

عن   çدëنت ال  �إننا  ن≥ول  �أن   Öيج �◊الية   Ωل�صال� جهود  عن   åدي◊� قبل 

وVصع قبل �أربعÚ �صنة، بل عن وVصع بد�أ يف حزير�ن/ يونيو 2008. كان هنا∑ 

وق∞ الإطال¥ �لنار. �نتهâ �لتهدFة، و⁄ يطل≤ �أي �صاروñ على �إ�رش�Fيل، وكان 

 íلطل≤. و⁄ ي�صم� �لهو�ء  �أن ترaع �◊�صار. غزة �صجن كبري يف  �إ�رش�Fيل  على 

بدخول حتى �صندو¥ بندورة و�حد ب�صبÖ �إغال¥ �ملعابر. �أنا ذهبâ �إ¤ �إ�رش�Fيل. 

�أجل  من  �ملعابر  �أحد  عند  �صاعة  ن�ص∞  �◊كومة،  رFي�ص  �أنا  �نتظر،   Êجعلو

�إلينا بهذ√ �لطري≥ة.  �لدخول... aيما نëن ال نعامل �لديبلوما�صيÚ �لذين ياأتون 

حما�ص،  �صو�ريخ  من   ÚيليF�إ�رش� قتلى  من  كان  �إذ�  عما  �أوملرت  �صاألâمُ  و�إذ� 

ل≥د   .Úلفل�صطيني� قتل  عمليات  بد�أت  �لتهدFة  نهاية  وبعد  يوجد.  ال  ال،  aاأجاب: 

.k �أر�صلنا م�صاعد�ت �إن�صانية �إ¤ غزة و⁄ ت�صمí �إ�رش�Fيل باإدخالها ملدة 15 يوما

”�إن fiمود   :kالFص عملية تبادل �أ�رشى مع حما�ص قا�aأن �أوملرت ر� وذكر �أردوغان 

:kالFصا± �أردوغان مت�صاVص... ولكن ر�أينا ماذ� ح�صل: 1,200 قتيل“. و�أ�aعبا�ص ير

“تلك¬  �لذي  �ل�صامل  �لدمار  �أ�صلëة  من  و�حدة  ذرة  حما�ص  “تلك  هل 

a ،kهو �أن¬ ال يوجد. ل≥د رa�صâ �إ�رش�Fيل �العرت�±  �إ�رش�Fيل? �إذ� كنâ �أعر± �صيÄا

 âعلa �دة، و�ملد�ر�ص �لتابعة لها... وماذëالأ· �ملت� Êبال≥ر�ر 1860. ودمرت مبا

�لب�رشية �إR�ء ذلك? وقفâ تتفرê. �رش• �ل�صالΩ يف �لعا⁄، هو �ل�صالΩ يف �ل�رش¥ 

لكتلة  �صّوت  �لذي  �لفل�صطيني   Öل�صع� بîيار  �العرت�±  هنا   Öويج �الأو�ص§. 

 §≤a إ¤ عبا�ص� çدëو�لت¨يري [�لتابعة ◊ما�ص]. الأن �ال�صتمر�ر يف �لت ìالإ�صال�

لن يëّل �مل�صكلة.

ºّK كان دور برييز يف �لكالa Ωوّج¬ �التهاΩ ◊ما�ص fiّمالk �إياها م�صوDولية �لعن∞ يف 

�لفل�صطينية fiمود عبا�ص. وخالل كالم¬ كان برييز  �ل�صلطة  k عن رFي�ص  غزة، ومد�aعا

ال  باأن¬  �أردوغان   k متهما مرتفعة  وبنبة  يدي¬،  من  ع�صبية  بëركات  �أردوغان  �إ¤  ينظر 

k، و�أن �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ يعر± �أa�صل من¬ ماذ�  يعر± �لوVصع يف غزة جيد�

يجري. 

وaور �نتهاء برييز من كالم¬ طلÖ �أردوغان �لرّد، aيما حاول �إغناتيو�ص منع¬ بëجة 

نفاذ �لوقâ �ملî�ص�ص. �إال �أن �أردوغان �أ�رش على �لرّد، وو�ص∞ برييز باأن¬ يعر± �ل≥تل 

:kالFأردوغان برييز قا� Öوخاط .ºملته� Öلفية �ملذنîب ºوباأن¬ يتكل ،k جيد�
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�أنا   .k k كãري� لكن �صوتك كان مرتفعا �لعمر،  �أكب مني يف   âأن� �صيد برييز،  يا 

�أن �رتفاع¬ بهذ� �ل�صكل هو تعبري عن نف�صية متsهº. وaيما يتعل≤ بال≥تل  �عر± 

 .Åل�صاط� عند  �الأطفال   ºقتلت كي∞   k جيد� �عر±  و�أنا   .k جد�  k جيد�  ¬aتعر  âاأنa

ويوجد روD�صاء حكومة عندكº يتباهون باأنهº ي�صعرون بالفرì عندما يدخلون 

غزة على Xهر �لدبابات. و�أنا �أعيÖ على من ي�صف≥ون لهذ√ �ملظا⁄ [يف �إ�صارة �إ¤ 

ت�صفي≤ �◊�صور لكلمة برييز].

من  ومنع¬  مر�ت،  عدة  �أردوغان  �إ�صكات  �÷ل�صة  مدير  fiاولة  من   ºلرغ� وعلى 

مو��صلة كالم¬، a≥د �أ�رش �أردوغان على مو��صلة �لكالΩ، و��صت�صهد مب≥اطع كانâ مع¬ 

�آيات من �لتور�ة حول –رË �ل≥تل. وقال  يف ورقة �أخرجها من �ملل∞ �لذي مع¬، وaيها 

�أك�صفورد  باأقو�ل لباحÚã يهود يف جامعة  ”لكن هنا يوجد قتل“، و��صت�صهد  �أردوغان: 

 ‹ ”بالن�صبة  و�أVصا±  جانëة.  دولة  �إ¤   âول– و�أنها  بالببرية،  ”�إ�رش�Fيل“  و�صفو� 

k. ل≥د تكلº بان كي مون 6 دقاF≤، وتكلمâ �أنا 12 دقي≥ة،  �نتهى د�aو�ص، ولن �أعود جمدد�

�أما   ،Ωلكال� عن  �÷ل�صة  مدير  �أوقف¬  �لعا�رشة  �لدقي≥ة  �إ¤  مو�صى  عمرو  و�صل  وعندما 

برييز a≥د تكلº 25 دقي≥ة“.

�لدول  جامعة   Ωعا  Úأم� ب≥ي  aيما  �÷ل�صة   k م¨ادر� م≥عد√  �أردوغان  تر∑  هذ�  وبعد 

�لعربي.  �ل�صار´   §îار �صKأ� ما  باأردوغان وين�صÖë، وهو  ي≥تد  �لعربية يف مكان¬، و⁄ 

k بالن�صبة  وي�صا± �إ¤ ذلك م�صاركت¬ يف جل�صة تو�جد aيها رFي�ص دولة ما R�لâ تعتب عدو�

ملعظº دول �ملنظومة �لعربية �لتي يãلها.

�الأتر�∑  من  �الآال±  �ملطار  يف  �أردوغان  ��صت≥بال  يف  كان  �إ�صطنبول  �إ¤  عودت¬  ولدى 

�لذين و�صفو√ باأن¬ ”aا— د�aو�ص“ و”�لزعيº �÷ديد للعا⁄“. ولعل �أهº ما قال¬ �أردوغان 

يف مطار �إ�صطنبول بعد عودت¬ �إ¤ تركيا aجر �÷معة 2009/1/30 هو:

k الأتكلº بل¨ة ديبلوما�صية، بل و�حد من �لذين  k مت≥اعد� �إنني ل�صâ ديبلوما�صيا

جاوDو� من �ل�صيا�صة. �أنا ال �أعر± �للياقة �لديبلوما�صية، وال �أريد �أن �أعرaها. �أنا 

ل�صR âعيº قبيلة، بل رFي�ص حكومة تركيا. و�ل�صيا�صي يجÖ �أن يعرVص موقف¬ 

بوVصوì، وقد aعلâ ما يجÖ �ل≥ياΩ ب¬. �إن �أي رFي�ص للوRر�ء يف تركيا كان ليتîذ 

ينتهك  باأن  الأحد   íأ�صم� ولن  تركيا،   Ω�و�حرت �عتبار  �مل�صاألة  �إن  نف�ص¬.  �ملوق∞ 

�رش± بالدي.
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k من رFي�ص �÷مهورية عبد �ˆ غول على موقف¬ يف د�aو�ص  k كبري� وتل≥ى �أردوغان دعما

 k k كبري� عندما قال �الأخري �إن �أردوغان �أجاب مبا يتطلب¬ �ملوق∞. كما تل≥ى �أردوغان عدد�

من ر�صاFل �لت�صامن من م�صوDولÚ يف �لدول �لعربية، و�الإ�صالمية على موقف¬ هذ�.

�لتا›:   Ωليو� يف  د�aو�ص  حادKة   âتناول �لتي  �لرتكية   ∞ëل�ص� عناوين  الaتة   âوكان

 .Milliyet  âميلليي د�aو�ص“;  يف  ”�صدمة   .Hurriyet  âحريي د�aو�ص“;   ìرو  âمات”
د�aو�ص“; ر�ديكال Radikal، يف �إ�صارة �إ¤ �أن �أردوغان ترعر´ يف  يف  با�صا   ºقا�ص  ìريا”
منط≥ة قا�صº با�صا يف �إ�صطنبول �ملعروaة مبظاهر �ل≥وة و�ل�صجاعة. ”�صفعة تاريîية“; 

يني �صف≤ Yeni Safak. ”رّدة aعل تاريîية“; �صتار Star. ”�صفعة عãمانية الإ�رش�Fيل“; 

�إ¤  �أردوغان  من  تاريîي  ”در�ص   .Yenicag  Æينيت�صا عليك“;  ”حالل   .Zaman Rمان 

.Posta أن ي≥ول هذ�“; بو�صتا� Öأحد ما كان يج�” .Türkiye برييز“; تركيا

 Öلل�صع  k منتîبا  k �رشعيا  kالã‡ بو�صفها  حما�ص  من  �أردوغان  موق∞  ينع   ⁄

�إن  �لفل�صطينية fiمود عبا�ص. بل  �ل�صلطة  �لل≥اء�ت مع رFي�ص  ��صتمر�ر  �لفل�صطيني من 

 âالأتر�∑. وقد �أجمع� ÚولDيف2009/2/7 بزيارة �إ¤ تركيا �لت≥ى خاللها �مل�صو Ωعبا�ص قا

�أبل¨و� عبا�ص Vرشورة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية،  �الأتر�∑  �أن  �لرتكية على   ∞ëل�ص�

 Úفيëلدى �ل�ص k و�إ�رش�∑ حما�ص يف �لعملية �ل�صلمية. لكن �لزيارة مع ذلك �أعطâ �نطباعا

�الأتر�∑ �لذين �جتمعو� مع عبا�ص �أن �الأخري ينظر بفتور �إ¤ �لدور �لرتكي حÚ �رشì باأن¬ 

ال يكن قبول �أي و�صاطة غري �لو�صاطة �مل�رشية، و�أن¬ يرa�ص تدخل �أي طر± غري عربي 

يف �ل≥�صايا �لعربية. وبالرغº من �أن عبا�ص قال �إن¬ ال ي≥�صد تركيا بهذ� �لت�رشيí، �إال �أن 

k لدى �لدبلوما�صية �لرتكية. وŒدر �الإ�صارة هنا �إ¤ �أن �لعديد  �أقو�ل¬ تلك قد تركâ �نزعاجا

k على Rيارة  �إ�صطنبول و�أن≥رة، يف حدç غري م�صبو¥، �حتجاجا �الأتر�∑ تظاهرو� يف  من 

 Öل �ل�صعãيل“ يف غزة، وال يF�إ�رش�”  ºF�إ¤ تركيا، وو�صفو√ باأن¬ �رشيك يف جر� عبا�ص 

k بعد �نتهاء واليت¬ يف 2009/1/9. �لفل�صطيني، خ�صو�صا

�أي   ;2008/12/31 �أوردت¬ جريدة �◊ياة يف   âأن≥رة مبا كان� ويذّكر موق∞ عبا�ص يف 

حول  مطلعة  aل�صطينية  م�صادر  عن  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  بدء  من   §≤a  Ωأيا� �أربعة  بعد 

–فظ عبا�ص على عرVص تركيا مبادرة لرعاية حو�ر يجمع بÚ �لف�صاFل، وعلى ر�أ�صها 

“�صك¬ بالرعاية �مل�رشية ÷هود �مل�صا◊ة. و�أ�صارت  على   k م�صدد� ”aتí“ و”حما�ص“، 
عبا�ص   2008/12/29 �أبل≠ يف  �لفل�صطيني يف تركيا نبيل معرو±  �ل�صفري  �أن  �إ¤  �مل�صادر 
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با�صتعد�د تركيا للو�صاطة. و�أوVصâë �أن رّد �الأخري �قت�رش على تãمÚ �ملبادرة �لرتكية 

k باملبادرة �مل�رشية يف هذ� �ملجال.  لر�أب �ل�صد´ �لفل�صطيني متم�صكا

3. خÓ�شات:

ويكن تلîي�ص �ملوق∞ �لرتكي من �ل≥�صية �لفل�صطينية، ومن �لوVصع يف غزة بالذ�ت 

كما يلي:

 k �أ. وقفâ تركيا منذ �للëظة �الأو¤ للعدو�ن وعلى �متد�د �أيام¬ وبعد وق∞ �لنار موقفا

k عن �أهل غزة. k ب≥وة لل�صعÖ �لفل�صطيني، ومد�aعا k ب¬، وموDيد� مندد�

وج¬  يف  ودولتها  تركيا،  كر�مة  عن  �لدaا´  عو�مل:  من  �لرتكي  �ملوق∞  �نطل≤  ب. 

خد�´ �أوملرت الأردوغان، ومن �ن�صجاΩ �◊كومة مع �إر�دة �صعبها، ومن خلفية �أردوغان 

�ملن�صجمة  �لوطنية  و�لكر�مة  �ل�صيا�صية،  �الإر�دة  �متال∑  ومن  و�الإن�صانية،  �الإ�صالمية 

مع كون �◊كومة تعك�ص �الإر�دة �ل�صعبية، ومن كون تركيا “لك قر�رها �مل�صت≥ل، ومن 

عو�مل �ل≥وة ما يجعلها ت¨لÖ �مل�صالí �لوطنية كما �الإن�صانية على ما عد�ها يف �صيا�صاتها 

�لذي يجمع   Öلع�ص� �لتي تعتب  �لفل�صطينية  بال≥�صية  �ÿارجية، وال �صيّما aيما يتعل≤ 

تركيا بكل Äaاتها. 

من  للنار  aوري  وق∞  �إ¤  عربي  وغري  عربي،  �آخر  بلد  �أي  وقبل  تركيا،   âدع  .ê

k وعلى �متد�د �لعدو�ن من �أجل �لتو�صل �إ¤ وق∞ الإطال¥  fi kوريا �÷انبÚ، كما لعبâ دور�

�لنار، و�إ¤ تهدFة بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وحما�ص، و�إ¤ aتí �ملعابر بÚ غزة، وكل من ”�إ�رش�Fيل“ 

وم�رش لو�صول �الإمد�د�ت �ل¨ذ�Fية و�الإن�صانية.

aهي  غزة;  يف   k و�قعا  k �أمر� تعتب  �الأخرية  �أن  ر�أت  بل  حما�ص،  عزل  تركيا   âص�aر د. 

“ãل �ل�صعÖ �لفل�صطيني الأنها منتîبة عب �نتîابات �رشعية وديوقر�طية. وال يكن 

�لتو�صل �إ¤ حّل من دون حما�ص. غري �أن تركيا دعâ �◊ركة يف �لوقâ نف�ص¬ �إ¤ �لتوق∞ 

�إ¤   âدع كما  �ل�صلمية.  �لعملية  يف  و�النîر�•  ”�إ�رش�Fيل“،  على  �ل�صو�ريخ  �إطال¥  عن 

ت�صكيل حكومة وحدة aل�صطينية. 

 k k �أ�صا�صيا √. ⁄ ت�صع تركيا �أو –اول ŒاوR �لدور �مل�رشي يف �الأRمة، �لذي ر�أت aي¬ دور�

�ل≥اهرة،   Úأوغلو بدور مكوكي ب� �أحمد د�ود  �أردوغان  لذ� قاΩ م�صت�صار  �ملجال.  يف هذ� 

”�إ�رش�Fيل“   âأعلن� �إ¤ وق∞ الإطال¥ �لنار. وعندما  وحما�ص، ودم�ص≤ من �أجل �لتو�صل 
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k للنار من جانÖ و�حد كان لرتكيا �لدور �الأ�صا�صي يف �إقنا´ حما�ص باإعالن وق∞ للنار  وقفا

ل م�صوDولية �أي �نفجار جديد للوVصع. sم n k حتى ال –مُ من جانبها �أي�صا

k �أن �ملو�ق∞ �لرتكية �أدت �إ¤ توتر يف �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“، وال �صيّما  و. بد� و�Vصëا

قطع  مãل  عملي  تدبري  �أي  �إ¤  �لرتكية  �◊كومة  تلجاأ   ⁄ ذلك  ومع  د�aو�ص.  حادKة  بعد 

�لعالقات �لدبلوما�صية مع ”�إ�رش�Fيل“ �أو تîفي�ص م�صتو�ها، �أو �إبطال �أي من �التفاقات 

�لãناFية �القت�صادية �أو �لع�صكرية بينهما. وقال �أردوغان �إن �لعالقات بÚ �لدول ال تت≥رر 

يف ◊ظات �ل¨�صa .Öيما �أ�صار ت�رشيí مل�صوDول ع�صكري تركي �إ¤ �أن �مل�صالí �لوطنية 

لرتكيا هي �لتي ت≥رر �Œا√ �أي خطوة.

R. طرحâ �ملو�ق∞ �لرتكية من �لعدو�ن على غزة، و�نëياRها �إ¤ �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

م�صاألة ��صتمر�رية �لدور �لرتكي �لو�صي§ بÚ ”�إ�رش�Fيل“ و�صورية و�لفل�صطينيÚ. وهنا 

��صتمر�ر  ”�إ�رش�Fيل“ يعك�ص  Vصّد  عملي  تدبري  �أي  �إ¤  تركيا  ÷وء   Ωعد �إن  �ل≥ول  يكن 

�أن  وكما  �÷ميع.  مع  جيدة  عالقات  على  �◊فا®  �Œا√  يف  �ÿارجية  �صيا�صتها  تو�Rن 

�◊ر�ص على عالقات جيدة مع ”�إ�رش�Fيل“ ال يعني �ل�صكوت على جر�Fمها، aاإن �لتنديد 

�لتي ورKها حزب  �ملركبة و�ملع≥دة لرتكيا  للعالقات معها. aالعالقات   k بها ال يعني قطعا

�لعد�لة و�لتنمية –ول دون ك�رش �أي عالقة مع �أي طر±; a�صالk عن �أن تعددية �لبعد يف 

�ل�صيا�صة �ÿارجية �لرتكية هي ��صرت�تيجية ر�صمها حزب �لعد�لة و�لتنمية بنف�ص¬. ويف 

Xّل عدΩ �متال∑ �أي دولة مو��صفات �لو�صي§ �لتي “تلكها تركيا، a�صيب≥ى �لدور �لرتكي 

 Ωيل“ و�لعرب، �أF�إ�رش�” Úمة يف �أي عملية ت�صوية م�صت≥بلية; �صو�ء بFلو�صي§ حاجة قا�

.ºأنف�صه� Úلفل�صطيني� Úب

k على عالقات  k �صلبيا ì. ال يتوقع �أن ترت∑ �ملو�ق∞ �ل�صلبية �لرتكية من ”�إ�رش�Fيل“ �أKر�

لوجود  وحاجة  Vرشورة  “ãل  �لرتكية  aالدولة  �ل¨رب.  ومع  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �أن≥رة 

وقد قال باباجان �إن وجود ”�إ�رش�Fيل“ يف �ملنط≥ة من دون تركيا  �ملنط≥ة.  ”�إ�رش�Fيل“ يف 
�صيكون �أ�صعÖ; �إذ ال يكن ل`”�إ�رش�Fيل“ �أن ŒاR± بî�صارة �أول و�أكب دولة م�صلمة، 

a ،1949يما هي fiاطة ببëر عربي معاد بالرغº من كل  �عرتâa بها وما تز�ل يف �صنة 

�تفاقيات �لت�صوية �لتي ح�صلâ. كما �أن �ل¨رب غري م�صتعد ÿ�صارة بلد مهº مãل تركيا، 

�لتي  هذ√  �ل≥وة  مكامن  ولعل   .Êعلما  Ωنظا ويëكم¬  �الأطل�صي،  �صمال  حل∞  يف  ع�صو 

“تلكها تركيا، عالوةk على �لعامل �الأيديولوجي، تعّد من �لعو�مل �لتي جعلâ تركيا قادرة 

على �تîاذ مو�ق∞ ⁄ ي≥رتب منها حتى بع�ص �لعرب، يف �نت≥ادها للدولة �لعبية.
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k �أن خ�صارة ”�إ�رش�Fيل“ كانâ تاريîية على �ل�صعيد �ل�صعبي �لرتكي.  •. بد� و�Vصëا

وقد وجد �ل�صعÖ �لرتكي بكل Äaات¬ �الإ�صالمية، و�لعلمانية، و�لي�صارية، و�ليمينية �لعدو�ن 

�الإ�رش�Fيلي على غزة aر�صةk �صانëةk للتعبري عن �لكر�هية �لكامنة يف د�خل¬ لكل �لتاريخ 

�لتظاهر�ت   âعم �إذ  �لفل�صطيني;   Öل�صع� Vصّد  باملجاRر  �لفاF�ص   åدي◊� �الإ�رش�Fيلي 

بوق∞   kمطالبة �لعدو�ن   Ωأيا� �متد�د  وعلى  �لرتكية  �ملدن  كل  �الحتجاجية  و�العت�صامات 

 Öخذ يف �العتبار من جانDلرتكي ال يكن �إال �أن يو� ê�ول �لنوعي يف �ملزëلعدو�ن. وهذ� �لت�

�لطب≥ة �ل�صيا�صية �لرتكية يف �أي موق∞ م�صت≥بلي من �ل≥�صية �لفل�صطينية، ومن �لتطور�ت 

.k �ل�رش¥ �أو�صطية عموما

ي. لعل من �أهº �لنتاèF �لتي �أa�صى �إليها �ملوق∞ �لرتكي من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي هو 

k، و�لذي طوى  تعزيز �للëمة بÚ �ل�صعبÚ; �لرتكي و�لعربي، بل و�لفل�صطيني خ�صو�صا

 âتر�كم و�ل≥ومية،  �لتاريîية  و�◊�صا�صيات   ،Öلرو��ص� من  �صفëة   k جد� كبرية  بن�صبة 

 âرب �لعاملية �الأو¤. ويكن للعرب و�الأتر�∑، �إن ح�صن◊� âعلى �متد�د �لع≥ود �لتي تل

�لعربي  �ل�صار´  ��صت≥بال  ح�صن  وعلى  �الإيجابية  �لرتكية  �ملو�ق∞  على  يبنو�  �أن  �لنو�يا، 

لها، مرحلةk جديدةk من �لتعاون و�لتن�صي≤ ملا aي¬ �مل�صالí �ملتبادلة، ومو�جهة �لتëديات 

�مل�صرتكة.

Kاfيًا: املوقف الإjراين:

�لفل�صطيني،   Öل�صع�  Öجان �إ¤  غزة  على  للعدو�ن  �الأو¤  �للëظة  منذ  �إير�ن   âوقف

�لعدو�ن،  وق∞  �إ¤   ºوخطبه  ºاتهëت�رشي جميع  يف  م�صوDولوها  ودعا  حما�ص،  وحركة 

من  �الإير�نية  و�ملو�ق∞   Öطÿ� تîل  و⁄  �الإن�صانية.  �مل�صاعد�ت  و�إر�صال  �ملعابر،   íتaو

�مل�صاركة يف ح�صار غزة و�لعدو�ن عليها. كما  –ميل دول عربية و�إ�صالمية م�صوDولية 

k بالعدو�ن. k ل¨زة، وتنديد� كان لل�صعÖ �الإير�Ê –ركات و��صعة يومية تاأييد�

1. املوق∞ الإيراين ‘ VشوA الت�öيëات الر�شمية والت¶اهرات ال�شعبية:

يف  كبرية  لتطور�ت   kبد�ية يãل  غزة  على  �لعدو�ن  �أن  �لبد�ية،  منذ  طهر�ن،  �عتبت 

 Mahmoud Ahmadinejad ‚اد  �أحمدي  fiمود   Ê�الإير� �لرFي�ص   ºو�ته �ملنط≥ة. 

�إن من  �أن قادة �ال�صتكبار يوDيدون �÷ر�ºF يف غزة. وقال  �ل�صعوب �◊رة  �إ¤  يف ر�صالة 
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يربطون م�صا◊هº بال�صهاينة �صيذهبون معهº �إ¤ �÷ëيº. و��صتدعى وRير �ÿارجية 

�أن  و�أبل¨ها  �الأجنبية،  �لدبلوما�صية  �لبعãات   Manouchehr Mottaki متكي  منو�صهر 

و�لعربية  �الإ�صالمية  �لدول  �إن  وقال:  �لبو�صنة.   ºF�جر مãل  مãلها  ”�إ�رش�Fيل“   ºF�جر

 Ωة �لنظاëي�ص م�صلîي�ص جمل�ص ت�صFا√ ما يجري. وقال رŒ ولية كبريةDمل م�صوëتت

ها�صمي رa�صنجاHashemi Rafsanjani Ê �أن¬ يجÖ �تîاذ �إجر�ء�ت حا�صمة Vصّد �لكيان 

.
12

k باأن aل�صطÚ �صتتëرر �ل�صهيوÊ موDكد�

كما دعâ طهر�ن جامعة �لدول �لعربية �إ¤ –مل م�صوDولياتها، وجاء ذلك على ل�صان 

 ?k �لفل�صطينيون عربا �ألي�ص  �لعربية?  �لذي ت�صاءل متى �صتتëر∑ �÷امعة  �أحمدي ‚اد 

�الأVصع∞،  �◊ل≥ة  غزة  يعتبون  �ل�صهاينة  �إن  وقال:  �ملتëدة.  �الأ·   âصم� �نت≥د  كذلك 

.ºويريدون ��صرتد�د ماء وجهه

 Êل�صهيو� �ملîط§  �إن   Êالريجا علي   Ê�الإير� �ل�صورى  جمل�ص  رFي�ص  وقال 

ي�صتهد± كل �لعرب. ولفâ يف �إ�صارة مهمة �أن ”ق�صية غزة ترتب§ باأمن �إير�ن �ل≥ومي، 

و��صت≥الل �إير�ن معرVص للîطر يف حال ‚اì �ل�صهاينة يف تîطي هذ√ �ملرحلة... علينا 

�لدaا´ عن غزة من منطل≤ ديني ووطني“. وقد �نت≥د الريجاÊ م�رش، وقال: �إن موقفها 

 Ωيلز k k. و�تîذ جمل�ص �ل�صورى قر�ر� ال ي�صاعد على ت�صوية �أRمة غزة، بل يزيدها تع≥يد�

 Öا´ عن �ل�صعaي∞ كل �إمكانياتها �الإقليمية و�لدولية، ملو��صلة �لدXكومة �الإير�نية بتو◊�

�لفل�صطيني.

 ºهëوت�صلي Úلفل�صطيني� ºعلى دع Êصنجا�aويف خطبة �÷معة يف 2009/1/2 �صدد ر

للدaا´ عن �أنف�صهº. و�تهº وRير �ÿارجية منو�صهر متكي بع�ص �لدول يف �ملنط≥ة باأنها 

�أ�صبâë �صما�رشة للكيان �ل�صهيوa ،Êيما و�ص∞ ع�صو جمل�ص �ÿب�ء �أحمد خا“ي 

.
13

Ωملجر� ºي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ با◊اكFلر� Ahmad Khatami

Saeed Jalili �إ¤ دم�ص≤ يف  وتوج¬ �الأمÚ �لعاΩ ملجل�ص �الأمن �ل≥ومي �صعيد جليلي 

2009/1/2 الإجر�ء م�صاور�ت مع �مل�صوDولÚ �ل�صوريÚ. كما و�صل جليلي �إ¤ بريوت يف 

 ˆ� ◊زب   Ωلعا�  Úو�الأم و�◊كومة،  و�لبملان  �÷مهورية  روD�صاء  و�لت≥ى   2009/1/4

�لعدو�ن  وق∞   Öيج �أن¬  جليلي   ìو�رش غزة.  يف  �لوVصع   ºمعه  åëوب  ،ˆ ن�رش  ح�صن 

�أحد�ç غزة ك�صفâ �الأطر�± �لتي تعمل لرتويÏa è مزيفة  �أن  ورaع �◊�صار، و�عتب 

.
14

بÚ عربي و�أعجمي، وبÚ �صني و�صيعي
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�الآ�صيوية  لل�صوDون  �مل�رشي  �ÿارجية  وRير  م�صاعد  ��صت≥بل   2009/1/5 ويف 

رجبي   Úح�ص �ل≥اهرة  يف  �الإير�نية   íمل�صال� رعاية   Öمكت رFي�ص  هويدي،   Úح�ص

�أبو �ل¨ي§.  �إ¤  Hossein Rajabi بناءk على طلÖ من �الأخري و�صلم¬ ر�صالة من متكي 

 Ê�ميد م�صت�صفى  �إن�صاء  �أجل  من  �إير�ن  مع  م�رش  تعاون  �إ¤  �لر�صالة  يف  متكي  ودعا 

�الأر�Vصي  على  غزة  من  ‡كنة  ن≥طة  �أقرب  يف  غزة  ÷رحى  �مل�صاعدة   Ωي≥د  Ê�إير�

 Hassan ق�ص≥اوي  ح�صن  �الإير�نية  �ÿارجية  وR�رة   ºبا�ص  çدëملت� وقال  �مل�رشية. 

غزة،  ماأ�صاة  لعم≤   k نظر� جهودها  م�صاعفة  م�رش  من  تتوقع  �إير�ن  �أن   Qashqavi

 ºتدع �إير�ن  �إن  ق�ص≥اوي:  وقال  بال�صيعة.  وال  بال�صنة،  ال  يتعل≤  ال  و�ملوVصو´ 

�لãورة.  Ωقيا منذ   Úل�صطa

 - Ê�الأتر�∑ يف تن�صي≤ �إير� ÚولDويف 2009/1/8 �لت≥ى �صعيد جليلي يف �أن≥رة مع �مل�صو

 âع عن �أهل غزة. ويف �لوقa�ّل �ملوق∞ �لرتكي �ملندد بالعدو�ن و�ملدX يف k تركي، خ�صو�صا

 ÚولDي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، وغري√ من �مل�صوFيف دم�ص≤ مع �لر Êنف�ص¬ �لت≥ى الريجا

�ل�صوريÚ. كما �لت≥ى مع خالد م�صعل; رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، ورم�صان 

�صلíّ; �الأمÚ �لعاΩ ◊ركة �÷هاد �الإ�صالمي، و�أحمد جبيل; �الأمÚ �لعاΩ للجبهة �ل�صعبية 

ك�رش  هو  �لعدو�ن  من  �لهد±  �إن   :Êالريجا وقال  �لعامة.  �ل≥يادة   -  Úل�صطa لتëرير 

.k �مل≥اومة، لكن¬ لن يتë≥≤ �أبد�

�لتي  �لدول   k fiذر� غزة  قطا´   ºدع �إ¤  خامنÄي  علي  �الإير�نية  �لãورة  مر�صد  ودعا 

خامنÄي:  وقال  �لفادحة.  �أخطاFها  وتد�ر∑  ملو�قفها  �ÿطرية  �لتد�عيات  من  ت�صاعد  ال 

و�لطاعة   ،Ωال�صت�صال� على  �ملنط≥ة  �إجبار  �◊رب  هذ√  �إKارة  من  �ال�صتكبار  هد±  ”�إن 
.
الأو�مر√“15

�◊كومة   âكان لو  �إن¬  وقال   ،
16

موقفها بتëديد  م�رش  ‚اد  �أحمدي  �لرFي�ص   Öوطال

�إن  �ملعابر مع غزة، و�أVصا±   âëتa âلكان �لفل�صطيني   Öل�صع� �مل�رشية مهتمة مب�صري 

�لدين  عالء  وو�ص∞  حما�ص.  على  ال  ”�إ�رش�Fيل“  على  ت�ص¨§  �أن  �لعربية  �لدول  على 

 Ê�الإير� �ÿارجية  و�ل�صيا�صة  �الأمن  ÷نة  رFي�ص   Alaeddin Boroujerdi بروجردي 

مو�ق∞ م�رش و�ل�صعودية من �لعدو�ن ب`”�ل�صيÄة �لتي ال تتنا�صÖ مع مطالÖ �صعبيهما“ 

وقال: �إن �أي م�رشو´ لل�صالΩ ال يهتº بوجهات نظر حما�ص �صيكون aا�صالk. كما �نت≥دت 

.k �إير�ن ”Vصع∞“ �ل≥ر�ر 1860 �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن ور�أت �أن¬ جاء متاأخر�
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�الأربعة  �ملëاور  �أن  ق�ص≥اوي  ح�صن  �الإير�نية  �ÿارجية   ºبا�ص  çدëملت�  íصVو�أو

للتëركات �لدبلوما�صية �الإير�نية هي: �إنهاء �لعدو�ن، و�الن�صëاب �لفوري، وaّك �◊�صار، 

.
17

و�الهتماΩ بامل�صاعد�ت �الإن�صانية

�أبëرت من ميناء  ”روì �الإن�صانية“ �الإير�نية �لتي  ويف �صيا¥ �آخر، �Vصطرت �صفينة 

الرنكا لك�رش �◊�صار على غزة fiملة مبو�د غذ�Fية وطبية �إ¤ �لعودة من عرVص �لبëر 

من   kميال  20 بعد  على  �إير�نية  �صفينة  ”�إ�رش�Fيل“   âصVعرت� كما  ت≥نية.  �أعطال   Öب�صب

k يف طري≥ها  �صو�حل غزة، وكانâ �ل�صفينة غادرت ميناء بندر عبا�ص �الإير�Ê قبل 13 يوما

�إ¤ غزة.

�إذ قال علي الريجاÊ رFي�ص  ”�إ�رش�Fيل“;  �إ¤ قطع عالقات¬ مع  ودعâ طهر�ن �لعا⁄ 

قطع  �لعا⁄  على  �إن   2009/1/13 يف  �الأتر�∑   ÚولDمل�صو� مع   ¬Fل≥ا �أKناء   Ê�الإير� �لبملان 

�إ¤ ت≥وية  ”�إ�رش�Fيل“. وحّرΩ خامنÄي، من جانب¬، �رش�ء �ل�صلع �لتي توDدي  عالقات¬ مع 

 ºرحي يëيى  خامنÄي،  م�صت�صاري  �أحد  ودعا   .
18

�لعا⁄ دول  كل  من   Êل�صهيو� �لكيان 

 ìصال� Ω�دîوري، �إ¤ ��صتãر�ص �لëلل k Yahya Rahim Safavi، �لذي كان قاFد� �صفوي 

�لطاقة لل�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ و�ل¨رب.

ويف �إطار �◊ركة �لدبلوما�صية �الإير�نية �لنا�صطة ن≥ل �صعيد جليلي ر�صالة �صفهية �إ¤ 

عليها   ≥a�تو مبادرة  �أية   ºتدع �إير�ن  �إن  متكي  قال  وبدور√  �الأوVصا´.  حول  قطر  �أمري 

حما�ص، و�أها› غزة.

ويف منت�ص∞ كانون �لãاÊ/ يناير 2009 وّج¬ �لرFي�ص �الإير�Ê �أحمدي ‚اد ر�صالة 

�لعربية،  �لدول  بع�ص   k متهما  âل�صم� حاجز  ك�رش  �إ¤  aيها  يدعو√  �ل�صعودي  �مللك  �إ¤ 

و�الإ�صالمية بدعº �الإبادة يف غزة. كما وج¬ ‚اد ر�صالة �إ¤ جنود �الحتالل �الإ�رش�Fيلي 

.
19

ºيها �إ¤ ع�صيان قادتهa ºدعاه

ويف 2009/1/17 �صهدت قطر قمة �صار∑ aيها �صبعة Rعماء عرب �إ¤ جانÖ �لرFي�ص 

رFي�ص   ÖFونا  ،Abdoulaye Wade و�د   ˆ� عبد  و�ل�صن¨ا›  ‚اد،  �أحمدي   Ê�الإير�

k لطهر�ن، و�ل≥وى �ملناوFة  k. و“ãل �ل≥مة بال �صك �نت�صار� �لوRر�ء �لرتكي ب�صفت¬ مر�قبا

ملëور �العتد�ل �لعربي. ذلك �أن م�صاركة طهر�ن ب≥مة عربية يف �÷وهر يج�صد K≥لها يف 

 .k �ملعادالت �الإقليمية و�لفل�صطينية خ�صو�صا
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�صب≤  �لذي   Êل�صهيو� با◊�صار  aيها  ندد  �ل≥مة   Ωأما� كلمة  ‚اد  �أحمدي  �أل≥ى  وقد 

و⁄   ،k وبëر�  k وبر�  k جو� �ل≥طا´   âدك �لتي  �ل�صهيونية  �◊رب  وباآلة  غزة،  على  �لعدو�ن 

�لذي  �لعدو�ن  �أن   k معتب� �ل�صëفية،  و�ملوD�ص�صات  و�ملد�ر�ص  �مل�صت�صفيات  منها   ºت�صل

 Úلل≥و�ن  k �صارخا  k �نتهاكا كان  و�ملëرمة  �ملدمرة  �الأ�صلëة  ”�إ�رش�Fيل“  aي¬   âدمîصت��

و�الأعر�± �لدولية. وقال: �إن �لعدو�ن على غزة هو تكر�ر لعدو�ن �لكيان �ل�صهيوÊ على 

لبنان �صي∞ 2006، ومن قبل¬ على جنÚ ودير يا�صÚ، بهد± �إغر�¥ �ملنط≥ة يف حالة من 

�لدول  �أن  �ل�صعوب و�ل≥ياد�ت. و�صدد على   Úجوة بa ç�و�إحد �ال�صت≥ر�ر و�الأمن،   Ωعد

غزة،  على  �◊رب  يف  �رشيكة  ودعمتها،  ”�إ�رش�Fيل“  �صاندت  �لتي  و�الأوروبية،  �ل¨ربية 

k يف �الحتالل  k �إ¤ �أن aل�صفة �لكيان �ل�صهيوÊ تكمن د�Fما و�÷ر�ºF �لتي �رتكبâ، م�صري�

 .ºF�و�رتكاب �÷ر

ودعا �أحمدي ‚اد يف كلمت¬ �إ¤ �لوق∞ �لفوري للعدو�ن على قطا´ غزة، و�ن�صëاب 

�مل�صاعد�ت  و�إي�صال  �◊�صار،  ورaع  كامل،  وب�صكل   k aور� من¬  �ل�صهيونية  �ل≥و�ت 

مبعاقبة  باالإ�رش�´  �لدو›  �ملجتمع   Öوطال  .êارÿبا  êللعال �÷رحى  ون≥ل  �الإن�صانية، 

�إن �ل�صعوب يف  fiكمة خا�صة لهذ√ �ل¨اية. وقال:  وت�صكيل  جر�Fمها،  على  ”�إ�رش�Fيل“ 
منط≥تنا لديها مطلÖ، وهو قطع �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“. و�أعرب �لرFي�ص �الإير�Ê عن 

 ⁄ �لعدو�ن  و�إR�لة  �لعدل،  ون�رش   ،ºل�صل� حفظ  بها  منو•  دولية  موD�ص�صات  لكون  �أ�صف¬ 

ور�أى  عليها.  �لالRمة  �لتعديالت  �إجر�ء   Úيتع ولذلك  ذلك،  لكل  للت�صدي   k �صاكنا –ر∑ 

�أن عدو�ن �لكيان �ل�صهيوÊ على غزة هو موD�مرة Vصّد �الأمة و�صعوبها لتë≥ي≤ �أهد�± 

�إطال¥   Öب�صب غزة  على  �◊رب  ب�صّن   Êل�صهيو� �لكيان  مبر�ت  �أن  و�أكد  م�صوDومة. 

 Öعلى �أن �مل≥اومة حّ≤ لكل �صع k �صو�ريخ �مل≥اومة غري م≥بولة ولي�صâ �صëيëة، م�صدد�

k �أن �◊رب على غزة a�صلâ، و�أن ذلك يãل a�صالk للكيان �ل�صهيوÊ ومن  fiتل، موVصëا

ي≥∞ ور�ء√. 

وو�ص∞ �أحمدي ‚اد ما يجري يف غزة باأن¬ موD�مرة كبى ”يجÖ �أال ن�صمí بتنفيذها، 

وعلينا  و�لعربي،  �الإ�صالمي  عاملنا  يف  �لفرقة   ç�إحد� ي�صتهد±   Êل�صهيو� �لكيان  لكون 

 Öل�صع�  Öبجان و�لوقو±  �ملوD�مرة،  الإa�صال  �مل�صرتكة  جهودنا  ونوحد  لذلك،  ننتب¬  �أن 

 íمروها ل�صالãلعرب �صالحيات و��صعة ال بّد �أن ي�صت� Ωلفل�صطيني“. وقال �إن لدى �◊كا�

ب≥طع   íو�لتلوي  ،Êل�صهيو� �لكيان  على  �ل�ص¨و•  ‡ار�صة   ºباإمكانه و�إن   ،Úل�صطa

�لعالقات �لدبلوما�صية، وكل �أ�صكال �لتعاون �القت�صادي و�ل�صيا�صي مع¬. وت�صاءل كي∞ 
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�لعا⁄ لي�صلبو�  �أق�صى  �لفا�صدين جاوDو� من  22 دولة عربية تتفرê على �رشذمة من  �أن 

 .?k k �أرVص¬، ويëتلوها ويار�صو� �ل≥تل يوميا �صعبا

 ç�أحد� �أحمدي ‚اد �صمâ �الإد�رة �الأمريكية حيال ما يجري يف غزة من  كما �نت≥د 

يف  �مل�صرتكة  مبو�قفنا  لها  �لت�صدي   Öيتوج �الأمة  ت�صتهد±  موD�مرة  ذلك   k معتب� د�مية، 

�لعا⁄ �لعربي و�الإ�صالمي. وطالÖ �الإد�رة �الأمريكية �÷ديدة بت¨يري �ل�صيا�صة �الأمريكية 

�أمريكا   íصال� يف  لتكون  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  ذلك  يف  مبا  جذري،  ب�صكل  �ملنط≥ة  يف 

�ملنط≥ة  يف  �صيا�صتها  �÷ديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  ت¨ري   ⁄ �إذ�  �أن¬   k موVصëا  ،k معا و�ملنط≥ة 

a�صتكون هنا∑ جر�ºF كãرية. وو�ص∞ �لرFي�ص �الإير�Ê �قرت�ì �أمري قطر �إن�صاء �صندو¥ 

k مع ق�صية �ل�صعÖ �لفل�صطيني  k وقو± �ل�صعÖ �الإير�Ê د�Fما الإعمار غزة باأن¬ بناء، مكرر�

.
20

�لعادلة وم≥اومت¬ �لبا�صلة

�أمري قطر  �أحمدي ‚اد،  �الإير�fi Êمود  �لرFي�ص  يناير دعا   /Êاãل� 18 كانون  ويف 

�ل�صيخ حمد بن خليفة �آل KاÊ، و�لرFي�صÚ �ل�صوري ب�صار �الأ�صد و�ل�صود�Ê عمر �لب�صري، 

�إ¤ �لعمل لتكون �ل≥ر�ر�ت �لتي �صتتîذ يف قمة �لكويâ �القت�صادية يف �ليوΩ نف�ص¬، مكملة 

ل≥ر�ر�ت قمة �لدوحة حول غزة. 

من جهة �أخرى، �أبدى حبيÖ �ˆ ع�صكر �أوالدي Habibollah Asgar-Owladi، وهو 

 Ωة �الإماKي، ��صتعد�د ”÷نة �إغاÄل مر�صد �÷مهورية �الإير�نية �آية �ˆ �ل�صيد علي خامنã‡

�ÿميني“ الإعمار غزة ”م�صتفيدة يف ذلك من خب�تها �ل�صاب≥ة يف �إعادة �إعمار لبنان بعد 

.
عدو�ن “وR/ يوليو 2006“21

�نت�صار  مبنا�صبة  م�صعل  خالد  �إ¤  تهاني¬  ‚اد  �لرFي�ص   Ωقد �لعدو�ن  �نتهاء  وبعد 

�لتي  �النت�صار�ت  م�صل�صل  يو��صل  �مل≥اومة  �صمود  �إن  وقال  �لفل�صطينية،  �مل≥اومة 

 íتaمن غزة وك�رش �◊�صار و Êاب قو�ت �الحتالل �ل�صهيوëح≥≥تها، و�عتب �أن �ن�ص

علي   Ê�الإير� �ل�صورى  جمل�ص  رFي�ص  و�عتب   .
22

�النت�صار�ت تلك  الإكمال  “هد  �ملعابر 

�الإقليمية“  �ال�صتîبار�تية  �الأنظمة  بجميع  �لهزية  �أ◊≤  غزة  ”�نت�صار  �أن   ،Êالريجا

. وقال �لناÖF �الأول 
و�أVصا±: ”�إن �نت�صار غزة يãل بد�ية لهزية و�نهيار �إ�رش�Fيل“23

للرFي�ص �الإير�Ê برويز د�ودي Pervez Davoudi خالل ل≥اF¬ �صفري تركيا لدى طهر�ن 

�صليº كار� عãمان �أوغلو Salim Kara Osman Oglu، �إن ”�ملعادالت �الإقليمية ت¨رّيت 

بعد �لهجوΩ �الإ�رش�Fيلي �الأخري يف غزة“، منّوهاk مبوق∞ تركيا خالل هذ� �لعدو�ن. 
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◊ركة  �ل�صيا�صي   Öملكت� رFي�ص   Ωقا �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �نتهاء  على   Úأ�صبوع� بعد 

علي  �ل�صيد  �لãورة  مر�صد  مع  م�صعل  و�لت≥ى  �إير�ن.  �إ¤  بزيارة  م�صعل  خالد  حما�ص 

خامنÄي، وقال �إن¬ �تف≤ مع¬ حول كيفية م�صاركة �إير�ن يف �إعادة �إعمار غزة ع≥Ö �◊رب 

�صب¬   Mehr News Agency )MNA( لالأنباء  مهر  وكالة   âون≥ل عليها.  �الإ�رش�Fيلية 

�لر�صمية عن م�صعل تاأكيد√ خالل مر��صº �الحتفاء ب≥ادة �مل≥اومة �الإ�صالمية �لفل�صطينية 

”��صتمر�ر �مل≥اومة Vصّد �لكيان �ل�صهيوÊ... وتعزيز �لت�صامن  يف جامعة طهر�ن، على 

بÚ �مل≥اومة �لفل�صطينية، و�÷مهورية �الإ�صالمية �الإير�نية من �أجل ��صتîد�Ω �الإمكانيات 

�لي≥ظة،  ”توخي   Öيج �أن¬  م�صعل  ور�أى  �ل�رشي∞“.  و�ل≥د�ص  �ملëتلة،   Úل�صطa لتëرير 

 ،“Êلعدو �ل�صهيو� Öإجر�مي جديد من جان�  Ωالأي هجو Öو�◊ذر يف كل ◊ظة و�لتاأه

 Úل�صطa الإن≥اذ  �لوحيد   ºطري≥ه �مل≥اومة  يف  يرون   Ωليو�  Úلفل�صطيني�” �أن  على   k م�صدد�

و�ل¨لبة على �ل�صهاينة“. وتابع ”�إننا نعّد �لعدة لتëرير aل�صطÚ، كل aل�صطÚ، و��صتعادة 

�ل≥د�ص  �الأ�رشى... وبعون �ˆ تعا¤ �صنëرر  �لالجÚÄ و–رير  �ل≥د�ص، وVصمان عودة 

ون�صلي هنا∑“.

k، �لرFي�ص �الإير�fi Êمود �أحمدي ‚اد �لذي دعا �إ¤ ”�◊فا®  وكان م�صعل �لت≥ى �أي�صا

على �مل≥اومة وتعزيزها يف aل�صطÚ حتى –≥ي≤ �لن�رش �لنهاFي“. وقال �إن ”�ل�صهاينة 

ي≥ومو�  �أن  �ملëتمل  ومن  �لهزية،  ذروة  يف   ºوه حتى  �ملكيدة  عن  يتîلو�  ولن  هزمو�، 

 Öيج Êعماء �لكيان �ل�صهيوR صاةVذ�ت¬ �أن ”جهود م≥ا âيف �لوق k بعدو�ن �آخر“، معتب�

�أن تتابع بكل قوة... �إVصاaة �إ¤ م≥اطعة �لب�صاFع �ل�صهيونية“.

وبعد ب�صعة �أياΩ على Rيارة م�صعل R�ر �الأمÚ �لعاΩ ◊ركة �÷هاد �الإ�صالمي رم�صان 

عبد �ˆ �صلíّ �إير�ن، و�لت≥ى قادتها. وقال �ل�صيد خامنÄي، خالل ��صت≥بال¬ �صلíّ، �إن¬ ”يف 

خالل  من  و�إ‰ا  �لعدو،  الإر�دة  و�الن�صيا´   ،Ωال�صت�صال� ينب¨ي  ال  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة 

�لتعويل على �ل≥وة �لذ�تية، كما هي �◊ال يف �ل�صاحة �لع�صكرية، يجÖ حمل �لعدو على 

�ÿ�صو´ الإر�دتنا“. وحذر خامنÄي من �أن ”�إ�رش�Fيل“، وبعد �نتهاء حرب غزة، ت�صعى 

 Ωتها� �أجل  �لنف�صية، و�الإعالمية، من  �ل≥طا´ عب �◊رب  �لعاΩ يف  �لر�أي  �لتاأKري على  �إ¤ 

�مل≥اومة �الإ�صالمية باأنها �مل�صوDولة عن fiنة �ل�صكان ومعاناتهº. و�أVصا± �أن ”�إ�رش�Fيل 

 Êإ¤ �أن ”�أمريكا و�أوروبا غر�صتا �لكيان �ل�صهيو� k k بعد �آخر“، الaتا ت≥رتب من �الأaول يوما

 k 60 عاما �أن¬ �الآن وبعد م�صي  �إال  �أجل �لهيمنة على هذ√ �ملنط≥ة،  يف �ل�رش¥ �الأو�ص§ من 

 k a≥د و�صل هذ� �لكيان �إ¤ حّد �أنهº يريدون من �أجل �◊فا® على ب≥اF¬، �أن يجلبو� �صفنا
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حربية من �أوروبا و�أمريكا، لتنت�رش على �ل�صو�حل �ل≥ريبة من �الأر�Vصي �ملëتلة“. وتابع 

”�الآن وقد برRت موD�رش�ت �لوعد �الإلهي، aاإن �إياننا �ل≥اطع و�لر��صخ هو �أننا �إذ� و��صلنا 
�مل�صرية على هذ� �ملنو�ل aاإن �لن�رش �لنهاFي �صيتë≥≤ يف �مل�صت≥بل غري �لبعيد“. 

�الإ�صالمية  �÷مهورية  وم�صاندة   ºلدع �÷زيل  ”�صكر√  عن   íّصل� �أعرب  �مل≥ابل  ويف 

�الإير�نية للفل�صطينيÚ يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوÊ، وباالأخ�ص خالل �لعدو�ن �الأخري 

يف  �أهد�±  عدة  لنف�ص¬   ºر�ص قد  كان   Êل�صهيو� ”�لكيان  �أن   íّصل�  íصVو�أو غزة“.  على 

�مل≥اومة  بف�صل  �لعدو�ن  هذ�  يف   ¬a�أهد� من  �أي  –≥ي≤  يف  a�صل  وقد  غزة،  على  عدو�ن¬ 

�لتي  �لدر��صات   ºورغ ”�لعدو  �أن  �إ¤   k م�صري� غزة“،  يف  �الإ�صالمية  و�مل≥اومة  �ل�صعبية، 

�أجر�ها عن ن≥ا• Vصعف¬ يف حرب “وV Rصّد لبنان، و�لتجارب �لتي �ختزنها، ⁄ يتمكن من 

–≥ي≤ �أهد�a¬، حيå كان �إ‚اR√ �لوحيد قتل �لن�صاء و�الأطفال“. 

 ¬Fصعيد جليلي، خالل ل≥ا� Ê�للمجل�ص �الأعلى لالأمن �ل≥ومي �الإير Ωلعا� Úو�عتب �الأم

k �إ¤ �أن ”طبيعتها �الإجر�مية  �صلíّ، �أن ”�إ�رش�Fيل“ �الآن �أVصع∞ من �أي وقâ م�صى، م�صري�

ووحدة  غزة،  �إعمار  �إعادة  �أهمية  على  جليلي  و�صدد  �لعاملي“.   Ωلعا� للر�أي   âنك�صف� قد 

.
�ل�ص∞ �لفل�صطيني يف مو�جهة ”�إ�رش�Fيل“24

2. خÓ�شات:

مع   k �ن�صجاما حما�ص،  وحركة  غزة  �أهل   Öجان �إ¤  �الأو¤  �للëظة  منذ  �إير�ن   âوقف �أ. 

k على �ل�صعيدين �لر�صمي و�ل�صعبي،  مو�قفها �ملعادية للدولة �لعبية. وكان �ملوق∞ جامعا

وŒلى ذلك يف �لت�رشيëات �ل�صادرة عن �أعلى �ملر�جع �ل�صيا�صية و�لدينية، ويف �لتëركات 

�ل�صعبية �لد�عمة. ومن هنا a≥د دعâ �إير�ن �إ¤ وق∞ aوري للنار، وaتí معابر قطا´ غزة، 

.íaومنها معب ر

ب. ذهبâ كãري من �لتëليالت �إ¤ �ل≥ول باأن ”�إ�رش�Fيل“ �صت¨تنº �لفرتة �النت≥الية قبل 

�إير�ن  �إ¤  �أوباما �◊كº; لتوج¬ Vرشبة خاطفة  ��صتالΩ �لرFي�ص �الأمريكي �ملنتÖî بار�∑ 

ت�رشيëات  ذلك   Rعز وقد  عدة.  �صنو�ت  توDخر√  �أو  �لنووي  برناجمها  على  بها  ت≥�صي 

�الأمريكية  �ÿارجية  لوRيرة  وت�رشيëات   ،
25

برييز �صمعون  �الإ�رش�Fيلي  للرFي�ص 

كوندوليز� ر�ي�ص �عتبت aيها �أن حما�ص ت≥اتل بالوكالة عن �إير�ن، �لتي ت�صعى المتال∑ 

 .
26

قنبلة نووية لتدمري ”�إ�رش�Fيل“، وRعزعة ��صت≥ر�ر �ل�رش¥ �الأو�ص§
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حما�ص  على  �ل≥�صاء  �إ¤  غزة  على  حربها  من  تهد±  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �إير�ن  ر�أت   .ê

جهة،  من  �ل�صيطرة   â– �لفل�صطيني  �ملل∞  ي�صع  ‡ا  �لفل�صطينية  �مل≥اومة  وa�صاFل 

مل∞  على  للرتكيز   k ��صتعد�د�  Ìأك� �أخرى،  جهة  من  �÷ديد،  �الأمريكي  �لرFي�ص  ويجعل 

k لها والأمنها. k وجوديا �إير�ن �لنووي �لذي ي≥ل≤ ”�إ�رش�Fيل“ وتر�√ �الأخرية تهديد�

 âون�صط حما�ص،  مع   âوقف �لتي  �ل≥وى  مع  �ملو�ق∞  تن�صي≤  على  �إير�ن   âعمل د. 

�لدبلوما�صية �الإير�نية عب Rيار�ت مكوكية ومتو��صلة لكل من وRير خارجيتها، ورFي�ص 

 Ê�يف هذ� �الإطار �لتن�صي≤ �الإير Rجمل�ص �الأمن �ل≥ومي. وبر Ωعا Úجمل�ص �ل�صورى، و�أم

مع تركيا، �لتي R�رها جليلي، ومتكي، والريجاÊ، وكذلك مع �صورية.

k من خالل م�صاركة طهر�ن عب رFي�صها يف قمة غزة  �الإير�Ê و�Vصëا �لدور   Rبر .√

�لتي ع≥دت يف �لدوحة، و�صار∑ aيها �لعديد من �لدول �لعربية وتركيا aيما قاطعتها دول 

عبا�ص.  fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رFي�ص   Öجان �إ¤  ”�العتد�ل“ �لعربية، 

 íaر معب  وعب  �لبëر،  عب  غزة  �إ¤  مبا�رشة  م�صاعد�ت  �إر�صال  �إير�ن   âحاول و. 

�مل�رشي. لكن ”�إ�رش�Fيل“ منعâ �ل�صفن �لتي �أر�صلتها �إير�ن من �القرت�ب من غزة، aيما 

�الأر�Vصي  على  متن≥ل  م�صت�صفى  �إقامة  �أو  �الإير�نية  �مل�صاعد�ت  ��صت≥بال  م�رش   âص�aر

k يف  �أن �لعامل �÷¨ر�يف كان عامالk حا�صما �مل�رشية على م≥ربة من حدود غزة. وال �صك 

عدΩ “كن �إير�ن من ‡ار�صة دور مبا�رش يف ت≥دË �مل�صاعد�ت �إ¤ غزة �أKناء �لعدو�ن يف Xّل 

�لعد�ء �الإير�Ê - �الإ�رش�Fيلي و�ÿال± �الإير�Ê - �مل�رشي.

�لدول  وبع�ص  �إير�ن،   Úب �ÿالaات  و�Vصëة  ب�صورة  غزة  على  �لعدو�ن  �أXهر   .R

هذ√  م�صوDو›   Úب �ملتبادلة  �النت≥اد�ت  يف  ذلك  وŒلى  و�ل�صعودية.  م�رش،  مãل  �لعربية 

�لبلد�ن.

Kالثًا: موقف من¶مة املوؤ“ر الإ�صالمي:

�الأو¤.  �للëظة  منذ  غزة  على  �لعدو�ن  تطور�ت  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة   âتابع

�أوغلو  �إح�صان  �لدين  �أكمل   Ωلعا� الأمينها  �ملتتالية  �ملو�ق∞  �لعدو�ن  �متد�د  على   Rوبر

Ekmeleddin Ihsanoglu �ملنددة بالعدو�ن. وaور وقو´ �لعدو�ن �أ�صدر �إح�صان �أوغلو 

k د�ن aي¬ �لعدو�ن، ودعا �ملجتمع �لدو› �إ¤ �لتëر∑ لوVصع حدx لال�صتهتار �الإ�رش�Fيلي  بيانا



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 221

املواقف الإ�صالمية 

�إ¤  ر�صاFل  يف  �أوغلو  �إح�صان  ودعا   .
27

�لدولية و�ملعاهد�ت   Úو�ل≥و�ن �الإن�صانية،   ºبال≥ي

.
28

�ال–اد �الأوروبي، و�ÿارجية �الأمريكية �إ¤ �ل�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ لوق∞ عدو�نها

�لد�Fمون يف �الأمانة �لعامة للمنظمة  2008 ع≥د �ملندوبون  ويف �ليوΩ �الأخري من �صنة 

k ت≥رر aي¬ ع≥د �جتما´ لوRر�ء خارجية �لدول �الإ�صالمية يف 2009/1/3.  يف جدة �جتماعا

و�نتهى �جتما´ وRر�ء �ÿارجية �إ¤ �لدعوة �إ¤ تن�صي≤ �ملو�ق∞ مع جامعة �لدول �لعربية، 

لع≥د   Ê�الإير�  Öلطل� رa�ص  �الجتما´  لكن  غزة.  �إ¤  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت   Ëت≥د و�صبل 

عن  بالتعبري  لالجتما´  �ÿتامي  �لبيان  و�كتفى  قطر.  �أيدت¬  aيما  �إ�صالمية،  قمة  موD“ر 

 â– صع غزةVجمل�ص �الأمن �لدو› بو�جبات¬، ودعا �لبيان �إ¤ و Ωقيا Ωخيبة �أمل¬ من عد

مظلة �الأ· �ملتëدة ”لوق∞ ت�صعيد �لنز�´“. وقال �لبيان: �إن¬ يف حال a�صل جمل�ص �الأمن 

”لل�صلطة  دعم¬  �لبيان  و�أكد  لالجتما´.  �ملتëدة  �الأ·  دعوة   Öيجa �لعدو�ن  وق∞  يف 

�لفل�صطينية، وموD�ص�صاتها �ل�رشعية“.

�الإ�صالمي بدت عاجزة عن م�صاندة  �ملوD“ر  �أن منظمة  �ل�صادر  �لبيان   ويالحظ من 

حما�ص  حركة  �إ¤  بكلمة،  ولو  �ÿتامي،  �لبيان  ي�رش   ⁄ �إذ  غزة.  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع�

وم≥اومتها يف غزة. كما �أن �ملوD“ر �كتفى بالند�ء�ت لتëركات دبلوما�صية، و⁄ ينجí يف 

ع≥د قمة على م�صتوى �لروD�صاء. كما ⁄ يد´ �إ¤ �تîاذ �أي �إجر�ء Vصاغ§ على ”�إ�رش�Fيل“ 

من جانÖ �لدول �الأع�صاء aي¬ من قبيل قطع �لعالقات �لدبلوما�صية مع ”�إ�رش�Fيل“ من 

جانÖ دولها �ملعرتaة بها، �أو �تîاذ �إجر�ء�ت �قت�صادية �أو ما �إ¤ ذلك. ورمى �مل�صوDولية 

على �الأ· �ملتëدة.

رFي�ص  من  بدعوة  �إ�صطنبول  يف  �الإ�صالمية  �لدول  برملانيو  �جتمع   2009/1/15 ويف 

ال–اد  �لدوري  �لرFي�ص  ب�صفت¬   Köksal Toptan توبتان  كوك�صال  �لرتكي  �لبملان 

منها  ”�إ�رش�Fيل“،  و�ن�صëاب  غزة،  يف  �لنار  وق∞  �إ¤  �ملوD“ر  ودعا   .Úمل�صلم�  Úلبملاني�

k، على غر�ر  مُ́ �أي�صا وaتí �ملعابر، و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ غزة. لكن �ملوD“ر ⁄ يد

موD“ر وRر�ء �ÿارجية، �إ¤ �أي ع≥وبات على ”�إ�رش�Fيل“ �أو �إ¤ �أي �إجر�ء من جانÖ �لدول 

�مل�صلمة �ملعرتaة بها.

�أما �لرFي�ص �لدوري ملنظمة �ملوD“ر �الإ�صالمي �لرFي�ص �ل�صن¨ا› عبد �ˆ و�د aدعا �إ¤ 

.
29

�إر�صال �ملزيد من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ غزة، وذلك بعد يومÚ من وق∞ �لنار aيها
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�لعربية،  �لدول  جامعة  مãل  بدت،  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة  �أن   íصV�لو� ومن 

��صتمر�ر  من   ºبالرغ  Çطار قمة  موD“ر  ع≥د  عن  حتى  بل  �لفعال  �لتëر∑  عن  عاجزة 

k. و�كتفâ �ملنظمة بالدعº �لكالمي، و�لبيانات،  22 يوما �لعدو�ن، وبوح�صية كاملة طو�ل 

 âوبع�ص �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي وقف ،Ωات �لتي كان ي�صدرها �أمينها �لعاëو�لت�رشي

عند �ملعابر �مل¨ل≥ة على حدود قطا´ غزة. 

:iرابعًا: مواقف دول اإ�صالمية اأخر

�لع�صكري  �لتëر∑  �أن  من  �الإ�صالمي،  �ملوD“ر  منظمة  ترت�أ�ص  �لتي  ماليزيا،  حذرت 

 ،
30“Öة �إن�صانية، ور�أت �أن �لعدو�ن ”غري متنا�صKيلي يف قطا´ غزة قد ي≥ود �إ¤ كارF�الإ�رش�

�إ¤   Abdullah Ahmad Badawi بدوي  �أحمد   ˆ� عبد  �ملاليزي  �لوRر�ء  رFي�ص  ودعا 

aرVص ع≥وبات على ”�إ�رش�Fيل“، ور�أى �أن �نتها∑ �ملعايري �الأخالقية يجÖ �أن يكون من 

 Ωيل“ ت≥وF�وقال �إن ”�إ�رش .
31

Vصمن �الأ�صباب �لتي تدعو �إ¤ aرVص ع≥وبات على دولة ما

 ºF�جر تعتب  �الأعمال  هذ√  ”مãل  �أن   k م�صيفا �لدولية“،   Úلل≥و�ن ”flالفة  باعتد�ء�ت 

يف   Úملدني� بëماية  �ÿا�ص  جني∞  معاهدة  من  �لر�بع  �لف�صل  ب¬  ي≥�صي  ملا   k وa≥ا حرب 

.
Rمن �◊رب“32

�ص�صâ لبåë �الأوVصا´ يف غزة، وطالÖ خاللها  كما ع≥د �لبملان �ملاليزي جل�صة خمُ

 .
33

�لنو�ب جمل�ص �الأمن �لدو› بت�صكيل fiكمة جر�ºF حرب ل≥ادة �◊كومة �الإ�رش�Fيلية

�لوRير  وقال   ،Ωل�صال� ◊فظ  قوة  ت�صكيل  �إ¤  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة  ماليزيا   âودع

�إ¤  �إن¬   Ahmad Zahid Hamidi حميدي  R�هد  �أحمد  �لوRر�ء  رFا�صة  بديو�ن  �ملعتمد 

�أن  ”يتعÚ على �لعا⁄ �الإ�صالمي  جانÖ م≥اطعة �لب�صاFع �الإ�رش�Fيلية و�الأمريكية، aاإن¬ 

.
34“Ωيوحد جهود√ الإن�صاء قوة ◊فظ �ل�صال

 Mahathir Mohamad fiمد  مهاتري  �ل�صاب≤  �ملاليزي  �لوRر�ء  رFي�ص  �نت≥د  كما 

غزة،  قطا´  يف   Öترتك �لتي  �ملجاRر  عن  �صمت¬   Öب�صب �أوباما  بار�∑  �الأمريكي  �لرFي�ص 

k يف �لتاأكيد على رa�ص �ل�صيا�صة �الأمريكية“،  و�صدد على Vرشورة �أن ”يتوحد �لعا⁄ جميعا

.
k و�أ�صلëة“35 ودعا �إ¤ ”م≥اطعة �لب�صاFع �الإ�رش�Fيلية و�الأمريكية، �صلعا

و�صجبâ �إندوني�صيا �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، وقالâ �إن �إطال¥ �ل�صو�ريخ 

�لفل�صطينية على �الأر�Vصي �الإ�رش�Fيلية هو ”دaا´ عن �لنف�ص“. ودعâ وR�رة �ÿارجية 
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املواقف الإ�صالمية 

�الإندوني�صية �الأ· �ملتëدة �إ¤ �إ�صد�ر قر�ر يطالÖ ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ �عتد�ء�تها �لع�صكرية 

. وقال م�صوDول د�Fرة �ل�رش¥ �الأو�ص§ يف وR�رة �ÿارجية �الإندوني�صية 
36

على قطا´ غزة

ت�صاندر� �صا⁄ Aidil Chandra Salim �إن ”جاكرتا تدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي Vصّد �أبناء 

”�إندوني�صيا  k“. وقال �صا⁄ �إن  ”بوقف¬ aور�  Öلفل�صطيني يف قطا´ غزة“، وتطال� Öل�صع�

k ب�رشورة �ال�صتمر�ر يف ت≥دË �مل�صاعد�ت  k خالل �جتما´ وR�ري ع≥د موDخر� �تîذت قر�ر�

مو�جهة  يف   ºودعمه  ºصموده� الإ�صناد  غزة،  قطا´  �أبناء  �إ¤  و�ل¨ذ�Fية  و�لطبية  �لن≥دية 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي“. و�أكد �أن �إندوني�صيا ”تدعº �ل�صعÖ �لفل�صطيني ح�صÖ قر�ري �الأ· 

رa�ص  ب�صاأن  يت¨ري   ⁄  âابK �الإندوني�صي  ”�ملوق∞  �أن  �إ¤   k م�صري� �ملتëدة 242 و338“، 

.
�إقامة عالقات مع �الحتالل �الإ�رش�Fيلي، �إالّ بعد –≥ي≤ �ال�صت≥الل �لفل�صطيني“37

�لتي  غار�تها  وق∞  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤   âودع �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  باك�صتان   âأد�ن� كما 

�لرFي�ص  �إن  �لباك�صتانية  �ÿارجية  لوR�رة  بيان  يف  وجاء  عك�صية“.   èFبنتا” تاأتي 

على  �الإ�رش�Fيلية  �لهجمات  يدين   Asif Ali Zardari Rرد�ري  علي  �آ�ص∞   Êلباك�صتا�

يف  بî�صاFر   Öت�صب �لذي  و�لعن∞  �لع�صكرية،  �لعمليات  وق∞  �إ¤  ويدعو  غزة،  قطا´ 

 k �الأرو�ì. و�أVصا± �لبيان ن≥الk عن Rرد�ري �أن ”باك�صتان تدعو �ملجتمع �لدو› للعمل aور�

.
على ت�صوية �صلمية وعادلة ود�Fمة لل≥�صية �لفل�صطينية“38
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