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القضية الفلسطينية والعامل العريب

،2006 عام  يف  الفل�سطينية  الق�سية  من  العربي  املوقف  على  كبري  تطور  يطراأ  مل 

يف  عليه  كانت  كما  الفل�سطينية  الق�سية  مع  التعامل  يف  العربية  املواقف  ا�ستمرت  اإذ 

ا�ستمرت  فقد  “اإ�رسائيل”،  مع  الت�سوية  ق�سية  من  العربية  ال�سيا�سة  تتبدل  ومل  املا�سية.  عوام  الأ

2002، لكي  الدول العربية يف دعوتها اإىل تنفيذ املبادرة العربية التي وافقت عليها قمة بريوت عام 

الذي  املهم  احلدث  ولكن  رف�ستها.  “اإ�رسائيل”  اأن  اإل  ال�سالم،  عملية  يف  للتفاو�ض  اأ�سا�ساً  تكون 

حركة  جناح  من  موقفها  كان  الفل�سطينية،  الق�سية  مع  تعاملها  يف  العربية  الدول  موقف  على  طراأ 

التي  فتح،  حركة  وخ�سارة  الفل�سطينية،  الت�رسيعية  النتخابات  “حما�ض” يف  الفل�سطينية  املقاومة 

قطار العربية طيلة ال�سنوات  قادت منظمة التحرير الفل�سطينية منذ عام 1968، وكانت تتعامل مع الأ

املا�سية. واأوجد فوز حما�ض يف النتخابات الفل�سطينية لعباً جديداً يف ال�ساحة الفل�سطينية، يحمل 

روؤية ن�سالية وخطاباً �سيا�سياً جديداً، مل تتعود الدول العربية التعامل معه من قبل. 

تفاوتت املواقف العربية من فوز حما�ض 

يف النتخابات الت�رسيعية التي ُعقدت يف 

2006/1/25، من ترحيب وحتفظ، اإىل 

الفل�سطيني  ال�سعب  باختيارات  التدخل  فيها  يجوز  ل  داخلية  فل�سطينية  ق�سية  احلدث  اعتبار 

الدميوقراطية. 

1. املواقف العربية الر�سمية:

اأفرزتها ،  التي  وبالنتائج  الفل�سطينية،  الت�رسيعية  بالنتخابات  العربية  الدول  جامعة  اأ�سادت 

نها تعك�ض خيارات ال�سعب  واعتربتها نزيهة و�سفافة. وطالبت ب�رسورة قبول واحرتام نتائجها لأ

برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة  مع  التفاو�ض  “اإ�رسائيل”  رف�ض  على  ورّداً  واإرادته.  الفل�سطيني 

مني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى “اإ�رسائيل” للتفاو�ض مع احلكومة  حما�ض، فقد دعا الأ

ن الق�سية لي�ست يف حما�ض اأو فتح، بل يف �رسورة احرتام “اإ�رسائيل” لنتائج  الفل�سطينية اجلديدة، لأ

اأو  للمماطلة  كذريعة  الفل�سطينية  النتخابات  “اإ�رسائيل” نتائج  ت�ستخدم  باأل  وطالب  النتخابات. 

لوقف عملية ال�سالم. ودعا عمرو مو�سى الفل�سطينيني للتفاهم حول برنامج للوحدة الوطنية. وقال 

اأنه يجب منح  امل�سوؤولية ،  واأ�ساف  ن بو�سع خا�ض يتطلب من اجلميع حتمل  الآ اإن فل�سطني متر 

مور .   الفر�سة والوقت الكايف حلما�ض حتى تت�سح الأ

مقدمة

اأواًل: املوقف العربي من جناح حما�س  

        يف االنتخابات الت�شريعية
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“ال يكن �أن ت�صعى  وحذر عمرو مو�صى، �لواليات �ملتحدة من ممار�صة �لكيل مبكيالني قائالً: 

مني  �الأ وقال  �لديوقر�طية”.  �النتخابات  هذه  نتائج  ترف�ص  فيما  �لديوقر�طية  لتعزيز  و��صنطن 

Davos Forum يف  �لعاملي  �القت�صادي  د�فو�ص  �لعربية، على هام�ص منتدى  �لدول  �لعام جلامعة 

�صوي�رش�، �إن حما�ص �َصتمُظهر وجهاً �آخر يف �حلكم. و�أ�صاف “�إذ� كانت حما�ص �صت�صكل حكومة وهي 

يف موقع �ل�صلطة، بحيث تكون لديها م�صوؤولية �حلكم و�لتفاو�ص و�لو�صول �إىل �ل�صالم، ف�صيكون 

.
هذ� �صيئاً خمتلفاً عن تنظيم حما�ص �لذي ينت�رش �أفر�د�ً يف �ل�صارع”1

وعلى �صعيد �آخر، رحبت بع�ص �لدول �لعربية باالنتخابات �لديوقر�طية �لفل�صطينية، و�أ�صاد 

بنجاح  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مع  �ت�صاله  يف  �صالح  �هلل  عبد  علي  �ليمني  �لرئي�ص 

�النتخابات �لت�رشيعية وطالب حركة حما�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد، �مل�صي يف عملية �ل�صالم، 

وفقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ومبا يحقق لل�صعب �لفل�صطيني طموحاته و�آماله وحقوقه �لوطنية 

باالنتخابات،  فوزها  على  حما�ص  حركة  �ل�صنيورة،  فوؤ�د  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  وهناأ  �مل�رشوعة. 

�لعالقات  �لبحث يف  ��صتئناف  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل على  �ملكتب  و�تفق مع رئي�ص 

�للبنانية - �لفل�صطينية.

و�ت�صل �أمري قطر حمد بن خليفة �آل ثاين، بالرئي�ص �لفل�صطيني وهناأه بنجاح �النتخابات �لت�رشيعية 

�أجرى  �لفل�صطينية. كما  �لدولة  بناء  طريق  على  �إيجابية  نتائج  لها  �صتكون  �إنها  وقال  �لفل�صطينية، 

.
2
�ت�صاالً هاتفياً مع خالد م�صعل، بارك له بفوز �حلركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية

قطار �لعربية،  وىل �لتي قام بها وزير �خلارجية �لفل�صطينية حممود �لزهار لالأ وخالل �جلولة �الأ

و�صعوباً  مو�طنني  �لعربية،  للدول  دعوته  �لفل�صطيني  �لوزير  ��صتقباله  عند  مو�صى  عمرو  جّدد 

وموؤ�ص�صات وهيئات، �إىل �رشعة دعم �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �لتبع. و�أ�صار �إىل �أهمية �للقاء 

�لذي عقده �لزهار مع �ملندوبني �لد�ئمني يف �جلامعة وكذلك حمادثاته �ملطولة معه. وقال �إن �ملبادرة 

خذ  �إطار�ً من �الأ �أي �صيء جماين، لكنها متثل  �أنها ال تقدم  ثابتاً، موؤكد�ً  �لعربية متثل موقفاً عربياً 

و�لعطاء وحتقيق �حلقوق يف �إطار �ل�رشعية �لدولية.

مار�ت �لعربية  وز�ر خالد م�صعل كالًّ من م�رش و�ل�صعودية و�ليمن و�ل�صود�ن وليبيا ودولة �الإ

على  �ملحافظة  �رشورة  على  �لدول  تلك  يف  �مل�صوؤولون  وركز  َمان.  وعمُ وقطر  و�لكويت  و�لبحرين 

�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، و�أكدو� على ��صتمر�ر دعمهم للفل�صطينيني. و�نتقد �أمري قطر حمد بن 

وروبي يف �صرت��صبورج موقف �لدول �لغربية من �حلكومة  خليفة �آل ثاين يف كلمته �أمام �لبملان �الأ

ممار�صة  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مكافاأة  من  “بدالً  وقال:  حما�ص.  �صكلتها  �لتي  �لفل�صطينية 

ديوقر�طية قلما ن�صهد لها مثيالً يف منطقتنا، متت معاقبته عليها، و�أنا ال �أفهم كيف يمُْفَر�ص ح�صار 

مار�ص  �أنه  ملجرد  جماعية  عقوبات  باأكمله  �صعب  على  وتمُْفَر�ص  ديوقر�طياً،  منتخبة  حكومة  على 

حقه �لديوقر�طي يف �ختيار من يحكمه”.  كما د�ن �لرئي�ص �جلز�ئري عبد �لعزيز بوتفليقة �حل�صار 
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حلركة  �لديوقر�طي  خياره  على  له  عقاباً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �لغربي  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيلية �ملبنيّة على جتويع �ل�صعب �لفل�صطيني و�العتد�ء على  حما�ص. ونّدد بوتفليقة بال�صيا�صة �الإ

مر �لو�قع و�لتنّكر لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. كما دعا �إىل �إعادة �العتبار  �ملقّد�صات وحماولة فر�ص �الأ

تنفيذ  �أن  بذلها يف �صبيل تطبيقها، معتب�ً  مّت  �لتي  و�صط وللم�صاعي  �الأ �ل�رشق  �لطريق يف  خلريطة 

من  �ل�صالم  مب�صار  للخروج  م�صى  وقتٍ  �أّي  من  �أكرث  �ليوم  ملّحة  �رشورة  يثّل  �لطريق  خريطة 

.
3
�لطريق �مل�صدود �لذي �آل �إليه

نها  الأ بدورها  للقيام  �لفر�صة  حما�ص  �إعطاء  �لعربي،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص  وطالب 

و�صط، م�صدد�ً  �الأ �ل�رشق  �ال�صتقر�ر و�ل�صالم يف منطقة  �إىل  يوؤدي  ن ذلك  �النتخابات، والأ فازت يف 

على �رشورة وفاء “�إ�رش�ئيل” بتعهد�تها و�اللتز�م باالتفاقيات �ملبمة يف مدريد. و�أنه يجب �أن ال 

يمُعاقب �ل�صعب �لفل�صطيني على خياره يف �النتخابات �لت�رشيعية، وال بد من �لعمل على دعم �ل�صعب 

�لفل�صطيني وعدم وقف �مل�صاعد�ت �ملالية له، موؤكد�ً حر�ص دول جمل�ص �لتعاون على تقدمي �لعون 

 .
4
و�مل�صاعدة

2. املواقف العربية ال�شعبية:

�أبدى �ل�صارع �لعربي ترحيبه بفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ملوقفها �ملحافظ على 

�لثو�بت �لفل�صطينية ومقاومة �الحتالل، ودعوتها حماربة �لف�صاد يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

�صالمية �لتي رحبت بنتائج �النتخابات،  حز�ب �لعربية �لقومية و�الإ مر بالن�صبة ملو�قف �الأ وكذلك �الأ

مريكية، ووعي �ل�صعب �لفل�صطيني  و�عتبتها بد�ية مهمة يف �جتاه مقاومة �مل�صاريع �ل�صهيونية و�الأ

بخطورة �ملوؤ�مرة �ملفرو�صة عليه. 

�لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  بنجاح  �لعربية  �لدول  يف  �مل�صلمون  خو�ن  �الإ ورحب 

�صالمي يف حل �لق�صية �لفل�صطينية  �صالمي و�ملنهج �الإ �لفل�صطينية، و�عتبوه �نت�صار�ً للم�رشوع �الإ

�لفوز هو مبثابة ت�صحيح مل�صار  �أن هذ�  ردن  �صالمي يف �الأ وخيار �ملقاومة. وقالت جبهة �لعمل �الإ

من  حما�ص  حلركة  �ملايل  �لدعم  بتقدمي  وتعهدو�   .1993 عام  بد�أت  �لتي  �لت�صوية  وم�صرية  خاطئ 

�صالمي يف جمل�ص  خالل �لقيام بحمالت جمع �لتبعات. وتبع �أع�صاء كتلة حزب �لعد�لة و�لتنمية �الإ

�صالمية �ملغربية �ل�صعب  �لنو�ب �ملغربي، وعددهم 43 نائباً، ب�صهر من مرتباتهم. ودعت �حلركات �الإ

.
5ً
�ملغربي �إىل �لقيام بتحركات �صعبية ت�صامنية لدعم �ل�صعب �لفل�صطيني مادياً ومعنويا

ردين، �أن فوز حما�ص  �صالمي �الأ مني �لعام حلزب جبهة �لعمل �الإ كما �عتب حمزة من�صور، �الأ

�ل�صعب  قررها  �لتي  �جلديدة  �مل�صرية  هذه  دعم  ب�رشورة  و�مل�صلمني  �لعرب  �حلكام  �إىل  ر�صالة 

مريكية،  �الأ د�رة  �الإ �أطلقتها  �لتي  �لتهديد�ت  بعد  خ�صو�صاً  و�إر�دته،  حريته  “مبلء  �لفل�صطيني 

ردن �صعيد  مني �لعام حلزب �لوحدة �ل�صعبية يف �الأ وروبي جتاه حركة حما�ص”. �أما �الأ و�الحتاد �الأ

ذياب، فقد �عتب فوز حما�ص مرحلًة جديدًة ونوعيًة يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني، �صتمكن �ل�صعب 

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي



2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني

142

�لذي  للف�صاد  و�صت�صع حد�ً  ن�صاله،  و�أ�صكال  و�أولوياته  خيار�ته  ترتيب  �إعادة  من  �لفل�صطيني 

 .
6
��صت�رشى يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

خو�ن �مل�صلمني حما�ص بفوزها �النتخابي ودعتها �إىل توحيد �ل�صفوف  ويف م�رش هناأت جماعة �الإ

“من  �ال�صتفادة  على  حما�ص  �لعريان  ع�صام  �جلماعة  يف  �لقيادي  وحث  “�إ�رش�ئيل”.  مو�جهة  يف 

�لفل�صطيني ليتوحد خلف  �ملجتمع  �للحمة د�خل  �ل�صابق، و�إعادة بناء  �لفل�صطيني  �لن�صال  درو�ص 

�إىل  و�أ�صار  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �إر�دة  �حرت�م  �إىل  �ملتحدة  و�لواليات  �لعامل  دول  دعا  برملانه”. كما 

�أن �النتخابات �أكدت �أن �ملنطقة، مبا فيها �ل�صعوب، حتت �الحتالل كما يف فل�صطني و�لعر�ق، تعتمد 

.
7
�صالم منهجاً للحياة �الإ

خيم جناح حركة حما�ص يف �النتخابات 

وت�صكيلها  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

�جتماعات  على  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  جمل�ص 

وموؤمتر �لقمة �لعربية �لثامنة ع�رش �لتي �نعقدت يف �خلرطوم يف 2006/3/28. وبينما �أكد �لوزر�ء 

وعدم  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  �حرت�م  �رشورة  على  �لقاهرة،  يف  �جتماعاتهم  ختام  يف  �لعرب 

مع  للتعامل  جمحفة  �رشوط  وفر�ص  م�صبقة  �أحكام  �إ�صد�ر  وجتنب  �لد�خلية،  �صوؤونه  يف  �لتدخل 

قيادته �ملنتخبة، ظهرت بو�در ��صطفاف بع�ص �لدول �لعربية خلف �لرئا�صة �لفل�صطينية، بدالً من 

�تخاذها موقفاً حيادياً بني �حلكومة �لفل�صطينية بزعامة حما�ص، و�لرئا�صة �لفل�صطينية بقيادة فتح. 

وزير خارجيتها  �أو  �لفل�صطينية  للحكومة  �لر�صمية  �لدعوة  �لعربية  �لدول  �أمانة جامعة  ومل توجه 

للم�صاركة يف �لقمة �لعربية، بينما وجهت �لدعوة لرئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي مل ت�رشك �أحد�ً 

من حما�ص يف �لوفد �لفل�صطيني �مل�صارك يف �لقمة �لعربية. 

مريكية قد لعبت دور�ً مهماً يف �ل�صغط على بع�ص �لدول �لعربية  وال �صك �أن �لواليات �ملتحدة �الأ

فقط  �لرتكيز  و�إىل  �لعربية،  �لقمة  يف  للم�صاركة  حما�ص  برئا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  تدعو  ال  لكي 

على ح�صور �ل�صلطة �لفل�صطينية ممثلة بالرئي�ص �لفل�صطيني �لذي مل يمُخف ترحيبه بهذ� �ملوقف. 

كما �أن مقاطعة بع�ص �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب، قد قلل من �أهمية �ملوؤمتر، فقد لوحظ غياب �لعديد 

من �لزعماء �لعرب على غري عادتهم عن �لقمة، مما جعل �ملر�قبني يعرتفون باأن قمة �خلرطوم كانت 

�أ�صعف موؤمتر�ت �لقمم �لعربية. 

وطالب حممود عبا�ص من �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب يف قمة �خلرطوم ب�رشورة: 

اأولً: �التفاق �لعربي �ل�صامل حول �ملبادرة �لعربية، ودعمها وجعلها مطلباً عربياً �أمام �ملجتمع 

�لدويل للتو�صل �إىل �أي حٍل يف �مل�صتقبل على قاعدة هذه �ملبادرة.

ثانيًا: مـوقـف القـمــة الـعربيــة فـي        

            اخلرطوم من حما�س والت�شوية 
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ثانياً: مطالبة �لدول �لعربية �ملجتمعة توفري دعم حقيقي لل�صعب �لفل�صطيني يف ظل ما يتعر�ص 

ن من ح�صار وجتويع وقطع �مل�صاعد�ت، وليكون هذ� �لدعم على كل �مل�صتويات ويف مقدمتها  له �الآ

�لفل�صطيني، وتقدمي دعم �صيا�صي ومعنوي من  �إيجاد �صندوق عربي لتوجيه �مل�صاعد�ت لل�صعب 

خالل موقف عربي موحد.

لى  ثالثاً: �أن يرتقي �ملوقف �لعربي من حالة �ل�صمت و�لالمباالة و�ال�صتجابة لل�صغوط �لتي متمُ

.
8
مريكي عليه، خا�صة �ل�صغط �الأ

وناق�صت �لقمة �لعربية ثالث ق�صايا رئي�صية لها عالقة بالق�صية �لفل�صطينية:

وىل: �ملوقف �ل�صيا�صي، فقد �أكدت �لقمة على مركزية ق�صية فل�صطني يف �الهتمامات  الق�شية الأ

و�صط، من خالل مت�صكها باملبادرة �لعربية  �لعربية، وعلى �خليار �لعربي لتحقيق �ل�صالم يف �ل�رشق �الأ

�رش�ئيلي، على  لل�صالم، �لتي �أقرتها �لقمة �لعربية يف بريوت عام 2002، حلل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ

و�صط، ال  �أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة؛ وعلى �أن �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم يف �ل�رشق �الأ

ر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة، مبا  �رش�ئيلي �لكامل من �الأ يتحقق �إال من خالل �الن�صحاب �الإ

ر��صي �لتي  يف ذلك �جلوالن �لعربي �ل�صوري، وحتى خط �لر�بع من حزير�ن/ يونيو 1967، و�الأ

ما ز�لت حمتلة يف جنوب لبنان، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، و�لتو�صل 

مم �ملتحدة رقم  �إىل حٍل عادٍل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني، يمُتفق عليه وفقاً لقر�ر �جلمعية �لعامة لالأ

.
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الق�شية الثانية: �ملوقف من جناح حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، فقد �أ�صاد �مللوك 

و�لروؤ�صاء �لعرب، باملمار�صة �لديوقر�طية يف فل�صطني ونز�هة �النتخابات �لت�رشيعية و�صفافيتها. 

و�أعربو� عن تاأييدهم �لتام لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وقياد�تها وموؤ�ص�صاتها يف �صعيها للحفاظ 

على �لوحدة �لوطنية، وطالبو� �ملجتمع �لدويل باحرت�م �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ختيار قيادته، 

طالبت  كما  �جلانب.  �أحادية  �رش�ئيلية  �الإ جر�ء�ت  �الإ ورف�ص  �لد�خلية،  �صوؤونه  يف  �لتدخل  وعدم 

ثار �لقانونية �لنا�صئة عن ت�صييد جد�ر �لف�صل  �لقمة بتنفيذ فتوى حمكمة �لعدل �لدولية، ب�صاأن �الآ

ر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.  �لعن�رشي �لعازل يف �الأ

�لتز�م  �أعادت قمة �خلرطوم  للفل�صطينيني، فقد  �لعربي  �ملايل  بالدعم  �رتبطت  الثالثة:  الق�شية 

لية  لالآ “وفقاً  �لفل�صطينية،  �لوطنية  لل�صلطة  �ملايل  �لدعم  تقدمي  مبو��صلة  �لعرب  و�لروؤ�صاء  �مللوك 

ق�صى و�نتفا�صة �لقد�ص،  �صهام يف دعم مو�رد �صندوقي �الأ �ملقررة يف قمة بريوت 2002 ومو��صلة �الإ

 .
�رش�ئيلي”10 متكيناً لالقت�صاد �لفل�صطيني، وتعزيز�ً لقدر�ته �لذ�تية وفك �رتهانه باالقت�صاد �الإ

وكان �لوفد �لفل�صطيني، قد طالب �لقمة �لعربية تخ�صي�ص مبلغ 170 مليون دوالر �صهرياً دعماً 

عن  �مل�صاعد�ت  وقف  وروبية  �الأ و�لدول  �ملتحدة  �لواليات  ��صتمر�ر  حال  يف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

�لفل�صطينيني، عقاباً لهم على فوز حركة حما�ص يف �النتخابات. 
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�رش�ع بتقدمي  ونا�صد عمرو مو�صى كافة �حلكومات و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات و�ل�صعوب �لعربية �الإ

لتلقي  خا�ص  ح�صاب  فتح  تقرر  �إنه  وقال  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  لل�صعب  و�لتبعات  �ملايل،  �لعون 

تبعات �ملو�طنني و�ملوؤ�ص�صات ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما نا�صد �لبنوك �لعربية فتح ح�صابات 

لتلقي �لتبعات، وذلك تنفيذ�ً لقر�ر قمة �خلرطوم. وتفاوتت ردود �لفعل �لفل�صطينية حول نتائج 

قمة �خلرطوم، فبينما �أكدت �ل�صلطة على �أن قر�ر�تها عك�صت تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني، �عتبت 

جماع �لعربي نحو �لق�صية �لفل�صطينية، �إال �أن �ملطلوب هو تقدمي دعم  حما�ص �أن �لقر�ر�ت �أظهرت �الإ

 .
11

حقيقي مادي ومعنوي لل�صعب �لفل�صطيني

ثالثًا: مواقف دول الطوق الرئي�شية

           من الق�شية الفل�شطينية واأدوارها:

1. موقف م�شـر: 

مل ت�صعر �حلكومة �مل�رشية باالرتياح لفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي جرت 

يف مطلع عام 2006، وخ�صيت �أن ينعك�ص هذ� �لنجاح على م�صار �لت�صوية، وعلى نفوذها يف �لو�صط 

ولهذ�  م�رش.  يف  �مل�صلمني  خو�ن  �الإ جماعة  قوة  وعلى  بـ“�إ�رش�ئيل”،  عالقاتها  وعلى  �لفل�صطيني، 

فقد �رتبطت عالقة م�رش بالق�صية �لفل�صطينية يف هذ� �لعام، مبوقفها من وجود حكومة فل�صطينية 

وبني  حما�ص  بني  �ل�صد�مية  �لعالقة  يف  �لو�صيط  دور  لعب  وحماولة  حما�ص،  حركة  عليها  ت�صيطر 

فتح و�لرئا�صة �لفل�صطينية، و�مل�صاعدة يف ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية. ومع �أن وزير �خلارجية 

نتائج  �أن  �عرتف  فقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ر�دة  الإ بالده  �حرت�م  �أعلن  �لغيط  �أبو  �أحمد  �مل�رشية 

�النتخابات �لفل�صطينية �أفرزت و�قعاً �صيا�صياً جديد�ً.

عالم �مل�رشية �أن م�رش مل تكن تتوقع فوز حما�ص �لكا�صح، و�أن هذ� �لفوز  و�عرتفت و�صائل �الإ

�ل�صيا�صي  �صالم  �إىل �الإ ول مرة يف �لوطن �لعربي يتمّكن تيار ينتمي  نه الأ ي�صكل زلز�الً �صيا�صياً، الأ

غلبية �لنيابية من خالل �النتخابات. وربطت م�رش بني �عرت�ف حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل”  من �لفوز باالأ

وبني مو��صلة عالقاتها �لطيبة معها. وطالب رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي من �حلكومة �لفل�صطينية �لتي 

تر�أ�صها حركة حما�ص، �أن حترتم �تفاقيات �ل�صالم �لتي �أبرمها زعماء فل�صطينيون مع “�إ�رش�ئيل” 

من قبل.

ول: حاولت من خالله لعب دور �لو�صيط بني فتح وحما�ص حلل  و�صارت م�رش يف �جتاهني: �الأ

“�إ�رش�ئيل” بعد �العرت�ف  �لتفاو�ص مع  �خلالفات بني �حلركتني، و�إقناع حما�ص لكي تو�فق على 

�لتهرب من  �لثاين:  �أ�صهر. وكان �الجتاه  �لفر�صة حلما�ص لتغيري موقفها خالل �صتة  بها، و�إعطاء 

�لواليات  �لفل�صطينية، م�صتجيبة بذلك ل�صغوطات  و�أع�صاء �حلكومة  �مل�صوؤولني يف حما�ص  مقابلة 
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�ملتحدة يف حما�رشة حما�ص. 

�لتي  زمة  �الأ من  للخروج  وفتح  حما�ص  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  يف  مهماً  دور�ً  م�رش  ولعبت 

عا�صها �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية. و�لتقى رئي�ص جهاز �ملخابر�ت 

لهذ�  �لفل�صطينيني من �حلركتني عدة مر�ت  �مل�صوؤولني  �للو�ء عمر �صليمان يف غزة  �مل�رشية  �لعامة 

�لهدف. �إال �أن �مل�صوؤولني �مل�رشيني مل يجتمعو� مع وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار عند 

زيارته للقاهرة، يف بد�ية جولة عربية و�إ�صالمية. ونفت م�رش وجود �صغوطات �أمريكية عليها ملنع 

�أن  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لفل�صطيني. وقال وزير �خلارجية �مل�رشي  �لوزير  لقاء وزير خارجيتها مع 

مني �لعام للجامعة �لعربية.  لديه �رتباطات �أخرى منعته من لقاء �لزهار �لذي جاء خ�صي�صاً للقاء �الأ

خري من جولته، يف طريقه �إىل غزة.  و�جتمع �لوزير �مل�رشي مع �لوزير �لفل�صطيني بعد عودة �الأ

�لرئا�صة  للتعامل مع  تمُظهر ميلها  �أنها كانت  �إال  نزيهاً،  �أن تكون و�صيطاً  �أن م�رش حاولت  ومع 

�لفل�صطينية وحركة فتح و�لت�صدد يف تعاملها مع حما�ص. وكانت ترى �أن �لرئا�صة �لفل�صطينية هي 

�لتي متثل �ل�صيا�صة �خلارجية �لفل�صطينية ولي�ص �حلكومة �لفل�صطينية بقيادة حما�ص. 

�رش�ئيلي على لبنان يف �صيف 2006، �نتقد �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك  وخالل �لعدو�ن �الإ

�ملقاومة �لفل�صطينية و�للبنانية، معتب�ً �أن ن�صاطهما ال يحقق �صوى مكا�صب حمدودة، و�أن �ل�صعب 

�ل�صعوب يف مقاومة  �أحد ي�صكك يف حق  “ال  �لثمن. وقال مبارك يف حديث �صحفي:  �لذي يدفع  هو 

قو�ت �الحتالل ولكن هذه �ملقاومة يتعني �أن تلتزم بح�صابات �لربح و�خل�صارة”. و�أ�صاف �أن �إ�صعال 

�صا�صي للفل�صطينيني، وهو �إقامة �لدولة �مل�صتقلة؛  �ملوقف حتقيقاً ملكا�صب حمدودة يتجاهل �لهدف �الأ

“�إن  وقال:  �للبنانية.  �ملقاومة  على  �أي�صاً  ينطبق  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عن  ذكره  ما  �أن  �إىل  م�صري�ً 

�رش�ئيلي يف لبنان يجر �ملنطقة ملنزلق خطر”؛ م�صدد�ً على �أن �ل�صعب �للبناين كال�صعب  �لت�صعيد �الإ

.
12

�لفل�صطيني يدفع �لثمن

�أن �جلي�ص �مل�رشي  �لرئي�ص �مل�رشي  �لعام، قول  �ل�صادرة عن م�رش يف هذ�  �ملو�قف  �أهم  ومن 

هو من �أجل �لدفاع عن م�رش فقط ولي�ص ملقاتلة “�إ�رش�ئيل”. وقال مبارك رد�ً على �ملطالبني بدخول 

�رش�ئيلي على لبنان: “�إنهم ال يدركون �أن  م�رش �حلرب دفاعاً عن لبنان �أو حزب �هلل خالل �لعدو�ن �الإ

زمن �ملغامر�ت �خلارجية قد �نتهى، و�إنه �إذ� كان ذلك جائز�ً يف وقت كان فيه تعد�د م�رش 24 مليون 

ن يف ظل وجود 75 مليون م�رشي، يحتاجون تنمية وخدمات وفر�ص عمل  ن�صمة فاإنه لي�ص ممكناً �الآ

�مل�رشي  �ل�صعب  ميز�نية  نفاق  الإ م�صتعد�ً  “لي�ص  �أنه  �مل�رشي  �لرئي�ص  و�أكد  �إ�صكان”.  وم�رشوعات 

جميع  ون�صح  فقط”.  م�رش  عن  للدفاع  هو  م�رش  جي�ص  “�إن  وقال:  حربه”،  لي�صت  حرب  على 

طر�ف بعدم �الجنر�ف ور�ء مغامر�ت حما�صية غري مدرو�صة دون تقدير للعو�قب، وما �صتجره  �الأ

.
13

منون على �ل�صعوب من نتائج يدفع ثمنها �ملو�طنون �الآ

خالد  بني  �ملتبادلة  �لر�صائل  ت�رشيب  بعد  حما�ص  حركة  مع  م�رش  بني  خالفات  بو�در  وظهرت 
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2006/9/23، طالبه  �إىل �صليمان يف  م�صعل و�للو�ء عمر �صليمان، حيث وّجه م�صعل ر�صالة خطية 

فل�صطينية  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  لرعاية  بثقلها  و�لدخول  مل�صوؤولياتها  م�رش  بتحّمل  فيها 

جدر بهذ� �لدور من �لدول  على قاعدة وثيقة �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل �أن م�رش هي �الأ

�صاليط،  جلعاد  �صري  �الأ �رش�ئيلي  �الإ �جلندي  مو�صوع  حول  مالحظاته  م�صعل  �أبدى  كما  خرى.  �الأ

عبا�ص  حممود  بني  ليكون  �لتفاو�ص  حتويل  يطلب  �لذي  �مل�رشي،  �ملقرتح  على  حتفظاته  مبدياً 

�رش�ئيليون. وردَّ عمر  �الإ �رشى يحدده  �الأ فر�ج عن عدد رمزي من  �الإ �أن يتم  �أوملرت، بعد  و�إيهود 

�صليمان بر�صالة خطية بعد ثالثة �أيام، �أكد فيها حر�ص م�رش �لد�ئم على �لو�صول �إىل �صالم عادل. 

�صري، �أ�صار �صليمان �إىل �أن ذلك ال يمُعد �أمر�ً مهماً وال �أ�صا�صياً مل�رش، غري  وحول مو�صوع �جلندي �الأ

��صتجابة  باأية حتركات  �لبدء  �رش�ئيلي قبل  �الإ فر�ج عن �جلندي  �الإ �رش�ئيلي ي�صرتط  �الإ �لطرف  �أن 

ملتطلبات �ملرحلة �لقادمة. ويبدو �أن م�رش �أطلعت �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” على �لر�صالتني، مما 

.
14

�أثار ��صتياء لدى قيادة حركة حما�ص

�لعربية  �ل�صوؤون  “�إ�رش�ئيل”، ورئي�ص جلنة  �ل�صابق لدى  و�عتب حممد ب�صيوين، �صفري م�رش 

�جلميع،  مبو�فقة  موحد  فل�صطيني  وطني  م�رشوع  بلورة  �إىل  ت�صعى  بالده  �أن  �ل�صورى،  مبجل�ص 

زمة �ل�صيا�صية �حلالية. وقال �إن هناك ثالثة مطالب �أ�صا�صية من جانب م�رش  يهدف للخروج من �الأ

قدمتها حلما�ص هي: 

و�لعملية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  يكن  ال  نه  الأ �لد�خلي،  و�لتنازع  �القتتال  وقف  �رشورة  �أ. 

وكافة  عالمية،  و�الإ �ل�صيا�صية  �حلمالت  جميع  وقف  يجب  و�أنه  وجوده،  ظل  يف  �ل�صيا�صية 

�أ�صكال �القتتال بني حما�ص وفتح. 

ب. �رشورة ��صتقالل �ملو�قف �لفل�صطينية، و�أن يكون �لقر�ر �لفل�صطيني نابعاً من �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية، ولي�ص من جانب �أطر�ف خارجية. 

ج. �لو�قعية يف �تخاذ �لقر�ر�ت وعدم �ل�صعي ور�ء �مل�صتحيل، بعيد�ً عن �ملمكن، موؤكد�ً �أن �ل�صيا�صة 

هي فن �ملمكن، د�عياً �لقياد�ت �لفل�صطينية للتحلي بالو�قعية و�لعقالنية يف �تخاذ �لقر�ر�ت، 

زمة �لتي تعي�صها �لعالقات بني  موؤكد�ً ��صتعد�د م�رش مل�صاعدة �لفل�صطينيني للخروج من �الأ

.
15

حما�ص وفتح

يف  �مل�رشي  �ل�صفري  �صحب  �ل�صعب  جمل�ص  يف  نو�ب  طلب  �مل�رشية  �خلارجية  وز�رة  ورف�صت 

“�إ�رش�ئيل”، ب�صبب ممار�صاتها �صد �لفل�صطينيني. وقال �لوزير �ملفو�ص �أحمد عبد �ملعطي �إن م�رش 
.
16

ن هذ� يعود بال�رشر على �مل�صالح �مل�رشية ن، الأ ال تف�صل �صحب �ل�صفري �الآ

 23 2006/4/24، ذهب �صحيتها  �صيناء يف  لعملية تفجري يف منتجع دهب يف  وتعر�صت م�رش 

على  تدريباً  تلقو�  بالعملية  قامو�  من  �أن  تبني  وقد  �مل�رشيني.  من  معظمهم   160 وجرح  �صخ�صاً 

�صلحة و�ملتفجر�ت يف قطاع غزة، على �أيدي عنا�رش فل�صطينية. كما قتلت “�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م �الأ
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ر��صي  2006/5/30 مت�صلالً م�رشياً على �حلدود �مل�رشية - �لفل�صطينية، حاول �لت�صلل �إىل �الأ يف 

�صتة  ر�صد  �أنه  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  و�دعى  �آخرين.  م�رشيني  خم�صة  و�عتقلت   ،1948 عام  �ملحتلة 

�أ�صخا�ص كانو� يحملون �أدو�ت حادة، حاولو� قطع �أجز�ء من �ل�صياج �حلدودي �إىل �جلنوب من منطقة 

“كت�صيعوت” بالنقب �ملحتل يف حماولة لدخول “�إ�رش�ئيل”، قبل �أن تكت�صفهم قوة ع�صكرية طالبتهم 
بالتوقف، وبعد �أن مل ين�صاعو� مت �إطالق �لنار باجتاههم، مما �أدى �إىل �إ�صابة �أحد �ملت�صللني بجروح، 

.
17

ثم تويف متاأثر�ً بها. و�عتقلت قو�ت �الحتالل �ل�صبّان �مل�رشيني �لباقني، و�قتادتهم للتحقيق

وعلى �صعيد �لتحرك �ل�صيا�صي، �جتمع �لرئي�ص �مل�رشي مبارك مع �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

يف �رشم �ل�صيخ، يف 2006/5/31. ودعا �لطرفان �إىل �رشورة �حرت�م خيار�ت �ل�صعب �لفل�صطيني. 

من  �ل�صيخ  �رشم  يف  �أوملرت  �إيهود  �رش�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�ص  مع  مبارك  �جتمع  باأيام،  ذلك  وبعد 

�رش�ئيلية على �أ�صا�ص خريطة �لطريق. وتعر�صت زيارة  �أجل حتريك �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ

بالعار،  �مل�صتقلة  �مل�رشية  �ل�صحف  بع�ص  وو�صفتها  كبرية،  وحزبية  �صعبية  �نتقاد�ت  �إىل  �أوملرت 

دور  ولتاأكيد  للفل�صطينيني،  عاجلة  م�صالح  حتقيق  �أجل  من  �أنها  �مل�رشية  �حلكومة  بررتها  بينما 

�رش�ئيلي، ولفك �حل�صار �ملفرو�ص على �لفل�صطينيني، ولبحث �صبل  م�رش يف �حلو�ر �لفل�صطيني �الإ

�رش�ئيلية. حادية �الإ ��صتئناف �ملفاو�صات بني عبا�ص و�أوملرت بدالً من ترك �ل�صاحة للحلول �الأ

�لعربية. كما عقد  �لدول  �لت�صاور بني  �إطار  2006/6/22 يف  قدت قمة م�رشية - �صورية يف  وعمُ

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  ومع  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  ردين  �الأ �لعاهل  مع  لقاء�ت  عدة  �مل�رشي  �لرئي�ص 

حممود عبا�ص. 

�لقانونية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  �نتقد  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �لثنائية  �لعالقات  �إطار  ويف 

 من �صيناء و�صمها 
2
و�ملجال�ص �لنيابية �مل�رشية دعوة �أحد جرن�الت “�إ�رش�ئيل” ��صتقطاع 600 كم

�إىل قطاع غزة يف �إطار �لت�صوية �لنهائية للق�صية �لفل�صطينية. 

�جلندي  �أ�رش  بعد  �رش�ئيليني  و�الإ �لفل�صطينيني  بني  زمة  �الأ فتيل  نزع  بهدف  م�رش  وتدخلت 

عن  فر�ج  �الإ �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  بني  �لو�صيط  دور  ولعبت  �صاليط.  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيلية.  �رش�ئيلي، مقابل �إفر�ج “�إ�رش�ئيل” عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ �جلندي �الإ

�رش�ئيلية، فقد توترت عالقتها مع �حلكومة �مل�رشية النتقاد  وب�صبب رف�ص حما�ص للمطالب �الإ

�رشى �لفل�صطينيني. ورّدت  �رش�ئيلي مع �الأ خرية موقف �حلركة من مفاو�صات تبادل �جلندي �الإ �الأ

حما�ص على �النتقاد�ت �لتي وجهتها لها �ل�صلطات �مل�رشية، معلنًة �أن �ملفاو�صات �لتي ترعاها م�رش 

�لتعنت  ب�صبب  �نهارت  قد  �رش�ئيلي  و�الإ �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  �رشى  �الأ لتبادل  �صفقة  بر�م  الإ

و�صاطتها  يف  م�رش  جناح  دون  من   2006 �صنة  و�نتهت  م�رشياً.  غ�صباً  �أثار  ما  وهو  �رش�ئيلي،  �الإ

فر�ج عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني.  ب�صبب تعنت “�إ�رش�ئيل” يف موقفها �ملماطل من �الإ

�لذين يرغبون  �لفل�صطينيني  �لفل�صطينية، طلبت م�رش من  ويف تطور غريب للعالقات �مل�رشية 

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي
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وي�صمل  �لّدخول.  تاأ�صرية  على  م�صبقاً  �حل�صول  غزة،  قطاع  �إىل  منها  �لعبور  �أو  م�رش  بزيارة 

جر�ء �لفل�صطينيني �لذين يحملون جو�ز�ت �صفر فل�صطينية، وكذلك وثيقة �ل�صفر �مل�رشية �لتي  �الإ

�صباب �لكامنة ور�ء �لقر�ر  متنحها م�رش عادة لفل�صطينيي قطاع غزة، من دون �أن تو�ّصح م�رش �الأ

.
18

�جلديد

فرج 
مُ ويف 2006/2/9 �ختمُِطف �لدبلوما�صي �مل�رشي ح�صام �ملو�صلي يف غزة، ملدة ثالثة �أيام، و�أ

عنه بعد تدخل �لرئي�ص مبارك و�خلارجية �مل�رشية، من دون معرفة �جلهة �لتي قامت باختطافه. 

2006، طالب  �رش�ئيلي على لبنان يف متوز/ يوليو  وعلى �ل�صعيد �ل�صعبي، وخالل �لعدو�ن �الإ

ق�صاة م�رش �حلكومة �مل�رشية باإلغاء �تفاقية كامب ديفيد بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” قائلني �إنه مل يعد 

مقبوالً �أن تلتزم م�رش بها، ودعو� �إىل �ملقاومة �ل�صعبية للعدو�ن باعتبارها �ل�صبيل �لوحيد حلماية 

�جلديد،  و�صط  �الأ �ل�رشق  ��صم  حتت  �ملنطقة  ت�صكيل  �إعادة  م�صاريع  من  حمذرين  �لعربية،  مة  �الأ

فيما نفذ �ملحامون �مل�رشيون �إ�رش�باًً عاماً عن �لعمل �صجلوه يف حما�رش جل�صات �ملحاكم دون �أن 

ماليني  �صبعة  ت�صم  نقابة   20( �مل�رشية  �ملهنية  �لنقابات  �حتاد  �أعلن  بينما  ق�صاياهم،  يف  يرت�فعو� 

طباء  ع�صو( عن تنفيذ �إ�رش�ب عام جلميع �لنقابات ملدة �صاعة و�حدة، على �أن ي�صتثنى من ذلك �الأ

طباء �مل�رشيني وع�صو �لبملان  �لذين يتابعون حاالت حرجة. و�أعلن �لدكتور حمدي �ل�صيد، نقيب �الأ

�مل�رشي، �أن �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، �أمني عام حزب �هلل، �أبلغه بحاجة �ملقاومة �إىل �لدعم �ملعنوي فقط 

و�أنها لي�صت يف حاجة �إىل متطوعني، و�أبلغ ن�رش �هلل �ل�صحافيني �أن �لقو�ت �مل�صلحة �مل�رشية و�فقت 

على نقل �مل�صاعد�ت �لتي يتمكنون من جمعها على طائر�تها �إىل لبنان.

“�إ�رش�ئيل”.  �إىل  �مل�رشي  و�لبرتول  �لغاز  ت�صدير  بوقف  كفاية  حركة  طالبت  ذلك  غ�صون  يف 

�رش�ئيلية �لوح�صية على �ل�صعبني �لفل�صطيني و�للبناين، موؤكدين  وندد ق�صاة م�رش باالعتد�ء�ت �الإ

مريكي  �الأ �لرئي�ص  �لذي يرى فيه  و�صط �جلديد  �الأ �ل�رشق  �لكامل مل�رشوع  �لوقت ذ�ته رف�صهم  يف 

�صالمي �ل�صمويل. و�أكد ق�صاة م�رش يف بيان لهم رف�صهم  جورج بو�ص �أن يكون خالياً من �لفكر �الإ

�رش�ئيلية  �الإ للغطر�صة  خا�صع  جديد  �أو�صط  �رشق  باإن�صاء  �ملنطقة  دول  ت�صكيل  عادة  الإ �لكامل 

طفال �لعرب مع ما �أ�صاب طفل �إ�رش�ئيلي و�حد  مريكية ال تت�صاوى فيه �أرو�ح مئات �الأ و�لهيمنة �الأ

�لوحيد حلماية  �ل�صبيل  �ل�صعبية هي  �ملقاومة  باأن  �لكامل  �إيانهم  �لق�صاة  و�أكد  �أو جرح.  من ذعر 

مة �لعربية و�صيانة �رشفها، و�أعلنو� تاأييدهم �لكامل لبطولة رجال �ملقاومة �للبنانية و�عتز�زهم  �الأ

.
19

مبوقف �ل�صعب �للبناين بكل طو�ئفه

�رش�ئيلي من م�رش، و�صحب �ل�صفري  كما طالب مائة نائب م�رشي �لرئي�ص مبارك بطرد �ل�صفري �الإ

�رش�ئيلية على �للبنانيني و�لفل�صطينيني. وجاء يف ر�صالتهم  �مل�رشي من تل �أبيب رد�ً على �لغار�ت �الإ

�لعربية  �ل�صعوب  و�آمال  طموحات  عن  يمُعبِّ  ال  �لعربي  �لر�صمي  �ملوقف  “بات  مبارك:  �لرئي�ص  �إىل 

فل�صطني  يف  �صعبينا  و�إغاثة  وم�صاندة  �لعدو�ن  على  �لرد  قوة  من  يقت�صيه  وما  �حلدث  ينا�صب  مبا 
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وحلكومة  �للبنانية  للمقاومة  �لالحمدود  و�لدعم  �مل�صاندة  �أ�صكال  كل  بتقدمي  وطالبو�  ولبنان”. 

�ل�صيا�صية  �التفاقيات  كل  مر�جعة  �إىل  دعو�  كما  ديوقر�طياً.  �نتخاباً  �ملنتخبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

برمت مع “�إ�رش�ئيل”. 
مُ منية �لتي �أ و�القت�صادية و�الأ

ردن:  2. موقف الأ

ردين من �لق�صية �لفل�صطينية يف عام 2006، برد �لفعل على جناح حركة حما�ص  متيز �ملوقف �الأ

طاولة  �إىل  و�لعودة  �لت�صوية  عملية  تن�صيط  ومبحاوالت  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف 

ردنية جناح حما�ص يف  �رش�ئيليني. ويف �لبد�ية �عتبت �حلكومة �الأ �ملفاو�صات بني �لفل�صطينيني و�الإ

�النتخابات �لت�رشيعية �أمر�ً د�خلياً فل�صطينياً، �إال �أنها �أظهرت فيما بعد، عدم �رتياحها لهذ� �لنجاح، 

ردن. وربطت بني فوز حما�ص  ب�صبب توتر عالقاتها مع حما�ص منذ �إبعاد �أربعة من قادتها من �الأ

فقد حذر  �صعبيتهم. ولهذ�  زيادة  �إىل  ذلك  يوؤدي  �أن  �إذ خ�صيت  ردن،  �الأ �مل�صلمني يف  خو�ن  �الإ وبني 

حما�ص،  فوز  ��صتغالل  من  ردن  �الأ يف  �مل�صلمني  خو�ن  �الإ �لبخيت  معروف  ردين  �الأ �لوزر�ء  رئي�ص 

�أن  يجوز  وال  �أردين،  هو  وما  حما�ص،  مثل  فل�صطيني  تنظيم  هو  ما  بني  �لتمييز  من  بد  “ال  وقال: 

يت�صدد �لبع�ص يف حما�صة ظاهرة، للمز�يدة على مو�قف �أ�صحاب �ل�صاأن و�خليار يف فل�صطني بعيد�ً 

عن �لو�قعية”. و�رشح �لبخيت �صيا�صة بالده من �لتعامل مع حما�ص، و�أكد على �أن عالقات بالده مع 

�لتعامل �مل�صتقبلي معها  �أ�صلوب  �أي ف�صيل فل�صطيني، و�أن  �لد�خل، متو�زنة مثلها مثل  حما�ص يف 

مرهون باأجندة �حلكومة وبر�جمها يف �ملرحلة �ملقبلة. وفرَّق �لبخيت بني قيادة حما�ص يف �لد�خل، 

�لتي �عتبها ف�صيالً فل�صطينياً، و�لقيادة يف �خلارج، م�صري�ً �إىل �أنه يوجد مع بع�ص قادة حما�ص يف 

�خلارج، �إ�صكاالت قانونية و�صيا�صية �أملتها ظروف معينة، و�أن �أي تغري يف �أ�صلوب �لتعامل معهم، 

.
20

ن�صانية يتطلب �إن�صاج ظروف معينة، وتغري و�قع معني، وهذ� ال ي�صمل �لعالقات �الإ

قرب لفل�صطني، �لق�صية و�ل�صعب، و�ملد�فع  ومن جهة �أخرى، فقد �أكد �لبخيت �أن بالده �صتبقى �الأ

�حلقيقي عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال �أمام ح�صد من �لالجئني �لفل�صطينيني يف خميم �لبقعة، 

وقدرية.  خا�صة  عالقة  و�لفل�صطيني  ردين  �الأ �ل�صعبني  على  �أَْملَت  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  عو�مل  �إن 

ردن خري فاخلري يعم �جلميع  و�أ�صاف �لبخيت “�أنتم �أردنيون باحللوة و�ملرة، فعندما يكون يف �الأ

ردين يف  و�أنتم منه، وعندما تكون �لظروف �صعبة فهي �أي�صاً �صعبة على �جلميع”. كما �أكد �لعاهل �الأ

ردن وفل�صطني هي فل�صطني. وحتدث  ردن هو �الأ ردنية �لفل�صطينية، على �أن �الأ و�صفه للعالقات �الأ

�مللك عبد �هلل عن خالد م�صعل، وعّما �إذ� كان هناك �أي �رشوط لعودة حما�ص �إىل �ململكة، فقال �إن ق�صية 

�صا�صية،  �صا�ص. و�أن �لق�صية �الأ خالد م�صعل �أخذت �أبعاد�ً �أكرث مما ت�صتحق، و�أنها لي�صت �لق�صية �الأ

.
21

هي كيف يتم م�صاعدة �لفل�صطينيني، ومتكينهم من ��صتعادة حقوقهم �مل�رشوعة

ردنية حلركة حما�ص باأنها  ردن وحما�ص توترت، ب�صبب �تهام �ل�صلطات �الأ �إال �أن �لعالقات بني �الأ

ردن  �صخا�ص، مت �إلقاء �لقب�ص عليهم، ومعهم �أ�صلحة ومتفجر�ت �أدخلوها لالأ تقف ور�ء �صبكة من �الأ
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ردنية زيارة وزير �خلارجية  ردين. ونتيجة لذلك، فقد �ألغت �حلكومة �الأ من �لد�خلي �الأ مما يهدد �الأ

2006/4/19. ونفت حركة  �لفل�صطيني حممود �لزهار �إىل عّمان، �لتي كان من �ملقرر �لقيام بها يف 

ردن. وطلب رئي�ص  ردنية، و�عتبت �أنها جاءت لتبير �إلغاء زيارة �لزهار لالأ حما�ص �التهامات �الأ

�لوزر�ء �لفل�صطيني ��صماعيل هنية، عب و�صطاء، من �مللك عبد �هلل �لثاين �لتدخل �صخ�صياً الحتو�ء 

من  �الأ يف  للعبث  حماولة  �أي  من  �حلكومة  با�صم  تب�أ  و�أنه  وحما�ص.  ردن  �الأ بني  زمة  �الأ ومعاجلة 

�أو  ردنية  �الأ ر��صي  �الأ ال�صتخد�م  خطط  �أي  لديها  يوجد  ال  حكومته  باأن  موؤكد�ً  �لد�خلي،  ردين  �الأ

زمة.  ردين تقديره ملوقف هنية �مل�صوؤول من جممل �الأ تخزين �ل�صالح فيها. و�أبدى رئي�ص �لوزر�ء �الأ

.
22

زمة، �أو ��صتغاللها للقطيعة مع حكومة حما�ص بقاء على �الأ موؤكد�ً �أن حكومته ال تخطط لالإ

ردنيني يف غزة، فقد ز�ر ��صماعيل هنية يف 2006/3/6،  ورد�ً على �لتهديد�ت �صد �لدبلوما�صيني �الأ

ردين لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أعرب  ير�فقه وفد قيادي من حما�ص، منزل رئي�ص مكتب �لتمثيل �الأ

عن ت�صامنه و��صتنكاره و�صجبه �ل�صديدين لتلك �لتهديد�ت �لتي تمُ�صيء لل�صعب �لفل�صطيني وقيمه، 

ردن بعد �النتهاء من ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية للت�صاور و�لتن�صيق. وعن �أمله بزيارة �الأ

ومتوترة،  فاترة  بني  ما  �لفل�صطينية  و�حلكومة  بحما�ص  ردنية  �الأ �حلكومة  عالقة  �أجو�ء  ظلت 

ردنية تن�ّصق مع حممود عبا�ص يف حماولة  نباء �أن �حلكومة �الأ معظم �صنة 2006. وتناقلت بع�ص �الأ

يف  �ل�صيخ  �رشم  يف  ردنية  �الأ  - �مل�رشية  �لقمة  �أن  عن  معلومات  ور�صحت  حما�ص.  حكومة  �إ�صقاط 

 ،
23

عبا�ص حممود  �لرئي�ص  حلر�ص  �لالزم  �ل�صالح  توفري  �إمكانية  �صتبحث   2006 يونيو  حزير�ن/ 

مبدئية  ومو�فقة  �أمريكية  برغبة  ردنية  �الأ و�حلكومة  عبا�ص  بني  ترتيبات  عن  �حلديث  جرى  كما 

ردن �إىل د�خل فل�صطني لدعم حر�ص �لرئا�صة )لكن يبدو  دخال قو�ت بدر �ملتو�جدة يف �الأ �إ�رش�ئيلية الإ

يف  لعبا�ص  �أردين  دعٌم  باأنه  مر�قبون  ه  ف�رشَّ ما  وهو  ؛ 
24

�لنهائي( �العتماد  يف  “�إ�رش�ئيل” تلكاأت  �أن 

مو�جهة حما�ص ونفوذها.

ردن  �الأ ملك  فيه  �صارك  �لعقبة  يف  لقاء  عن  خبار  �الأ حتدثت  �أكتوبر  ول/  �الأ ت�رشين  �أو�ئل  ويف 

ردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وم�رش، و“�إ�رش�ئيل”، ودولتني  وحممود عبا�ص وروؤ�صاء خمابر�ت �الأ

ومنع  �هلل،  وحزب  وحما�ص  و�صورية  �إير�ن  حتالف  مو�جهة  عن  �حلديث  جرى  حيث  خليجيتني، 

و�صول �أمو�ل �لدعم �إليها. كما جرى �حلديث عن توقيف �ملفاو�صات حول حكومة �لوحدة �لوطنية، 

ردنية نا�رش جودة نفى هذ�  . غري �أن �لناطق با�صم �حلكومة �الأ
25

وبحث �آليات �إ�صقاط حكومة حما�ص

عالم. �خلب �لذي تناقلته �لف�صائيات وو�صائل �الإ

2006، حيث  �أو�خر �صنة  ردنية يف  �الأ بد�أ يظهر بني حما�ص و�حلكومة  �أن حت�صناً حذر�ً  ويظهر 

ردنية بقياديني من حما�ص يف �أجو�ء �إيجابية و�رشيحة. وقام رئي�ص �لوزر�ء  �لتقى مدير �ملخابر�ت �الأ

�لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  ر�صمية  دعوة  بتوجيه   2006/12/25 يف  �لبخيت  معروف  ردين  �الأ

بت �حلكومة �لفل�صطينية  . وقد رحَّ
26

��صماعيل هنية لزيارة عّمان مبعية رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص



151

. لكن �أنباء ر�صحت عن وجود موقف �صلبي من 
27

وحما�ص بهذه �خلطوة، و�أعلن هنية قبوله للدعوة

.
28

�لرئا�صة �لفل�صطينية جتاه هذه �لدعوة؛ وهو ما �أدى �إىل تاأجيل �أو تعطيل هذه �لزيارة

�ملنطقة  قائد  تكهنات  ب�صبب  توتر�ً  �صهدت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  ردن  �الأ عالقات  �صعيد  وعلى   

�رش�ئيلي �جلرن�ل يائري نافيه Yair Naveh، توقع فيها م�صري�ً قامتاً للنظام �ل�صيا�صي  �لو�صطى �الإ

ردين �لر�صمي ب�صببها، �لغ�صب �لذي ر�فق �ملحاولة �لفا�صلة �لتي قام  ردن. وفاق �لغ�صب �الأ يف �الأ

�مل�صوؤولني  ��صتقبال  �رش�ئيلي الغتيال خالد م�صعل قبل �صنو�ت، مما جعله يرف�ص  �الإ �ملو�صاد  بها 

 .
ول من �صنة 292006 �رش�ئيليني يف �لن�صف �الأ �الإ

�إيهود  �رش�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�ص  وز�ر   ،2006 عام  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لعالقات  وحت�صنت 

�لت�صوية،  عملية  من  بالده  موقف  �أوملرت،  زيارة  ع�صية  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  و�أكد  ردن.  �الأ �أوملرت 

ماليني  حرمان  ن  الأ �لفل�صطينيني،  لدى  ن�صانية  �الإ زمة  �الأ حل  يتوجب  �صيء،  كل  وقبل  �أوالً،  باأنه 

بناء  هكذ�  يتم  وال  �أكب،  ب�صكل  و�لرف�ص  �لغ�صب  يثري  �صا�صية،  �الأ �الحتياجات  من  �لفل�صطينيني 

�لرئي�ص  تقوية  “�إ�رش�ئيل”  وخ�صو�صاً  �لدويل  �ملجتمع  على  يتوجب  �لثاين،  مر  و�الأ و�أمن.  �صالم 

نه  الأ �لفل�صطينية،  �لوحدة  على  �حلفاظ  من  ليتمكن  ومادياً  �صيا�صياً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني 

�صيكون للمو�جهات �لد�خلية يف �جلانب �لفل�صطيني �نعكا�صات �صلبية على �أمن “�إ�رش�ئيل”، و�أي�صاً 

�رش�ئيلية، ال  حادية �جلانب �الإ مر �لثالث، فهو �أن �خلطو�ت و�خلطط �الأ على �أمن دول �ملنطقة. �أما �الأ

مر �لر�بع، هو �أن على حما�ص �العرت�ف  يكنها �أن تخدم �صالماً عادالً ود�ئماً. وقال �مللك عبد�هلل �إن �الأ

“�إ�رش�ئيل”  على  �أن  فهو  �خلام�ص،  مر  �الأ �أما  �لعربية.  �ل�صالم  مبادرة  يف  �تخذت  �لتي  بالقر�ر�ت 

 .
30

و�لفل�صطينيني جتديد �لتز�مهم بخطة خريطة �لطريق

3. موقف �شورية: 

مبثابة  �لفوز  هذ�  و�عتبت  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  بفوز  �صورية  رحبت 

�نت�صار ل�صورية وموقفها �ل�صيا�صي من �لق�صية �لفل�صطينية، على �أ�صا�ص �أن قياد�ت حركة حما�ص 

�صوف  حما�ص  فوز  باأن  �صد،  �الأ ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�ص  و�عتب  �صورية.  يف  موجودين  �خلارج  يف 

�صد �أمام �ملوؤمتر  ي�صهم يف تخفيف �ل�صغوطات على بالده، و�أنه بد�ية لتفكيك �لعزلة عنها. وقال �الأ

حز�ب �لعربية، �لذي �نعقد حتت �صعار ن�رشة �صورية ولبنان، ويف ح�صور 300 �صخ�صية  �لعام لالأ

�النتخابات  يف  حما�ص  جناح  “�إن  عربية  دولة   15 يف  �صيا�صية  �أحز�ب   110 من  �أكرث  يثلون  عربية 

�لت�رشيعية �صيخفف �ل�صغوط على �صورية”. ومن جهة �أخرى، فاإن �لعالقات بني �صورية و�ل�صلطة 

خرية، بعك�ص ما كانت  �لوطنية �لفل�صطينية بقيادة حركة فتح، كان ي�صوبها �لتوتر يف �ل�صنو�ت �الأ

.
31

عليه عالقاتها مع حما�ص

�خلرطوم،  قمة  موؤمتر  �نعقاد  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  �صد  �الأ وطلب 

مع  �لفل�صطيني  �لتفاو�صي  �ملوقف  لدعم  �جلديدة  وحكومتها  حما�ص  موقف  من  �ال�صتفادة 

�لفل�صطينية  �حلكومة  وم�صاعدة  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطينية  �ملطالب  �صقف  ورفع  “�إ�رش�ئيل”، 
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�صيا�صياً،  حما�ص  حركة  تدعم  بالده  باأن  �ل�صوري  �لرئي�ص  و�عرتف  �لدويل.  �لو�قع  مع  �لتعامل  يف 

ن لدى �لفل�صطينيني �حلق باأن تكون لديهم دولتهم �مل�صتقلة، ولديهم �حلق با�صتعادة �أر��صيهم،  الأ

من �لدويل. وقال “نحن ن�صجع حركة حما�ص على �لتم�صك بحقوق  و�حلق يف تنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأ

ن لدينا ن�صف مليون الجئ  �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي حقوق �صيا�صية، وت�صمل حقوق �لالجئني، الأ

.
فل�صطيني يف �صورية”32

وكانت �صورية من �أو�ئل �لدول �لعربية �لتي ��صتقبلت م�صوؤولني يف �حلكومة �لفل�صطينية بقيادة 

وىل �لتي ز�رها وزير �خلارجية حممود �لزهار. ووعدت �صورية  حما�ص، وكانت دم�صق �ملحطة �الأ

خالل �لزيارة، بتقدمي �لدعم �للوج�صتي و�ملايل و�ل�صيا�صي �إىل �حلكومة �لفل�صطينية، وبرفع م�صتوى 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جو�ز�ت  حاملي  �لفل�صطينيني  بدخول  و�ل�صماح  �لدبلوما�صي،  �لتمثيل 

ر��صي �لفل�صطينية. و�أ�صاد �لزهار  ر��صي �ل�صورية، وفتح �الت�صاالت �لهاتفية بني �صورية و�الأ �الأ

بعد �جتماعه مع �لرئي�ص �ل�صوري و�مل�صوؤولني �ل�صوريني مبو�قف �لقيادة �ل�صورية “�لتي رف�صت 

يام عن �لق�صية �لفل�صطينية”.  �أن تتخلى يف يوم من �الأ

دم�صق،  يف  و�ملقيم  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  و�أعلن 

نحو  و�ل�صعي  �لفل�صطينية  �لق�صية  تطور�ت  يف  �لعربية  �لدول  و�صع  �إىل  تهدف  �لزهار  جولة  باأن 

يف  ودعماً  كـبري�ً  ترحيباً  تالقي  �لزهار  زيارة  �إن  وقال  و�صموده.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صلطة  دعم 

�صورية. 

كما ز�ر �صورية وزير �لد�خلية �لفل�صطيني �صعيد �صيام يف 2006/5/21، ��صتكماالً لزيارة �لزهار، 

�لفل�صطينيني.  و�لالجئني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  بالتعامل  �ملتعلقة  �لق�صايا  بع�ص  لت�صوية  وذلك 

و�أعلن �لوزير �لفل�صطيني، ��صتعد�د دم�صق لتاأهيل �صباط �رشطة فل�صطينيني وكو�در مدنية يف وز�رة 

�لد�خلية. و�أ�صاف �أن لقاءه مع �لرئي�ص �ل�صوري ونائبه ووزير �لد�خلية �ل�صورية، متحور حول دور 

�صورية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وحتديد�ً ��صتقبال �لفل�صطينيني �لعالقني على �حلدود �لعر�قية – 

. وكبادرة 
33

ردنية، ودعم �ل�صعب �ل�صوري للحكومة �لفل�صطينية، وقبول جو�ز �ل�صفر �لفل�صطيني �الأ

�إيجابية جتاه �لفل�صطينيني، فقد و�فقت �صورية على دخول 400 فل�صطيني �إىل �أر��صيها، عالقني على 

ردن �ل�صماح لهم بالدخول.  ردنية، بعد �أن رف�ص �الأ �حلدود �لعر�قية – �الأ

وعملت �صورية على �إقناع حما�ص بقبول �ملبادرة �لعربية �لتي و�فقت عليها قمة بريوت عام 2002، 

على �أ�صا�ص �أن جميع �لدول �لعربية قد و�فقت عليها. و�أكد �لرئي�ص �ل�صوري على �أهمية وحدة �ل�صف 

�لفل�صطيني، و�أن �صورية تقف يف �لو�صط وعلى م�صافة و�حدة بالن�صبة للخالف بني فتح وحما�ص. 

 ،John Bolton مم �ملتحدة جون بولتون مريكي �ل�صابق يف �الأ و�نتقدت �صورية ت�رشيحات �ملندوب �الأ

رهاب”، و�أن على �حلكومة �ل�صورية �أن تعتقله وت�صلمه. وو�صفت  �لذي �تهم فيها خالد م�صعل بـ“�الإ

�رش�ئيلية.  مو�قف بولتون بالعد�ئية للعرب و�مل�صلمني، وباأنه من كبار �لد�عمني لل�صيا�صات �الإ
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ردن على عالقة وثيقة بالرئا�صة �لفل�صطينية، و�صعى �إىل دفع م�صرية �لت�صوية خالل  حافظ �الأ

ان يف 2006/5/1. )رويرتز( �صنة 2006. �ل�صورة للملك عبد �هلل �لثاين ي�صتقبل عبا�ص يف عمَّ

�لعاهل �ل�صعودي �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز ي�صتقبل رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية يف منى قرب مكة يف 2006/12/31. 

قدمت �ل�صعودية دعماً كبري�ً لل�صعب �لفل�صطيني، وتكللت و�صاطتها بالنجاح يف �تفاق مكة يف 2007/2/8. )رويرتز(
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حافظت قطر على عالقة جيدة مع �لرئا�صة �لفل�صطينية ومع �حلكومة �لفل�صطينية �لتي تقودها حما�ص، وو��صلت 

رئي�ص  مع  لقاء  يف  ثاين  �آل  جا�صم  بن  حمد  �ل�صيخ  �لقطري  �خلارجية  لوزير  �ل�صورة  �لفل�صطيني.  لل�صعب  دعمها 

�لوزر�ء ��صماعيل هنية ووزير �خلارجية حممود �لزهار، يف غزة يف 2006/10/9، يف �أثناء حماولته �لتو�صط بني حما�ص 

وفتح. )رويرتز(

لبنان  يف  �لتحرير  منظمة  مكتب  فتح  �إعادة  متَّ 

�خلارجية  لوزير  و�ل�صورة   ،2006/5/15 يف 

�للبناين فوزي �صلوخ )�إىل �لي�صار( مع عبا�ص 

�جلديد  �ملنظمة  ممثل  م�صعل(  )�رشيف  زكي 

يف بريوت، يف �أثناء حفل رفع �لعلم �لفل�صطيني 

على مقر �ملنظمة. )� ف ب(
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�رش�ئيلي  ورف�صت �صورية �أن تتدخل لكي ت�صغط على حما�ص من �أجل �إطالق �رش�ح �جلندي �الإ

�ل�صوري وقوف  �لرئي�ص  “�إ�رش�ئيل” عدو�نها على قطاع غزة. و�أكد  �أوقفت  �إذ�  �إال  جلعاد �صاليط، 

وتز�منت  �رش�ئيلية.  �الإ �لقمع  �آلة  �أمام  حمنته  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  قوة  بكل  دم�صق 

�صد مع حديث عن زيادة �ل�صغوط على دم�صق بهدف �لتاأثري على قادة حما�ص حول  ت�رشيحات �الأ

�صري، حيث �أو�صح م�صدر �صوري �أن دم�صق توؤيد موقف حما�ص  �رش�ئيلي �الأ مو�صوع �جلندي �الإ

.
34

ي تنازل من دون مقابل �لر�ف�ص الأ

�لوحدة  حكومة  ت�صكيل  �أجل  من  وحما�ص  فتح  بني  �لتو�صط  يف  مهماً  دور�ً  �صورية  لعبت  كما 

بها  �لتي كان يقوم  �لزيار�ت  �لطرفني. وذلك من خالل  �مل�صلحة بني  �ال�صتباكات  �لوطنية، ووقف 

م�صوؤولون من حركة فتح وعلى ر�أ�صهم رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �ل�صابق �أحمد قريع، �إىل �لعا�صمة 

�ل�صورية. وطلب قريع من �مل�صوؤولني �ل�صوريني ممار�صة �صغوط على قيادة حما�ص �ملوجودة يف 

حلكومة  �مل�صرتك  �ل�صيا�صي  �لبنامج  يف  �أخرى  وبنود  �لعربية  �ملبادرة  بقبول  قناعها  الإ دم�صق، 

�لوحدة. وكانت �لرئا�صة �ل�صورية ت�صتقبل �ملبعوثني �لفل�صطينيني �لقادمني �إىل دم�صق من خمتلف 

2006، رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني  �لف�صائل. وكان �آخر �مل�صوؤولني �لذين ��صتقبلتهم مع نهاية عام 

�لفل�صطينية، ودعم �صورية للوحدة  �صد جهود ت�صكيل �حلكومة  ��صماعيل هنية، �لذي بحث مع �الأ

قامة دولة فل�صطينية  �لوطنية �لفل�صطينية. و�أعلنت �صورية خالل �لزيارة �ملوقف �ل�صوري �لد�عم الإ

بذل  و�رشورة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة  حق  وتاأييدها  �ل�رشيف،  �لقد�ص  وعا�صمتها  م�صتقلة 

�صورية  وو�فقت  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  وتعزيز  �لفل�صطينيني،  عن  �حل�صار  لك�رش  �جلهود 

�لدويل  �ل�صفر  فتح  �حلكومة، وعلى  �ل�صادر عن  �لفل�صطيني  �ل�صفر  �لعمل بجو�ز  بدء  كذلك، على 

ر��صي �لفل�صطينية. وتطرقت �ملباحثات �إىل �لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �ل�صجون �ل�صورية من  مع �الأ

�ملح�صوبني على �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات.

يف  �ل�صوري  �لرئي�ص  ذكره  ما  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلق  �ل�صوري  �ملوقف  تطور�ت  ومن 

ملانية Der Spiegel، باأنه ال يدعو �إىل �إز�لة “�إ�رش�ئيل” عن �خلريطة،  مقابلته مع جملة دير �صبيغل �الأ

بالده  �أن  و�أكد  جناد.  �أحمدي  حممود  ير�ين  �الإ �لرئي�ص  مع  و�حدة  مرة  وال  مر  �الأ هذ�  يبحث  ومل 

زمة  على ��صتعد�د لعقد �صالم مع “�إ�رش�ئيل” وتطبيع عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة حيث ال حل الأ

ن  و�صط من دونها، وقال �إنه عندما ياأتي �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”، فاإن كل �صيء يتغري الأ �ل�رشق �الأ

�صد �إن “�إ�رش�ئيل” حتتل  لل�صالم قوة كبرية. ورد�ً على �صوؤ�ل عن و�صفه “�إ�رش�ئيل” بالعدو، قال �الأ

ر��صي �ل�صورية، ومن �لطبيعي �أن تكون عدوة لها. �إال �أنه ال يوؤمن باحلرب، و�إمنا مببد�أ  جزء�ً من �الأ

.
35

�لردع

جر�ء  ويف ت�رشيح �آخر �أجرته �لـ بي بي �صي BBC مع �لرئي�ص �ل�صوري، قال �إن بالده م�صتعدة الإ

�إن  �صد،  �الأ وقال  و�صط.  �الأ �ل�رشق  يف  لل�رش�ع  �صلمياً  حالً  تريد  و�أنها  “�إ�رش�ئيل”،  مع  حمادثات 
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�لطرف  بوجود  منهما  كل  تقبل  و�أن  جنب،  �إىل  جنباً  ب�صالم  �لعي�ص  و“�إ�رش�ئيل” يكنهما  �صورية 

�رش�ئيلية �حلالية قوية مبا ي�صمح بتحقيق  �صد قال �إنه غري و�ثق من �أن �حلكومة �الإ خر. ولكن �الأ �الآ

.
36

�ل�صالم معها

ن �لظروف مل  جر�ء مفاو�صات معها بالرف�ص، الأ “�إ�رش�ئيل” ردت على دعوة �صورية الإ �إال �أن 

�رش�ئيلي �صورية باأنها د�عمة  تن�صج بعد للمفاو�صات مع �صورية. و�تهم مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ

�رش�ئيلي �صمعون برييز  رهاب”. ورف�صت �صوريا �لدعوة �لتي وجهها نائب رئي�ص �لوزر�ء �الإ لـ“�الإ

�صد لزيارة �لقد�ص، وقالت �إن �ل�صالم ال يكن �أن يتحقق  Shimon Peres، للرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ

.
37

عب زيار�ت بروتوكولية مرفو�صة

خر يف �ملوقف �ل�صوري من �لق�صية �لفل�صطينية يف عام 2006، هو تلميح �لقيادة  و�لتطور �ملهم �الآ

�ل�صورية باأنها �صوف تعمل على ��صرتد�د ه�صبة �جلوالن �ل�صورية �ملحتلة ب�صتى �لو�صائل مبا فيها 

“�إ�رش�ئيل” هي جزء ال  �أن مرتفعات �جلوالن �لتي حتتلها  �لتاأكيد على  �ملقاومة �مل�صلحة. و�أعادت 

ر��صي �ملحتلة. موؤكدة على �أنها �صت�صرتدها عب �لطرق �ل�صلمية �إن �أمكن، �أو من خالل  يتجز�أ من �الأ

 .
38

و�صائل �أخرى �أولها �ملقاومة

 ،ABC �صبانية  �إيه بي �صي �الإ �لتوجه يف لقاء �صحفي مع �صحيفة  �ل�صوري هذ�  �لرئي�ص  �أكد  كما 

و�عتب �أن �حلديث عن مقاومة لي�ص قر�ر�ً حكومياً، وعندما يدرك �ل�صعب �أن �لكلمات �لتي تدور حول 

�ل�صالم ز�ئفة، فاإنه يلك �حلق �مل�رشوع يف �لدفاع عن نف�صه، و�إذ� �أر�د �ل�صعب �ل�صوري �ملقاومة عن 

طريق �ل�صالح فاإن �حلكومة �ل�صورية لن متنعه. وقال �إنه يريد �أن يكون �إيجابياً، لكن لي�ص بو�صعه ذلك 

 .
39

يف �لوقت �لذي مل يعد هناك �صيء يف �ملنطقة ي�صري �إىل �ل�ّصري يف درب �ل�صالم

4. موقف لبنان: 

2006 من خالل موقفه من �لوجود �لفل�صطيني يف  تعامل لبنان مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �صنة 

�رش�ئيلي على لبنان و�صمود حزب  لبنان، ونتائج �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، و�لعدو�ن �الإ

�هلل �أمامه. 

�لعام  مطلع  يف  �أكد  فقد  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  �لفل�صطيني  بالوجود  يتعلق  وفيما 

رئي�ص �للجنة �للبنانية، �ملكلفة مبلف �حلو�ر مع �لفل�صطينيني، �ل�صفري خليل مكاوي �أن قطار �حلو�ر 

مع �لفل�صطينيني ي�صري ب�صكل جيد، و�أن �لعمل جاٍر على �أكرث من خط و�صعيد ال�صتكمال خمتلف 

جو�نبه؛ و�أن لبنان على �ت�صال مع عدد من �لدول �ملانحة من �أجل تاأمني �ملال �لالزم لتمويل �مل�صاريع 

�ل�صالح  وبخ�صو�ص  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  د�خل  �لتحتية  و�لبنى  و�ل�صحية  �خلدماتية 

مر، معتب�ً �أن هناك �إجماعاً لبنانياً �صعبياً  �لفل�صطيني �ملوجود يف �ملخيمات، فاإنه ال م�صاومة يف هذ� �الأ

طالق لهذ� �ل�صالح، �لذي يجب �إنهاوؤه، مع �لتاأكيد باأن لبنان  ور�صمياً على عدم وجود مبر على �الإ

 .
40

مر لن يخو�ص معارك مع �لفل�صطينيني يف هذ� �خل�صو�ص، ولكن �ملطلوب تفّهم �الأ
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يف  �للبنانية  �حلكومة  مو�فقة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �للبناين  �ملوقف  تطور�ت  �صمن  وكان 

�جتماع جمل�ص �لوزر�ء يف 2006/1/5، على �إقامة متثيل دبلوما�صي فل�صطيني يف لبنان، من خالل 

فتح مكتب ولي�ص �صفارة فل�صطينية يف بريوت. و�أعلن فوؤ�د �ل�صنيورة، �أن جمل�ص �لوزر�ء �للبناين قد 

مور �ملتعلقة بالفل�صطينيني  و�فق على �إعادة فتح مكتب منظمة �لتحرير يف لبنان بهدف عالج جميع �الأ

يف �ملخيمات. �إال �أنه �أكد على �رشورة �صبط �ل�صالح �لفل�صطيني يف �ملخيمات وتنظيمه.

�لفل�صطينية يف لبنان، بادئاً  2006/5/15 مهامه كممثل ملنظمة �لتحرير   وت�صلم عبا�ص زكي يف 

هذه �ملهام بتقدمي �أور�ق �عتماده �إىل وزير �خلارجية فوزي �صلوخ، وموؤكد�ً على �لقيام بكل ما يلزم 

لت�صهيل �لعالقات �للبنانية - �لفل�صطينية يف �مل�صتقبل. 

وفيما يتعلق مبوقف لبنان من فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، فلم ي�صدر موقف ر�صمي 

بهذ� �خل�صو�ص، و�إن كان �حلدث قد حظي باهتمام ر�صمي وترحيب �صعبي. فقد هناأ فوؤ�د �ل�صنيورة 

من  �خلطوة  لهذه  ملا  �النتخابات،  يف  حما�ص  عليها  ح�صلت  �لتي  �لنتائج  على  م�صعل،  خالد  هاتفياً 

�أهمية كبرية يف تاأكيد وتر�صيخ �لنظام �لديوقر�طي يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، وما تدل عليه 

�إىل  متقدمة  خطوة  �لنتيجة  هذه  تكون  �أن  �ل�صنيورة  ومتنى  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  لدى  حيوية  من 

مام لدعم حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. كما دعا فوزي �صلوخ �ملجتمع �لدويل �إىل �حرت�م خيار�ت  �الأ

يَّد ت�صكيل حكومة فل�صطينية 
�لت�رشيعية، و�أ �لتي تكر�صت بنتائج �النتخابات  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

وطنية، متثل جميع فئات �ملجتمع �لفل�صطيني وتكون يف خدمة �لفل�صطينيني. و�عتب �صليم �حل�ص، 

�أن �ل�صعب �لفل�صطيني قال كلمته يف �النتخابات وعلى �لعامل �أن يحرتم �إر�دته. 

يف  بفوزها  حما�ص  حركة  م�صعل،  خالد  مع  هاتفي  �ت�صال  يف  �هلل  ف�صل  ح�صني  حممد  وهناأ 

�حلركة  يف  �لنجاح  على  حما�ص  ت�صميم  وتاأكيده  م�صعل،  �أطلقها  �لتي  �ملو�قف  مقدر�ً  �النتخابات، 

�حلو�ر  تفعيل  �رشورة  على  و�أكد  �رش�ئيلي.  �الإ �الحتالل  مقاومة  يف  جنحت  كما  �صالحية،  �الإ

�لدول  م�صوؤولية  على  و�صدد  د�خلية،  فتنة  ح�صول  على  �لرهانات  و�إ�صقاط  �لد�خلي  �لفل�صطيني 

مني �لعام حلزب �هلل �ت�صاالً هاتفياً  �أجرى �الأ �لفل�صطيني. كما  �صالمية يف دعم �ل�صعب  �لعربية و�الإ

له ولقيادة حما�ص �لتوفيق يف  �إياه بالفوز �لكبري �لذي حققته حركة حما�ص، متمنياً  مب�صعل مهنئاً 

مني �لعام للحزب �ل�صيوعي �للبناين خالد حد�دة مب�صعل  مو�جهة �ال�صتحقاقات �ملقبلة. و�ت�صل �الأ

هذه  ��صتكمال  �آمالً  �حلركة،  قيادة  يف  �مل�صوؤولية  حتمل  على  م�صعل  قدرة  على  حد�دة  و�أكد  مهنئاً، 

حقوق  �نتز�ع  يف  تنوعاتها  بكل  �ملنا�صلة  �لفل�صطينية  �لقوى  توحيد  نحو  جدية  بخطو�ت  �خلطوة 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص وحق  �ل�صعب �لفل�صطيني، وب�صكل خا�ص يف 

�لعودة لكل �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل ديارهم. وطالب حزب �هلل دول �لعامل، �لتعود على فوز حركة 

و�صط، وعلى  �صالمية بات ظاهرة �آخذة يف �الت�صاع يف �ل�رشق �الأ حما�ص، وقال �إن �نت�صار �ملقاومة �الإ

.
41

دول �لغرب تقبل ذلك ومو�جهة �أبعاده
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وتو�صل موؤمتر �حلو�ر �للبناين �إىل تفاهم على �آلية جلمع �ل�صالح �لفل�صطيني خارج �ملخيمات،  

يف  �ملوؤمترون  وو�فق  �لفل�صطينية.  و�لف�صائل  �للبنانية  �حلكومة  بني  �حلو�ر  تفعيل  قاعدة  على 

– �لفل�صطيني، يبد�أ بعدها جمع �ل�صالح  2006/3/6 على �إعطاء مهلة �صتة �صهور للحو�ر �للبناين 

�أن ت�صاند �حلكومة جلنة منبثقة عن موؤمتر  �ملخيمات و�صبطه يف د�خلها، على  �لفل�صطيني خارج 

�حلو�ر  مو�كبة  عاتقها  على  وتاأخذ  ول،  �الأ �ل�صف  من  مب�صوؤولني  طر�ف  �الأ فيها  تتمثل  �حلو�ر، 

�أن  كما  �حلكومة.  لدى  باأعمالها  �صهري  تقرير  �إيد�ع  وتتوىل  �لفل�صطينية،  بالف�صائل  و�الت�صال 

�إعادة  مع  وعناية،  �هتمام  كل  للفل�صطينيني  �ملدنية  �حلقوق  �إيالء  �رشورة  على  تو�فقو�  �ملوؤمترين 

�أهمية  على  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صدد  �أمامهم.  �لعمل  فر�ص  زيادة  �أجل  من  �للبناين  �لقانون  يف  �لنظر 

�صدور  �إىل  �لر�صا�ص  يوجه  باأن  يقبل  لن  �أنه  مكرر�ً  �لفل�صطيني،  �ل�صالح  جلمع  كاأ�صا�ص  �حلو�ر 

�لفل�صطينيني، �أو �لدخول معهم يف �صد�م ع�صكري، �آمالً بتجاوب �لف�صائل مع قر�ر جمل�ص �لوزر�ء، 

�لدويل،  �ملجتمع  على  لل�صغط  �لعربية  �لدول  مع  بالتعاون  �ل�رشيع  �لتحرك  �رشورة  على  م�صدد�ً 

UNRWA( لرفع  ونرو�  غاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني )�الأ مم �ملتحدة الإ من خالل وكالة �الأ

لرت�جع  حماولة  �أي  من  حمذر�ً  لهم،  تقدمها  �لتي  و�لرتبوية  ن�صانية  و�الإ �لطبية  �خلدمات  م�صتوى 

.
42

م�صتوى �خلدمات من خالل خف�ص �ملو�زنة �ملحددة لها

مكاوي  خليل  �ل�صفري  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  ل�صوؤون  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  و�أكد 

�أو�صاع  لتح�صني  ومتكاملة  �صاملة  خطة  تنفيذ  يف  بد�أت  �للبنانية  �حلكومة  �أن   ،2006/3/26 يف 

لعالج  متهيد�ً  د�خلها،  و�مل�صاعب  و�صاع  �الأ در��صة  خالل  من  �ملخيمات،  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني 

�لتوتر وحت�صني ظروف �حلياة  �لت�صنجات وعالج بوؤر  �لتي يعاين منها �صكانها و�إز�لة  �مل�صكالت 

�خل�صو�ص  هذ�  يف  �حلكومة  خطة  �أن  و�أو�صح  لبنان.  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  و�ملعي�صية  �ليومية 

ول، يتمثل يف تكليف وزر�ء �خلدمات بالنزول لزيارة �ملخيمات و�لوقوف على  تنق�صم �إىل ق�صمني: �الأ

عد�د  �أما �لق�صم �لثاين من �خلطة، في�صمل �الإ مر �لذي حدث فعالً.  و�صاع �مليد�نية فيها، وهو �الأ �الأ

ملوؤمتر للدول �ملانحة و�لد�عمة لل�صلطة �لفل�صطينية و�لدول �لغربية، �إ�صافًة �إىل عدد من �لدول �لعربية 

ر��صي  )يف �صيغة موؤمتر دويل( لالتفاق على متويل خطة �لنهو�ص باملخيمات �لفل�صطينية على �الأ

�للبنانية، و�لتي توقع �أن تكلف ماليني �لدوالر�ت، وقال �إن �حلكومة �للبنانية تعمل حالياً على �تخاذ 

جر�ء�ت �لكفيلة بال�صماح للفل�صطينيني �ملقيمني يف �ملخيمات، مبمار�صة �ملهن �لتي مل يكن م�صموحاً  �الإ

 .
43

ن مبمار�صتها يف لبنان، مثل �لطب و�لهند�صة و�ملحاماة وغريها لهم حتى �الآ

عن  �ل�صيا�صية،  �مل�صائل  ف�صل  على  عملت  �للبنانية  �حلكومة  �أن  على  �ل�صنيورة،  فوؤ�د  و�أكد 

�صا�صية لل�صعب �لفل�صطيني �ملقيم يف لبنان. و�أنها �صعت  ن�صانية �الأ معاجلة �ل�صوؤون �الجتماعية و�الإ

يف  ما�صية  �حلكومة  �إن  وقال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  خدمة  يف  للم�صاعدة  �ملتاحة  �إمكاناتها  و�صع  �إىل 

خوة �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان، ك�صيوف موؤقتني وكاأخوة معززين �إىل �أن يعودو� �إىل  رعاية �الأ

ديارهم. و�صدد �ل�صنيورة على �أن زيارة �لوزر�ء �إىل �ملخيمات لن تكون زيارة يتيمة. و�حلكومة يف 
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هذ� �ملجال �صتبذل كل �مل�صتطاع للقيام بكل ما يكنها، مبا يف ذلك حث �ملنظمات �لدولية على �لقيام 

بو�جباتها و�لتز�ماتها جتاه �لالجئني �لفل�صطينيني. و�أعلن خليل مكاوي �أن �خلطوة �لتالية هي در�ص 

ملفات عدد ال باأ�ص به من �ملطلوبني للق�صاء �للبناين �ملوجودين د�خل �ملخيمات، و�لذين يدعون �أنهم 

�إىل  �لوز�رية  �للجنة  “بعد زيارة  نهائياً. وتابع  �لق�صائية  �أو�صاعهم  لبت  مل يرتكبو� جرماً، متهيد�ً 

�ملخيمات �أخري�ً، نحن يف طور �لتح�صري لزيارة خميم عني �حللوة...، و�صنفي بالوعد �لذي قطعناه 

.
باأن هذه �لزيارة لي�صت �آخر �ملطاف بل �أوله”44

وكان ت�صور حزب �هلل للملف �لفل�صطيني ب�رشورة �لتعاطي مع �أربعة مبادئ رئي�صية:

تتم  �أن  �ملقبول  غري  ومن  منية.  و�الأ و�ل�صيا�صية  ن�صانية  �الإ �أبعاده  يف  متكامل  �مللف  هذ�  �إن  �أ.    

منية فقط. مقاربته من �لز�وية �الأ

�ص�ص و�لقو�عد �لالزمة لتنظيم �لعالقات �للبنانية - �لفل�صطينية. �رشورة و�صع �الأ ب. 

�رشورة تنظيم �لوجود �لفل�صطيني. ج. 

�ل�صبيل �لوحيد و�ل�صحيح و�ملجدي للتعاطي مع هذ� �مللف هو عب حو�ر لبناين - فل�صطيني  د. 

جاد وحقيقي وبناء.

�أما عنا�رش �حلل �لتي تو�صلت �إليها قيادة �حلزب و�فرت�صتها فهي تقوم على:

   �أ. حتقيق �إجماع وطني لبناين - فل�صطيني �صامل على �لتم�صك بحق �لعودة ورف�ص �لتوطني.

�ملالئمة  ن�صانية  �الإ �لظروف  وتوفري  و�الجتماعية  ن�صانية  �الإ حقوقهم  �لفل�صطينيني  �إعطاء  ب. 

لهم.

�إز�لة �ل�صالح خارج �ملخيمات. ج. 

 د.  تنظيم �ل�صالح د�خل �ملخيمات.

.
45

ويطابق حزب �هلل يف موقفه مع ما تو�صل �إليه موؤمتر �حلو�ر �لوطني �للبناين

�ملطالبة  على  وجممعون  و�لتوطني،  �لتجني�ص  رف�ص  على  جممعون  لبنان  يف  �لفل�صطينيون 

كافية  حقيقية  حماية  ب�صمان  �للبنانية  �لدولة  يطالبون  كما  و�الجتماعية.  ن�صانية  �الإ باحلقوق 

للفل�صطينيني، قبل �أن تقوم باأية �إجر�ء�ت لتنظيم �أ�صلحتهم وجمعها، خ�صو�صاً يف �ملخيمات؛ حيث 

عانو� من �لعديد من �ملذ�بح يف �لفرت�ت �ملا�صية. ويرون �أنه يجب �أن يتم �لتعامل مع ملفهم على �أ�صا�ص 

�صيا�صي ولي�ص على �أ�صا�ص �أمني. وعلى �أي حال، فقد تر�جع مو�صوع جمع �ل�صالح �لفل�صطيني من 

�رش�ئيلي على  �صد�رة �الهتمامات يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2006، ب�صبب �الن�صغال بالعدو�ن �الإ

زمة �لد�خلية �للبنانية. لبنان، وب�صبب �الأ

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي
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تمُعتب �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

يف  و�ملهمة  �لفاعلة  �لدول  من 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  وتوؤثر  تتاأثر  �لتي  �لقليلة  �لعربية  �لدول  ومن  �لعربي،  �ل�صيا�صي  �لنظام 

دون �أن تكون من دول �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”. ومن هنا تاأتي �أهمية ��صتعر��ص عالقتها بالق�صية 

�لفل�صطينية. 

�عتبت �ل�صعودية �أن قلق دول �لعامل من فوز حما�ص غري مبر. وقال �ل�صفري �ل�صعودي لدى 

�لواليات �ملتحدة تركي �لفي�صل، “�إن فوز حما�ص يجب �أن ال يمُثري قلق �أي من �لعو��صم �لعربية �أو 

�رش�ئيلي  �الإ لل�رش�ع  �ملتمثلة يف حٍل  بتعهد�ته،  �لدويل  �ملجتمع  �لتزم  خرى، طاملا  �الأ �لدول  عو��صم 

�صعود  �ل�صعودية  �خلارجية  وزير  وحذر  جنب”.  �إىل  جنباً  تعي�صان  دولتني  على  قائمٍ  �لفل�صطيني 

�إن  “كارثياً”. وقال  ن وقفها �صيكون  �لفل�صطينية الأ لل�صلطة  �مل�صاعدة  �لفي�صل، من خطورة وقف 

ن هي حكومة، و�إنهم �صيت�رشفون ب�صكل م�صوؤول كحكومة. و�عتب �أن  حما�ص كانت حركة، و�الآ

على �ملجتمع �لدويل �أن يرى �أوالً ماذ� �صتعمل هذه �حلكومة، بدالً من �أن يحكم على حما�ص طبقاً للغة 

.
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�لتي كانت ت�صتخدمها عندما كانت حركة

حما�ص،  جناح  بعد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملالية  م�صاعد�تها  وقف  �ل�صعودية  �حلكومة  ورف�صت 

مالياً،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صاعدة  يف  �صت�صتمر  بالده  باأن  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  و�رشَّح 

�لتعاي�ص  �لقبول مببد�أ  حتى يف وجود حكومة تر�أ�صها حركة حما�ص. و�أنها �صت�صجع حما�ص على 

�ململكة  لزيارة  �ل�صعودية دعوة ر�صمية خلالد م�صعل  و�إ�رش�ئيلية. ووجهت  فل�صطينية  يف دولتني، 

يف  �لتز�ماتها  ��صتمر�ر  على  حما�ص،  لوفد  �ل�صعودية  و�أكدت  �خلرطوم.  قمة  �نعقاد  قبل  للت�صاور، 

دعم �ل�صعب �لفل�صطيني و�صلطته �صيا�صياً ومالياً. و�أبلغ �لوفد �لفل�صطيني �مل�صوؤولني �ل�صعوديني 

�لتز�م حما�ص �لهدنة، على �لرغم من �العتد�ء�ت �لتي ترتكبها “�إ�رش�ئيل”، و�أنها ال يكن �أن تعار�ص 

�ملوقف �لعربي. 

كما ز�ر �لريا�ص وزير �خلارجية �لفل�صطينية حممود �لزهار، و�أكدت �ل�صعودية له عزمها على 

دفع �مل�صاعد�ت �ملتوجبة عليها �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب مقرر�ت �جلامعة �لعربية، و�لبالغة 

ول/ �أكتوبر 2005 �إىل منت�صف ت�رشين  92.4 مليون دوالر عن �لفرتة �ملمتدة من منت�صف ت�رشين �الأ

ول/ �أكتوبر 2006. �الأ

�لقمة  يف  مبارك،  ح�صني  �مل�رشي  �لرئي�ص  مع  �جتماعه  خالل  �هلل  عبد  �ل�صعودي  �مللك  و�صدد 

وحث  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  خيار�ت  �حرت�م  �رشورة  على  �ل�صيخ،  �رشم  منتجع  يف  جمعتهما  �لتي 

�لزعيمان حركة حما�ص على �العرت�ف باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرتها قمة بريوت عام 2002 

و�لتي تت�صمن �عرت�فاً �صمنياً بـ“�إ�رش�ئيل”. 

ومن جهة ثانية، جددت �ل�صعودية مبادرتها �لتي كان قد و�فق عليها �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب يف 

رابعًا: موقف اململكة العربية ال�شعودية
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قمتهم يف بريوت عام 2002، حلل �صلمي يف �ملنطقة، وباأنها �مل�صار �ل�صحيح و�لوحيد لعملية �ل�صالم. 

ودعا وزير �خلارجية �ل�صعودي، �لفل�صطينيني �إىل توحيد مو�قفهم �ل�صيا�صية من “�إ�رش�ئيل” و�إىل 

ن هناك  طار الأ حتديد موقف و��صح من �ملبادرة �لعربية. وقال: “�أمتنى �أن تت�صح �لروؤى يف هذ� �الإ

و�مل�صوؤولية  باجلدية  للنا�ص  للتحدث  فر�صة  وهناك  �ل�صالم،  عملية  �إطالق  عادة  الإ دولياً  �إجماعاً 

 .
�ملطلوبة بهذ� �خل�صو�ص”47

و�رشح �صعود �لفي�صل موقف بالده من عملية �لت�صوية، وطالب باإحياء م�صرية �ل�صالم، وهذ� 

حد�ث  �أن �الأ �لقائم على دولتني يف وقت معقول، خا�صًة  �أجل حتقيق �حلل  يتطلب تعاوناً جاد�ً من 

�ملعنية. وبنيَّ  طر�ف  �الأ �أمن وم�صالح  �إىل حلول ع�صكرية حتفظ  �لتو�صل  ��صتحالة  �أثبتت  خرية  �الأ

�ل�صالم  نتائج ف�صل عملية  �لدرو�ص من  �ليوم ال�صتخال�ص  �أن هناك حاجة ملحة  وزير �خلارجية 

جر�ئية و�ملرحلية، و��صتنفاذ �جلهد  �ل�صابقة و�لتي كانت، ب�صبب �ملبالغة يف �لرتكيز على �لق�صايا �الإ

يف حماولة و�صع ترتيبات �أمنية موؤقتة و�إجر�ء�ت تبادل �لثقة، كانت تف�صي عملياً �إىل متكني “�أعد�ء 

�لذي تتقاطع عبه جميع تلك  �أن مفتاح �حلل  �لعملية برمتها. و�أكد  �ل�صالم” من تهديد وتقوي�ص 

�رش�ئيلي، و�لذي  �الإ �لفل�صطيني -  �ل�صالم حلل �ل�رش�ع  �إحياء م�صرية  زمات، يكمن بال �صك يف  �الأ

�أن ��صتمر�ر  زمات، م�صدد�ً على  �إىل حلول ناجعة لبقية �الأ يوؤثر ��صتمر�ره �صلباً يف فر�ص �لتو�صل 

عدم  ملبد�أ  فا�صحاً  و�نتهاكاً  �لدويل،  للقانون  �صارخاً  حتدياً  ثل  يمُ لفل�صطني،  �رش�ئيلي  �الإ �الحتالل 

و�صدد  �لدولية.  �ل�رشعية  بقر�ر�ت  م�صيناً  و��صتهتار�ً  بالقوة،  �لغري  �أر��صي  على  �ال�صتيالء  جو�ز 

و�صط، و�صلت �إىل مرحلة ال يكن فيها �لقبول باملزيد  �لوزير �ل�صعودي على �أن �مل�صكلة يف �ل�رشق �الأ

من �لت�صويف و�ملماطلة، و�جرت�ر �لف�صل تلو �لف�صل، وهذ� ما ي�صع �ملجتمع �لدويل برمته، وخا�صًة 

قو�ه �لفاعلة وجهاً لوجه �أمام حتمية حتمل �مل�صوؤولية �لكاملة يف و�صع �حلل �ل�صلمي �لعادل و�لد�ئم، 

و�ملتو�فق مع مبادئ �ل�رشعية �لدولية مو�صع �لتطبيق �لفعلي و�لعاجل. وبنيَّ �أن �أ�ص�ص �حلل و��صحة 

�ص�ص  مريكي بالدعوة �إىل حٍل قائٍم على دولتني، وهي �الأ ومعروفة، وهي �لتي عب عنها �لرئي�ص �الأ

�أجمعت  �لتي  �لعربية لل�صالم،  �ملبادرة  �ل�صلة، ومع  �لدولية ذ�ت  �ل�رشعية  �لتي تت�صق مع قر�ر�ت 

عليها �لدول �لعربية منذ قمة بريوت، ور�أى �أن �حلاجة ملحة �إىل �أن تقرتن هذه �لروؤية ببنامج عمل 

.
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و��صح، له �إطار زمني حمدد

وو�صف �مللك عبد �هلل يف نهاية �لعام، �ملنطقة �لعربية باأنها خز�ن مليء بالبارود ينتظر �رش�رة 

لينفجر، وباأنها حما�رشة بعدد من �ملخاطر، الفتاً �إىل خطورة �لو�صع يف لبنان و�لعر�ق وفل�صطني. 

�النق�صام  خطورة  من  حمذر�ً  �لعربية،  مة  لالأ �صا�صية  �الأ �لق�صية  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�عتب 

�حتالل  بني  ز�لت  ما  �لتي  �لغالية،  فل�صطني  ق�صية  هي  �صا�صية  �الأ “ق�صيتنا  وقال:  �لفل�صطيني. 

�إىل �ملاأ�صاة �لد�مية نظرة �ملتفرج،  �أو ح�صيباً، وجمتمع دويل ينظر  عدو�ين بغي�ص، ال يخ�صى رقيباً 

.
خطر على �لق�صية”49 �صقاء هو �الأ وخالف بني �الأ
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على  مهماً  تطور�ً   ،2006 عام  �صهد 

�لعربية  �لدول  بني  �لتطبيع  �صعيد 

و“�إ�رش�ئيل”، فقد ��صتطاعت “�إ�رش�ئيل” �أن حتقق �خرت�قات يف جبهة �لتطبيع �القت�صادي �لر�صمي 

مع �لدول �لعربية، ولكنها مل تنجح على �مل�صتوى �ل�صعبي. ولعبت �لواليات �ملتحدة دور�ً مهماً يف 

�لتبادل  زيادة  على  �لتطبيع  ز  وتركَّ معها.  �قت�صادية  عالقات  قامة  الإ �لعربية  �لدول  على  �ل�صغط 

�لتجاري بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية، وتبادل �لزيار�ت �لر�صمية. 

وبد�أ �لعام بتوقيع �تفاق بني �لواليات �ملتحدة و�لبحرين كاأول دولة يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

ردن و�ملغرب،  توقع �تفاق �لتجارة �حلرة مع �لواليات �ملتحدة، و�لثالثة بني �لدول �لعربية بعد �الأ

�رش�ئيلية.  ويوؤدي هذ� �التفاق �إىل توقف �لبحرين عن مقاطعة �لب�صائع �الإ

ز�ر ياكوف هاد��ص هاندل�صمان Yacov Hadas Handelsman، �ملدير �لعام  ويف 2006/3/13 

�رش�ئيلية،  �الإ �خلارجية  وز�رة  يف  �ل�صالم  بعملية  �ملكلفة  و�صط  �الأ �ل�رشق  �صوؤون  د�رة  الإ �مل�صاعد 

�ملوريتانيني  �مل�صوؤولني  مع  وبحث  بـ“�إ�رش�ئيل”،  تعرتف  �لتي  �لثالثة  �لعربية  �لدولة  موريتانيا، 

ت  تعزيز �لتعاون و�لعالقات بني �لبلدين، على �لرغم من �لرف�ص �ل�صعبي �ملوريتاين للزيارة. وعبَّ

�لنخب �ل�صيا�صية و�لقوى �ل�صعبية �ملوريتانية عن رف�صها لت�رشيحات وزير �خلارجية �ملوريتانية 

�لعالقات  دليل على متانة  �النتقالية  �أن وجوده يف �حلكومة  فيها  �أعلن  �لتي  �أحمد،  �صيد  �أحمد ولد 

�ملوريتانية مع “�إ�رش�ئيل”. وقال �لقيادي �ل�صيا�صي �لبارز حممد جميل من�صور، “�إن �لوزير كرر 

�لرجل يعتبها م�صاألة �صخ�صية،  �أن  �لتي يبدو  �ل�صهيوين،  �لكيان  �لو�هية للعالقة مع  �مل�صوغات 

جعلت وجوده يف �حلكومة دليل بقاء هذه �لعالقة”. و�أ�صاف: “ما كنت �أظن �ملو�صوع م�صدر فخر، 

�صف و�ال�صمئز�ز و�لتقزز”. وندد حزب �ل�صو�ب  بل كنت وما زلت موقناً �أنه مدعاة للخجل و�صبب لالأ

�رش�ئيلي، وطالب  �ملوريتاين، وهو �أحد �أهم �لت�صكيالت �ل�صيا�صية يف موريتانيا، بزيارة �مل�صوؤول �الإ

 .
�ل�صلطات �ملوريتانية بقطع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” �لتي �صماها بـ“�لكيان �لقاتل و�ملفرت�ص”50

 QIZ وعلى �صعيد �لتطبيع �القت�صادي، فقد �رتفعت ن�صبة �ل�رشكات �مل�صاركة يف �تفاقية �لكويز

حتى  �مل�رشية  �ل�رشكات  �إجمايل  من   %25.7 �إىل  �صكندرية  �الإ حمافظة  يف  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني 

نهاية �أيار/ مايو 2006. و�أ�صار تقرير وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �إىل �ت�صاع نطاق �لتعاون �مل�رشي- 

�ل�رشكات  �إجمايل  ويبلغ  �لغذ�ئية.  �ملنتجات  �رشكات  بدخول  �لكويز  �تفاقية  �إطار  يف  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيليني �إىل 257  �مل�رشية �مل�صاركة يف �تفاقية �لكويز 606 �رشكات. وت�صاعفت �أعد�د �مل�َصدِّرين �الإ

.
ول من �صنة 512006 �رش�ئيلية مل�رش بن�صبة 148.5% خالل �لربع �الأ �َصدِّر�ً. وز�دت �ل�صادر�ت �الإ ممُ

وزير  �أوقف  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �صد  �مل�رشية  �ل�صعبية  �ل�صغوط  وب�صبب 

بخ�صو�ص  �رش�ئيلية  �الإ ونظريتها  وز�رته  بني  �ملحادثات  جميع  جر�نة،  زهري  �مل�رشي  �ل�صياحة 

كما   .2006 �صيف  يف  لبنان  على  �رش�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  ب�صبب  بينهما،  �مل�صرتك  �ل�صياحي  �لرتويج 

خام�شًا: التطورات يف جمال التطبيع
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�أوقفت م�رش �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” بخ�صو�ص تطبيق �ملرحلة �لثانية من �تفاقية �لكويز، �لتي 

مريكية. وجاءت تلك �خلطوة  ت�صمح ل�صلع م�رشية �أخرى بخالف �ملن�صوجات �لدخول �إىل �ل�صوق �الأ

جبارها على  “�إ�رش�ئيل”، الإ �إطار ما و�صفته باإجر�ء�ت عقابية، �تخذتها �حلكومة �مل�رشية �صد  يف 

�صريين لدى حزب �هلل. �رش�ئيليني �الأ زمة �جلنديني �الإ وقف عدو�نها �صد لبنان، و�لقبول بت�صوية الأ

�إال �أن م�رش ��صتمرت يف بيع �لغاز �لطبيعي لـ“�إ�رش�ئيل”، فقد باعت مليار� مرت مكعب منه باأ�صعار 

�إىل �صتة مليار�ت مرت  “�إ�رش�ئيل” �أنها تخطط لزيادة حجم ��صتهالكها من �لغاز  فَّ�صة. و�أعلنت  خممُ

.
مكعب �صنوياً بحلول عام 522020

مدر�صي  من  معظمهم  �أردنياً   18 من  يتكون  �أردين  وفد  “�إ�رش�ئيل”  ز�ر  �آخر،  �صعيٍد  وعلى 

�جلامعات �خلا�صة، وممثلني عن �لهيئة �لعامة لنقابة �ملحامني و�جلمعية �لعلمية �مللكية وموؤ�ص�صة 

ذ�عة و�لتلفزيون ومنظمات تعاونية ونا�رشي و�أ�صحاب �صحف �أ�صبوعية، وموؤ�ص�صات جمتمع  �الإ

مدين و�صعر�ء و�أدباء مغمورين. و��صتغرقت �لزيارة 20 يوماً بدعوة من �ملعهد �لدويل لله�صتدروت 

فل�صطني  �غت�صاب  ذكرى  مع  �لزيارة  وتز�منت   .International Institute of the Histadrut

و�الحتفاالت بقيام “�إ�رش�ئيل”. و�صملت �لدعوة �مل�صاركة بدورة وبرنامج تطبيعي مع “�إ�رش�ئيل”، 

�لكني�صت، و�ال�صتماع ل�رشح عن  وزيارة تعليمية ملوؤ�ص�صات �حلكم بالقد�ص �ملحتلة، ومنها زيارة 

“�ملحرقة �ليهودية”، وزيارة قب ��صحق ر�بني Yitzhak Rabin، ف�صالً عن زيارة �ملحكمة �لعليا يف 
.
53

�رش�ئيلية �لقد�ص �ملحتلة، ولقاء فعاليات يف �جلامعات �الإ

�لثاين  �لعاملي  �لتجمع  موؤمتر   ،2006/6/9 يف  عّمان  يف  �لدينية  للدر��صات  �مللكي  �ملعهد  وعقد 

�أكاديي يثلون �لعديد من دول �لعامل، على   1,500 و�صط مب�صاركة �أكرث من  لدر��صات �ل�رشق �الأ

ومدنية  ع�صكرية  �أمريكية  �صخ�صيات  �ملوؤمتر،  يف  وحا�رش  ردن.  و�الأ و�إير�ن  “�إ�رش�ئيل”  ر�أ�صهم 

�صالمية، و�حلرب على  �الإ �لت�صامح، و�لتهديد�ت  مريكي حول:  �الأ للجي�ص  �لتابعة  من كلية �حلرب 

�صالم. و�صم �ملوؤمتر دوالً عربية مل تكن معرتفة بـ“�إ�رش�ئيل”،  رهاب، ودر��صة �لدين �ملقارن يف �الإ �الإ

ب�صبب  �لبيطانية  كاديية  �الأ �ملنظمات  بع�ص  قاطعته  �لذي  �لوقت  يف  و�ل�صعودية،  �لكويت  مثل 

م�صاركة �أكادييني �إ�رش�ئيليني. 

قدت  حمر و�لبحر �مليت. وعمُ وز�د �حلديث يف هذ� �لعام عن م�رشوع قناة �لبحرين بني �لبحر �الأ

يف نهاية �لعام لقاء�ت تطبيعية يف �لبحر �مليت بني �أردنيني و�إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني ودول �أجنبية 

لها �لبنك  طر�ف �لثالثة على �إطالق در��صة جدوى موَّ للبحث يف م�رشوع قناة �لبحرين، �إذ �تفق �الأ

�لدويل بقيمة 15 مليون دوالر. 

و�صلع  مو�د  �أ�صماء  �صتن�رش  �أنها  ردن،  �الأ يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتطبيع  مقاومة  جلنة  و�أعلنت 

�ل�رشكات  �أي�صاً  ت�صمل  قائمة  �صمن  ردنية  �الأ �صو�ق  �الأ يف  تد�ولها  يتم  “�إ�رش�ئيل”  م�صدرها 

�أ�صماء  ن�رش  در��صة  �إن  �لرفايعة،  بادي  �للجنة  رئي�ص  وقال  �مل�صوؤولني.  �صخا�ص  و�الأ و�ملوؤ�ص�صات 
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�صلع �لكيان جاءت يف ظل �صغوط و�ت�صاالت نقابية ومو�طنني يطالبون بتزويدهم و�إطالعهم على 

�أ�صماء �ل�صلع وم�صتورديها ملقاطعتهم. ودعا نقيب �ملهند�صني �لزر�عيني عبد �لهادي �لفالحات، �إىل 

ردنيني  عدم �ل�صماح لـ“�إ�رس�ئيل” باخرت�ق �ملجتمعات �لعربية، و�أ�صدرت �للجنة بياناً تدعو فيه �الأ

.
54

�إىل حتري م�صدر �ل�صلع �ملعرو�صة يف �ل�صوق �ملحلي قبل �رس�ئها

على  للرد  �رس�ئيليني،  �الإ مع  �لتطبيع  ملو�جهة  وطني  موؤمتر  بعقد  ردن  �الأ يف  نا�صطون  وطالب 

ردن. ومن جهة �أخرى، فقد ��صتكى م�صتثمرون خليجيون  �خرت�قات “�إ�رس�ئيل” يف �لتطبيع مع �الأ

من قيام رجال �أعمال �أردنيني بالعمل على مترير ب�صائع �إ�رس�ئيلية �إىل �أ�صو�ق دول خليجية، مثل 

.
55

�ل�صعودية، على �أ�صا�س �أنها ب�صائع �أردنية �أو م�صتوردة من �أوروبا ل�صالح جتار �أردنيني

�لكني�صت  ع�صو�  �صم  �إ�رس�ئيلي  برملاين  وفد  م�صاركة  �لعربية،  �لدول  مع  �لتطبيع  �أوجه  ومن 

مع  لقاء  يف  “�إ�رس�ئيل”،  يف  �حلاكم  كادميا  حزب  من   Amira Dotan دوتان  وعمري�  وهبي  جملي 

�ملجل�س  يف  فتح  حركة  عن  ونو�ب  وتون�س،  و�جلز�ئر  و�ملغرب  وم�رس  ردن  �الأ من  عرب  برملانيني 

 .
56

�لت�رسيعي �لفل�صطيني

ردن  �الأ بني  م�صاريع  ثالثة  بتنفيذ  �لبدء  �رسورة  على  برييز  و�صمعون  �هلل  عبد  �مللك  و�تفق 

“�إ�رس�ئيل” باإغالق  �صتقوم  �ملقابل  ويف  �لبلدين،  يخدم  �لعقبة  يف  دويل  مطار  و�إقامة  و“�إ�رس�ئيل”. 

�لنحا�س ب�صكل  �مليت، و��صتخر�ج  حمر و�لبحر  �الأ �لبحر  قناة مائية تربط بني  �إيالت. و�صق  مطار 

ردين من �حلدود. وحمل برييز معه در��صات و�أور�ق عمل مت حت�صريها من  م�صرتك يف �جلانب �الأ

.
57

�رس�ئيلية ذ�ت �ل�صلة ومن خمت�صني ِقبَل �لوز�ر�ت �الإ

 Gabriel �رس�ئيلي، غربيال ميمون  �صغال �الإ َع �ملدير �لعام لوز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�الأ وَوقَّ

ردين �تفاقاً لتح�صني �ملر�قبة من �أجل �اللتز�م ب�رسوط �تفاقية �لكويز. Maimon، مع نظريه �الأ

م�رس.  �إىل  �صا�صية  �الأ �رس�ئيلية  �الإ �ل�صادر�ت  و�لكيماويات  و�ملالب�س  �لن�صيج  منتجات  �صكلت   

ردن  2006، ويف �الأ 257 ُم�صدِّر�ً يف عام  �رس�ئيليني �لذين يعملون يف م�رس  وبلغ عدد �مل�صدِّرين �الإ

1,325 م�صدِّر�ً. وهناك 27 ُم�صدِّر�ً �إ�رس�ئيلياً موجودون يف �لعر�ق، ويقومون باإدخال �ملو�د �لغذ�ئية 

.
58

مريكية خ�س �إىل �لقو�ت �الأ �صا�صية �إليه، وعلى �الأ و�الأ

ردن كانت �أكرب بلد عربي م�صتورد  �رس�ئيلية ل�صنة 2006 �أن �الأ رقام �لر�صمية �الإ ويظهر من �الأ

من “�إ�رس�ئيل” بقيمة 136.8 مليون دوالر مقابل 116.2 مليون دوالر ل�صنة 2005، تليها م�رس �لتي 

��صتوردت ما قيمته 125.8 مليون دوالر مقابل 93.8 مليون دوالر �صنة 2005، و�صّدرت م�رس ما 

�أما   ،2005 مليون دوالر �صنة   49.1 2006 مقارنة بـ  “�إ�رس�ئيل” �صنة  77.1 مليون دوالر �إىل  قيمته 

مليون دوالر  ردن ف�صّدرت �إىل“�إ�رس�ئيل” ما قيمته 38.3 مليون دوالر �صنة 2006 مقابل 60.9  �الأ

�صنة 2005 )�نظر جدول 4/1(.
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�رسائيلية مع بع�ض الدول العربية 2006-2003  جدول 4/1: ال�صادرات والواردات الإ

(باملليون دولر)59

البلدان

�رسائيلية اإىل: �رسائيلية من:ال�صادرات الإ الواردات الإ

20062005200420032006200520042003

ردن 136.8116.2132.986.838.360.951.444.4الأ

125.893.829.426.477.149.12922.3م�رس

11.111.896.71.71.41.41.2املغرب

 .2006/6/26 �نعقد يف  �لذي  �أبيب،  �لدويل يف تل  �ملا�س  �إمار�تي يف موؤمتر منتجي  و�صارك وفد 

يف  ومركزها  �رس�ئيلية،  �الإ �ملا�س  لبور�صة  �ملناف�صة  �لهيئات  من  دبي  يف  �ملا�س  بور�صة  و�أ�صبحت 

م�صتعمرة ر�مات غان �ملقامة �أو��صط �ل�صهل �ل�صاحلي �لفل�صطيني. ومل تعار�س “�إ�رس�ئيل” �ندماج 

.
60

بور�صة دبي يف �حتاد بور�صات �ملا�س �لعاملي
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�لعا�صمة  فريقي  �الأ �لقرن  �صوؤون  يف  ومتخ�ص�س  �صابق  �صفري  برئا�صة  �إ�رس�ئيلي  وفد  وز�ر 

�ل�صيخ  �صالمية  �الإ �ملحاكم  �حتاد  رئي�س  و�نتقد  رهاب”.  “�الإ مكافحة  بحجة  مقدي�صو،  �ل�صومالية 

م�صاريع  �إقامة  من  وحذر  �ل�صوماليني،  �مل�صوؤولني  مع  و�ت�صاالته  ولقاء�ته  �لوفد  زيارة  �رسيف، 

.
61

�إ�رس�ئيلية يف �ل�صومال

طل�صي  ول مرة يف �لعا�صمة �ملغربية �لرباط يف 2006/4/6، �جتماٌع ملجل�س حلف �صمال �الأ وُعقد الأ

�أجل  من  “�إ�رس�ئيل”،  فيه  �صاركت  �حللف،  يف  ع�صاء  �الأ للدول  �ل�صيا�صيني  و�ملدر�ء   Nato )�لناتو( 

فاق �مل�صرتكة يف �مل�صتقبل. و�صارك يف �الجتماع  تقييم �لتعاون يف �إطار �حلو�ر �ملتو�صطي، وبحث �الآ

26 ممثالً د�ئماً يف جمل�س �حللف، و�صبعة ممثلني لدول �حلو�ر �ملتو�صطي، وهي موريتانيا و�ملغرب 

و�صبل  �ملنطقة،  يف  زمات  �الأ �إد�رة  كيفية  وبحث  و“�إ�رس�ئيل”.  ردن  و�الأ وم�رس  وتون�س  و�جلز�ئر 

 .
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دعم قو�ت �جلانبني، و�لت�صديق على �مل�صاريع �مل�صتقبلية �مل�صرتكة

ويرى مر�قبون �أن �لواليات �ملتحدة ودول غربية تريد �إقامة روؤية �أمنية م�صرتكة، ونظام �أمني 

من  موحد،  جماعي  ب�صكل  �جلنوبية،  �ل�صفة  يف  �ملتو�صطية  �لدول  و��صتقر�ر  م�صالح  فيه  تت�صابك 

“�إ�رس�ئيل”. و�أن ما ف�صلت يف حتقيقه  �ملتو�صط عالقات مع  �لعربية يف جنوب  �لدول  �أن تقيم  �أجل 

�تفاقيات �أو�صلو مع �لفل�صطينيني، من تطبيع �لعالقات �لع�صكرية بني “�إ�رس�ئيل” و�لدول �لعربية، 

طل�صي، مبقاربة خمتلفة �أكرث ذكاء، و�أقل �إثارة و��صتفز�ز�ً مل�صاعر  �نتقل �إىل مهمة ينجزها �حللف �الأ

.
63

�ملعرت�صني على �لتطبيع

ردن وم�رس و�جلز�ئر و�ملغرب وموريتانيا وتون�س(،  و�أجرت “�إ�رس�ئيل” و�صت دول عربية )�الأ

طل�صي، تدريبات م�صرتكة يف �لفرتة ما بني 8-2006/9/13 يف جزيرة  ومر�قبني من حلف �صمايل �الأ

 .
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كريت �ليونانية

يف  �لتون�صية  جربة  بجزيرة  �لغريبة  معبد  �إىل  يهودي  �آالف  خم�صة  لزيارة  ترتيبات  جرت  كما 

.
65

�لفرتة 15-2006/5/16، حيث �أقامو� �حتفاالً دينياً، كما �جتمع معهم وزير �ل�صياحة �لتون�صي

 ،2006/4/25 يف  �نعقد  �لذي  ديان،  �الأ حلو�ر  �لر�بع  �لدوحة  موؤمتر  يف  �إ�رس�ئيلي  وفد  و�صارك 

و�صم 131 �صخ�صية بينهم 38 م�صيحياً و14 يهودياً و79 م�صلماً، وبني �مل�صاركني �ليهود ثالثة من 

.
“�إ�رس�ئيل”66

ما ز�ل �ملوقف �لعربي �ل�صعبي يعار�س تطبيع �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل” ويطالب بقطع �لعالقات 

معها، وبدعم �ل�صعب �لفل�صطيني. وعلى �صبيل �ملثال �أ�صدر �ملوؤمتر �لقومي �لعربي �لذي �نعقد يف 

�لد�ر �لبي�صاء يف 5-2006/5/8، بياناً نا�صد فيه ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �إىل �لتنبه �إىل �ملوؤ�مر�ت 

حمرم  �لفل�صطيني  “�لدم  �أن  موؤكد�ً  �لد�خلي،  �القتتال  فخ  يف  و�إ�صقاطها  بها،  يقاع  لالإ حتاك  �لتي 

مريكية وحلفائها من بع�س  د�رة �الأ ومقد�س”. و��صتنكر �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي ب�صدة حماولة �الإ

وروبية عزل �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، وبالتايل جتويع �ل�صعب �لفل�صطيني على  �حلكومات �الأ
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جتاه  �ملالية  بالتز�ماتها  بالوفاء  �صالمية  و�الإ �لعربية  �لدول  �لبيان  وطالب  �لدميوقر�طي.  خياره 

.
67

�ل�صعب �لفل�صطيني، بل ورفع قيمتها يف ظل �لفورة �لنفطية

حز�ب �ل�صيا�صية و�لنقابات و�الحتاد�ت  وقد �صهدت معظم �لدول �لعربية تظاهر�ت دعت �إليها �الأ

�لتربعات  وتطالب بجمع  و�لفل�صطيني،  �للبناين  �ل�صعبني  �رس�ئيلي على  �الإ �لعدو�ن  لوقف  �ملهنية، 

لل�صعبني. 

جري يف م�رس، �أن �مل�رسيني يعتربون “�إ�رس�ئيل” و�لد�منارك و�لواليات 
ُ و�أظهر ��صتطالع للر�أي �أ

�صد عد�ًء مل�رس، و�أكدت �لدر��صة، �أن 92% من �مل�رسيني يعتربون “�إ�رس�ئيل”  �ملتحدة من �لدول �الأ

عدوة، رغم �تفاق �ل�صالم �ملوقع بني �جلانبني، ومل تتجاوز ن�صبة من يعتقدون �أن “�إ�رس�ئيل” دولة 

.
�صديقة 68%2

جتاه  و�صمتها  �لعربية  �لدول  بع�س  مو�قف  �لعربية،  حز�ب  �الأ ملوؤمتر  �لعامة  مانة  �الأ ود�نت 

�لعربي  �لت�صامن  �لعمل على تفعيل  �إىل  �لعربية  لبنان، د�عيًة �حلكومات  �رس�ئيلي على  �الإ �لعدو�ن 

ف�صال �ملخططات �ال�صتعمارية �مل�صبوهة �لر�مية �إىل �إعادة تق�صيم �ملنطقة و�ل�صيطرة على مقدر�ت  الإ

للب�صائع  �ملقاطعة  بتفعيل  �لعربية  �حلكومات  لها  بياٍن  يف  مانة  �الأ وطالبت  �لعربية.  مة  �الأ وثرو�ت 

�رس�ئيلي  �الإ �حل�صار  لرفع  �جلهود  وبذل  �ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع  ومقاومة  مريكية،  �الأ

.
69

�ملفرو�س على �ل�صعبني �للبناين و�لفل�صطيني

�لعربي؛  �الهتمام  يف  �مل�صرتكة  �لق�صايا  �أكرث  من  ُتعترب  �لفل�صطينية  �لق�صية  ز�لت  ما 

ولهذ�، فقد طالبت �لدول �لعربية ب�رسورة حل �لق�صية من خالل �ن�صحاب “�إ�رس�ئيل” 

1967، و�إقامة دولة فل�صطينية، و�إعادة تقدمي �ملبادرة  �لتي �حتلتها عام  �لفل�صطينية  ر��صي  من �الأ

�لعربية لل�صالم �لتي رف�صتها “�إ�رس�ئيل”. وال �صك �أن دول �ملو�جهة �لعربية مع “�إ�رس�ئيل”، تعرف 

من. ومن هنا  �أكرث من غريها، �أنه من دون حل �لق�صية �لفل�صطينية، لن تنعم �ملنطقة باال�صتقر�ر و�الأ

ن ذلك يخدم تلك �لدول ويحقق  ياأتي �الهتمام �لعربي �لر�صمي ب�رسورة �إقامة دولة فل�صطينية، الأ

�ملهم، مبا يف ذلك تقدميها خطاباً  �ال�صتقر�ر. وكان جناح حركة حما�س وتد�عيات هذ� �حلدث  لها 

و�ملخططات  �مل�صاريع  بع�س  ل  عطَّ قد  �لفل�صطينية،  للق�صية  �صلية  �الأ �لثو�بت  على   ً� ُم�رسَّ �صيا�صياً 

مريكية يف �ملنطقة. و�نتهى �لعام، من دون �لتقدم نحو حتقيق �لت�صوية يف �ملنطقة،  �رس�ئيلية و�الأ �الإ

ر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة.  �رس�ئيلية يف �الن�صحاب من �الأ ب�صبب �ملماطلة �الإ

جهود�ً  تبذل  ومل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �مل�رسوب  �حل�صار  فك  يف  �لعربية  �لدول  تنجح  مل 

�أحياناً مع حكومة حما�س. وال ز�ل �ل�صعف و�لتفكك  جادة لك�رسه، وتعامل بع�صها بحذر وعد�ء 

للجانب  �أو�صع  هو�م�س  ويوفر  �لفل�صطيني،  �لو�صع  على  �صلبي  ب�صكل  نف�صه  يعك�س  �لعربي 

يف  ��صتمرت  �لعربية  �لدول  بع�س  �أن  من  �لرغم  وعلى  وت�صور�ته.  بر�جمه  لفر�س  �رس�ئيلي  �الإ
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غلبية �لعربية �ل�صعبية �لعظمى ال تز�ل  عالقاتها �ل�صيا�صية و�القت�صادية مع “�إ�رس�ئيل”، �إال �أن �الأ

�لعربية  �حلالة  تر�جع  يف  �أ�صهم  قد  �لعر�ق  يف  �لنازف  �جلرح  كان  و�إذ�  وتقاطعه.  �لتطبيع  ترف�س 

مريكان �أنف�صهم فيه، قد ز�د من  وت�صتيتها، �إالّ �أن �ملقاومة �لعر�قية �لقوية، و�مل�صتنقع �لذي وجد �الأ

مريكية يف �ملنطقة و�إف�صال خمططاتها �لتي تخدم �مل�رسوع  �آمال �لفل�صطينيني يف �إ�صعاف �لهيمنة �الأ

�ل�صهيوين يف �ملنطقة.
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