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القضية الفلسطينية والعامل اإلسالمي

�صالمي �صند�ً رئي�صياً، و�متد�د�ً طبيعياً د�عماً للق�صية �لفل�صطينية،  متثل بالد �لعامل �الإ

ومتثل فل�صطني وما تتمتع به من مكانة �إ�صالمية وقد�صية عن�رس�ً حيوياً يف حتريك 

جتاوبها  درجات  يف  تتفاوت  �صالمي  �الإ �لعامل  بلد�ن  �أن  غري  مو�قفهم.  وحتديد  �مل�صلمني  م�صاعر 

وتفاعلها مع �لهمِّ �لفل�صطيني، ويعود ذلك �إىل عدة عو�مل �أبرزها:

نظمة �حلاكمة، �إ�صالمية كانت �أم علمانية �أم قومية... �إلخ. �اليديولوجيات �لتي تتبناها �الأ  .1

�ملعادالت  يف  تاأثريه  ومدى  و�ل�صيا�صي،  و�القت�صادي  �لب�رسي  ووزنه  �لنظام  قوة  درجة   .2

قليمية و�لدولية.  �الإ

�أو  ��صتقالليتها  ومدى  نظمة،  �الأ هذه  تعقدها  �لتي  و�لتحالفات  و�لوالء�ت  �لعالقات  طبيعة   .3

�رتباطها بالقوى �لكربى وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة.

�لعامل �جليو - ��صرت�تيجي، ومدى تاأثر �لقرب �أو �لبعد �جلغر�يف للدول بالق�صية �لفل�صطينية،   .4

وحجم �لتاأثري�ت �ال�صرت�تيجية �ملبا�رسة وغري �ملبا�رسة للق�صية على هذه �لدول.

نظمة. ولويات �لتي حتكم �الأ �مل�صالح و�الأ  .5

�صالمية يف تلك �لدول على تفعيل �الهتمام بالق�صية  حز�ب �ل�صعبية و�الإ قدرة �ملنظمات و�الأ  .6

�لفل�صطينية.

منظمة  على  �ل�صوء  وُي�صلِّط  �صالمي،  �الإ ُبعدها  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  �لف�صل  هذ�  ي�صتعر�س 

�صالمية وهي تركيا و�إير�ن وباك�صتان. �صالمي، وعلى ثالث من �أهم �لدول �الإ �ملوؤمتر �الإ

�صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  �صجل  �أن  يبدو  ال 

�إىل  و�ملفتقر  و�لت�رسيحات،  بالبيانات  �حلافل 

مني �لعام �جلديد  �أن �الأ 2006 عنه يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة. غري  جناز�ت قد �ختلف يف �صنة  �لعمل و�الإ

�صالحياته  �صمن  ون�صاطاً  فاعلية  �أكرث  يكون  �أن  حاول  قد  �أوغلو،  �إح�صان  �لدين  �أكمل  للمنظمة 

�ل�صيا�صية و�القت�صادية  �لكثرُي  من �خلالفات   57 �لـ  �أع�صاءها  يتقاذف  �ملحدودة، و�صمن منظمة 

يف  �ملحتوى  وفارغة  قليلة،  حتركها  �أن  ميكن  �لتي  �مل�صرتكة  �لقو��صم  ت�صبح  بحيث  و�الجتماعية، 

حيان.  كثري من �الأ

�صالمي على �مل�صاركة بوفد ملر�قبة �النتخابات �لت�رسيعية �لفل�صطينية،  حر�صت منظمة �ملوؤمتر �الإ

ثم �أ�صدرت �أمانتها �لعامة بياناً يف �ليوم �لتايل، هنّاأت فيه �ل�صعب �لفل�صطيني على ما حققه من �إجناز 

مني �لعام للمنظمة بياناً هنّاأ فيه  . و�إثر فوز حما�س يف �النتخابات �لت�رسيعية، �أ�صدر �الأ
1
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�ل�صعب �لفل�صطيني وقيادة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية على جناح �النتخابات، ودعا فيه حما�س �إىل 

�لتعامل �لو�قعي مع دو�عي �ل�صيا�صة �لدولية، حفاظاً على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني ومكت�صباته؛ 

لل�صعب  �لدميوقر�طي  �خليار  عن  تعرّب  �لتي  �النتخابات  نتائج  �حرت�م  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  دعا  كما 

�لفل�صطيني دون �أحكام م�صبقة، و�ال�صتمر�ر يف دعم عملية �ل�صالم لتمكني �ل�صعب �لفل�صطيني من 

�لتّحرر من �الحتالل، و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�س �ل�رسيف، ح�صب قر�ر�ت �ل�رسعية 

 .
2
�لدولية

 مل تهنّئ �ملنظمة يف �لبيان �ملذكور وال يف �أي من بياناتها �لالحقة حركة حما�س بالفوز، بل ظلت 

�ل�صيا�صية.  �ل�رسور�ت  مع  بو�قعية  و�لتعامل  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �حلركة  تنا�صد  د�ئماً 

مني �لعام للمنظمة يف 2006/3/14 وفد�ً من حركة حما�س  وقد تكّرر هذ� �ملوقف �أي�صاً عند ��صتقبال �الأ

�لفل�صطينية، خا�صًة بعد  ر�ء بخ�صو�س تطور�ت �لق�صية  برئا�صة خالد م�صعل، حيث متَّ تبادل �الآ

.
3
�النتخابات �لت�رسيعية

وبعد ت�صكيل �حلكومة، هنّاأت �ملنظمة كالً من رئي�س �لوزر�ء ��صماعيل هنية ووزير �خلارجية 

�ملعار�س  �لهائل  �لدويل  �ل�صغط  ظل  يف  �ملنظمة،  �أن  و��صحاً  وكان   .
4ً
�صخ�صيا �لزهار،  حممود 

�صالمي، قد مالت �إىل تبنّي عالقة متحّفظة مع حما�س  حلما�س، ويف ظل �لتفّكك و�ل�صعف �لعربي و�الإ

يف  �ملنظمة  عرّبت  وقد  �ملنظمة.  يف  ع�صاء  �الأ للدول  �لغالب  �لتيار  �صيا�صة  بذلك  عاك�صًة  وحكومتها، 

�صالمي  �ملنا�صبة ذ�تها عن “تطلعها للتعاون مع �حلكومة �لفل�صطينية مبا يعزز دور منظمة �ملوؤمتر �الإ

 ،2006/4/19 مني �لعام للمنظمة يف مقرها بجدة يف  . وقد ��صتقبل �الأ
يف ن�رسة �حلق �لفل�صطيني”5

وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار يف �أول جولة خارجية له، لكن �لزهار و�أوغلو �ختلفا علناً 

�أوغلو  2006/4/17؛ فد�نه  �أبيب يف  �لزيارة حول �رسعية تفجري مطعم تل  يف موقفهما خالل هذه 

باعتباره “عمالً �إرهابياً”، �أما �لزهار فاعتربه “حقاً م�رسوعاً للفل�صطينيني”، و�إحدى �لعمليات �لتي 

.
�أر�صه”6 يحرر  �أن  يريد  �صخ�س  كل  بها  “يعتز 

وجّدد �أوغلو عقب �للقاء موقف �ملنظمة �ملطالب باحرت�م �خليار �لدميوقر�طي لل�صعب �لفل�صطيني 

�جلديدة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  حو�ر  فتح  على  �لدويل  �ملجتمع  حّث  كما  عليه،  معاقبته  وعدم 

 .
7
وتعهد باأن تعمل �ملنظمة على فك �لعزلة عن �حلكومة

و�إد�نتها  �لفل�صطيني،  لل�صعب  دعمها  عن  وفعالياتها  بياناتها  يف  مر�ر�ً  �ملنظمة  عرّبت  وقد 

�رس�ئيلية، ومنا�صدتها �ملجتمع �لدويل �لتدخل ووقف معاناة �لفل�صطينيني، كما طرحت  لالنتهاكات �الإ

�أكرث من مرة فكرة �إر�صال قوة دولية. 

تلك  حتى  �جتماعاتها،  كل  يف  حا�رسة  �لفل�صطينية  �لق�صية  تكون  �أن  على  �ملنظمة  وحر�صت 

مني �لعام يف معظم  �لتنظيمية منها �أو �خلا�صة باملوؤ�ص�صات �لتابعة لها، كما كانت حيَّة يف حديث �الأ

قل يف حالة �ملنظمة،  د�نات ال جتدي �صيئاً، لكنها عك�صت، على �الأ �لبيانات و�الإ لقاء�ته. ولئن كانت 
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مني �لعام حر�س على �إ�صد�ر  حر�صاً �صديد�ً على �لتفاعل �لد�ئم مع �لق�صية. فمن �مللفت للنظر �أن �الأ

وذكرى  ق�صى  �الأ �مل�صجد  و�إحر�ق  و�ملعر�ج،  �رس�ء  �الإ كذكرى  كثرية،  منا�صبات  يف  خا�صة  بيانات 

فر�ج  ر�س، و�إغالق �ل�صلفادور وفنزويال �صفارتيهما يف �لقد�س، و�ختطاف �صحفيني ثم �الإ يوم �الأ

 .
8
و�صاع و�حل�صار و�ملعاناة �لعامة لل�صعب �لفل�صطيني... عنهما، وتدهور �الأ

ويف �صيف 2006 قامت “�إ�رس�ئيل” بحملة ع�صكرية و��صعة �صد قطاع غزة، �إثر �ختطاف �جلندي 

�رس�ئيلي جلعاد �صاليط، كما قامت بحربها �صد لبنان، �إثر �ختطاف حزب �هلل جلنديني �إ�رس�ئيليني.  �الإ

مع  بالتعاون  و�للبناين،  �لفل�صطيني  �ل�صعبني  لدعم  ن�صانية  �الإ حملتها  �ملنظمة  �أعلنت  فقد  ولذلك 

، ونّظمت �جتماعاً 
�صالمية للتجارة و�ل�صناعة يف 92006/7/25 �صالمي للتنمية و�لغرفة �الإ �لبنك �الإ

غاثي يف ��صطنبول يف  ن�صانية �لعاملة يف �مليد�ن �الإ طارئاً ملختلف �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الإ

ليات �لعملية جلمع �لتربعات و�لتباحث يف كيفية �إي�صالها، ثّم عقدت موؤمتر�ً  2006/8/1، للنظر يف �الآ

��صتثنائياً طارئاً للمجل�س �لتنفيذي يف 2006/8/3 يف ماليزيا، وقامت بعمل �الت�صاالت مع �مل�صوؤولني 

وروبيني.  �لدوليني و�الأ

�لدوليني  �مل�صوؤولني  من  وعدد  للمنظمة  �لعام  مني  �الأ بني  �لعديدة  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  هذه 

�أوغلو من خاللها بحث �لق�صية  2006. وقد حاول  كانت �صمًة بارزة يف ن�صاط �ملنظمة خالل �صنة 

�لفل�صطينية وتاأكيد دعم �ملنظمة للحقوق �لوطنية �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني، و�ملطالبة بدعمه وعدم 

 ،Javier Solana �أبرز هذه �للقاء�ت زيارة خافيري �صوالنا  قطع �مل�صاعد�ت �لدولية عنه. وكان من 

يف  للمنظمة  �لعامة  مانة  �الأ ملقر  وروبي،  �الأ �الحتاد  يف  منية  و�الأ �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  على  �الأ �ملن�صق 

2006/2/13، ولقاء �أوغلو يف 2006/3/8 مع جاك �صرتو Jack Straw ، وزير خارجية بريطانيا، 

مم �ملتحدة، ملقر  مني �لعام لالأ يف لندن، وزيارة تريي رود الر�صن Terje Roed-Larsen، مبعوث �الأ

مني �لعام للمنظمة �إىل مو�صكو، بدعوة من �حلكومة  مانة �لعامة يف 2006/3/19، كذلك زيارة �الأ �الأ

�لرو�صية، )7-2006/6/8(، ولقاء �أوغلو يف 20  �أيلول/ �صبتمرب جمدد�ً ب�صوالنا، على هام�س م�صاركته 

�أي�صاً بكل  مم �ملتحدة، ثم لقاوؤه يف نيويورك  �أعمال �لدورة �حلادية و�ل�صتني للجمعية �لعامة لالأ يف 

مني  مريكية، نيكوال�س برينز Nicholas Burns يف 2006/9/22، و�الأ من وكيل وز�رة �خلارجية �الأ

  .
10

مم �ملتحدة كويف عنان Kofi Annan بعد ذلك بثالثة �أيام �لعام لالأ

�لعربية  �لذي تقدمت به �ملجموعتني  �لقر�ر  ن�صان  و�أ�صهمت �ملنظمة يف �عتماد جمل�س حقوق �الإ

�أثمر  وقد   .
11

�ملحتلة ر��صي  �الأ يف  ن�صان  �الإ حلقوق  �رس�ئيلية  �الإ �النتهاكات  ب�صاأن  �صالمية،  و�الإ

مم �ملتحدة، �لذي ُعقد يف �لرباط يف 11-2006/7/13، عن مذكرة  �الجتماع �لتن�صيقي بني �ملنظمة و�الأ

مم �ملتحدة يف 2006/12/4،  ، ثم تبنّت �لهيئة �لعامة لالأ
12

ن�صان تفاهم بني �ملنظمتني ب�صاأن حقوق �الإ

�صالمي دولياً.  قر�ر�ً يعزز دور منظمة �ملوؤمتر �الإ

�صالمي للتنمية  وعلى �ل�صعيدين �القت�صادي و�لثقايف، قامت �ملنظمة بات�صاالت �أولية مع �لبنك �الإ

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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جامعة  باإن�صاء  �خلا�س  �لقر�ر  لتنفيذ  وىل  �الأ �خلطو�ت  التخاذ  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  ومع 

�صالمية �ال�صتثنائية  ق�صى يف �لقد�س، كجزء من تنفيذ برنامج �لعمل �لع�رسي �لذي �أقرته �لقمة �الإ �الأ

ول/ دي�صمرب 2005(. ويف 2006/3/5، ُعقد �الجتماع �لتن�صيقي  �لثالثة )قمة مكة �ملكرمة يف كانون �الأ

�صالمي يف جدة، ومّتت خالله مناق�صة تنفيذ قر�ر �لقمة باإن�صاء  للموؤ�ص�صات �ملنتمية ملنظمة �ملوؤمتر �الإ

�صالمية )�إر�صيكا( بتنفيذ  بحاث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �الإ ق�صى، وكذلك قيام مركز �الأ جامعة �الأ

 .
13

�صالمية ملدينة �لقد�س، من خالل برناجمه )�لقد�س 2015( م�صاريع للحفاظ على �لهوية �الإ

�صالمي للتنمية، �أحمد حممد علي، عن قر�ر �لبنك تخ�صي�س  ويف 2006/6/1، �أعلن رئي�س �لبنك �الإ

�صهر  ر��صي �لفل�صطينية خالل �الأ مبلغ 100 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع يف قطاعات حيوية يف �الأ

�الثني ع�رس �ملقبلة، قدمت 70 مليون دوالر منها �ل�صناديق �القت�صادية �لعربية، بينما قدم �صندوق 

ق�صى �لـ 30 مليون دوالر �لباقية. و�أ�صاف علي �أن هذ� �ملبلغ �صي�صتخدم لتمويل �مل�صاريع ولي�س  �الأ

.
14

لدفع �لرو�تب

منظمة  �صعت  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  بني  �خلالفات  تو�صع  بدء  ومع   ،2006 �لعام  �أو�خر  ويف 

ول/ �أكتوبر 2006 وحتى نهاية  �صالمي لو�صع حد لهذه �خلالفات، فقامت منذ ت�رسين �الأ �ملوؤمتر �الإ

�لعام بالعديد من �الت�صاالت مع �لقادة �لفل�صطينيني، ودعت مر�ر�ً �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية �إىل 

�لفل�صطينيني، و��صتئناف  �لفتنة، وحقن دماء  �لنف�س، و�لعمل فور�ً على نزع فتيل  �لتحلي ب�صبط 

مت   ،2006/12/19 ويف  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  يف  و�مل�صي  �لوطني  �حلو�ر 

مني �لعام ملنظمة  ر��صي �لفل�صطينية برعاية �الأ و�صاع يف �الأ عالن عن �تفاق بثالث نقاط لتهدئة �الأ �الإ

ر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، حيث �لتقى كالً من �لرئي�س �لفل�صطيني  �صالمي، �إثر زيارته لالأ �ملوؤمتر �الإ

. ومع �أن هذه �التفاقية مل ت�صمد �إال ل�صاعات، لكنها 
15

حممود عبا�س ورئي�س �لوزر�ء ��صماعيل هنية

، و�لف�صائل 
16

�أظهرت مدى �هتمام �أوغلو بالق�صية �لفل�صطينية، وهو ما �أّكده �أي�صاً ��صماعيل هنية

�أوغلو  قام  وقد   .
17

جلهودها وتقدير�ً  و�حرت�ماً  �ملنظمة  بو�صاطة  ترحيباً  �أظهرت  �لتي  �لفل�صطينية 

الحقاً، ويف �إطار �صعيه للتهدئة، بزيارة م�صعل يف دم�صق و�لتباحث معه ب�صاأن �لو�صع �لفل�صطيني 

.
18

�لد�خلي

ويتبع �ملنظمة مكتب مقاطعة “�إ�رس�ئيل”. وقد �أثار �إعالنها عن قرب �نعقاد �جتماعه حملة م�صادة 

�رس�ئيلية، ردَّ عليها �أوغلو بقوله �إن موقف �ملنظمة من مقاطعة “�إ�رس�ئيل” ي�صتند �إىل  يف �ل�صحافة �الإ

ع�صاء يف �ملنظمة، تقيم عالقات  �صالمية �الأ . غري �أن هناك عدد�ً من �لدول �الإ
قر�ر�ت �أع�صائها �لـ 1957

�صيا�صية و�قت�صادية مع “�إ�رس�ئيل”. وتظل حالة �لعد�ء �ل�صعبي �مل�صتحكم لـ“�إ�رس�ئيل” و�ملعادية 

�أو  دبلوما�صية  �أية عالقات  لتطوير  �صا�س  �الأ �لعائق  �صالمي، هي  �الإ �لعامل  بلد�ن  للتطبيع يف معظم 

جتارية مع “�إ�رس�ئيل”. 

من  ��صتوردت  �لتي  تركيا،  فهو  �صالمي  �الإ �لعامل  يف  لـ“�إ�رس�ئيل”  جتاري  �رسيك  �أكرب  �أما 
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859.3 مليون دوالر �صنة 2006 مقارنة بـ 903.2 ماليني دوالر �صنة 2005،  قيمته  “�إ�رس�ئيل” ما 
2006 مقابل مليار  �ألف دوالر �صنة  “�إ�رس�ئيل” ما قيمته مليار�ً و272 مليوناً و700  �إىل  و�صّدرت 

و221 مليوناً و100 �ألف دوالر �صنة 2005. ولـ“�إ�رس�ئيل” عالقات جتارية ال باأ�س بها مع نيجرييا 

وماليزيا و�إندوني�صيا وكاز�خ�صتان و�أذربيجان، ف�صالً عن عدد من �لبلد�ن �لعربية. و�جلدول �لتايل 

�مل�صادر  �لعربية(، ح�صب  �صالمية )غري  �الإ �لبلد�ن  �رس�ئيلية مع عدد من  �الإ �لتجارة  يو�صح حجم 

�رس�ئيلية.   �الإ

�صالمية (غري العربية)  �رسائيلية مع عدد من البلدان الإ جدول 5/1: حجم التجارة الإ

2003-2006 (باملليون دولر)20

البلدان

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

20062005200420032006200520042003
859.3903.2813.5470.31,272.71,221.11,166.9951.5تركيا

77.247.44328.40.30.70.85.1نيجرييا

67.8130.7203.7276.853.84132.626ماليزيا

64.147.938.528.52.33.60.51.1كاز�خ�صتان

27.35.45.32.90.70.40.10.5�أذربيجان

13.55.742.80000�لكامريون

12.814.111.31087.143.627.432.6�إندوني�صيا

126.29.96.31.31.31.21.8�أوزبك�صتان

8.8910.58.42.25.54.12.9�صاحل �لعاج

5.74.54.52.200.100�ل�صنغال

1.40.800.11.51.41.82.7 �لغابون 

0.12.696.811.71.61تركمان�صتان

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ

الصادرات اإلسرائيلية إلى عدد من البلدان اإلسالمية )غير العربية( 2005-2006 )باملليون دوالر(
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ال �صك يف �أن �لعام 2006 كان خمتلفاً يف �لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية، �إذ 

�أنه كان لها ولتد�عياتها  حد�ث �لبارزة �لتي ميكن �لقول  �صهد �لعديد من �الأ

�أثٌر يف ر�صم و�إعادة ر�صم �صيا�صات بكاملها يف �جلانب �لرتكي حتديد�ً.

همية، يتمثَّل يف �نت�صار  �أمام  حدٍث بالغ �الأ 2006 و�خلريطة �ل�صيا�صية يف فل�صطني  دخل �لعام 

فتح  حركة  �صيطرة  من  �صنو�ت  بعد  منفردة  �حلكومة  و��صتالمها  �لنيابية  �النتخابات  يف  حما�س 

عليها.

“�إ�رس�ئيل” و�لغرب.  يف  �صيما  وال  خرى  �الأ �لقوى  لكل  كان مفاجئاً  �جلديد  �لفل�صطيني  �مل�صهد 

رهاب ما مل تعرتف  وكان �التفاق على مو�جهة فوز حما�س عرب حما�رسة حكومتها و�تهامها باالإ

بـ“�إ�رس�ئيل”.

�صالمي. ومن هذه �لز�وية تتقاطع  خو�ن �مل�صلمني يف �لعامل �لعربي و�الإ تنتمي حما�س �إىل مناخ �الإ

�صالمية يف تركيا بقيادة جنم �لدين �أربكان. مع فكر �حلركة �الإ

�آب/  يف  ربكاين  �الأ �خلط  عن  تركيا  يف  �صالمية  �الإ �حلركة  يف  �لتجديديني  تيار  �نف�صال  �أف�صى 

�أ�صا�صي  دور  مع  �أردوغان  طيب  رجب  بقيادة  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  تاأ�صي�س  �إىل   2001 �أغ�صط�س 

لعبد �هلل غول، وهو حزٌب ميكن �لقول �أنه حمافظ ذو طابع �إ�صالمي، و�إن نفى موؤ�ص�صه ذلك.

عندما و�صل حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �ل�صلطة يف خريف 2002، كان �النفتاح على �لعامل �لعربي 

�صورية  مع  �صيما  وال  لرتكيا  �جلديدة  �خلارجية  لل�صيا�صة  �صا�صية  �الأ �ل�صمات  �إحدى  �صالمي  و�الإ

و�إير�ن و�ل�صعودية، مع تقلي�س ملمو�س يف �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل”. كان ذلك �أول �متحان للخلفية 

�صالمية حلزب �لعد�لة و�لتنمية، و�إن كان قادة �حلزب ال ي�صعون هذ� �النفتاح يف خانة �لتوجهات  �الإ

�صالمية بالكامل وذلك مر�عاة حل�صا�صيات د�خلية. غري �أن ما �صّجع �صلطة �لعد�لة و�لتنمية على  �الإ

يتقدم بقوة م�صتفيد�ً من موقف  وروبي لرتكيا كان  �الأ �مل�صار  �أن  �لتوجه هو  �لتخلي عن هذ�  عدم 

ثانيًا: تركيا

الواردات اإلسرائيلية من عدد من البلدان اإلسالمية )غير العربية( 2005-2006 )باملليون دوالر(
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�أوروبا  د�خل  �أ�صا�صية  قوى  مو�قف  مع  و�ملن�صجم  للعر�ق،  مريكي  �الأ لالحتالل  �ملعار�س  �أنقرة 

مثل فرن�صا و�أملانيا. لكن �لغرب مبختلف قو�ه �ملنق�صم حول ق�صايا عديدة ال ينق�صم عندما يتعلق 

مر بامل�صاألة �لفل�صطينية. ومع �أنه مل يقدم �صيئاً لل�صعب �لفل�صطيني يف عهد “�ملعتدلني” يف �ل�صلطة  �الأ

�لفل�صطينية، فاإن �لغرب هّب هبًّة و�حدًة �صد حركة حما�س رغم �أنها و�صلت �إىل �ل�صلطة بانتخابات 

دميوقر�طية.

وجد حزب �لعد�لة و�لتنمية �لفر�صة �صانحة للقيام بدور مركزي، قد ي�صاعف يف حال جناحه 

�صالمية يف �لد�خل. من �لتاأثري �لرتكي يف �ملنطقة كما يعزز قاعدته �الإ

ويف 2006/2/16 فوجئ �لعامل باأن خالد م�صعل رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�س، قد و�صل �إىل 

�أنقرة وعقد �جتماعاً مع وزير �خلارجية �لرتكية عبد �هلل غول وموظفني يف وز�رة �خلارجية. وقد 

ُكتب �لكثري عن مالب�صات هذه �لزيارة. لكنها بالتاأكيد كانت عالمة فارقة على بع�س توجهات �أنقرة 

�خلارجية.

ميكن مالحظة ما يلي فيما يتعلق بزيارة م�صعل �إىل �أنقرة:

وز�رة  عرب  �لرتكية  �حلكومة  هي  هل  م�صعل:  �إىل  �لدعوة  وجه  �لذي  من  بدقة  ُيعرف  مل   .1

�خلارجية، �أم حزب �لعد�لة و�لتنمية كحزب، �أم �أنَّ خالد م�صعل هو �لذي طلب �لزيارة ومتت 

تلبية طلبه؛ و�إن كانت قد ت�رسبت �أنباء عن دوٍر يف ذلك للدكتور �أحمد د�وود �أوغلو م�صت�صار 

�أن �رتباكاً وقع فيه حزب  �إن دلَّ على �صيء فاإمنا يدّل على  �أردوغان. وهذ�  رئي�س �لوزر�ء 

�لعد�لة و�لتنمية ناجت عن عدم تقدير دقيق ملا يجب �تباعه.

علن قبل �صاعات قليلة من و�صول م�صعل مل ُيلتزم به من 
ُ �إن برنامج �لزيارة �لذي كان قد �أ  .2

جانب �حلكومة �لرتكية. فاللقاء �ملقرر مع رئي�س �حلكومة �أردوغان مل يتم. و�للقاء مع وزير 

�أنقرة.  �خلارجية غول مل يتم يف مقر وز�رة �خلارجية، بل يف مقر حزب �لعد�لة و�لتنمية يف 

�لعد�لة  حزب  م�صوؤويل  من  �أحد  فيه  ي�صارك  مل  م�صعل  عقده  �لذي  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  �إن  ثم 

�لعد�لة  �ل�صحفي يقع يف مقر  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  �لتي ت�صري  �ل�صعار�ت  �أزيلت كل  و�لتنمية، كما 

و�لتنمية.

من �لو��صح �أن خطوة ��صتقبال م�صعل يف �أنقرة حملت �نتقاد�ت كثرية على حزب �لعد�لة و�لتنمية 

مريكية؛ فقد:  من جانب معار�صيه د�خل تركيا و“�إ�رس�ئيل” و�لغرب وال �صيما �لواليات �ملتحدة �الأ

�أ�صاءت طريقة ��صتقبال م�صعل يف �أنقرة �إىل حكومة �أردوغان قبل �أي طرف �آخر. �إذ �أظهرتها   .1

مور يف �لد�خل لدرجة جتعلها حتتمل  �أنها مرتددة و�صعيفة، بل وحتى غري مم�صكة بزمام �الأ

مثل هذه �لزيارة، فيما كانت مو�صكو وطهر�ن ت�صتقبالن م�صعل ب�صورة ر�صمية وعلى �أعلى 

�مل�صتويات.

�إىل نتائج  �إ�صاءة  �أنها ال متتلك �ل�رسعية، ويف هذ�  �إن طريقة �ال�صتقبال ُتظهر حما�س كما لو   .2

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�النتخابات �لدميوقر�طية و�إىل حما�س نف�صها.

�لعزلة  ت�صديد  “�إ�رس�ئيل” و�لغرب  �لزيارة يف ذروة حماوالت  �إن جمرد ح�صول  �ملقابل  يف   .3

على حما�س، كان خطوة مهمة جد�ً لك�رس هذه �لعزلة. فالر�صالة �لرتكية و�صلت، موؤكدًة �أنه 

ال منا�س من �العرت�ف بنتائج �النتخابات �لدميوقر�طية. 

فالر�صائل  �لرتكية.  �ل�صيا�صة  ثو�بت  مع  من�صجمة  و�لتنمية  �لعد�لة  حكومة  كانت  هنا  �إىل 

�عرت�فها  حما�س  �إعالن  يف  �رس�ئيلي  �الإ فاملطلب  الفتة.  كذلك  كانت  حما�س  �إىل  �أنقرة  وجهتها  �لتي 

�إىل  �أبلغها عبد �هلل غول  �أ�صا�س �لر�صالة �لتي  بـ“�إ�رس�ئيل” ونبذ �لعنف قبل �لتفاو�س معها، كان يف 

مر �لذي يتعار�س مع  وىل يجب �أن تاأتي من جانب حما�س وهو �الأ خالد م�صعل. �أي �أن �خلطوة �الأ

جلها. كما يقدم خدمة جمانية لـ“�إ�رس�ئيل” من دون �أي مقابل. فحتى  �ص�س �لتي �نتخبت حما�س الأ �الأ

لو قامت حما�س بذلك فما �لثمن �لذي �صتح�صل عليه �لق�صية �لفل�صطينية؟ وملاذ� مل تقدم “�إ�رس�ئيل” 

�صيئاً قبل فوز حما�س لل�صلطة �لفل�صطينية و�لتي تعرتف بـ“�إ�رس�ئيل” منذ �صنو�ت؟

و�صط. لذ�  لقد حاولت تركيا �أن ت�صتغل بو�بة حما�س للدخول عربها �إىل دور موؤثر يف �ل�رسق �الأ

ي حما�س و“�إ�رس�ئيل”. وهذ� ال�صك ميزة لرتكيا ودورها. لكن �مل�صعى  لعبت دور�ً مزدوجاً على خطَّ

�لرتكي ��صطدم بعدم تقدمي �أي تنازل من �أي طرف، فال حما�س قبلت بذلك من دون مكا�صب حمددة 

يَّة �إ�صارة �إيجابية يف حال تر�جعت حما�س 
�أ للق�صية �لفل�صطينية، وال “�إ�رس�ئيل” وو��صنطن �أعطتا 

عن بع�س خطابها �ل�صيا�صي.

وقف �لدور �لرتكي عند هذ� �حلّد، يف ظل عدم ��صتعد�د و��صنطن لرتتيباٍت تدفع نحو �لت�صوية، 

و�صورية  �إير�ن  على  لل�صغط  ت�صعى  �لتي  مريكية؛  �الأ جندة  باالأ مت�صلة  �إقليمية  العتبار�ت  رمبا 

ية مهادنات يف �ملرحلة �لر�هنة. وحزب �هلل، وحيث ال مكان الأ

بالغه  وقد تعر�صت تركيا ل�صغوط هائلة، �أوالً: حتى ال حت�صل زيارة خالد م�صعل، وثانياً: الإ

فكانت  و�أمريكياً؛  �إ�رس�ئيلياً  كلها 
ُ �أ توؤت  مل  �لتي  �لزيارة  �نتهاء  بعد  وثالثاً:  “�ملنا�صبة”،  بالر�صالة 

�حلملة على توجهات حكومة �لعد�لة و�لتنمية.

يف �لو�قع �أن �ل�صلوك �لرتكي بعد �لزيارة كان خمتلفاً عما قبلها. فاأ�صبحت �حلركة �لرتكية �صو�ء 

�لفل�صطينية  �حلكومة  جتاه  حذر�ً  �أكرث  خرى  �الأ �لرتكية  �ملوؤ�ص�صات  من  �أو  �أردوغان  حكومة  من 

بزعامة حركة حما�س.

�حلكومة  برئي�س  �أردوغان  �ت�صل  وقد  �لرتكية.  و�حلكومة  حما�س  بني  �الت�صاالت  تنقطع  مل 

�أكرث من مرة، و��صتمرت �حلكومة �لرتكية يف ��صتثمار عالقتها  �لفل�صطينية ��صماعيل هنية تلفونياً 

بحركة حما�س من �أجل �لنفاذ �أو �حل�صور يف �ملنطقة.
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2006/6/25، �صارع رئي�س �حلكومة  �رس�ئيلي جلعاد �صاليط يف  لذلك عندما ُخطف �جلندي �الإ

�لرتكية �أردوغان �إىل عر�س �لتو�صط بني حما�س و“�إ�رس�ئيل” ملعاجلة هذه �لق�صية. وطلب �أردوغان 

 .
21

من رئي�س حكومة “�إ�رس�ئيل” �إيهود �أوملرت �إبد�ء مرونة يف �لتفاو�س مع حكومة حما�س

وقد �صعت تركيا بكل ثقلها لكي تنجح و�صاطتها �جلديدة، لتعيد تعومي �صورتها لدى �لر�أي �لعام 

�رس�ئيلي بعد �لتبا�صات زيارة م�صعل. وبعد ف�صل �الت�صاالت مع ��صماعيل هنية، قررت حكومة  �الإ

د�وود  �أحمد  �لدكتور  �أردوغان  م�صت�صاري  كبري  ز�رها  حيث  دم�صق،  تق�صد  �أن  و�لتنمية  �لعد�لة 

�صد ومل يرتدد يف �اللتقاء بخالد م�صعل نف�صه، و�إن بقي  �أوغلو، و�لتقى بالرئي�س �ل�صوري ب�صار �الأ

مر مكتوماً عدة �أيام، بل ُنفي ح�صول ذلك يف �لبد�ية.  �الأ

وكان �للقاء مع م�صعل موؤ�رس�ً على رغبة �أنقرة �ل�صديدة يف �إحد�ث �خرت�ق يحقق للدبلوما�صية 

مر �اللتقاء من جديد مع �لرجل �لذي فتحت زيارته �إىل �أنقرة باباً من  �لرتكية جناحاً ولو تطلّب �الأ

�ل�صغوط و�حلمالت �ملعادية على حكومة �أردوغان. مع ذلك مل ت�صفر هذه �جلهود عن نتيجة �إيجابية 

وبقي �مل�صعى �لرتكي ُحلماً �صائعاً.

عليها  خذ 
ُ �أ و�لتنمية  �لعد�لة  حكومة  �أن  �لفل�صطينية  �لرتكية  �لعالقات  يف  �لنظر  يلفت  ما  �أن  غري 

�أنها دعت خالد م�صعل �إىل �أنقرة، فيما هو ال يحمل �أية �صفة ر�صمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. ورمبا 

�لتعامل مع  �أنه ُدعي يف فرتة مل تكن قد حتددت بعُد معامل حا�صمة عربياً ودولياً يف  �إىل  يعود ذلك 

��صماعيل  مر يف حالة  �الأ �لفل�صطينية. لكن يختلف  حركة حما�س، كما مل تكن قد ت�صكلت �حلكومة 

�إذ على �لرغم من �صفته �لر�صمية �مل�صتمدة من �رسعية �صعبية عرب �نتخابات دميوقر�طية،  هنية. 

فاإن حكومة �لعد�لة و�لتنمية مل توّجه �إليه �أية دعوة ر�صمية لزيارة تركيا منذ تكليفه رئا�صة �حلكومة 

يف 2006/2/21 وطو�ل �لعام 2006. �أما تف�صري ذلك فقد يكون يف �لرغبة يف عدم ��صتعد�ء و��صنطن 

على  �ل�صديدة  فعال  �الأ ردود  ظهرت  �أن  بعد  خ�صو�صاً  و�لتنمية.  �لعد�لة  �صلطة  و“�إ�رس�ئيل” على 

زيارة م�صعل، و�أخذ تطبيق �حل�صار على حكومة حما�س جمر�ه.

فموقف  عليها.  �رس�ئيلي  �الإ مريكي  �الأ �حل�صار  فك  �أجل  من  حما�س  ن�صال  يخدم  مل  ذلك  لكن 

�صيزير  جندت  �أحمد  �لرتكي  للرئي�س  م�صاعد�ً  كان  �أنقرة  �إىل  هنية  دعوة  عدم  يف  �أردوغان  حكومة 

ر��صي �ملحتلة يف  للقيام ب�صابقة خطرية و�صلبية جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني، عندما ز�ر فل�صطني و�الأ

7-2006/6/8، و�لتقى رئي�س �ل�صلطة حممود عبا�س من دون �أن يلتقي رئي�س �حلكومة ��صماعيل 

هنية.

�صالمية وال �صيما د�خل تركيا وحزب  ورغم �أن �صيزير “ح�ّصا�س” جد�ً جتاه كل �الجتاهات �الإ

�لعد�لة و�لتنمية حتديد�ً، �إال �أن ذلك ال ميكن �أن يكون مربر�ً مقنعاً لعدم �لتقائه برئي�س حكومة حما�س 

�ملنتخبة دميوقر�طياً، �أما �عتبار �صيزير حركة حما�س باأنها حركة “�إرهابية” ت�صتهدف �ملدنيني فهذ� 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�أنو�ع  �أ�صو�أ  �إن �الحتالل هو  �أر��ٍس عربية، حيث  نها حتتل  “�إ�رس�ئيل” باملثل، الأ ي�صتدعي معاملة 

رهاب. �الإ

�إن زيارة �صيزير من دون �لتقائه مع هنية �صّكلت �إ�صاءة خليار �ل�صعب �لفل�صطيني وللدميوقر�طية 

�لفل�صطينية ول�صورة تركيا، �إذ� كانت تبحث عن موطئ قدم وثقة لدى �ل�صعب �لفل�صطيني حتديد�ً 

خر لعدم  و�ل�صعوب �لعربية عموماً. كما �أّن عدم ��صتقبال حكومة �لعد�لة و�لتنمية لهنية هو �لوجه �الآ

�لتقاء �صيزير معه.

وبذلك فاإن تركيا مبختلف �أجنحتها ال توفر، كما �أظهرت �لتطور�ت، �ل�رسوط �ملو�صوعية كطرف 

�رس�ئيلي �أ�صا�صياً يف حتديد  مريكي – �الإ حمايد قابل ملمار�صة دور موؤثر وفاعل. وال يز�ل �لعامل �الأ

قل يف �مل�صاألة �لفل�صطينية.  �أ�صقف �لتحركات �لرتكية على �الأ

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �لعد�لة و�لتنمية جتاه دعم ق�صية  �أحد يف �صدق نو�يا قادة حزب  ال ي�صك 

وهم �نطلقو� منذ ت�صلمهم �ل�صلطة يف حماولة جت�صيد هذ� �لهدف باأكرث من و�صيلة مبا�رسة �أو غري 

�لنو�يا  هذه  جت�صيد  دون  �أنه  �أظهرت  جهة  من  �أكرث  من  و�جهوها  �لتي  �ل�صغوطات  لكن  مبا�رسة. 

�لعديد من �ل�صعوبات. وقد و�صعتهم هذه �ل�صغوط بني خيار �مل�صي يف قناعاتهم وحتمل م�صوؤولية 

ذلك �إىل �لنهاية مهما كان ثمن ذلك، و�إما �النكفاء يف �نتظار ظروف �أكرث مو�ءمة. وعلى ذلك فاإن:

�لقناعة �ل�صائدة حالياً �أن �لتغيري يف �ل�صيا�صات �لرتكية �لد�خلية و�خلارجية يحتاج �إىل وقت   .1

وىل من حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية و�لبالغة خم�س �صنو�ت غري كافية  طويل، و�أن �لفرتة �الأ

�لتغيري، و�أن �حلزب يحتاج لوالية ثانية من خم�س �صنو�ت تبد�أ مع �النتخابات  ال�صتكمال 

يتغريَّ  �أن  �ملتوقع  غري  فمن  ذلك،  �نتظار  ويف   .2007 �صنة  خريف  يف  �ملقررة  �لعامة  �لنيابية 

�ملوقف �لرتكي �حلذر من �لتو��صل مع حما�س، يف حال كانت التز�ل يف �ل�صلطة.

ظهر حلزب �لعد�لة و�لتنمية باملمار�صة �أنه ال ميكن له ب�صهولة تغيري “ثو�بت” �أر�صتها �لدولة   .2

�لكمالية على �متد�د عقود. لذلك كان هذ� �لرت�جع من جانب �لعد�لة و�لتنمية عن بع�ٍس من 

�صيا�صة �النفتاح �لتي �نتهجها لدى و�صوله �إىل �ل�صلطة.

�لتدريب  �تفاقيات  “�إ�رس�ئيل”، و�ملتمثلة يف  نقرة مع  �لع�صكرية الأ �لعالقة  �لثو�بت،  من هذه   .3

نتاج و�لتطوير �ل�صناعي �مل�صرتك وما �إىل ذلك. و�أنقرة ال  �ملتبادل و�ملناور�ت �مل�صرتكة و�الإ

ميكن �إال �أن تاأخذ هذ� �لعامل يف �العتبار.

�ل�صلة  ذ�ت  �لق�صايا  معظم  يف  لرتكيا  �صا�صي  �الأ �لد�عم  هي  مريكية  �الأ �ملتحدة  �لواليات  �إن   .4

�للوبيني  �أنه ملو�جهة  �ليونان وقرب�س و�أرمينيا. ولذلك ترى تركيا  �لغربي، مثل  باملع�صكر 

�للوبي  مع  �لعالقة  حت�صني  من  منا�س  فال  مريكي،  �الأ �لكوجنر�س  يف  و�ليوناين  رمني  �الأ

�ليهودي. ومفتاح هذ� �للوبي هو يف ��صتمر�ر �إقامة عالقات جيدة مع �لدولة �لعربية.
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�صالم. وهو توجه يحاربه ب�صّدة  �صويل �لديني يف �الإ متثّل حما�س باملعنى �ل�صائع �الجتاه �الأ  .5

�جلمهورية،  ورئي�س  �لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة  متثله  و�لذي  تركيا،  يف  �ملت�صدد  �لكمايل  �لتيار 

خرى، ومنها جمل�س �لتعليم �لعايل و�لق�صاء. هذه �لقوى ت�صعى بكل  وموؤ�ص�صات �لدولة �الأ

حتى  �أو  �إ�صالمي  طرف  و�أي  تركي  طرف  �أي  بني  تو��صل  �أي  �أمام  �لعر�قيل  لو�صع  قو�ها 

�أنو�ع  كل  هوؤالء  مار�س  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  �جلديدة  �ل�صيا�صة  مو�جهة  ويف  عربي. 

�ل�صغوط على �أردوغان �إىل درجة �لتهديد بانقالب ع�صكري.

  لقد غرّي حزب �لعد�لة و�لتنمية �جتاه �لبو�صلة �لرتكية �لر�صمية )�لبو�صلة �ل�صعبية متعاطفة 

متاماً( جتاه �لق�صية �لفل�صطينية. وبعدما كانت يف �جتاه و�حد جنح �حلزب يف تعزيز �لبعدين �لعربي 

نقرة. �صالمي من هذه �لبو�صلة رغم �لثو�بت �ملزمنة الأ و�الإ

يف  و�صاركت  تركيا  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لتربعات  جمع  منا�صبات  تعددت   2006 �لعام  ففي 

، وتعددت �لتظاهر�ت �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية وال �صيما بعد 
22

91 منظمة �أهلية بع�صها �أحياناً 

�رس�ئيلي يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو. حيث دعا  �العتد�ء�ت على قطاع غزة يف �إثر �ختطاف �جلندي �الإ

حزب �ل�صعادة �لرتكي �إىل تظاهرة مليونية يف ��صطنبول يف 2006/7/9 للتنديد باملمار�صات �لوح�صية 

�لنو�ب  من  �لعديد  ��صتقال  ولبنان  فل�صطني  على  �رس�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  ��صتد�د  ومع   .
23

�رس�ئيلية �الإ

. وتعك�س ��صتطالعات �لر�أي 
24

�رس�ئيلية تر�ك من ع�صوية جلنة �ل�صد�قة �لربملانية �لرتكية – �الإ �الأ

مريكية. تر�ك لـ“�إ�رس�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأ د�ئماً كر�هية �الأ

�ل�صيا�صات  �إىل  �لعد�لة و�لتنمية جتاه �لعرب وفل�صطني تعترب، قيا�صاً  �إن حتوالت تركيا يف عهد 

باأ�صعاف  تفوق  �رس�ئيلية  �الإ للممار�صات  �أردوغان  �نتقاد�ت  ولعل  م�صبوق.  غري  �إجناز�ً  �ل�صابقة، 

�نتقاد�ت بع�س �لعرب، بحيث كان �أردوغان يف هذ� �ملجال �أكرث “عروبة” من بع�س �لزعماء �لعرب. 

�رس�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني،  بادة �الإ ومل تكتف تركيا باالنتقاد�ت �للفظية. ففي مو�ز�ة حرب �الإ

مل تتو�ن يف �ملبادرة ب�صتى �لطرق لتخفيف �ملعاناة عن �ل�صعب �لفل�صطيني.

منطقة  �إن�صاء  يف  و�ملبا�رسة  �لتخطيط  متَّ  قد  �أنه   ،2006/1/6 يف   �لرتكية  �ل�صحف  ن�رست  وقد 

�صناعية قرب معرب �إيريز. وقد ُوقِّع �التفاق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1/4/ 2006 ومع “�إ�رس�ئيل” 

يف �ليوم �لتايل. وجاء �مل�رسوع بتمويل و�إد�رة �حتاد �لغرف و�لتجارة �لرتكية وبكلفة تقارب �ملائة 

مليون دوالر، وهو ي�صعى �إىل �إقامة منطقة �صناعية ت�صّغل ما بني 6-10 �آالف عامل فل�صطيني. وقد بد�أ 

�رس�ئيلية �صد �لفل�صطينيني يف قطاع  خالل �لربيع بناء من�صاآت هذه �ملنطقة، لكن �حلملة �لع�صكرية �الإ

�رس�ئيلي جلعاد �صاليط، مل توفر من�صاآت منطقة �إيريز �ل�صناعية  غزة و�لتي تلت خطف �جلندي �الإ

ن ما �لذي �صيكون عليه م�صتقبل هذه  ر�س. وال ُيعرف حتى �الآ �رس�ئيلية باالأ �لتي �صّوتها �لدبابات �الإ

 .
25

�ملنطقة �لتي يطلقون عليها “طفلة �أردوغان” كتعبري عن دعم تركيا لل�صعب �لفل�صطيني

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�إذ� كان باإمكان تركيا �لعد�لة و�لتنمية �لقيام بجهود تعك�س �لتز�ماً �أكرب و�أقوى بق�صية �ل�صعب 

�لفل�صطيني، فمن �ل�رسوري يف �لوقت نف�صه تفهم �لظروف �لتاريخية و�ل�صيا�صية �لتي ورثها حزب 

�لعد�لة و�لتنمية، و�إدر�ك �ملعادالت �لد�خلية �لتي ال تتيح حرية حركة كاملة للحكومة �ملنتخبة جتاه 

�ملوؤ�ص�صات �لقائمة.

 فحكومة �لعد�لة و�لتنمية و��صلت �اللتز�م باالتفاقيات �لع�صكرية �ملوقعة مع “�إ�رس�ئيل”، كما 

منية �لثنائية �أو �ملتعددة مب�صاركة �أمريكا وبريطانيا وغريهما. ح�رست �الجتماعات �الأ

�إذ   .2005 �صنة  يف  عليه  كان  ما  حجمها  وقارب  �لطرفني،  بني  �القت�صادية  �لعالقات  و��صتمرت 

 ،2005 �ألف دوالر يف  “�إ�رس�ئيل” من مليار و221 مليوناً و100  �إىل  �زد�د حجم �ل�صادر�ت �لرتكية 

�إىل تركيا فانخف�س  �رس�ئيلية  �ل�صادر�ت �الإ �أما   .2006 �ألف دوالر يف  �إىل مليار و272 مليوناً و700 

.
حجمها من 903.2 مليون دوالر يف 2005، �إىل 859.3 مليون دوالر يف 262006

و�صع تعاون على  هم وذ�ت �لداللة كانت �ل�رسوع يف تهيئة �ل�رسوط �لالزمة الأ لكن �خلطوة �الأ

م�صدر  من  �أكرث  من  �لطبيعي  و�لغاز  للنفط  ممر�ً  لتكون  نف�صها  تركيا  ُتعّد  حيث  �لطاقة،  �صعيد 

�أوروبا و“�إ�رس�ئيل” وغريهما. ويف هذ� �ملجال كان �لعام  �إىل  من رو�صيا وقزوين و�إير�ن و�لعر�ق 

بي�س �ملتو�صط �إىل  �أنابيب من ميناء جيهان �لرتكي على �لبحر �الأ 2006 عام توقيع �تفاقية ملد خط 

 ،2006/12/15 �التفاق يف  �لبلدين  طاقة  �لطبيعي. وقد وّقع وزير�  و�لغاز  �لنفط  “�إ�رس�ئيل” لنقل 
ويهدف �إىل نقل �لغاز �لطبيعي و�لنفط يف مرحلة �أوىل �إىل ميناء ع�صقالن ومنه عرب خط �أنابيب قائم 

 .
27

�إىل �إيالت، ومن ثم �إىل �أ�صو�ق �لهند و�رسق �آ�صيا

مم �ملتحدة يف �عتبار 27 كانون �لثاين/ يناير من كل عام يوماً  ومل تعرت�س تركيا على قر�ٍر لالأ

لالحتفال بذكرى �ملحرقة �ليهودية فح�صب، بل دعمت �صدور �لقر�ر ووّقعت يف مطلع �لعام 2006 

عليه لتكون ملزمة بتنظيم ن�صاطات �صنوية بهذه �ملنا�صبة. وتركيا تتبع عادة �صيا�صة موؤيدة للوبي 

رمني  نها ترى فيه وال �صيما يف �لواليات �ملتحدة ع�صد�ً يف مو�جهة �للوبيني �الأ �ليهودي يف �لعامل الأ

و�ليوناين خ�صو�صاً يف �لكوجنر�س مبجل�صيه.

ر�وحت �ل�صيا�صة �لفل�صطينية لرتكيا عام 2006 يف �ل�صري على حّد �ل�صكني بني �ملحافظة على حدٍّ 

�ل�صلبي من حكومة  مريكي  �صالمية، وبني ح�رس �ملوقف �الأ �لتعبري �حلذر عن �لهوية �الإ �أدنى من 

و�النتخابات   2007 مايو  �أيار/  يف  �لرتكية  �لرئا�صية  �النتخابات  ع�صية  دنى  �الأ حّده  يف  �أردوغان 

قل يف  �لنيابية يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2007. وعلى هذ� ال يتوقع �أن تتغري هذه �ل�صيا�صة على �الأ

بعدها �حلذر جتاه حكومة حما�س قبل �كتمال �ال�صتحقاقني �ملذكورين عام 2007 ويف ظل ��صتمر�ر 

�صيا�صة جورج بو�س �ملت�صددة يف �لعر�ق و�ملنطقة �صد مناوئيه.
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حافظت تركيا على عالقاتها �القت�صادية و�ل�صيا�صية مع “�إ�رس�ئيل”، على �لرغم من �ملحاوالت �خلجولة 

لوزيري  �ل�صورة  �صالمي.  �الإ و�لعامل  �لفل�صطينيني  مع  عالقته  حت�صني  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب 

خارجية �لبلدين يف موؤمتر �صحفي يف �أنقرة يف 2006/5/29. )� ف ب(

وفك  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لدعم  �ل�صعي  يف  كبري  دور  �صالمية  �الإ �حلركات  وقيادة  �مل�صلمني  لعلماء  كان 

�صالمية  �حل�صار عنه وعن حكومة حما�س. يظهر يف �ل�صورة من �ليمني رم�صان �صلح، وزعيم �جلماعة �الإ

يف باك�صتان قا�صي ح�صني �أحمد، و�ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي، وخالد م�صعل. )رويرتز(
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ير�نية �آية �هلل خامنئي ي�صتقبل خالد م�صعل يف  دعمت �إير�ن بقوة حركة حما�س وحكومتها. �ل�صورة ملر�صد �لثورة �الإ

طهر�ن يف 2006/2/20. )رويرتز(

و�صط  و�النق�صام  �ل�صعف  حالة  عك�س  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متو��صعاً  دور�ً  �صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  لعبت 

�صالمي، يحاول �أن يقوم بالو�صاطة  مني �لعام ملنظمة �ملوؤمتر �الإ �أع�صائها. يف �ل�صورة �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو �الأ

لوقف �القتتال بني فتح وحما�س، يف 2006/12/19. )رويرتز(



187

يران ثالثًا: اإ
مع و�صول حممود �أحمدي جناد �إىل رئا�صة �جلمهورية يف �إير�ن يف �صيف �صنة 

ير�نية �لر�صمية من �لق�صية �لفل�صطينية  2005 ��صتد �الهتمام �لدويل باملو�قف �الإ

و�لدولية  ير�نية  �الإ و�صاط  �الأ يف  �جلديد  �لرئي�س  وت�رسيحات  �لتاريخ  ذلك  فمنذ  “�إ�رس�ئيل”.  ومن 

تت�صم بالت�صدد جتاه هاتني �مل�صاألتني. فهو يدعو من جهة �إىل �اللتز�م �لتام بدعم �ل�صعب �لفل�صطيني 

وحقه يف ��صرتجاع �أر�صه ودياره، وهو ي�صكك من جهة ثانية يف ��صتمر�ر بقاء �لدولة �لعربية، ويعترب 

“�إز�لتها من �لوجود �أمر�ً حمتوماً، و�أن �أيامها باتت معدودة، و�أن �صعوب �لعامل �صتفرح بهذ� �لزو�ل 
. وقد ثارت ثائرة �لعامل �لغربي على هذه �لت�رسيحات. ثم 

كاذيب و�لعدو�ن”28 لدولة ن�صاأت على �الأ

جاءت دعوة �أحمدي جناد �إىل �إعادة �لبحث يف �أمر “�ملحرقة” لتزيد من �لغ�صب �لدويل عليه خا�صة 

بعد �إ�رس�ره على عقد موؤمتر دويل يف طهر�ن يف 2006/12/11 لبحث تلك �لق�صية �لتاريخية، وما 

�إيهود  �رس�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�س  �إن  حتى  �أ�صاطري.  من  حولها  ن�صج  وما  مبالغات،  من  بها  حلق 

. �أما رئي�صة �لربملان د�ليا �إيت�صيك فو�صفت �أحمدي جناد 
�أوملرت �عترب �ملوؤمتر “مثري�ً لال�صمئز�ز”29

قانون  “�إ�صد�ر  �إىل  �لعامل  يف  �لربملانات  روؤ�صاء  ودعت  هتلر”.  نهج  مو��صلة  ويريد  “متخلف  باأنه 

 .
يجعل �إنكار �ملحرقة خمالفة جنائية”30

ح�صول  بني  لريبطو�  “�إ�رس�ئيل”  من  ومو�قفه  ير�ين  �الإ �لرئي�س  ت�رسيحات  �لكثريون  �غتنم 

�لتي  “�إ�رس�ئيل”،  دولة  له  �صتتعر�س  �لذي  �لتهديد  وبني  �لنووية”  “�لقنبلة  على  �ملزعوم  �إير�ن 

من  �لو�صائل  بكل  �إير�ن  منع  �لدويل  �ملجتمع  على  يحتم  ما  وهو  زو�لها.  �إىل  جناد  �أحمدي  يدعو 

��صتكمال برناجمها �لنووي.

�إير�ن  تزويد  �إمكانية  �إىل  ��صتند  ير�ين،  �الإ �لنووي  �لربنامج  �صد  �لتحري�س  من  خر  �الآ �جلانب 

�صالمية )مثل حما�س وحزب �هلل...( بالقنابل �لنووية �لتي قد ت�صتخدم �صد  �صولية �الإ للحركات �الأ

م�رسوعية  يف  �لتف�صيلي  �لبحث  �إىل  �لدر��صات  بع�س  وتذهب  “�إ�رس�ئيل”.  و�صد  �لغربية  �لدول 

�لتقليدي”،  “�الجتهاد  �مل�صلمون  �صالمية، بعدما جتاوز  �الإ �لنظر  �ل�صالح من وجهة  ��صتخد�م هذ� 

تردد،  �أي  دون  من  �ملدنيني  �النتحارية” وقتل  “�لعمليات  ُي�صمى  ما  لتربير  ��صتعد�د�ً  �أكرث  وباتو� 

تر�ثهم  تاأويل  عرب  تربيرها  يف  �ليوم  �ملعا�رسون  �مل�صلمون  ين�صغل  دفاعية،  ذر�ئع  �إىل  ��صتناد�ً 

.
31

�لديني، للتحقق من كيفية و�أو�ن ��صتخد�م �لقنبلة �لنووية

غري  �إ�صالمية”  “�أيد  يف  وقوعه  �حتمال  �إىل  ير�ين  �الإ �لنووي  �لربنامج  من  �خلوف  ميتد  �إذن، 

حكومية، ال ي�صريها “�لتفجري �النتحاري” �لذي ي�صهده �لعامل كظاهرة �ت�صع �نت�صارها يف �لعقدين 

�لوزر�ء  رئي�س  هو  وها   .
32

منتظرة وغري  متاماً  م�صتجدة  ظاهرة  �ملعنى  بهذ�  وهي  خريين.  �الأ

�رس�ئيلي �إيهود �أوملرت يحذر يف �أثناء لقائه �لرئي�س �لرو�صي فالدميري بوتني، من وقوع �ل�صالح  �الإ

.
�رس�ئيل”33 رهابيني �ملناوئني الإ �لنووي يف “�أيدي �الإ

�صالمية من �صالح  �الإ به �حلركات  �أن تزود  �إير�ن، وما ميكن  �لتحري�س �صد  لهذ�  �أن  وال �صك 
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تقليدي �أو غري تقليدي، ُم�صّوغاُته �لتي ميكن �ال�صتناد �إليها �إ�رس�ئيلياً ودولياً.

�لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  �لثابت  موقفها  على  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طو�ل  �إير�ن  حافظت  فقد 

ذلك  ب�صبب  تعر�صت  وقد  �لكيان.  بهذ�  �العرت�ف  ورف�صت  “�إ�رس�ئيل”  �صد  �ملقاومة  وحركات 

�أي  مريكي �لد�ئم يف  رهاب”. وكان �رسط �لتخلي عن هذ� �لدعم هو �ملطلب �الأ “�الإ �إىل �التهام بدعم 

ير�ين من فل�صطني  م�رسوع للتفاو�س مع �إير�ن، �أو ال�صتئناف �لعالقات معها. وقد بلغ هذ� �ملوقف �الإ

قادة  جميع  لقائه  وبعد  دم�صق  زيارته  �أثناء  يف  يحر�س  هو  فها  جناد.  �أحمدي  �لرئي�س  مع  ذروته 

ير�ين  . كما تعهد �لرئي�س �الإ
�ملنظمات �لفل�صطينية على �إعالن “دعم بالده �لكامل خليار �ملقاومة”34

ر��صي �ملحتلة، و�لوقوف بجو�ر �لفل�صطينيني يف هذ�  مبو��صلة دعم بالده حلما�س “لتحرير كل �الأ

.
�لطريق”35

ير�ين  �الإ �لرئي�س  ميل  �لذي ال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �لثابت من  ير�ين  �الإ �ملوقف  لذ� ي�صبح هذ� 

من تكر�ره، ذريعة منا�صبة لفر�صية �نتقال “�ل�صالح �لنووي” �إىل �ملنظمات �لفل�صطينية �لتي تقاتل 

هذ�  على  �لطريق  قطع  و�لعامل  �ملتحدة  �لواليات  “�إ�رس�ئيل” ومعها  على  �أن  يعني  مما  “�إ�رس�ئيل”؛ 
�لع�صكري. وهكذ�  بينها �خليار  �ملمكنة ومن  �ل�صبل  �إىل حقيقة و�قعية، بكل  �أن يتحول  قبل  �لتهديد 

رهاب” �لذي �ختتم يف هرت�صليا،  �صكلت �إير�ن، بخالف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حمور “موؤمتر مكافحة �الإ

ال  �إير�ن  “�أن   Shlomo Mofaz موفاز  �صلومو  رهاب  �الإ مكافحة  �صوؤون  م�صت�صار  �عترب  حيث 

.
نها ميكن �أن تهدد وجود �إ�رس�ئيل”36 �لفل�صطينيني، هي �لتي ت�صكل خطر�ً ��صرت�تيجياً الأ

خرى �لتي �صت�صلط �ل�صوء على �لعالقة بني �إير�ن و�لق�صية �لفل�صطينية طو�ل �صنة  �أما �لق�صية �الأ

2006، فهي فوز حركة حما�س يف �النتخابات �لت�رسيعية �لفل�صطينية �لتي جرت يف 2006/1/25. فقد 

�أدى هذ� �لفوز �ملفاجئ بالن�صبة �إىل �لكثريين �إىل �إرباك كبري يف �ل�صيا�صات �لعربية و�لدولية جتاه هذ� 

�لو�قع �جلديد، �لذي �صي�صمح حلركة حما�س وحدها باأن ت�صكل �حلكومة �لفل�صطينية، وباأن تكون 

ما  على  ُبنيت  �لتي  �حل�صابات  كل  �لفوز  هذ�  قلب  وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إد�رة  يف  كامالً  �رسيكاً 

“�ل�صالم” �صيكون �أكرث ي�رس�ً و�صهولة بعد غيابه. فاأتت  �أ�صا�س �أن  بعد رحيل يا�رس عرفات، على 

�العرت�ف  ورف�س  �ملقاومة،  ��صتمر�ر  على  �إ�رس�رها  ب�صبب  تعقيد�ً  مور  �الأ لتزيد  حما�س  حركة 

بـ“�إ�رس�ئيل”، وعدم �لتفاو�س �ملبا�رس. وهكذ� وجد �لعامل نف�صه �أمام “م�صكلة” جديدة يف فل�صطني 

�حلرة  �النتخابات  �إجر�ء  وعلى  �لدميوقر�طية  على  �صجع  �لذي  وهو  يحلها،  كيف  يعرف  ال 

و�لنزيهة، فاأتت هذه �النتخابات بقوى لي�صت مرغوبة ال بالن�صبة �إىل �لواليات �ملتحدة وال بالن�صبة 

�إىل “�إ�رس�ئيل”. لذ� حتول �لقر�ر �لدويل من �لبحث عن �لت�صوية �ملمكنة �إىل �لبحث عن ح�صار حركة 

حما�س، و�إرغامها على تبديل ثو�بتها و�أولوياتها. 

�صالمية،  و�الإ �لعربية  �ل�صاحتني  يف  حل�صورها  دفع  قوة  �إىل  حما�س  فوز  يتحول  �أن  من  وبدالً 

كانت  وبعدما  عليها.  وعبئاً  �حلركة  على  طوقاً  �لفوز  هذ�  من  يجعل  �أن  �لدول  هذه  بع�س  حاول 
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�لدعو�ت توجه �إىل حما�س وتلقى وفودها �لرتحيب يف �لدول �لعربية، تغري هذ� �لو�صع بعد ت�صكيل 

�حلكومة �لفل�صطينية، ومل توجه �أي دعوة ر�صمية من �لدول �لعربية )با�صتثناء قطر( لرئي�س �لوزر�ء 

.
37

�لفل�صطيني ��صماعيل هنية

وت�صكيل  �النتخابات  يف  فوزها  بعد  حما�س  حركة  تاأييد  عن  عالن  �الإ يف  ترتدد  مل  �إير�ن  �أن  �إال 

ير�نية وفد�ً من  �حلكومة �لفل�صطينية. ومل ينق�س �صهر على هذ� �لفوز حتى ��صتقبلت �لعا�صمة �الإ

�لربملان  م�صادقة  مع  �لزيارة  هذه  وتز�منت   .2006/2/19 يف  م�صعل  خالد  برئا�صة  حما�س  حركة 

. و�أو�صح م�صاعد رئي�س �جلمهورية 
38

�صالمية يف فل�صطني ير�ين على ت�صكيل جلنة دعم �لثورة �الإ �الإ

وتقدمي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عن  �لدفاع  هي  �صالمية  و�الإ �لعربية  �ل�صعوب  وظيفة  “�أن  ير�نية  �الإ

حلما�س  ير�ين  �الإ �لدعم  ��صتمر�ر  على  و�أكد  �ملقاومة”.  طريق  يف  لال�صتمر�ر  له  و�لعون  �مل�صاعدة 

ير�نية خالد م�صعل  . كما وعدت �حلكومة �الإ
“حتى حتقيق �آمال وطموحات �ل�صعب �لفل�صطيني...”39

. يف حني �أعلن علي 
40

وروبية مريكية و�الأ بتقدمي نحو 250 مليون دوالر لتعوي�س قطع �مل�صاعد�ت �الأ

لهي  خامنئي مر�صد �لثورة بعد لقائه خالد م�صعل يف طهر�ن �أن “�نت�صار حما�س هو حتقيق للوعد �الإ

بو�ب قد �أغلقت يف وجه �لفل�صطينيني، ومل يبق �إال باب و�حد  باالنت�صار للمجاهدين... �إن جميع �الأ

هو باب �جلهاد... �إن �نت�صار حما�س مرهون باملقاومة وبالدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني”. 

 .
و�أ�صاد مر�صد �لثورة مبو�قف حما�س وخالد م�صعل، قائالً “�إنها مو�قف مبدئية و�صحيحة...”41

�صمعون  دعا   ،2006/12/7 يف  هنية  ��صماعيل  �لوزر�ء  رئي�س  الحقاً  طهر�ن  ��صتقبلت  وعندما 

مم �ملتحدة، كما دعا ع�صو �لكني�صت عن �لليكود يوفال �صتاينت�س �إىل طرد  برييز �إىل طردها من �الأ

 250 قيمته  تقارب  دعماً  “حققت  زيارته  �أن  �أعلن  هنية  لكن   .
42

�لبالد خارج  �لفل�صطينية  �لقيادة 

مليون دوالر، وعدد�ً من �مل�صاريع �لتي ت�صكل دعماً مالياً و�قت�صادياً مبا�رس�ً للحكومة �لفل�صطينية 

�إن  وقال   .”2007 120 مليون دوالر كدعم مايل ل�صنة  و�ل�صعب �لفل�صطيني، منها تخ�صي�س مبلغ 

ودفع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وز�ر�ت  من  وز�ر�ت  ثالث  يف  �ملوظفني  رو�تب  �رسف  تبنت  �إير�ن 

�رسى و�أهاليهم ملدة �صتة �أ�صهر، بتكلفة 45 مليون دوالر. و�أ�صاف هنية �إن �إير�ن تبنت  م�صتحقات �الأ

100 �ألف عامل فل�صطيني بو�قع 100 دوالر لكل عامل �صهرياً وملدة �صتة �أ�صهر قادمة، ما يعني مبلغاً 

�أي�صاً  �أما �ل�صيادون �لذين حرمو� من نزول �لبحر منذ �صهور فقد مت  60 مليون دوالر.  �إىل  ي�صل 

1.8 مليون دوالر.  �أ�صهر بقيمة  100 دوالر لكل منهم، وملدة �صتة  �آالف �صياد، بو�قع  تبني ثالثة 

15 مليون دوالر،  �لفل�صطيني و�إن�صاء مكتبات وطنية بقيمة  �لثقافة  �إير�ن ببناء ق�رس  كما تعهدت 

.
43

وترميم �ألفي منزل مدمر بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل 20 مليون دوالر

ة يف جد�ر �حل�صار �ملايل و�ل�صيا�صي �لذي فر�س عليها  مل تكد حما�س �إثر زيارة �إير�ن، تفتح ُكوَّ

بعد فوزها يف �النتخابات �لت�رسيعية وت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، حتى تعر�صت �إىل حملة و��صعة 

“لتبعية  تروج  وفل�صطينية،  وعربية  �إ�رس�ئيلية  خمتلفة  �أو�صاط  �صاقتها  و�التهامات،  �لت�صكيك  من 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�صل عن  “تريد حتويل �ل�صلطة �إىل ن�صخة طبق �الأ ير�ن وتنفيذ خمططاتها” تارة، وباأنها  حما�س الإ

�لبالغ من  “قلقها  �أبيب عن  �إ�رس�ئيلية يف تل  �أخرى. فاأعربت م�صادر �صيا�صية و�أمنية  �إير�ن” تارة 

منية يف �لدولة �لعربية  جهزة �الأ �إن روؤ�صاء �الأ �إير�ن وحركة حما�س”. وقالت هاآرت�س  �لتقارب بني 

�إىل  وتو�صلو�  وحما�س،  طهر�ن  بني  �لثنائية  �لعالقة  لتقييم  �ملكثفة  �الجتماعات  من  �صل�صلة  عقدو� 

�إىل �تفاقية ��صرت�تيجية مع حما�س... و�أن �لتقارب بني طهر�ن  �أن �لنظام �حلاكم يف طهر�ن ي�صعى 

وحما�س هو خطوة حَتدٍّ من قبل حركة حما�س، على خلفية �الرتياح �لعام يف حما�س من �أنها متكنت 

. وقال متحدث با�صم �خلارجية 
44

�رس�ر �لناجمة عن �حل�صار على �ل�صعب �لفل�صطيني من تقليل �الأ

 .
رهاب”45 �الإ نبذ  نيتها  عدم  ذلك  ف�صيبني  �إير�ن  من  مالية  م�صاعد�ت  حما�س  قبلت  “�إذ�  مريكية:  �الأ

�صديدة  بكلمات   ،Dan Gillerman غيلرمان  د�ن  �ملتحدة،  مم  �الأ يف  “�إ�رس�ئيل”  �صفري  وهاجم 

بذور  ي�صع  �لذي  �جلديد،  “بالوباء  �إياه  و��صفاً  وحما�س  و�صوريا  �إير�ن  حمور  �أ�صماه  ما  �للهجة 

�رس�ئيلية  مريكية و�الإ . وقد دجمت �لدو�ئر �الأ
وىل يف �لقرن �حلادي و�لع�رسين”46 �حلرب �لعاملية �الأ

ر��صي �لفل�صطينية،  بني �حلملة على �إير�ن و�حلملة على حما�س على �أ�صا�س “�قرت�ب” �إير�ن من �الأ

ر��صي �لفل�صطينية �خلا�صعة  ير�ين يف قطاع غزة و�الأ و“�لتز�م” حما�س بتاأ�صي�س دولة على �خلط �الإ

.
47

لل�صلطة �لفل�صطينية

�النتخابات،  يف  فوزها  بعد  بطهر�ن  حما�س  لعالقة  �أخرى  قر�ء�ت  �إىل  �أي�صاً  �صارة  �الإ تنبغي 

وت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية. فيكتب عامو�س جلبوع Amos Gilboa يف معاريف عن �إير�ن �لتي 

وروبي و�لواليات  “�إ�رس�ئيل” و�الحتاد �الأ �إذ� مل حتول  �صتمالأ �لفر�غ �ملايل للحكومة �لفل�صطينية، 

��صتقاللها،  على  “حافظت  حما�س  ن  الأ ير�ن،  الإ “تبعية” حما�س  يف  ي�صكك  لكنه  مو�ل...  �الأ �ملتحدة 

�رس�ئيلية  . كما �عتربت �ال�صتخبار�ت �الإ
وكان برنامج عملها يخالف برنامج �إير�ن خمالفة تامة”48

وبع�س �ملحللني و�لدبلوما�صيني �لغربيني �أن “�حلديث عن عالقة وثيقة حمتملة بني حما�س وطهر�ن 

“�لر�ف�س  و�نه ومبالغ فيه”. وي�صتدل هوؤالء �ملحللون على ذلك مبوقف حما�س �لتقليدي  �صابق الأ

جايف  مركز  من   Anat Kurz كورز  �أنات  ويذهب  وطنية”.  باأجندة  و�ملتم�صك  خارجي  تاأثري  ي  الأ

للدر��صات �ال�صرت�تيجية )Jaffee Center for Strategic Studies )JCSS �إىل ذلك �أي�صاً، معترب�ً �أن 

�إ�صالمية. ولذ� فاإن �أي �قرت�ب  �أن تكون  “هي قبل كل �صيء حركة وطنية وفل�صطينية قبل  حما�س 

.
مبالغ فيه مع �إير�ن ميكن �أن يفقد حما�س موقعها �لثابت على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية”49

وهكذ� تعر�صت حما�س ل�صيل من �التهامات و�النتقاد�ت ب�صبب زيارتي م�صعل وهنية �إىل طهر�ن. 

وتركزت تلك �التهامات على حتول حما�س �إىل “�أد�ة” بيد �إير�ن، و�أنها �صوف ت�صكل بهذ� �لتحالف 

�رس�ئيليني �إىل  منيني و�ل�صيا�صيني �الإ تهديد�ً خطري�ً للدولة �لعربية. لكن ثمة من ذهب من �ملحللني �الأ

ن حما�س حري�صة على رف�س �أي تاأثري خارجي. �أن هذ� “�لتحالف” مبالغ فيه الأ

كانت  �لتي  مريكية  �الأ للدو�ئر  �صدمة  �النتخابات  يف  حما�س  فوز  �صكل  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 
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منية  �الأ �مل�صالح  تهدد  رهاب” �لتي  و“�الإ �لعنف  حركات  من  جديد” يخلو  �أو�صط  “ل�رسق  تخطط 

�ملقدمة  كان  �لعر�ق  �حتاللها  �أن  و��صنطن  �عتربت  وقد  �رس�ئيلية.  و�الإ مريكية  �الأ و�ال�صرت�تيجية 

لبنان  من  �ل�صورية  �لقو�ت  �أخرج  �لذي   1559 �لقر�ر  و�أن  �جلديد،  �ل�رسق  هذ�  لوالدة  �ل�رسورية 

�مل�صوؤولون  وكان  �لدميوقر�طية”.  “لوالدة  �لثانية  �خلطوة  هو  �حلريري  �لرئي�س  �غتيال  بعد 

و�صط،  �الأ �ل�رسق  يف  و�له�صة  �ل�صعيفة  �حلكومات  حماية  عليهم  �أن  د�ئماً  يرددون  مريكيون  �الأ

�أو ما ي�صمونه “�لدميوقر�طيات �لفتية” يف كل من �لعر�ق ولبنان وفل�صطني. لذ� عندما فازت حركة 

حما�س، و�أوكل �إليها مهمة ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، تعرث عقد �حلكومات �لتي تريد �لواليات 

�ملتحدة دعمها، وحتول �الهتمام �لدويل �إىل كيفية ممار�صة �ل�صغوط و�حل�صار على حما�س. و�أعلنت 

مريكية �أن مو�جهتها حلما�س هي جزء من مو�جهة “حمور �ملتطرفني” �لذي ي�صم �صورية  د�رة �الأ �الإ

و�إير�ن وحما�س وحزب �هلل. وكان �ملطلوب دولياً وحتى عربياً توجيه �التهام �إىل هذ� �ملحور ملنعه 

�إير�ن يف  �لربط بني حما�س وبني  و�صط. وهكذ� مت  �ل�رسق �الأ �ل�صالم” و�ال�صتقر�ر يف  “تعطيل  من 

ردن  مريكي. ولذ� عندما �تهم �الأ مريكي على �أ�صا�س �أنهما جبهة و�حدة �صد �مل�رسوع �الأ �ملنظور �الأ

“د�خل �لبلد” فقد ربط م�صدر هذ� �لتهريب باإير�ن عرب �حلدود  حركة حما�س بتهريب �أ�صلحة �إىل 

�إىل �النفتاح �خلارجي وال �صيما على حميطها �لعربي  باأن حاجة حكومة حما�س  ، علماً 
50

�ل�صورية

بكل  “�نتحار�ً  ردنية  �الأ �ملخابر�ت  تدعيه  �لذي  �لنوع  من  عمل  على  �إقد�مها  يجعل  �صالمي،  و�الإ

.
�ملقايي�س”51

خطر�ً  �صي�صكل  و�إير�ن  حما�س  من  جديد  حمور  ت�صكيل  �أّن  من  و�لتهويل  يحاء  �الإ �صياق  ويف 

حقيقياً على “�إ�رس�ئيل”، ن�رست معاريف يف 2006/2/10 مقاالً لنب ك�صبيت Ben Caspit، يتحدث 

تعد  “مل  �إليه  فبالن�صبة  �أمنها.  وتهدد  بـ“�إ�رس�ئيل”  حتيط  �لتي  �جلبهات  طبيعة  يف  �لتغري  عن  فيه 

�إير�ن،  �جلديدة:  �ل�رسقية  باجلبهة  تقبل  �أن  �إ�رس�ئيل  وعلى  موجودة.  �لتاريخية  �ل�رسقية  �جلبهة 

و�مر و�لتعليمات  و�صوريا، وحزب �هلل وحما�س. وهي �أربعة �أيد تخرج من ج�صم و�حد وتتلقى �الأ

�أما �القرت�ح �ملنا�صب للتعامل مع هذه �جلبهة  فعى �ل�صاكنة يف طهر�ن”...  من ر�أ�س و�حدة لتلك �الأ

على �مل�صتوى �لفل�صطيني، فهو بالن�صبة �إىل بن ك�صبيت: “�النف�صال �لتام عن �لفل�صطينيني. و�إذ� كان 

منية،  جهزة �الأ �ل�صعب �لفل�صطيني قد �ختار حما�س، فهذ� ما ي�صتحقه”. ويف �مل�صاور�ت بني قادة �الأ

يقرتح د�ن حالوت�س عدم دفع 300 مليون �صيكل �صهرياً )نحو 68 مليون دوالر(، وهي م�صتحقات 

�لتوجيه  مد�ر�س  بها  “�صيُ�صيِّدون  نهم  الأ �رس�ئيليون،  �الإ يجمعها  �لتي  �ل�رس�ئب  من  �لفل�صطينيني 

طهر�ن،  بني  و��صالً  حمور�ً  �صيكون  هذ�  ن  الأ عليه  ن�صاعد  ولن  يكون  لن  هذ�  �ملتطرفة.  �لعقائدي 

�أن  “علينا  �أن  ن”... وي�صيف حالوت�س  دم�صق، بريوت، وغزة، وعليه فال بد من حتطيمه هنا و�الآ

.
ننظر �إىل حما�س ونتعامل معها كما لو �أننا نتعامل مع �إير�ن”52

ومن جهة �أخرى، فاإن جناح حما�س يف فك طوق �لعزلة، و�لتو��صل مع طهر�ن ز�د من خماوف 

مريكي  �أحد دو�فع �لقر�ر �الأ �لتجربة، وكان ذلك  �أمريكا من قدرة حما�س على �ال�صتمر�ر و�إجناح 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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ب�صن �حلرب، عرب “�إ�رس�ئيل”، على لبنان يف متوز/ يوليو 2006 للق�صاء على مقاومة حزب �هلل، �أحد 

مريكي ومن يوؤيده �لق�صاء مبكر�ً على “�حللف  �أهم حلفاء حما�س وطهر�ن. ما يعني يف �ملنظور �الأ

و�صط.  �الأ �ل�رسق  يف  و�ل�صالم”  �ال�صتقر�ر  “متنع  �لتي  “�لر�ديكالية”  �لقوى  هذه  بني  �ملحتمل” 

�هلل، بني روؤيتها  �لق�صاء على حزب  تلك �حلرب يف  بعد ف�صل  �أبد�ً حتى  وهكذ� مل تف�صل و��صنطن 

�رس�ئيلي ي�صمح لو��صنطن  ير�ين وللملف �لفل�صطيني. فالتقدم على �مل�صار �لفل�صطيني �الإ للملف �الإ

.
53

رهاب” �لعاملي بت�صكيل �ئتالف قوي �صد �إير�ن و“�الإ

و�لفل�صطيني،  ير�ين  �الإ �مللفني  بني  �لربط  هذ�  من  �إ�رس�ئيلية  خماوف  عن  حتدث  من  ثمة  �أن  �إال 

فما تريده �أطر�ف “�العتد�ل” �لعربي هو “حلٌّ ُمْر�ٍس للق�صية �لفل�صطينية يحد من ر�ديكالية �إير�ن 

. وال يبدو 
جتاه هذه �لق�صية، يف �لوقت �لذي ال تبدو فيه �إ�رس�ئيل على ��صتعد�د لتقدمي هذ� �حلل”54

�ملحافظني  �إد�رة  وخا�صة  �ملتحدة،  فالواليات  �رس�ئيلي.  �الإ “�لقلق”  هذ�  يربر  ما  �ملنظور  �ملدى  يف 

�جلدد مل متار�س �أي �صغوط على “�إ�رس�ئيل” لتقدمي �أي نوع من �لتنازالت متهيد�ً “حلل” �مل�صكلة 

منية  �الأ �رس�ئيلية  �الإ �ل�صيا�صات  �أيدت و��صنطن كل  �لعك�س متاماً. فقد  �لفل�صطينية. وما ح�صل هو 

و�ل�صيا�صية و�لع�صكرية، مبا فيها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي.

كانت �صنة 2006 بالن�صبة �إىل �لق�صية �لفل�صطينية هي �صنة حركة حما�س �لتي ��صتطاعت �لثبات 

مر بالن�صبة �إىل �إير�ن �لتي ��صتمرت على ثباتها من �لق�صية �لفل�صطينية  وعدم �لرت�جع. وكذلك كان �الأ

ير�ين �أحمدي جناد من ال �رسعية وجود “�إ�رس�ئيل”  ومن دعم حما�س. حتى �إن مو�قف �لرئي�س �الإ

عالمي �لغربي على �إير�ن. ومبو�ز�ة ذلك كانت  وحتمية زو�لها، فاقمت من �لهجوم �ل�صيا�صي و�الإ

�لنهج  مريكية م�صتمرة يف  �الأ د�رة  �الإ �ل�صغوط على حما�س وطهر�ن. وتبدو  �صنة  2006 هي  �صنة 

�إىل  �صعياً  “�إ�رس�ئيل”،  من  بدالً  ول  �الأ عدوهم  �إير�ن  من  يجعلو�  �أن  �لعرب  من  تريد  وهي  نف�صه. 

تطويق �إير�ن وحلفائها، و�إ�صعاف مكانتهم. فهل �صتنجح و��صنطن يف ��صرت�تيجيتها هذه؟

�أحد مر�كز  �لعالقات �خلارجية )وهو  Richard Haass، رئي�س جمل�س  يجيب ريت�صارد ها�س 

 Foreign مريكية( يف مقالته �ل�صهرية يف �لفورين �أفريز  �لدر��صات و�لتفكري يف �لواليات �ملتحدة �الأ

Affairs بالقول “�إن �لع�رس �ملقبل �صيتميز بتاأثري �صعيف لالعبني �خلارجيني يف مقابل تنامي دور 

مريكية  �صالمية يف �إير�ن �أطاحت بدعائم �ل�صيا�صة �الأ �لقوى �لد�خلية”. ويعترب ها�س �أن “�لثورة �الإ

وف�صل  �ل�صالم،  عملية  �نهيار  هو  �ملنطقة  يف  نفوذها  و��صنطن  فقد�ن  يف  �أ�صهم  ما  و�أن  �ملنطقة،  يف 

و�لنزعات  حما�س،  و�صعود  عرفات،  يا�رس  خليفة  و�صعف   ،2000 عام  ديفيد  كامب  مفاو�صات 

�لدولة  و�أن  �ملنطقة،  يف  كبرية  تاأثري  قوة  �صت�صبح  �إير�ن  �أن  ها�س  ويرى  حادية”.  �الأ �رس�ئيلية  �الإ

و�صعها  �أن  كما  لبنان.  على  خرية  �الأ حربها  قبل  عليه  كانت  مما  �أ�صعب  و�صع  يف  تبدو  �لعربية 

فق �أي توجه نحو عملية  �صيكون قابالً للتدهور �إذ� طورت �إير�ن �أ�صلحة نووية. وال يرى ها�س يف �الأ

و�صط �جلديد” لن يكون كما تريده  . لذ� يبدو وبح�صب ريت�صارد ها�س �أن “�ل�رسق �الأ
55

�صالم حقيقة

�لواليات �ملتحدة و“�إ�رس�ئيل”، بل �صيكون كما يريده خ�صومهما.
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�صالمية  و�الإ �لعربية  نظمة  لالأ �لعام  �خلط  باك�صتان  يف  �حلكم  نظام  تبنى 

ولذلك  �لفل�صطيني.  بال�صاأن  يتعلق  فيما  �ملتحدة  �لواليات  من  �لقريبة 

بحق  و�ملطالبة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  دعم  يف  �ملعلنة  �لر�صمية  �ل�صيا�صات  �عتماد  يف  ��صتمر  فقد 

�لغربية وقطاع غزة وعودة  �ل�صفة  �مل�صتقلة يف  و�إن�صاء دولتهم  �لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم، 

�لباك�صتانية -  �لر�صمية  2005 �الت�صاالت  �لعلن منذ  �إىل  �أخذت تظهر  �أخرى،  �لالجئني. ومن جهة 

�رس�ئيلية و�لتي قوبلت مبعار�صة �صعبية و��صعة. ويرى نظام �حلكم بزعامة برويز ُم�رّسف �أن  �الإ

عالقاته بـ“�إ�رس�ئيل” تفيده يف تطوير عالقاته بالواليات �ملتحدة و�حل�صول على دعمها، كما تفيد يف 

حتقيق منافع �قت�صادية وع�صكرية، خ�صو�صاً يف �صوء تناف�صه مع �لهند، ويف �صوء تنامي �لعالقات 

�رس�ئيلية. لكن �حلكومة �لباك�صتانية تتعامل مع �ملو�صوع بالكثري من �حلذر �لذي ياأخذ  �لهندية - �الإ

يف ح�صبانه عدد�ً من �العتبار�ت �ملتد�خلة.

لذلك فقد رحبت ت�صنيم �أ�صلم، �لناطقة با�صم وز�رة �خلارجية �لباك�صتانية باملرحلة �لتي �َصتَلي 

يف  و�ل�صعب  “�حلكومة  �أن  �أ�صلم  عن  نباء  �الأ وكاالت  ونقلت  بال�صلطة.  حما�س  وفوز  �النتخابات، 

�أي  �لفل�صطينية، و�لتي كانت �صلمية، ومل ت�صهد  باك�صتان يرحبون باإجر�ء �النتخابات �لت�رسيعية 

�أن  وناأمل  بها،  نرحب  و�لتي  �لعملي  ب�صكلها  �لدميوقر�طية  هي  هذه  طالق.  �الإ على  عنف  �أحد�ث 

و�صط”. لكن �لت�رسيح نف�صه  توؤدي نتائج �النتخابات �إىل �ال�صتمر�ر يف عملية �ل�صالم يف �ل�رسق �الأ

 .
56

مل يت�صّمن �أية تهنئة حلما�س على فوزها يف �النتخابات

�لرتيب، ومل حتدث تطور�ت  2006 على �صكلها  �لفل�صطيني �صنة  �لعالقة مع �جلانب  ��صتمرت 

مهمة �صوى زيارة حممود �لزّهار وزير �خلارجية �لفل�صطيني يف حكومة حما�س �إىل �إ�صالم �أباد يف 

7-2006/6/8، حيث �أعلنت �حلكومة �لباك�صتانية تربعها مببلغ ثالثة ماليني دوالر دعماً لل�صعب 

�إىل زيادة عدد  �إ�صافًة  �أباد على نفقتها،  �إ�صالم  �لفل�صطيني، وتعهدت ببناء �ل�صفارة �لفل�صطينية يف 

.
57

�ملقاعد �ملمنوحة للطلبة �لفل�صطينيني يف �جلامعات �لباك�صتانية

و�صط �إح�صان �حلق خالل زيارته  ويف 2006/7/13، د�ن �ملبعوث �لباك�صتاين �خلا�س لل�رسق �الأ

�رس�ئيلي �ملتو��صل على �ل�صعبني �لفل�صطيني و�للبناين”، موؤكد�ً “رف�س بالده  ل�صورية “�لعدو�ن �الإ

��صتنكارها  �إبد�ء  على  لبنان  حرب  خالل  باك�صتان  حر�صت  كما   .
كافة”58 �لعدو�ن  �صكال  الأ �لتام 

�لباك�صتاين  �خلارجية  وزير  من  كلٌّ  ز�ر  وقد  ودعمه.  �للبناين  �ل�صعب  مع  وت�صامنها  للعدو�ن 

خور�صيد ق�صوري ورئي�س �لوزر�ء �لباك�صتاين �صوكت عزيز لبنان، بعد �نتهاء �حلرب للتعبري عن 

 .
59

هذ� �لت�صامن

�أما من جهة �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل”، فيظهر �أنها �ت�صمت مبزيد من �حلذر خالل �صنة 2006، 

عن  نقالً  خبار  �الأ ذكرت  وقد  عليها.  �لو��صعة  �ملحلية  �ل�صعبية  �الحتجاجات  �إثر  �ندفاعتها  وخّفت 

َث مع ُم�رّسف  َبَحَ �أنه وعلى هام�س منتدى د�فو�س �القت�صادي،  �أردوغان،  �لوزر�ء �لرتكي  رئي�س 

رابعًا: باك�ستان
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�ملوؤمتر  ملنظمة  يكون  بحيث  �رس�ئيليني،  و�الإ �لفل�صطينيني  بني  �إ�صالمية”  “مبادرة  طرح  �إمكانية 

�أ�صكال  من  �صكل  باأد�ء  “قيامنا”  على  تعبريه،  ح�صب  �ملبادرة،  وتنطوي  فيها،  دور  �صالمي  �الإ

. و�إذ� �صّح مثل هذ� �لتفكري فاإنه يعني تر�جعاً خطري�ً يف 
60

�لو�صاطة بني “�إ�رس�ئيل” و�لفل�صطينيني

قل، حيث ينقلها من و�صعها �حلايل باعتبارها طرفاً يف �ل�رس�ع يدعم �حلق  �لدور �لباك�صتاين على �الأ

�لفل�صطيني �إىل جمرد و�صيط حمايد.  

ويظهر �أن �لزّهار خالل زيارته لباك�صتان ح�صل على تطمينات باأن باك�صتان لن تقيم �أي نوع 

من �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل” قبل ح�صول �ل�صعب �لفل�صطيني على حقوقه، و�أن م�صاألة �الت�صاالت 

باأي حال تخلي  �ل�صابقة ال تعني  �صهر  �الأ �رس�ئيلية و�لباك�صتانية يف  �الإ �لتي جرت بني �حلكومتني 

�لباك�صتانية  “�لوفد �لذي كانت تزمع �حلكومة  �أن  باك�صتان عن دعمها لل�صعب �لفل�صطيني. وذكر 

2006، حني  �أيلول/ �صبتمرب  �إىل ما بعد  �إىل مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية تقرر تاأجيل �صفره  �إر�صاله 

يتوىل �جلانب �لفل�صطيني �ل�صيطرة �لكاملة على معرب رفح �حلدودي، بعد �نتهاء مدة �التفاقية �لتي 

. وال يظهر �أن �أية زيارة 
مني على معرب رفح”61 �رس�ف �الأ وروبيني باالإ �ُصمح مبوجبها للمر�قبني �الأ

“�إ�رس�ئيل” يف �إغالق �ملعرب،  ر��صي �لفل�صطينية قد ح�صلت، حيث ��صتمرت  ر�صمية باك�صتانية لالأ

ويف ح�صارها لل�صعب �لفل�صطيني. 

. ويف 
62

�أكرث من مرة فل�صطينية  قيام دولة  قبل  للتطبيع  �لر�ف�س  باك�صتان موقفها  وقد جددت 

ملخ�صه  ونقلت   ،Los Angeles Times مريكية  �الأ تاميز  �أجنلو�س  لو�س  �صحيفة  ن�رسته  تقرير 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت، عرّب �لرئي�س برويز م�رّسف ب�صكٍل جليٍّ عن موقف باك�صتان، و�أّكد �أن 

قد�م على هذ�  مر، �إال �أنه �صيكون من �النتحار �ل�صيا�صي �الإ “حكومته �صتعرتف باإ�رس�ئيل يف نهاية �الأ
مر يف �لوقت �حلا�رس”. وذكر م�رسف “�أن مهار�ته �لفائقة يف �مل�صي على �لطريق �ل�صعب لن متكنه  �الأ

على  خرية  �الأ هجماتها  بعد  خا�صة  باإ�رس�ئيل،  �العرت�ف  �صيثريها  �لتي  �لعا�صفة  على  �لتغلب  من 

.
لبنان... لن نفكر يف �العرت�ف ب�صورة ر�صمية بالدولة �لعربية �إال بعد �إقامة �لدولة �لفل�صطينية”63

وح�صب جملة �لفورين بولي�صي Foreign Policy فاإن م�رّسف يكتفي حالياً بتجنّب �لتطرق �إىل 

�صالم �ملعتدل و�لت�صوية �لعادلة و�ل�صاملة. �أما  هذه �مل�صائل يف �لعلن، و�حلديث بدالً من ذلك عن �الإ

.
64

بو�ب �ملغلقة نقا�س �مل�صائل �جلدية، فيبقيه لالجتماعات و�الأ

خارجية  وزيرّي  بني  ح�صل  �رسياً  �جتماعاً  �أن  �إىل  �إ�صار�ت  ظهرت   2006 �صنة  نهاية  وقبل 

�رس�ئيلية ُن�رس يف  باك�صتان و“�إ�رس�ئيل”، فقد ذكر تقرير �إخباري ل�صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت �الإ

جيو  تلفزيون   مع  مقابلة  خالل  �رسح  ق�صوري  �لباك�صتاين  �خلارجية  وزير  �أن   ،2006/12/27

�رس�ئيلية ت�صيبي ليفني. و�أ�صافت  �أنه �جتمع موؤخر�ً مع نظريته �الإ Geo TV �لباك�صتاين �ملحلي، 

.
�رس�ئيلية علق على �ملو�صوع قائالً “ال تعليق”65 �ل�صحيفة �أن �لناطق با�صم وزيرة �خلارجية �الإ

“�إ�رس�ئيل”، وهو  �إىل  �لباك�صتانيني  خبار زيارة وفد من �ملغرتبني  �لتطبيع، تناقلت �الأ �إطار  ويف 
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مريكية، بدعوة من جمل�س �ملوؤمتر �ليهودي  �صالمية �الأ مكّون من ثمانية �أع�صاء من مبادرة �ل�صالم �الإ

مريكي ليهود �لعامل، �لذي يعمل لتح�صني �لعالقات بني “�إ�رس�ئيل” وباك�صتان. وقد �لتقى �لوفد  �الأ

 ،Aharon Barak رس�ئيليني من بينهم رئي�س �ملحكمة �لعليا �أهارون بار�ك� عدد�ً من �مل�صوؤولني �الإ

و�ملدير �لعام لوز�رة �خلارجية �أهارون �أبر�موفيت�س Aharon Abramovich وم�صوؤولني كبار�ً يف 

 Yusuf �ملحتلة �جلرن�ل يو�صف م�صليب  ر��صي  �الأ �أعمال �جلي�س يف  �إىل من�صق  �صافة  �لوز�رة، باالإ

Mishleb، و�أع�صاء �لكني�صت �صيلفان �صالوم Silvan Shalom و�أفر�مي �صنيه وغالب جمادلة. كما 

�لتقو� من �جلانب �لفل�صطيني مع كل من �صائب عريقات و�رسي ن�صيبة. 

“لي�س  مريكية،  �الأ �ملتحدة  �لواليات  يف  �أركن�صا�س  يف  يعي�س  �لذي  عتيق  عمر  �لوفد  ع�صو  وقال 

لدينا ذرة من �ل�صك باأنه يجب �أن تقوم عالقات دبلوما�صية بني �إ�رس�ئيل وباك�صتان، وبني �إ�رس�ئيل 

و�لعامل �لعربي”. و�أ�صاف “لقد �نك�رس �جلليد �إنها م�صاألة وقت. �إنها لي�صت م�صاألة �إذ� بل متى. �إنها 

قدوم  لكن  تطبيعياً،  موؤ�رس�ً  حتمل  كانت  و�إن  �لزيارة  هذه   .
يحدث”66 مما  بالرغم  �ليد  متناول  يف 

�لد�خلي  �ل�صعبي  �لعد�ء  قوة  مدى  وعلى  هام�صيتها،  مدى  على  دليٌل  �أمريكا  من  فيها  �مل�صاركني 

�لباك�صتاين للتطبيع مع “�إ�رس�ئيل”.

�رس�ئيلية يديعوت �أحرونوت يف 2006/2/8،  �أما على �ل�صعيد �القت�صادي، فقد ذكرت �ل�صحيفة �الإ

للتكنولوجيا  �ل�صنوي  �رس�ئيلي  �الإ �ملعر�س  يف  �صي�صارك  �لباك�صتانيني  عمال  �الأ رجال  من  وفد�ً  �أن 

�لزر�عية Agritech’06 يف �أيار/ مايو 2006. وذكر �مل�صدر “�أن �أع�صاء �لوفد �أبلغو� �مل�صوؤولني عن 

�لزر�عية،  �لتكنولوجيا  جمال  يف  للتعاون  �ملمكنة  �ملجاالت  با�صتك�صاف  �ل�صديدة  برغبتهم  �ملعر�س 

�ل�صحر�وية”.  و�ملناطق  �جلبلية  ر��صي  �الأ ال�صت�صالح  حديثة  معد�ت  �رس�ء  جلهة  وبالتحديد 

�تفاقيات  “توقيع  رغبتهم يف  عن  �أي�صاً  �أعربو�  قد  �لوفد  �أع�صاء  من  �أن بع�صاً  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 

ل�رس�ء م�صتنبتات زر�عية، ومعد�ت متنوعة �صتكون ذ�ت فائدة للمز�رعني �لباك�صتانيني”. و�أ�صافت 

عمال �لباك�صتانيني، و�لذين  �ل�صحيفة نقالً عن مدير �ملعر�س “�أن �ملنظمني تفاجاأو� بطلبات رجال �الأ

مل يجدو� حرجاً يف تقدمي طلباتهم باأ�صمائهم وهوياتهم �حلقيقية، و�ل�رسكات �لتي ميثلوها”. لكن 

رجال  ت�رسيحات  على  �حل�صول  من  مر��صليها  مكنت  �لتي  �لكيفية  عن  �صيئاً  تذكر  مل  �ل�صحيفة 

عمال �لباك�صتانيني، ومل تورد �أية تقارير الحقة �أو متابعات للمو�صوع. كما �أنه من غري �لو��صح  �الأ

ما �إذ� �صّجل فعلياً ح�صور �أي رجل �أعمال باك�صتاين �إىل فعاليات �ملعر�س، �أو ما �إذ� عقدت �أية �تفاقيات 

�أو �صفقات جتارية بني �لطرفني فيه. 

�صالمية �لفيا�صة يف باك�صتان وعد�ءها �مل�صتحكم لـ“�إ�رس�ئيل”  وب�صكل عام، فاإن قوة �مل�صاعر �الإ

وللتطبيع معها، ف�صالً عن �ملعار�صة �لقوية �لتي يو�جهها نظام حكم برويز م�رّسف، يجعالن من 

�ل�صعب على �حلكومة �لباك�صتانية �لقيام باأية خطو�ت جّدّية يف بناء عالقات مع “�إ�رس�ئيل” يف هذه 

�ملرحلة.

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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جمال  يف  جديدة،  حقيقية  �خرت�قات  حتقيق   2006 �صنة  “�إ�رس�ئيل” خالل  ت�صتطع  مل 

لل�صعب  �خلانق  ح�صارها  �أن  كما  �صالمي.  �الإ �لعامل  بلد�ن  مع  �لتطبيع  �أو  �لعالقات 

�لفل�صطيني، وحماولتها �إ�صقاط حكومته �لتي �نتخبها دميوقر�طياً، وحربها �صد لبنان وحزب �هلل، 

�صالمي و�ملنظمة  �صالمي لكن بلد�ن �لعامل �الإ قد �أثارت م�صاعر �لغ�صب و�ال�صتياء �صدها يف �لعامل �الإ

�لتي تن�صوي حتتها ظلت على �مل�صتوى نف�صه تقريباً من �لعجز و�لالفاعلية وعدم �لقدرة على �لتاأثري 

حد�ث، وكانت، كالعادة، دون �مل�صتوى يف �لتعامل مع فك �حل�صار عن �ل�صعب �لفل�صطيني، �أو  يف �الأ

�لدول  بني  )من  ير�ن  الإ وكان  �لعادلة.  ق�صيته  دعم  يف  و�لدبلوما�صية  �ملادية  �إمكاناتها  ��صتخد�م  يف 

�صالمية غري �لعربية( دور بارز وحا�صم يف تقدمي دعم مادي ومعنوي كبري حلما�س وحكومتها  �الإ

ولل�صعب �لفل�صطيني. وقد لعبت طبيعة �لنظام �حلاكم يف �إير�ن، و�لتهديد�ت �ملحتملة �لتي يتعر�س 

�أو ب�صبب ملفه �لنووي، لعبت دورها يف تعميق  لها �إ�رس�ئيلياً و�أمريكياً، ب�صبب �صيا�صاته ومو�قفه 

�صالمي،  ير�ين وتقويته. �أما تركيا فقد ��صتمرت يف عالقاتها �ملميزة، من بني دول �لعامل �الإ �ملوقف �الإ

مع “�إ�رس�ئيل”. ومل تفلح حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية، على �لرغم مما تتمتع به من �صعبية و��صعة 

و�أغلبية برملانية كبرية، من �إحد�ث تغيري�ت ملمو�صة يف �لعالقة مع “�إ�رس�ئيل”، يف ظل �لنفوذ �لر��صخ 

لوفد  و�لتنمية  �لعد�لة  ��صتقبال  �لعالقات معها. وكان  �ملوؤيدة ال�صتمر�ر  �لعلمانية  و�لقوى  للجي�س 

حما�س، وبع�س �لدعم �ملادي للفل�صطينيني، تعبري�ً خجوالً عن م�صاعر �مل�صاندة، وحماولة للعب دور 

�أكرث تو�زناً جتاه �لق�صية �لفل�صطينية. ويظهر �أن نظام �حلكم يف باك�صتان قد خفف من حما�صته يف 

�إقامة عالقة دبلوما�صية مع “�إ�رس�ئيل”، بعد �أن �أدرك حجم وقوة �العرت��صات �ل�صعبية �لد�خلية، 

�لدخول يف مثل  على  �لد�خلية ال ت�صجعه كثري�ً  �ملهزوز وم�صاكله  �ل�صيا�صي  �أن و�صعه  عن  ف�صالً 

هكذ� مغامرة.

�صالمي �أظهر تعاطفاً قوياً مع �صعب فل�صطني �لذي يعاين من �الحتالل و�لقهر  و�إذ� كان �لعامل �الإ

يجابي  و�حل�صار، فاإن �القتتال �لد�خلي �لفل�صطيني قد عك�س �صورة �صلبية خففت من �لتفاعل �الإ

تكري�س  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  تتحملها  �لتي  �مل�صوؤولية  مدى  يوؤكد  وهنا  �لق�صية.  مع  �صالمي  �الإ

�صالمي، �لذي ي�صكل ذخر�ً ��صرت�تيجياً  يجابي �لفاعل مع �لعامل �الإ �لوحدة �لوطنية، ويف �لتو��صل �الإ

حقيقياً ال يجوز �إهماله باأي حال.

     

خامتة
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