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الق�ضية الفل�سطينية والعامل العربي
انعك�ست �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة ،على امل�شهد ال�سيا�سي يف العالقات
العربية  -الفل�سطينية �سنة � .2008إذ تعاملت الدول العربية مع الق�ضية الفل�سطينية،
من خالل موقف كل دولة من حركة حما�س وال�سلطة الفل�سطينية ،ومن خالل موقفها �إزاء �سيطرة
حركة حما�س على القطاع ،وما تبع ذلك من تطورات ،مرورا ً باتفاق التهدئة بني حما�س و“�إ�رسائيل”
بو�ساطة م�رصية ،وانتهاء بالعدوان الإ�رسائيلي على القطاع مع نهاية العام ،واخلالفات التي
ن�شبت بني الأقطار العربية بني دول معتدلة ودول ممانعة .ولهذا فقد متيز �سنة مبواقف ر�سمية
عربية متباعدة عن املواقف ال�شعبية من الق�ضية الفل�سطينية ،ومن جتاذبات امل�س�ؤولني العرب
املرتبطة مبواقف بلدانهم من حركة حما�س وال�سلطة الفل�سطينية ومن “�إ�رسائيل”؛ وكذلك الأمر،
من انعكا�س تلك اخلالفات يف املواقف العربية على العمل العربي امل�شرتك ،وعلى ر�أ�سه تخلف بع�ض
الدول العربية عن امل�شاركة يف م�ؤمتر القمة العربي الذي انعقد يف دم�شق ،وعدم التو�صل �إىل موقف
عربي موحد من اخلالفات الفل�سطينية  -الفل�سطينية؛ ومن املطالبة برفع احل�صار عن القطاع،
ووقف العمل بالتهدئة بني حركة حما�س و�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،ومن العدوان الإ�رسائيلي
على القطاع يف نهاية العام.

مقدمة

وال �شك �أن اخلالفات بني فتح وحما�س ،قد �أثرت يف العالقات العربية  -العربية ،وزادت من حدة
اخلالفات بني الدول العربية “املعتدلة” وبني دول “املمانعة” العربية .حيث �أيدت الدول العربية
املعتدلة ،و�إن ب�شكل متفاوت ،ال�سلطة الفل�سطينية التي يتزعمها حممود عبا�س بحجة �أنه ميثل
ال�رشعية الفل�سطينية ،بينما �أيدت دول املمانعة العربية حركة حما�س واملقاومة الفل�سطينية.
وعمت التظاهرات يف الدول العربية ت�أييدا ً للمقاومة الفل�سطينية خالل العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة ،م�ستنكرة ال�صمت الر�سمي العربي العاجز عن وقف العدوان .وك�شف العدوان
الإ�رسائيلي ق�صور النظام العربي وعجزه عن مواجهة الآلة الع�سكرية الإ�رسائيلية ،والدفاع عن
الفل�سطينيني.
وعلى الرغم من احل�صار و�إغالق املعابر على الفل�سطينيني يف قطاع غزة� ،إال �أن الدول العربية
وجامعة الدول العربية ف�شلت يف عقد اجتماع عربي على م�ستوى القمة ،لإيجاد احللول والدعم
للفل�سطينيني .وانعقد اجتماع واحد فقط ملجل�س وزراء اخلارجية العرب يف جامعة الدول العربية،
الذي عجز عن اتخاذ قرارات لف ّك احل�صار وفتح املعابر .وكانت ردود الفعل العربية الر�سمية
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�أقل بكثري من م�ستوى املعاناة التي يعي�ش فيها مليون ون�صف املليون فل�سطيني يف القطاع ،جراء
احل�صار الإ�رسائيلي و�إغالق املعابر .وقد بد�أت �سنة  2008باحل�صار و�أزمة املعابر يف غزة ،وانتهت
بالعدوان الإ�رسائيلي على القطاع.
ا�ستمرت جامعة الدول العربية باالهتمام بالق�ضية
الفل�سطينية ،على الرغم من عجزها الوا�ضح وفقدانها
للكثري من امل�صداقية يف اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق،
وتنفيذها فعليا ً على الأر�ض .واهتم الأمني العام
جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى بالق�ضية الفل�سطينية كونها الق�ضية العربية املركزية يف الوطن
العربي� ،إال �أن تعقيدات هذه الق�ضية �أظهرت عجز النظام الر�سمي العربي عن اتخاذ موقف موحد
من تداعياتها .وقد �أثر ذلك على م�ؤمتر القمة العربي الذي انعقد يف دم�شق ،وقاطعته بع�ض الدول
العربية .لكن اجلامعة ،يف اجتماعاتها ،ظلت تطالب برفع احل�صار عن قطاع غزة ،وفتح املعابر،
وحتقيق امل�صاحلة الوطنية بني حركة حما�س وال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،من دون �أن يتحقق
ما �سعت �إىل حتقيقه.

�أو ًال :مـواقـف جـامعة الـدول
العربية والقمة العربية

�إن عجز النظام الر�سمي العربي عن لعب دور فعلي يف دعم الق�ضية الفل�سطينية دفع الأمني العام
جلامعة الدول العربية للقول “�أطالب كل العرب �أن يرفعوا �أ�صواتهم على الأقل؛ لوقف احل�صار
على غزة ،و�إمداد �أهلها بكل ما ي�ستطيعون من �أموال ودواء وطعام ،وخا�صة �أنها يف ح�صار كامل
وعدوان يومي ،وهذا �أمر يجب �أال يرتك دون موقف عربي”.1
ولكن يبدو �أن �أ�صوات العرب مل تكن مت�ساوية يف انتقاد املمار�سات الإ�رسائيلية �ض ّد ال�شعب
الفل�سطيني .ويف الوقت الذي وقفت فيه بع�ض الدول العربية �إىل جانب ال�سلطة الفل�سطينية يف رام
اهلل ،وانتقدت حركة حما�س يف القطاع وحملتها م�س�ؤولية الف�شل يف رفع احل�صار ،وقفت دول عربية
�أخرى �إىل جانب حما�س ،من دون �أن تنتقد ب�شكل مبا�رش ممار�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،ولكنها
�أرجعت �سبب الف�شل يف عملية ال�سالم لـ“�إ�رسائيل” ولي�س حلما�س .كما ح ّملت اجلامع ُة “�إ�رسائي َل”
امل�س�ؤولية عن انفجار الأو�ضاع يف قطاع غزة ،وا�ضطرار الآالف من الفل�سطينيني القتحام احلدود
امل�رصية الفل�سطينية للح�صول على الطعام ،من دون حتميل القادة العرب م�س�ؤولية ولو غري
مبا�رشة ملا يحدث.

 .1التو�سط يف ح ّل اخلالفات الفل�سطينية:

حاولت اجلامعة العربية لعب دور يف تقريب وجهات النظر بني حركة حما�س وال�سلطة
الفل�سطينية ،ودعا الأمني العام للجامعة العربية �إىل �إطالق حوار بينهما� .إال �أنه من املالحظ �أن جامعة
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الدول العربية ب�شخ�ص �أمينها العام قد اتخذت موقفا ً �أقرب ملوقف ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل منه
ملوقف حركة حما�س ،على الرغم من نفي عمرو مو�سى ذلك ،وقوله �إن اجلامعة تقف على م�سافات
مت�ساوية من جميع الف�صائل الفل�سطينية ،وال يوجد تفريق بني حما�س وفتح �أو غريهما .كما قال
عمرو مو�سى “�إن قرار وزراء اخلارجية العرب مبعاقبة من يعرقل جهود امل�صاحلة امل�رصية لي�س
املق�صود به حما�س كما ي�شري البع�ض� ،إمنا املق�صود به كل من يعوق ،والتعويق م�س�ألة �سننظر
فيها ،ولي�ست عملية مقررة م�سبقاً ،وهذا القرار لي�س تهديداً ،فهو موقف ملحاولة �إنقاذ الق�ضية
الفل�سطينية” .ور ّدا ً على �س�ؤال حول ا�ستقباله لعدد من الف�صائل الفل�سطينية خالل وجودها يف
القاهرة م�ؤخرا ً لي�ست من بينها حما�س ،قال مو�سى “رمبا تكون لدى حما�س وجهة نظر ،ولكنني
�أرى �أن حما�س ف�صيل رئي�سي ،ومن املهم �أن ن�سمع وجهة نظره ،و�أنا ُينْ َق ْل يل وجهات نظر الف�صائل
املختلفة ”...و�أ�ضاف “موقفي لن يتغري بح�ضورهم �أو عدم ح�ضورهم ،فحما�س مثلها مثل فتح لها
موقف معني ،وهذه املواقف ن�أخذها يف االعتبار على طريق امل�صاحلة التي ت�رشف عليها م�رص”.2
ِ
تخف م�سايرتها للرئي�س
وربطت اجلامعة العربية و�ساطتها بالو�ساطة امل�رصية ،التي مل
عبا�س وحكومته يف رام اهلل .و�أكد عمرو مو�سى ا�ستمرار الو�ساطة امل�رصية يف عملها مع الف�صائل
الفل�سطينية ،م�شريا ً �إىل �أن اجلامعة تدعم هذه الو�ساطة ،و�أنه يجب �إجناحها و�إغالق جميع الفجوات
التي �أثرت يف فاعلية املوقف الفل�سطيني .و�أكد �أنه “لن يكون هناك ت�سامح مع �أي ف�صيل يحاول
�إف�شال امل�صاحلة الفل�سطينية – الفل�سطينية” .مو�ضحا ً �أنه “يجب م�شاركة اجلميع يف هذه امل�صاحلة؛
لأنها ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،ولي�س ل�صالح �أحد على ح�ساب الآخر” .و�أ�ضاف “نحن كمواطنني
عرب نرى �أن الوقت حان لوقفة فل�سطينية واحدة؛ ملواجهة التحديات املاثلة �أمامهم حاليا ً”.
ومن �أجل ح ّل اخلالفات بني الف�صائل الفل�سطينية ووقف املمار�سات الإ�رسائيلية ،اقرتحت
اجلامعة العربية �إدخال قوات عربية �إىل قطاع غزة للف�صل بني الف�صائل .وكان مو�سى قد و�صف
ما يدور على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة من اقتتال فل�سطيني  -فل�سطيني ب�أنه “لعنة �أ�صابت
الفل�سطينيني ،و�أ�صابتنا جميعا ً يف مقتل” ،حمذرا ً من �أنه �إذا مل يت ّم وقف هذا االقتتال فوراً ،ف�سوف
يق�ضي على الق�ضية الفل�سطينية برمتها.3

 .2م�ؤمتر القمة العربي يف دم�شق:
انعك�ست اخلالفات العربية  -العربية على م�ؤمتر القمة العربي الع�رشين الذي انعقد يف
دم�شق يومي  29و .2008/3/30و�شارك يف القمة  11زعيما ً عربياً ،وهو عدد يقل اثنني فقط عن
عدد امل�شاركني يف قمة اخلرطوم  .2006وعلى الرغم من �أن الت�رصيحات التي وردت على ل�سان
وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم ب�أن م�ستوى التمثيل يف قمة دم�شق “�سيكون فوق م�ستوى
التمثيل يف قمم عربية �أخرى”� ،إال �أن القمة �شهدت م�ستوى متثيل متدنٍّ من جانب العديد من الدول
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العربية ،خا�صة م�رص وال�سعودية والأردن .حيث غاب عن القمة كل من ملك ال�سعودية عبد اهلل بن
عبد العزيز ،والرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك .وتر�أ�س الوفد الأردين مندوبه الدائم لدى اجلامعة
العربية ب�سبب تغيب امللك عبد اهلل الثاين.
ومل يخرج بيان قمة دم�شق �سواء يف نتائجه �أو قراراته عن جممل البيانات التي �شهدتها القمم
العربية ال�سابقة ،كامل�ساندة ال�سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية ،و�إدانة اال�ستيطان والتعنت الإ�رسائيلي
يف قبول املبادرة العربية ك�أ�سا�س لت�سوية تاريخية �شاملة ،ومطالبة جمل�س الأمن �أن ي�أخذ دوره
والتزاماته لرفع احل�صار عن قطاع غزة .و�أكد البيان اخلتامي للقمة العربية ،الذي حمل ا�سم “�إعالن
دم�شق” ،على مت�سك امل�ؤمتر باملبادرة العربية لل�سالم حيث �أ�شار �إىل �أن “ا�ستمرار اجلانب العربي يف
طرح مبادرة ال�سالم العربية مرتبط ببدء تنفيذ �إ�رسائيل التزاماتها يف �إطار املرجعيات الدولية لتحقيق
ال�سالم يف املنطقة” .و�أعرب القادة العرب عن دعمهم وتقديرهم للجهود العربية ،وخا�ص ًة اليمنية؛
لتحقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية .وحذر البيان “من متادي �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي يف
�سيا�سة احل�صار ،و�إغالق املعابر ،وت�صعيد االعتداءات ،وب�شكل خا�ص على قطاع غزة .واعتبار
هذه اجلرائم الإ�رسائيلية جرائم حرب ت�ستدعي اتخاذ الإجراءات الالزمة �إزاءها” .وطالب البيان
“�إ�رسائيل” بالتوقف الفوري عن املمار�سات العدوانية �ض ّد املدنيني ،وكذلك ممار�ساتها يف القد�س
املحتلة .ودعا البيان جمل�س الأمن �إىل حتمل م�س�ؤولياته �إزاء هذا الو�ضع ،وحثّ كل الأطراف املعنية
على العمل على ف ّك احل�صار ،وفتح املعابر لتوفري املتطلبات الإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني .ودعا
امل�ؤمتر �إىل “العمل على �إحالل ال�سالم العادل وال�شامل يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،الذي ي�ستند �إىل
قرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�صلة ،ومبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،ومرجعية مدريد”.4

ثاني ًا :مواقف عدد من الدول الرئي�سة و�أدوارها:
 .1م�رص:
ال �شك �أن م�رص كانت الالعب الرئي�سي يف عالقتها مع الق�ضية الفل�سطينية يف هذه ال�سنة ومطلع
�سنة  ،2009فقد تعاملت مع حركة حما�س وتبعات احل�صار على قطاع غزة و�إغالق معرب رفح،
ومع م�سار الت�سوية وال�سلطة الفل�سطينية ،والو�ساطة بني فتح وحما�س ،والتهدئة بني حما�س
و“�إ�رسائيل” ،ومع العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة .وهذا ي�شري �إىل مدى �شعورها
بوجود عبء �أو “م�شكلة” ا�سمها حما�س حتكم بجوارها؛ مما جعلها تظهر وك�أنها تدعم تيار ال�سلطة
الفل�سطينية بقيادة حركة فتح �ض ّد تيار حما�س .و�أثر ذلك على دورها كو�سيط حاولت �أن تلعبه على
جبهتني؛ الأوىل :بني املنظمات الفل�سطينية ،وبالذات بني حركة املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة
وال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل .والثانية :بني حركة حما�س و“�إ�رسائيل” ،لتحقيق التهدئة و�إجناز
�صفقة تبادل الأ�رسى بينهما.
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حاولت احلكومة امل�رصية �أن تظهر مبظهر من مي�سك الع�صا من املنت�صف يف اخلالف بني فتح
وحما�س .لكن ذلك مل يكن ممكنا ً من الناحية العملية ،فم�رص لديها عالقاتها مع “�إ�رسائيل” و�أمريكا،
وملتزمة مب�سار الت�سوية ال�سلمية ،ونظامها العلماين ذو ح�سا�سية خا�صة جتاه الإ�سالميني
وخ�صو�صا ً الإخوان امل�سلمني الذين متثل حما�س امتدادا ً لهم ،والذين يرى فيهم النظام امل�رصي
خطرا ً �أو بديالً حمتمالً للتيار احلاكم .وبذلك ف�إن احلكومة امل�رصية جتد نف�سها �أقرب �إىل امل�سار
الذي متثله فتح والرئي�س عبا�س وال�سلطة يف رام اهلل .غري �أن م�رص تدرك �أن �أمنها القومي ،وحجمها
ووزنها الإقليمي والعربي ميلي عليها �أن ال تقطع اخليط مع � ٍّأي من الأطراف الفل�سطينية ،و�أن تظ ّل
العبا ً �أ�سا�سيا ً يف الت�أثري على القرار الفل�سطيني .كما �أنها كانت تدرك �أن �سيطرة حما�س على قطاع
غزة ،و�شعبيتها الن�سبية الوا�سعة يف الو�سط الفل�سطيني ،تدفع احلكومة امل�رصية للتعامل معها،
ِّ
بغ�ض النظر عن موقفها منها.
�أ .دور م�رص يف حتقيق امل�صاحلة الوطنية:
ِ
تخف م�رص عدم ارتياحها لنجاح حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية ،ويف �سيطرتها فيما
مل
بعد على قطاع غزة القريب من احلدود معها .ومع ا�ستمرار اخلالفات بني حما�س وحكومتها املقالة
يف غزة وبني الرئي�س عبا�س وحكومته يف رام اهلل ،حاولت م�رص لعب دور الو�سيط النزيه بني الطرفني
لتحقيق الوفاق الوطني .وقد �أثر على املوقف الر�سمي امل�رصي من التعامل مع حما�س ،وجود قيادة
احلركة يف �سورية وعالقتها املتميزة معها ،يف الوقت الذي كانت العالقات بني القاهرة ودم�شق ت�شهد
توتراً .ومما �أثر على املوقف امل�رصي �أي�ضا ً خ�شية م�رص من وجود حكومة �إ�سالمية على حدودها،
وانعكا�س ذلك على الداخل امل�رصي والإخوان امل�سلمني .ولهذا كانت م�رص تريد �أن تبقى ال�سلطة
الفل�سطينية هي التي تفاو�ض الإ�رسائيليني ،وتتحدث با�سم ال�شعب الفل�سطيني ،وت�ضبط احلدود
مع قطاع غزة ،على اعتبار �أنه ال يوجد �سوى �سلطة فل�سطينية واحدة هي املوجودة يف رام اهلل ،و�أما
�سلطة حما�س “فهي يف دم�شق ولي�س يف غزة”.
وقد طلبت حما�س من م�رص الوقوف على م�سافة واحدة بينها وبني فتح ،خا�صة بعد رف�ض م�رص
ال�سماح بخروج وفد برملاين من نواب احلركة برئا�سة رئي�س املجل�س بالإنابة �أحمد بحر لزيارة
عدد من الدول العربية والإ�سالمية .وكانت القاهرة ت�ستقبل وفود ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل
الذين يجتمعون مع كبار القيادات امل�رصية ال�سيا�سية ،بينما وفود حركة حما�س وحكومة �إ�سماعيل
هنية ال يجتمعون �سوى مع م�س�ؤولني يف املخابرات امل�رصية ،خ�صو�صا ً اللواء عمر �سليمان رئي�س
جهاز املخابرات العامة .وح ّملت م�رص حما�س اجلزء الأكرب من امل�س�ؤولية يف اخلالفات الفل�سطينية،
ويف عدم ت�أييد جهودها يف التو�صل �إىل �إنهاء الو�ضع املت�أزم يف ال�ضفة والقطاع ،وتوحيد ال�صف
الفل�سطيني ،وف�شل احلوار الفل�سطيني الذي كان من املتوقع �أن يلتئم يف القاهرة ،واعتربت م�رص �أن
حما�س ال تعطي فر�صة لنجاح جهودها .وقال م�صدر دبلوما�سي م�رصي:
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مكمن اخلطورة يف الأحداث الأخرية يف غزة ،هو �أننا ونحن نتحرك نحو امل�صاحلة تقول
لنا حما�س على الأر�ض �إن هناك �صعوبة يف التعاي�ش بينها وبني فتح يف القطاع ،كما �أن ما
يثري الده�شة وال�شكوك �أي�ضا ً �أن ممار�سة كوادر حما�س والعنف �ض ّد كوادر فتح يف القطاع
جاء �أي�ضا ً بعد نحو خم�سة �أ�سابيع من التو�صل �إىل اتفاق التهدئة بني حما�س و�إ�رسائيل.

ولفت �إىل �أن حما�س مل تتعامل مع حادث ال�شاطئ الدموي تعامالً �أمنيا ً وجنائياً ،بل ب�شكل غلب
عليه طابع االنتقام والث�أر من قيادات فتحاوية ،وانتقل بدوره �إىل ال�ضفة الغربية.5
وعلى الرغم من ح�سا�سية العالقة بني م�رص وحما�س ،فقد ا�ستمرت م�رص يف لعب دور الو�سيط
بني حركتي فتح وحما�س ،وكانت تريد �أن متكن ال�سلطة من التفاو�ض مع “�إ�رسائيل” بثقة ،وانطالقا ً
من �أر�ضية �صلبة ،يف حني تركز و�ساطتها بني حما�س و“�إ�رسائيل” على فتح معرب رفح وفقا ً التفاق
املعابر  ،2005وت�سوية ملف اجلندي الإ�رسائيلي الأ�سري جلعاد �شاليط ،والأ�رسى الفل�سطينيني،
و�صوالً �إىل رفع احل�صار كليا ً عن ال�شعب الفل�سطيني يف غزة .وكانت حما�س ت�رص على عدم التنازل
عن دور مبا�رش لها يف �إدارة وت�سيري العمل يف معرب رفح ورفع احل�صار عن القطاع ،وعدم اقت�صار
دورها على ت�أمني املعرب من اخلارج ،وهو ما تراه حما�س “انتقا�صا ً لدورها القانوين والإداري الذي
ي�سنده �إليها القانون العتبارها الفائز يف �آخر انتخابات برملانية ،ومن حقها ت�شكيل حكومة لإدارة
البالد ،يف حني ت�صطدم هذه الر�ؤية ،بقانون ال�سلطة واتفاقات �إن�شائها”.6
وبالن�سبة للحوار الوطني الفل�سطيني ،فقد كانت احلكومة امل�رصية �أقرب �إىل ال�سلطة يف رام اهلل
والرئي�س عبا�س ،و�أيدت مطالبة عبا�س بت�شكيل حكومة تف ّك احل�صار (�أي �أنها متوافقة مع �رشوط
الرباعية الدولية) ،وب�أن “تلتزم” حما�س ،ولي�س فقط حترتم ،جميع االتفاقيات والتعهدات التي
التزمت بها منظمة التحرير الفل�سطينية .وهو ما كان يعني بالن�سبة حلما�س �إلغا ًء خلطها الإ�سالمي
واملقاوم ،واعرتافا ً بـ“�إ�رسائيل” واتفاقات �أو�سلو ،وهو ما ترف�ضه حما�س متاماً .كما �أن احلكومة
امل�رصية رف�ضت االعرتاف باحلقائق التي �أن�ش�أتها حما�س على الأر�ض �إثر �سيطرتها على قطاع
غزة .وكانت وجهة نظر م�رص تتلخ�ص بالنقاط الأربعة التالية:
�أوالً :ت�شكيل حكومة تكنوقراط انتقالية من خارج التنظيمات الفل�سطينية ،لت�سيري الأعمال،
وتكون قادرة على رفع احل�صار عن قطاع غزة .ولديها مهمتان :التهيئة لالنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية املتوافق عليها من جهة ،ومعاجلة امللف الأمني من جهة �أخرى.
ثانياً :االتفاق على ميثاق فل�سطيني ،يت�ضمن �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي املحتلة �سنة
 ،1967وحل ق�ضية الالجئني ،و�إنهاء االنق�سام والت�رشذم الداخلي.
ثالثاً :تفوي�ض حممود عبا�س ومنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إجراء املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل”
باال�ستناد �إىل امليثاق الوطني الذي يفرت�ض التوافق عليه.
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رابعاً :بناء الأجهزة الأمنية الفل�سطينية على �أ�سا�س مهني ،و�أن يت ّم توفري دعم عربي� ،سواء كان
على �شكل قوات تدخل� ،أم باال�ستعانة بخربات �أمنية عربية� ،أم من خالل الدعم املايل واملادي.7
ومن جهة �أخرى ،فقد �أظهرت م�رص عدم رغبتها يف �إ�رشاك �أطراف عربية يف الو�ساطة التي
تقوم بها بني فتح وحما�س .و�أكد وزير اخلارجية امل�رصي �أحمد �أبو الغيط ،على �أن بالده وحدها
القادرة على حتقيق الو�ساطة ،و“�أن من يريد قوة �أخرى عليه �أن يربهن هل �سي�سمح له بذلك
�أم ال” .و�أ�ضاف �أن “�أيا ً كان لن يتمكن جلب قوة �أخرى تر�ضى �أن تدخل مع حما�س ،فمثل هذه
اللعبة �ستكون مك�شوفة جداً ،ومن يفكر يف طرح بديل عن م�رص �إمنا يفكر يف الدوالر الأمريكي،
فهناك من ي�ستطيع منحهم املزيد من الدوالرات لكي ي�أخذهم يف اجتاه �سيا�ساته”.8
ن�صت املبادرة امل�رصية املقدمة للحوار الفل�سطيني على النقاط التالية:
ّ
 .1وقف كافة احلمالت التحري�ضية من �إعالمية وغريها.
� .2إطالق �رساح كافة املعتقلني من حما�س وفتح يف وقت واحد وب�إ�رشاف جلنة عربية تقودها
القاهرة.
 .3ال�سماح بعودة املواطنني الذين غادروا قطاع غزة بدون التعر�ض لهم.
� .4إلغاء احلظر املفرو�ض على عدد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف ال�ضفة والقطاع.
 .5االلتزام بوحدانية و�رشعية متثيل منظمة التحرير الفل�سطينية لكافة �رشائح ال�شعب
الفل�سطيني ،ويف هذا ال�سياق ي�صار �إىل (�أ) البدء بالإ�صالح و�إعادة هيكلة منظمة التحرير
مع انطالق احلوار الفل�سطيني ،على �أن يت ّم االنتهاء من ذلك خالل �أربعة �أ�شهر .وبح�سب
امل�صادر الفل�سطينية رف�ضت فتح هذه الفقرة .فيما حتمل الفقرة (ب) اقرتاحا ً باعتماد مقايي�س
انتخابية عامة وم�ؤ�س�ساتية وا�ستطالعية لتحديد ن�سب التمثيل يف م�ؤ�س�سات املنظمة.
� .6أن تقوم حركة حما�س ب�إخالء وجودها وعنا�رصها من م�ؤ�س�سات ومقرات ال�سلطة يف قطاع
غزة ال�سيا�سية منها والأمنية ،وعودة هذه املواقع �إىل ال�سلطة ال�رشعية.
 .7جتميد عمل القوة التنفيذية التابعة حلركة حما�س.
 .8الإبقاء على عمل ال�رشطة برقابة م�ؤقتة من جلنة عربية حمايدة.
 .9تويل فريق �أمني عربي بقيادة م�رصية الإ�رشاف على ترتيب وحل امل�سائل اخلالفية املتعلقة
بالأجهزة الأمنية( .هذا البند مل توافق عليه حما�س وف�صائل فل�سطينية �أخرى).
� .10إر�سال قوة عربية بقيادة م�رصية �إىل قطاع غزة للإ�سهام يف حفظ الأمن ،قوامها ثالثة �آالف
عن�رص ( ُر ِف َ
�ض من حما�س وف�صائل �أخرى).
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 .11ت�شكيل حكومة انتقالية مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية قبل �آذار/
مار�س من العام املقبل على قاعدة االلتزام بربنامج منظمة التحرير الفل�سطينية (رف�ضته
حما�س وف�صائل �أخرى).
 .12املطالبة بالتزام كافة الف�صائل باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ال�سلطة ،والتزمت بها
(رف�ضته حما�س وف�صائل �أخرى).
 .13التزام الف�صائل باحلل ال�سيا�سي عرب التفاو�ض ،ويف حال ف�شل هذا اخليار يجري الت�شاور
واالتفاق على اعتماد وانتهاج خيار �آخر.
 .14الدعوة لالنخراط يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،مبا يعني االلتزام بربناجمها ،ويحق للأحزاب
ال�سيا�سية خارج �إطار ال�سلطة معار�ضة ذلك �سلمياً.
ونتيجة للخالفات بني ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س ،فقد ف�شلت الو�ساطة امل�رصية يف عقد
احلوار الوطني الفل�سطيني ،الذي كان مقررا ً عقده يف القاهرة يوم  ،2008/11/9وذلك بناء على طلب
من حما�س ،التي رف�ضت البدء باحلوار ،قبل �أن يطلق �رساح املعتقلني الفل�سطينيني من احلركة يف
�سجون ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية .وانتقدت القاهرة حركة حما�س العتذارها يف اللحظة
الأخرية عن امل�شاركة يف احلوار ،مما زاد يف توتر العالقة بينهما .واتهم م�صطفى الفقي ،رئي�س
جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�شعب امل�رصي ،حركة حما�س ب�أنها هي التي �أف�شلت احلوار،
و�أن م�رص “لن تتحمل قيام �إمارة �إ�سالمية على حدودها ال�رشقية”( 9انظر اجلانب املتعلق باحلوار
و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني يف الف�صل الأول من هذا الكتاب).
ب .م�رص والإفراج عن �شاليط:
تابعت م�رص لعب دور الو�سيط يف املفاو�ضات غري املبا�رشة بني حركة حما�س و“�إ�رسائيل” ،من
�أجل �إطالق �رساح معتقلني فل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،مقابل الإفراج عن اجلندي الأ�سري يف
غزة جلعاد �شاليط ،و�أ�رصت �أال ي�شاركها هذا الدور �أية �أطراف �أخرى� ،إال �أن �سنة  2008انتهت دون
التو�صل �إىل ح ّل .وكانت اللقاءات تت ّم حتت �إ�رشاف وزير املخابرات امل�رصية عمر �سليمان ،وكان
ميثل الطرف الإ�رسائيلي عادة رئي�س الدائرة ال�سيا�سية الأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية اجلرنال
عامو�س جلعاد  ،Amos Giladوم�س�ؤول ملف الأ�رسى الإ�رسائيلي عوفر ديكل � ،Ofer Dekelأما
حركة حما�س فكانت تتوا�صل مع اجلانب امل�رصي عرب عدد من قياداتها .و�أ�رصت احلركة على �أن
يت�ضمن تبادل الأ�رسى الفل�سطينيني نحو �ألف �أ�سري فل�سطيني من بينهم  450حتددهم بنف�سها ،وهم
من املحكومني بال�سجن ل�سنوات طويلة ،كما طالبت ب�أن ي�شمل الإفراج �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي
وعددا ً من القادة والرموز ،ف�ضالً عن الن�ساء والأطفال .بينما هددت “�إ�رسائيل” ب�إخراج �شاليط
بالقوة ،واجتياح غزة للإفراج عنه يف حال ف�شل الو�ساطة امل�رصية.
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ومن جهة ثانية ،ربطت حركة حما�س ق�ضية تبادل الأ�رسى مع رفع احل�صار املفرو�ض على
القطاع وفتح املعابر� ،إال �أن م�رص طلبت من حما�س تليني موقفها من ق�ضية تبادل الأ�رسى .ومل
تنجح الو�ساطة امل�رصية ،ب�سبب مت�سك اجلانبني الإ�رسائيلي والفل�سطيني مبوقفيهما .ومع ذلك،
فقد ظلت م�رص هي الو�سيط الأن�سب لدى “�إ�رسائيل” وحما�س.
ج .موقف م�رص من رفع احل�صار وفتح معرب رفح:
التزمت م�رص باتفاقية املعابر التي عقدتها ال�سلطة الفل�سطينية مع “�إ�رسائيل” �سنة .2005
و�أ�صبح معرب رفح مغلقاً� ،إال يف �أحوال ا�ستثنائية ،بعد �سيطرة حما�س على القطاع ،وان�سحاب
املراقبني الأوروبيني من املعرب .وقد ف�رس كثري من الفل�سطينيني ذلك ،باعتباره م�شاركة يف احل�صار،
وحماولة لإف�شال و�إ�سقاط حكومة حما�س .بينما بررت احلكومة امل�رصية ذلك بالتزاماتها باتفاقية
املعابر ،والتزاماتها ال�سيا�سية والدولية.
ويف كانون الثاين /يناير  ،2008وب�سبب املعاناة الهائلة ،قام الفل�سطينيون بفتح ثغرة جديدة يف
اجلدار على احلدود امل�رصية تدفق على �إثرها مئات الآالف من الفل�سطينيني �إىل اجلانب امل�رصي؛
مما دفع الأمن امل�رصي �إىل حماولة منع الفل�سطينيني من الدخول ،واتهام “�إ�رسائيل” ب�أنها تريد
�إقامة دولة لالجئني الفل�سطينيني على �أرا�ضي �سيناء ،ثم ما لبثت م�رص �أن �سمحت لهم بالدخول
لب�ضعة �أيام .ور�أى �أبو الغيط �أن املطالبني بفتح معرب رفح ال يريدون خدمة ال�شعب الفل�سطيني ،بل
ي�سعون للح�صول على ال�رشعية ،م�ضيفاً“ :نحن ال ميكن �أن ن�ساهم يف �رشعية من ال �رشعية له” يف
�إ�شارة �إىل حركة حما�س .لكن الوزير امل�رصي ا�ستدرك قائالً�“ :إننا نتعامل مع حما�س على اعتبار
�أنها �رشيك فل�سطيني جنح يف االنتخابات .نحن نعرتف بوجود حما�س على الأر�ض ،ونحرتم ت�أييد
ال�شعب الفل�سطيني لها ،ولكن يجب �أن يكون وجودها �رشعيا ً”.10
وقدمت م�رص اقرتاحا ً حلما�س حلل ق�ضية معرب رفح ،بتطبيق االتفاقية املوقعة �سنة  2005بني
ال�سلطة الفل�سطينية وم�رص واالحتاد الأوروبي و“�إ�رسائيل” والواليات املتحدة ،غري �أن حما�س
رف�ضت هذا االقرتاح ،ومت�سكت ب�رضورة خ�ضوعه لإدارة م�رصية  -فل�سطينية ،دون وجود
للإ�رسائيليني� ،أو �أي جهة �أخرى .وع ّقب امل�رصيون على هذا املوقف بالت�أكيد على �أنه “لي�س يف
ا�ستطاعتنا تغيري هذا االتفاق؛ لأننا ل�سنا الطرف الوحيد يف ذلك االتفاق” .وقد �أبلغ اجلانب امل�رصي
م�س�ؤويل حما�س �أن ما حدث على احلدود عند رفح من تفجري اجلدار احلدودي ،ودخول الفل�سطينيني
للمدن امل�رصية “لن يتكرر مهما كانت الأ�سباب”.11
ونتيجة لعدم االتفاق مع حما�س ،ب�سبب رف�ض “�إ�رسائيل” للموقف احلم�ساوي� ،أغلقت ال�سلطات
امل�رصية ،ثالث ثغرات على حمور �صالح الدين الفا�صل بني قطاع غزة وم�رص با�ستخدام قطع
معدنية و�أ�سالك �شائكة ،ون�رشت املئات من جنودها على طول احلدود؛ ملنع دخول الفل�سطينيني �إىل
�شبه جزيرة �سيناء .و َمنَ َع رجال الأمن امل�رصيني ،الذين ا�صطفوا على طول احلدود ،الفل�سطينيني
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من الدخول عرب الثغرات الثالثة املفتوحة يف اجلدار الفا�صل ،وهي بوابة �صالح الدين ،والربازيل،
والرباهمة ،لكنهم �سمحوا بعودة امل�رصيني الذين دخلوا القطاع .كما �سمح رجال الأمن امل�رصيون
بدخول الفل�سطينيني من احلا�صلني على �إقامة� ،أو الطالب الدار�سني يف م�رص �أو دول عربية و�أجنبية.
وكذلك �سمحوا بعودة الفل�سطينيني من القطاع الذين ما زالوا يف مدن العري�ش وال�شيخ زويد ورفح
امل�رصية ،عرب بوابة �صالح الدين .وطبقا ً لتقرير املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،فقد �أغلق معرب
رفح ب�شكل كلي ملدة  345يوماً ،خالل �سنة � ،2008أي بن�سبة  %94.2من �إجمايل �أيام ال�سنة ،فيما
فتح املعرب جزئياً ،ملدة  21يوماً� ،أي بن�سبة  %5.8من �إجمايل �أيام ال�سنة.12
وكان املوقف امل�رصي يرى �أن معرب رفح لن ُيفتح يف وجود �سلطة غري �سلطة حممود عبا�س،
ويرف�ض �أي وجود ولو رمزي حلركة حما�س على معرب رفح ،على �أ�سا�س �أن حما�س بر�أي
امل�رصيني هي تنظيم فل�سطيني ولي�ست �سلطة ،و�أن م�رص ال تعرتف �سوى ب�رشعية الرئي�س عبا�س،
فهو ال�رشعية املعرتف بها عربيا ً ودولياً .وحذر وزير اخلارجية امل�رصي �أبو الغيط ،بقوله �إن كل
من يحاول �أن “يك�رس خط احلدود امل�رصية �ستك�رس رجله” .وقال �أبو الغيط� ،إن م�رص توا�صل
بذل جهودها لدى “�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي ،لإعادة فتح معرب رفح بـ“طريقة قانونية”،
وانتقد حركة حما�س ال�شتباكها مع “�إ�رسائيل” ،وو�صف ذلك ب�أنه “يبدو كاريكاتوريا ً وم�ضحكا ً”.
و�أ�ضاف �أبو الغيط �أن ال�صواريخ التي تطلقها حما�س “تفقد يف الرمال داخل �إ�رسائيل” ،لكنها تعطي
الفر�صة لـ“�إ�رسائيل” ل�رضب الفل�سطينيني.13
ومن الق�ضايا الأخرى املرتبطة باحل�صار ومبعرب رفح ،والتي زادت من حدة التوتر بني م�رص
وحما�س ،اخلالف الذي حدث على ق�ضية عبور احلجاج الفل�سطينيني من القطاع عن طريق م�رص
�إىل ال�سعودية.
وطرحت م�رص خطة للتهدئة بني حركة حما�س و“�إ�رسائيل” يف قطاع غزة ،تتلخ�ص بثالثة بنود:
� .1أن توقف حما�س �إطالق ال�صواريخ من غزة على “�إ�رسائيل” ،و�أن يتعهد الإ�رسائيليون
يف املقابل بعدم ا�ستهداف النا�شطني الفل�سطينيني داخل غزة ،و�أن يكفوا عن االغتياالت
امل�ستهدفة.
� .2أن يت ّم تبادل الأ�رسى بحيث ي�شمل حوايل  400فل�سطيني حتتجزهم “�إ�رسائيل” مقابل اجلندي
الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط .واخلطة ت�شمل ت�سليم �شاليط للم�رصيني الذين �سي�سلمونه بالتايل
للإ�رسائيليني.
 .3ال�سماح بفتح املعابر احلدودية بني غزة و“�إ�رسائيل” مب�ساعدة مراقبني �أوروبيني.
ووافقت حركة حما�س و“�إ�رسائيل” على التهدئة ملدة �ستة �أ�شهر اعتبارا ً من منت�صف �شهر
حزيران /يونيو � .2008إال �أن “�إ�رسائيل” مل تنفذ بنود االتفاق ،مما �أدى �إىل توقف التهدئة الفعلي يف
نهاية العام ،و�إىل �ش ّن “�إ�رسائيل” لعدوانها الوا�سع على القطاع يف .2008/12/27
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وقد �أدانت م�رص العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة على ل�سان الرئي�س ح�سني مبارك ووزير
اخلارجية �أحمد �أبو الغيط ،وح ّملت “�إ�رسائيل” م�س�ؤولية ما �أ�سفر عنه العدوان من �ضحايا ،وطالبتها
بوقف اعتداءاتها على الفور من دون �رشوط .غري �أن املوقف امل�رصي الر�سمي مل يغفل عن توجيه
النقد �إىل حما�س؛ �إذ ح ّمل احلركة م�س�ؤولية انهيار التهدئة مع “�إ�رسائيل” ب�إطالقها ال�صواريخ
باجتاه البلدات الإ�رسائيلية ،على الرغم من حتذيرات القاهرة من �أن “�إ�رسائيل” �ست�شن عدوانا ً
على غزة مع نهاية التهدئة .14وخالل فرتة العدوان� ،شكلت م�س�ألة �إغالق م�رص ملعرب رفح م�شكلة
حقيقية بني م�رص وحما�س و�سط اتهامات متبادلة؛ �إذ �أكد الرئي�س مبارك �أن م�رص لن تفتح معرب
رفح ،مبا يخالف اتفاق �سنة � ،2005سوى �أمام احلاالت الإن�سانية ،كي ال ت�شارك يف تكري�س الف�صل
بني ال�ضفة والقطاع ،15كما اتهم حركة حما�س ب�أنها تريد فتح معرب رفح لال�ستحواذ عليه وحدها.16
وبهدف �إيجاد خمرج �سيا�سي للأزمة� ،أعلن الرئي�س امل�رصي يف  ،2009/1/6مبادرة لوقف �إطالق
النار وفتح املعابر ووقف تهريب ال�سالح �إىل غزة وت�شكيل حكومة وفاق وطني تكون مقبولة من
جانب املجتمع الدويل.17

 .2الأردن:

حدث تطور مهم يف املوقف الأردين من الق�ضية الفل�سطينية �سنة � ،2008إذ �أعاد الأردن ات�صاالته
ولأول مرة مع قيادات يف حركة حما�س ،بعد انقطاع دام حوايل ت�سع �سنوات .يف الوقت الذي ا�ستمر
فيه باتباع �سيا�سة دول االعتدال العربي من ال�سلطة الفل�سطينية ،وانتقاد ممار�سات “�إ�رسائيل”
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،وامل�شاريع الإ�رسائيلية الداعية �إىل ما �أطلق عليه “البديل الأردين”
على ال�صعيدين الر�سمي وال�شعبي .وا�ستمر املوقف الأردين املعلن وهو املطالبة ب�إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة على الأرا�ضي التي احتلت �سنة  1967وعا�صمتها القد�س ،واالعرتاف باحلقوق
ال�رشعية للفل�سطينيني كحق العودة لالجئني� .أما التطور الآخر الذي حدث يف املوقف الأردين يف
نهاية العام ،فهو التناغم الذي حدث بني املوقف الر�سمي وال�شعبي من العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة ،وال�سماح لالحتجاجات واملظاهرات ،والدعم املطلق للمقاومة يف القطاع ،ولل�صمود
البطويل للمواطنني الفل�سطينيني ،والذي يبدو �أن احلوار الذي �سبق و�أن بد�أ بني الأردن وحما�س قد
مهد الطريق للموقف الأردين الأخري.
�أ .املوقف الأردين من التطورات ال�سيا�سية:
ر�أى الأردن �أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية الأوىل يف �سلم اهتماماته ،و�أن ح ّل الق�ضية
يهم الأردنيني كما يهم الفل�سطينيني .و�أراد الأردن لعب دور مهم يف عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني.
ولهذا فقد ا�ستمرت زيارات امل�س�ؤولني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني للأردن واالجتماع مع القيادات
الأردنية ،وكان �أهمها اجتماع امللك مع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت ،الذي زار ع ّمان
فج�أة ،ويف هذا االجتماع طالب امللك ب�إدراج كل ق�ضايا الو�ضع النهائي �ضمن مفاو�ضات ال�سالم
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مع الفل�سطينيني ،و�أكد العاهل الأردين على “�أهمية �أن تقود املفاو�ضات �إىل اتفاق بني اجلانبني قبل
نهاية ال�سنة اجلارية ،ا�ستنادا ً �إىل �صيغة حل الدولتني ،وطبقا ً لاللتزامات التي تو�صل [تو�صلت]
�إليها الأطراف املعنية يف م�ؤمتر �أنابولي�س”.18
كما ا�ستقبل الأردن عدة مرات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،واجتمع مع امللك عبد اهلل الثاين ،وكانت
املحادثات تركز دائما ً على التطورات املت�صلة بعملية ال�سالم ،واجلهود املبذولة لإجناح املفاو�ضات
الفل�سطينية الإ�رسائيلية ،وت�أكيد الأردن على دعمه لل�سلطة الفل�سطينية ومواقفها ،وبخا�صة حول
ق�ضايا احلل النهائي ،كق�ضايا الالجئني والقد�س واملياه واحلدود ،والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على
الأردن وم�ستقبله و�أمنه .ولهذا فقد حدد العاهل الأردين موقف بالده من الق�ضية الفل�سطينية،
بقوله “�إن اململكة تتم�سك بقرارات ال�رشعية الدولية ،ومببادرة ال�سالم العربية ك�أ�سا�س للحل”.
وفيما يتعلق بالالجئني الفل�سطينيني املوجودين يف الأردن ،فقد �أكد على “�أن حقهم باملواطنة ال
يحرمهم من حقهم بالعودة والتعوي�ض ،وهذا موقف ثابت لنا ،ونحن م�رصون عليه ،وقد ت�ضمنته
قرارات ال�رشعية الدولية وبخا�صة قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،194وهو لي�س مو�ضع
م�ساومة �أو تنازل ب�أي �شكل من الأ�شكال” .و�شدد على �أن قبول “�إ�رسائيل” يف املنطقة �سيبقى
مرهونا ً ب�إنهاء احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية وقيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،والتو�صل �إىل
حل دائم وعادل و�شامل لكافة جوانب ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي.19
ويرى الأردن �أن وجود دور �أردين على امل�سار الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي ،ي�شجع “�إ�رسائيل”
على �إحراز تقدم يف املفاو�ضات مع ال�سلطة الفل�سطينية لإنهاء ال�رصاع� .إال �أنه ا�ستمر يف رف�ض
“اخليار الأردين” حلل الق�ضية الفل�سطينية ،حيث تبدي احلكومة الأردنية ح�سا�سية بالغة جتاه
احلديث عن “اخليار الأردين” �أو “الوطن البديل” ،وتعلن با�ستمرار رف�ضها للم�شاريع الإ�رسائيلية
الرامية �إىل تهجري الفل�سطينيني للأرا�ضي الأردنية ،وا�ستمرار احتاللها لل�ضفة الغربية.
ومن جهة �أخرى ،فقد نفى الأردن على ل�سان وزير اخلارجية الأردنية �صالح الدين الب�شري
وجود وثيقة عرفت با�سم “ع.ع” (با�سم عو�ض اهلل رئي�س الديوان الأردين ال�سابق و�صائب
عريقات) حول خيار “الوطن البديل” .و�أكد ذلك بقوله�“ :إننا ل�سنا طرفا ً يف املفاو�ضات بني
مت�س الأردن
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،و�إمنا نحن معنيني ببع�ض ق�ضايا احلل النهائي التي
ّ
مبا�رشة ،وعلى ر�أ�سها م�س�ألة الالجئني والقد�س” ،وتابع�“ :إنني مل �أ�سمع نهائيا ً وال من �أي جهة
ر�سمية م�س�ؤولة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أو غريها من ير�ضى بحل غري حل الدولتني”.
ن�صت عليه املبادرة
وبينّ �أن “الأردن يدعم املفاو�ضات بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،وفق ما ّ
العربية لل�سالم وتعهدات م�ؤمتر �أنابولي�س” ،م�شددا ً على �أن “املفاو�ضات بني الطرفني هي اخليار
اال�سرتاتيجي لإعادة احلقوق امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة”.
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و�أكد على موقف الأردن يف حتمية ن�شوء الدولة الفل�سطينية ،وا�ستعادة احلقوق امل�رشوعة لل�شعب
الفل�سطيني ،كونها �أهم ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية الأردنية.
وعن م�س�ألة �إر�سال قوات عربية �إىل قطاع غزة� ،أكد على �أن هذه امل�س�ألة مل تطرح يف اجلامعة
العربية ،و�أنه يتحفظ عليها .و�أن احلل الوحيد ملا يجري يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة هو وحدة
ال�صف الفل�سطيني ،مبا ي�ضمن تعزيز الدور التفاو�ضي الفل�سطيني ،وتعزيز ال�سلطة الفل�سطينية
�أمام ال�شعب الفل�سطيني والعامل .ولفت النظر �إىل قرار م�ؤمتر وزراء اخلارجية العرب بدعم
اجلهود الدبلوما�سية للأردن يف مواجهة املخططات الإ�رسائيلية يف القد�س ،خا�صة تلك املتعلقة
بباب املغاربة ،ولدى جلنة الرتاث العاملي  World Heritage Committeeالتابعة ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) The United Nations Educational, Scientific
).20and Cultural Organization (UNESCO
ب .عودة االت�صاالت بني الأردن وحركة حما�س:
التطور املهم الذي حدث يف املوقف الأردين بالن�سبة لأطراف الق�ضية الفل�سطينية ،كان الإعالن
ر�سميا ً عن عودة االت�صاالت ،التي توقفت منذ حوايل ت�سع �سنوات ،مع حركة حما�س .فقد �أُعل ِ َن
�أن مدير املخابرات العامة الأردين الفريق حممد الذهبي عقد اجتماعا ً مع اثنني من م�س�ؤويل حركة
حما�س ،هما حممد نزال وحممد ن�رص يف  .2008/7/21وكان هذا اللقاء هو الأول بني م�س�ؤول �أردين
رفيع امل�ستوى وقياديني يف حما�س ،منذ �أن �أغلقت ال�سلطات الأردنية يف �سنة  1999مكاتب احلركة
يف ع ّمان ،و�أبعدت �أربعة من قادتها �إىل قطر ،وعلى ر�أ�سهم رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة خالد
م�شعل ،ونائبه مو�سى �أبو مرزوق ،وامل�س�ؤول الإعالمي عزت الر�شق ،والناطق الر�سمي �إبراهيم
غو�شة؛ بتهمة التدخل يف ال�ش�أن الداخلي الأردين .وبلغ التوتر يف العالقات بينهما ذروته ،بعد اعتذار
الأردن عن عدم ا�ستقبال وزير اخلارجية الأ�سبق القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �سنة
 ،2006واتهام احلركة بتهريب �أ�سلحة وتخزينها بالأردن ،متهيدا ً لتنفيذ عمليات يف الأردن .ونفت
حما�س التهم ب�شدة ،واعتربت �أن دوافعها �سيا�سية ،وقالت �إن الأردن تعر�ض ل�ضغوط �أمريكية
لعدم ا�ستقبال الزهار.
وفتح اللقاء احتماالت االنفراج يف العالقة بني الأردن وحركة حما�س ،خالفا ً للموقف ال�سابق
الذي كان يف�ضل التعامل مع حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية فقط ،بدالً من التعامل مع بقية
التنظيمات الفل�سطينية مبا فيها حما�س .و�أظهر اللقاء تفا�ؤالً قويا ً ب�أن تنتهي الأزمة التي كانت قائمة
يف العالقة بني حما�س وال�سلطات الأردنية.
و�أعلن نزال الذي �شارك يف االجتماع� ،أن وفد حما�س قد ح�رض �إىل ع ّمان بتكليف من خالد م�شعل،
لي�س من �أجل البحث يف �إ�صالح العالقة مع احلكومة الأردنية فقط ،بل بهدف اال�ستماع للموقف
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الأردين من جممل �أبعاد الق�ضية الفل�سطينية .ومع �أن اللقاء ّ
مت بني وفد �سيا�سي حلركة حما�س� ،إال
�أنه من اجلانب الأردين كان مع �أعلى م�س�ؤول �أمني يف البلد ،وهذا له دالالته املهمة ،لأنه مل يت ّم مع
م�س�ؤولني يف احلكومة الأردنية بل مع رئي�س املخابرات الأردنية .فكان هذا اللقاء ي�شبه �إىل حد كبري
االت�صاالت التي تت ّم بني رئي�س املخابرات امل�رصية عمر �سليمان مع وفود حركة حما�س الزائرة
للقاهرة.
ومن املبكر احلديث عن �أ�س�س جديدة للعالقة مع حما�س ،خا�صة �أن الأردن ما يزال يح�رص خياره
ال�سيا�سي املتعلق بامللف الفل�سطيني يف التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة حممود عبا�س ،وما
تزال قناة االت�صال مع حما�س “�أمنية ال �سيا�سية”� .إال �أن مدير املخابرات الأردنية حممد الذهبي،
عرب عن حر�ص الأردن على دعم ال�شعب الفل�سطيني ،واحرتام اختياره ،واالعرتاف بحركة حما�س
و�رشعيتها ال�شعبية التي ح�صلت عليها ،ودورها يف املعادلة الوطنية الفل�سطينية ،و�أن احلركة متثل
ن�صف ال�شعب الفل�سطيني ،وال ي�شكك بالت�أييد الذي ح�صلت عليه يف االنتخابات الت�رشيعية .و�أن
احلكومة الأردنية م�ستعدة لفتح �صفحة جديدة يف العالقة مع احلركة ،وتريد �إبقاء قنوات االت�صال
والتن�سيق معها يف امل�ستقبل.21
وي�أتي املوقف الأردين اجلديد من�سجما ً مع التغيري يف ال�سيا�سة الأردنية الداخلية جتاه
الإخوان امل�سلمني يف الأردن ،ويف املقابل ف�إن حركة حما�س تدرك �أهمية ال�ساحة الأردنية يف
ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي ،ووجدت عودة االت�صال مع القيادة الأردنية دعما ً مهما ً لها يف
ال�ساحة الفل�سطينية .والبع�ض يرى �أن الأردن قد غري موقفه من حما�س ،لأنه وجد �أن ال�سلطة
الفل�سطينية قد تتخلى يف مرحلة قادمة عن خيار الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وتوافق على اخليار
الأردين �أو ما يعرف “بالوطن البديل” .بينما حما�س ترف�ض �رصاحة ذلك ،وتف�ضل اال�ستمرار يف
املقاومة ،وعدم الوقوع يف �رشك م�شاريع االحتالل الإ�رسائيلي.
و�سمح هذا اللقاء لعنا�رص من حركة حما�س املتواجدين يف �سورية ولبنان ،والذين يحملون
جوازات �سفر �أردنية بدخول الأرا�ضي الأردنية بغر�ض زيارة �أهاليهم ،ب�رشط االمتناع عن
ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي �أثناء الزيارة ،واملغادرة طواعية قبل املدة املحددة النتهاء الزيارة .كما
�سمح لعنا�رص �أخرى حم�سوبة على حما�س بت�سوية �أو�ضاعها وجتديد جوازاتها.
ويبدو �أن املوقف الأردين اجلديد مل يعجب ال�سلطة الفل�سطينية ،التي فوجئت به ،وقد عبرّ
الرئي�س حممود عبا�س ،خالل زيارته للأردن ،للم�س�ؤولني الأردنيني عن خماوفه من االنفتاح على
حركة حما�س وفتح �صفحة جديدة معها ،خ�شية �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إ�ضعاف موقفه التفاو�ضي مع
“�إ�رسائيل” ،و�أن املطلوب هو عزل حما�س ولي�س االنفتاح عليها .وطلبت ال�سلطة الفل�سطينية تف�سريا ً
من احلكومة الأردنية للتقارب احلا�صل يف العالقة مع حما�س .ومل ي�ؤ ِّد اللقاء �إىل تغيري جذري يف
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املوقف الأردين من حما�س ،فانتهى العام من دون دعوة خالد م�شعل �إىل زيارة الأردن ،وهو ما
توقعته حما�س ،خا�صة بعد �صمود احلركة �أمام العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.
وميكن �إجمال الأ�سباب التي دفعت الأردن �إىل تغيري موقفه من حما�س مبا يلي:
 .1حماية الأردن وكيانه وا�ستقالله من م�رشوع الوطن البديل �أو اخليار الأردين لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية.
 .2حماية م�صالح الأردن يف ال�ضفة الغربية ودوره يف الق�ضية الفل�سطينية.
 .3الت�أكيد على �رضورة قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف ال�ضفة والقطاع وعا�صمتها القد�س.
 .4تخفيف ،ورمبا �إنهاء ،احل�صار ال�سيا�سي واالقت�صادي املفرو�ض على حركة حما�س.
 .5ت�شكيل حالة توافقية ت�ساعد على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف اململكة.
 .6تعاطف جزء من ال�رشعية العربية مع حركة حما�س ،خا�صة وهي تواجه احل�صار والعدوان.
 .7امل�ساعدة يف تفعيل دور الأردن الإقليمي ويف ال�سيا�سات الدولية جتاه املنطقة.
 .8الت�أييد ال�شعبي الأردين املتزايد حلركة حما�س.
 .9الت�أكيد على حياده يف اخلالفات الفل�سطينية الداخلية ،خا�صة بني حركتي فتح وحما�س.
� .10إظهار عدم خ�ضوعه لل�ضغوطات الأمريكية والإ�رسائيلية الراف�ضة لالعرتاف بحركة
حما�س.
ولقد ظهرت بع�ض النتائج الإيجابية لهذا احلوار خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة،
و�سماح ال�سلطات الأردنية للمواطنني لكي يعربوا عن ت�ضامنهم مع �صمود حركة حما�س يف القطاع،
و�أن يقود الإخوان امل�سلمون يف الأردن هذا التحرك ال�شعبي .وعلى الرغم من اال�ستقالة املفاجئة
ملدير املخابرات الأردنية الفريق حممد الذهبي -الذي �سبق و�أن اجتمع مع وفد حركة حما�س-
وتعيني اللواء حممد الرقاد خلفا ً له� ،إال �أن الأردن ال يبدو �أنه �سيرتاجع عن حماولة لعب دور حيادي
يف اخلالفات الفل�سطينية .وقد ّ
مت الربط بني �إقالة الذهبي واحتجاجات ر�سمية فل�سطينية وم�رصية
على �سيا�سة االنفتاح الكبري للدبلوما�سية الأردنية على حما�س ،وكذلك الت�سهيالت اللوج�ستية التي
قدمتها الأجهزة الأمنية للمحتجني على العدوان على غزة يف �شوارع املدن الأردنية ،وتعطيل قانون
االجتماعات العامة الذي يلزم اجلهات والأفراد بتقدمي طلب خطي للح�صول على �إذن م�سبق بت�سيري
التظاهرات .و�أظهرت ال�سلطة الفل�سطينية امتعا�ضها من العالقة الأردنية مع حما�س� ،إ�ضافة �إىل
�شكوى القاهرة من و�صول التظاهرات �إىل باب ال�سفارة امل�رصية يف ع ّمان ،وترديد هتافات م�سيئة
�إىل الرئي�س ح�سني مبارك ،وهي خطوة مل يكن م�سموحا ً بها يف املا�ضي.
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ج .موقف الأردن من احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة:
ا�ستمر الأردن يف املطالبة ب�رضورة رفع احل�صار عن قطاع غزة ،كما �أيد االتفاق على التهدئة بني
حركة حما�س و“�إ�رسائيل” الذي رعته م�رص يف منت�صف العام� .إال �أنه حتفظ على االقرتاح امل�رصي
الداعي لإر�سال قوات عربية لقطاع غزة ،كحل للخالف بني حما�س التي ت�سيطر على القطاع وبني
ال�سلطة الفل�سطينية .والتخوف الأردين نابع من اعتقاده �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل عودة �شبح الوطن
البديل وحل امل�شكلة الفل�سطينية على ح�ساب الكيان الأردين؛ لأن القبول ب�إدخال قوات عربية لقطاع
غزة “�سيكون مبثابة امل�سمار الأخري يف نع�ش الق�ضية الفل�سطينية” ،ح�سب ما قال �أحد امل�س�ؤولني،
و�أن دخول قوات عربية للقطاع ال يخدم ال م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني وال الق�ضية الفل�سطينية
التي �ستنتهي عمليا ً بدخول القوات العربية للأرا�ضي التي ما تزال حتتلها “�إ�رسائيل” .وال�شك �أن
رف�ض دخول قوات عربية لقطاع غزة �أ�صبح �إحدى نقاط التوافق بني الأردن وحما�س.22
ومن جهة �أخرى ،فقد دعا العاهل الأردين املجتمع الدويل �إىل التحرك ب�شكل عاجل لرفع املعاناة
التي يواجهها ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة ،عرب العمل على �إنهاء احل�صار الإ�رسائيلي ،وفتح
املعابر ،وال�سماح بدخول امل�ساعدات الغذائية والإن�سانية �إىل �سكان القطاع ،وحذر من �أن ا�ستمرار
ربع امللك الأردين
احل�صار �سي�ؤدي �إىل م�أ�ساة �إن�سانية ذات �آثار مدمرة على ال�شعب الفل�سطيني .وت ّ
بدمه ل�ضحايا العدوان على غزة ،و�أمر ب�إر�سال م�ست�شفيات ع�سكرية ميدانية ،وقال يف ت�رصيحات
�صحفية“ :هذا �أقل ما ميكن �أن نقدمه لإخواننا يف غزة .نحن م�ستا�ؤون مما يجري هناك ،وواجبنا
�أن نعمل ب�أق�صى �رسعة لوقف العدوان”.23
كما وا�صل الأردنيون هبتهم لن�رصة �إخوانهم يف غزة ،وت�سابقوا للتربع بالدم واملال لأبناء
القطاع ،وت�صاعدت م�سريات الغ�ضب واالعت�صامات االحتجاجية والت�ضامنية لت�شمل جميع
حمافظات الأردن ،وطالب امل�شاركون ،من �أحزاب ونقابات ،خاللها بوقف االعتداءات الإجرامية
على �أهل القطاع ،وطرد ال�سفري الإ�رسائيلي من ع ّمان ،و�سحب ال�سفري الأردين من تل �أبيب،
و�إلغاء معاهدة وادي عربة؛ تعبريا ً عن الغ�ضب وال�سخط من اجلرائم الإ�رسائيلية بحق ال�شعب
الفل�سطيني .ودعا جمل�س النواب الأردين احلكومة �إىل �إعادة النظر يف العالقة مع “�إ�رسائيل” يف حال
مل توقف الدولة العربية ح�صارها وق�صفها لقطاع غزة ،ودعا املجل�س ،يف بيان وقع عليه  88نائبا ً
من �أ�صل  110نواب ،احلكومة �إىل “بذل �أق�صى اجلهود ل�ضمان وقف العدوان الهمجي الإ�رسائيلي
على ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،وو�ضع ح ّد فا�صل وفوري لهذا العدوان الغا�شم” .كما دعا
املجل�س احلكومة �إىل “م�ضاعفة جهودها؛ لإنهاء احل�صار الظامل ،الذي تفر�ضه �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي على غزة”.
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� .3سورية:
تلعب �سورية دوما ً دورا ً مهما ً يف الق�ضية الفل�سطينية ،فهي ما تزال ر�سميا ً يف حالة عداء مع
“�إ�رسائيل” ،وما يزال اجلوالن ال�سوري حمتالً من قبل الإ�رسائيليني .وبالت�أكيد فل�سورية اعتباراتها
املرتبطة ب�أمنها القومي ،واعتباراتها اجليو-ا�سرتاتيجية ،وال�سيا�سية ...وغريها .وقد تعاملت مع
حركة حما�س ،التي تقيم قيادتها يف �سورية ،على اعتبار �أنها �أقرب �إليها من حركة فتح وال�سلطة
الفل�سطينية ،لكنها �سعت �إىل �أن تبدو على م�سافة واحدة من فتح وحما�س ،خ�صو�صا ً عندما يتعلق
الأمر ب�إنهاء االنق�سام ،ووحدة ال�صف الفل�سطيني .وتبنت �سورية �سيا�سة ومواقف �أقرب �إىل
مع�سكر املمانعة الداعم للمقاومة الفل�سطينية مقابل مع�سكر االعتدال العربي ،وظهر ذلك خالل
م�ؤمتر القمة العربي الذي عقد يف دم�شق ،وقاطعته بع�ض الدول العربية الراف�ضة للموقف ال�سوري.
وانتهى العام مبطالبتها بعقد م�ؤمتر قمة عربي لدعم �صمود املقاومة يف قطاع غزة خالل العدوان
الإ�رسائيلي على القطاع.
�أ .دعم �سورية للوحدة الوطنية الفل�سطينية:
على الرغم من ا�ستمرار وجود قيادات ثمانية تنظيمات فل�سطينية معار�ضة لل�سلطة الفل�سطينية
وحركة فتح يف الأرا�ضي ال�سورية (حركة حما�س ،واجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية ،واجلبهة
ال�شعبية الدميوقراطية ،واجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،وفتح االنتفا�ضة ،وال�صاعقة ،وجبهة
الن�ضال ال�شعبي) �إال �أن �سورية �أبقت على ات�صاالتها مع قيادة ال�سلطة الفل�سطينية بقيادة حممود
عبا�س ،مع وجود بع�ض التوتر �أحيانا ً يف العالقات معها .وحاولت �أن تلعب دورا ً يف تقريب وجهات
النظر بني تلك التنظيمات املقيمة يف دم�شق ،وعلى ر�أ�سها حركة حما�س ،مع ال�سلطة الفل�سطينية.
و�أعلن وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم� ،أن بالده “�سوف تتابع احلوار بني حركة حما�س
وال�سلطة الفل�سطينية ،من �أجل �إنهاء حالة االنق�سام الداخلي بني الفل�سطينيني” ،و�أنه “�سيكون على
ات�صال مع قادة حركة حما�س ومع ال�سلطة الفل�سطينية؛ لكي يتلقى منهم اقرتاحات حمددة حول
امل�صاحلة”.
وحاولت �سورية ب�صفتها رئي�سة جمل�س القمة العربية� ،إحياء احلوار الفل�سطيني  -الفل�سطيني،
و�إنهاء الأزمة بني حما�س وفتح ،وتكوين ر�أي عام فل�سطيني موحد جتاه ق�ضايا ال�سالم والدفاع عن
حقوق ال�شعب الفل�سطيني .وقدمت خالل زيارة حممود عبا�س لدم�شق ،ر�سالة ر�سمية له ت�ضمنت
مطالبة حما�س بعقد االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية يف موعدها ،والتح�ضري فورا ً لت�شكيل حكومة
وحدة وطنية ،والبحث يف �إعادة بناء منظمة التحرير ،ب�شكل يعك�س حقيقة �شعبية الف�صائل وموازين
القوى على الأر�ض.24
143

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2008
وخالل زيارة عبا�س للعا�صمة ال�سورية واجتماعه مع الأ�سد ،ركزت حمادثاتهما على امل�صاحلة
الوطنية ،والدور ال�سوري يف �إجناح احلوار الفل�سطيني  -الفل�سطيني .كما بحث الرئي�س الفل�سطيني
العالقات املتوترة بني �سورية وحركة فتح ،وكيفية حت�سينها� .إال �أن �سورية مل تنجح يف م�سعاها
لتحقيق امل�صاحلة الوطنية ،العتقاد ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل �أن احلكومة ال�سورية �أقرب يف
مواقفها حلركة حما�س ،و�أنها ال ت�صلح للعب هذا الدور� .إىل جانب �أن رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية
تف�ضل �أن تبقى ورقة احلوار يف �أيدي م�رص ،التي ت�ؤيدها يف مواقفها ،بعك�س حركة حما�س.
ب .دعم �سورية للمقاومة الفل�سطينية:
ما زالت �سورية تتحدث عن �أهمية املقاومة الفل�سطينية يف ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي،
وتعتربه نهجا ً مهما ً يف التعامل مع “�إ�رسائيل” ،ولهذا ال�سبب ف�إنها حتت�ضن وجود قيادات
التنظيمات الفل�سطينية يف الأرا�ضي ال�سورية .وانطالقا ً من ذلك ،فقد وافقت �سورية على عقد
م�ؤمتر يف دم�شق حتت ا�سم “امللتقى العربي الدويل حلق العودة” ،بح�ضور ما يقارب اخلم�سة
�آالف م�شارك من �ستني دولة ،بينهم ر�ؤ�ساء جمال�س هيئات املجتمع املدين العربية ،وممثلي
اجلاليات العربية يف املهجر ،والعديد من ال�شخ�صيات الفل�سطينية والعاملية ،يف مقدمتها مهاتري
بن حممد  Mahathir bin Mohamadرئي�س وزراء ماليزيا الأ�سبق ،واملطران كبوجي Bishop
 ،Kaboujiوجورج جاالوي  .George Gallowayومتيز امل�ؤمتر باحل�ضور الكثيف واملتعدد
الر�ؤى واالجتهادات ،وباملو�ضوعات التي تناولها بعمق و�شمول  205مفكرين وباحثني عربا ً
و�أجانب ،خالل  25ندوة ،حيث كان امل�ؤمتر وبحق �أكرب و�أهم م�ؤمتر عربي ودويل يخت�ص
بالق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام ،وبحق العودة ب�شكل خا�ص .ف�ضالً عن �أنه مثل الر ّد ال�شعبي
على ما يتهدد جممل الثوابت الوطنية ،ولي�س حق العودة فقط ،من خماطر م�صريية ،ومواجهة
ا�ستهداف الق�ضية الفل�سطينية ،وحماولة ت�صفية ال�رصاع العربي  -ال�صهيوين وفق اال�شرتاطات
الأمريكية  -الإ�رسائيلية.
تعرف �سورية �أن مواقفها هذه قد ت�سبب بع�ض التوتر يف عالقاتها مع الدول العربية “املعتدلة”،
لكن املواقف ال�سورية كانت حم�سوبة بدقة� ،ضمن قراءة تدرك الواقع الإقليمي والعربي والدويل،
وتدرك امل�آزق الإ�رسائيلية والأمريكية ،كما تدرك خطورة التحديات التي تواجه خيارات املمانعة
واملقاومة .ولذلك ،ف�إنها حافظت على مواقف ولغة دبلوما�سية وم�سارات حتاول �أن ت�ستفيد من
الفر�ص املمكنة ،دون �أن تبالغ يف الإمكانات والتوقعات.
وت�أكيدا ً للموقف ال�سوري الداعم حلركة حما�س وف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،فقد �أكدت حركة
حما�س �أن “العالقة مع �سوريا قوية ،ون�ستبعد �أن تت�أثر هذه العالقة ب�أية متغريات �إقليمية على
الأر�ض” ،و�أن مو�ضوع انتقال قيادات حما�س واجلهاد الإ�سالمي من دم�شق مل يطرح باملطلق،
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ومل يت ّم تناوله خالل االجتماعات مع امل�س�ؤولني ال�سوريني ،و�أن �سورية حتت�ضن ف�صائل املقاومة
واملمانعة ،على الرغم من املفاو�ضات ال�سورية غري املبا�رشة مع “�إ�رسائيل”.25
ومتيز الدعم ال�سوري للمقاومة الفل�سطينية خالل العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،بدعوة �سورية
�إىل اجتماع عاجل للملوك والر�ؤ�ساء العرب من �أجل البحث يف العمل العربي امل�شرتك؛ لوقف العدوان
الإ�رسائيلي ودعم الفل�سطينيني يف القطاع .ومل تنجح جهودها� ،إال �أنها �شاركت يف القمة التي عقدت
يف العا�صمة القطرية ،والتي �سميت قمة دعم غزة ،وحتدث فيها خالد م�شعل عن حركة حما�س
واملقاومة الفل�سطينية ،يف حني قاطع حممود عبا�س هذه القمة.
ج .موقف �سورية من “�إ�رسائيل”:
ما زالت ه�ضبة اجلوالن ال�سورية حمتلة من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي منذ �سنة  ،1967ومع �أن
�سورية تتعامل مع الق�ضية الفل�سطينية من منطلق قومي� ،إال �أنها تريد عودة �أر�ضها التي ما زالت
حمتلة؛ فـ“�إ�رسائيل” يف نظرها دولة حمتلة للأرا�ضي ال�سورية والفل�سطينية .ولهذا فقد بد�أت �سورية
يف �سنة � 2008سل�سلة من املفاو�ضات ،غري املبا�رشة ،مع بع�ض امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني عن طريق
الو�سيط الرتكي ،تهدف الن�سحاب “�إ�رسائيل” من اجلوالن مقابل اعرتاف �سورية بـ“�إ�رسائيل”.
وجاءت تلك املفاو�ضات ،بعد �أن �أملح الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ب�أن بالده ت�ستعد للحرب مع
“�إ�رسائيل” ،يف حال ا�ستمرار احتاللها للجوالن ،وقال “ال �أحد منا ي�ستبعد خيار احلرب”� .26إال
رسية مبا�رشة مع “�إ�رسائيل” ،م�ؤكدا ً �أن �أي مباحثات
�أن الرئي�س ال�سوري رف�ض �إجراء ات�صاالت � ّ
�ستت ّم مع تل �أبيب �ستكون معلنة �أمام الر�أي العام .وقال الأ�سد�“ :إن املبد�أ الذي تنطلق منه �سوريا
رسية مع �إ�رسائيل مهما كان �ش�أنها ،و�إن كل ما ميكن �أن تقوم
هو رف�ض املباحثات �أو االت�صاالت ال� ّ
به يف هذا ال�ش�أن �سيكون معلنا ً �أمام الر�أي العام يف �سوريا”.27
وعقدت خم�س جوالت من املحادثات غري املبا�رشة بني �سورية و“�إ�رسائيل” يف �أنقرة ،برعاية
م�ست�شار رئي�س الوزراء الرتكي لل�ش�ؤون اخلارجية �أحمد داود �أوغلو ،Ahmet Davutoglu
وم�ساعد م�ست�شار وزارة اخلارجية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط فريدون �سينرييل �أوغلو Feridun
 ،Sinirliogluوكانت املباحثات تتناول ترتيبات الأمن ،وعالقات ال�سلم العادية يف حال ان�سحاب
“�إ�رسائيل” من اجلوالن ال�سورية ،وجدولة االن�سحاب الإ�رسائيلي ،وملف املياه .ويعتقد �أن
“�إ�رسائيل” ،غري جادة يف تلك املفاو�ضات ،و�أنها كانت تريد ف ّك التحالف بني �سورية وكل من
�إيران وحما�س وحزب اهلل .ولقد توقفت املحادثات ب�سبب العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة،
�إذ �أعلنت �سورية توقفها مع نهاية العام .وحدد الأ�سد �سيا�سة بالده الراف�ضة �أن يكون �أي اتفاق
مع “�إ�رسائيل” على ح�ساب قطع عالقات بالده مع �إيران وحما�س وحزب اهلل� ،إال �أنه �أظهر جمددا ً
ا�ستعداده لل�سالم مع “�إ�رسائيل” مقابل ا�ستعادة كامل مرتفعات اجلوالن� ،أي �إىل ما وراء خط الرابع
من حزيران /يونيو .281967
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 .4لبنان:
�سوف نلقي ال�ضوء على التطورات املرتبطة بالوجود الفل�سطيني يف لبنان خالل �سنة 2008؛
وعلى موقف لبنان من العدوان على قطاع غزة.
�أ .الأو�ضاع الفل�سطينية يف لبنان:
كان قرار جميع الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان �سواء املن�ضوية يف منظمة التحرير الفل�سطينية �أم
خارجها ،ت�شكيل قيادة طوارئ فل�سطينية موحدة تتوىل م�س�ؤولية التعامل اليومي مع الفل�سطينيني
وال�سلطات اللبنانية ،مع الت�أكيد على �أن جميع الف�صائل �ستلتزم بقرارات قيادة الطوارئ الفل�سطينية
يف التعامل مع الأو�ضاع الطارئة يف لبنان .وعللت التنظيمات هذا االتفاق �أنه ب�سبب “التطورات
اخلطرية التي ع�صفت بلبنان ،ومنعا ً لزج العن�رص الفل�سطيني يف هذه ال�رصاعات ،وحفاظا ً على
العالقة الأخوية مع جميع الفرقاء اللبنانيني ،والبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع ،ولتوحيد
املوقف الفل�سطيني مبا يحفظ امل�صالح العليا لل�شعب الفل�سطيني” .و ّ
مت الت�أكيد �أن الفل�سطينيني
يف لبنان �سيتقيدون بهذا املوقف ،و�أن “اخلروج عنه ي�شكل م�سا�سا ً بامل�صالح الفل�سطينية العليا،
وخروجا ً على الإجماع الفل�سطيني” .و�أعلن البيان ال�صادر عن قادة الف�صائل الفل�سطينية ،التزامهم
واحرتامهم لوحدة لبنان �أر�ضا ً و�شعباً ،ودعوتهم الأطراف اللبنانية �إىل احلوار .وطلب البيان من
كافة الأطراف اللبنانية “عدم الزج �سيا�سيا ً �أو �إعالميا ً بالفل�سطينيني يف الأحداث اجلارية ،وعدم
الت�رسع يف تبني �أي �شائعات �أو معلومات مد�سو�سة يف هذا ال�ش�أن ،واالت�صال بالقيادات الفل�سطينية
املعنية للت�أكد من �أي موقف �أو معلومة �أو �شائعة”.
واتخذت التنظيمات الفل�سطينية �إجراءات تنفيذية مل�ضمون االتفاق ق�ضت بت�شكيل
جلنة طوارئ يف بريوت برئا�سة العميد خالد عارف ،م�س�ؤول العالقات اخلارجية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�ضعت بت�رصفها جلان فرعية يف كل خميم يف بريوت و�ضواحيها.
كما اتفق على ت�سمية اللواء الدكتور كمال مدحت (رحمه اهلل ،اغتيل الحقا ً يف  )2009/3/23لتويل �أمانة
رس جلنة الطوارئ املركزية ،الذي قال يف كلمة خالل اجتماع عقد يف خميم برج الرباجنة لالجئني
� ّ
الفل�سطينيني يف �ضاحية بريوت اجلنوبية �إن “الظروف التي حدثت يف لبنان قد وحدت الف�صائل
الفل�سطينية” ،م�ؤكدا ً �أن قيادة الطوارئ املركزية “حتر�ص على جتنيب املخيمات االنزالق �إىل �أي
تطورات �سلبية يف لبنان” .منوها ً �إىل عدم وقوف الفل�سطينيني مع �أي طرف يف املواالة �أو املعار�ضة
اللبنانية.
و�أيد عبا�س زكي ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان االتفاق ،م�ؤكدا ً على “املوقف
الفل�سطيني الثابت بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون اللبنانية الداخلية” ،وم�شددا ً على �أن “الفل�سطيني لن
يكون طرفا ً �ض ّد طرف يف �أي �رصاع لبناين  -لبناين ،ولن ي�ألوا جهدا ً ب�أن يكون ج�رس حمبة بني
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اللبنانيني” .ودعا �إىل “تفويت الفر�صة على املرتب�صني بال�شعب الفل�سطيني ،وذلك عرب متتني الأطر
الفل�سطينية امل�شرتكة” .29كما قام عبا�س زكي يف احتفال حلركة فتح بالذكرى الـ  43النطالقتها ،يف
 ،2008/1/7بتقدمي ما ُعرِف بـ“�إعالن فل�سطني” ،وتوجه من خالله �إىل ال�شعب اللبناين باالعتذار
عما تعر�ض له لبنان جراء التواجد الفل�سطيني على �أر�ضه ،وجاء يف الإعالن:
الإن�صاف يقت�ضي القول �إن ذلك الوجود الفل�سطيني يف لبنان ،بحجمه الب�رشي
وال�سيا�سي والع�سكري ،قد �أثقل كثريا ً على هذا البلد ال�شقيق ،ور َّتب عليه �أعبا ًء فوق طاقته
واحتماله ،وبالت�أكيد فوق ن�صيبه املعلوم من واجب امل�ساهمة يف ن�رصة الق�ضية الفل�سطينية
(دولة م�ساندة) ،الأمر الذي �أ�صاب دولته واقت�صاده واجتماعه الإن�ساين و�صيغة عي�شه
�إ�صابات بالغة مل تعد خافية على �أحد .كذلك ،من الإن�صاف القول �إن التو ُّرط الفل�سطيني يف

لبنان ،على نحو ما �شهدنا ،وبخا�صة �أثناء حروب � ،1982-1975إمنا كان يف جممله ق�رسيا ً

بفعل ظروف داخلية وخارجية �أ�شبه ما تكون بالظروف القاهرة.
ال نقول هذا تن�صالً ،وال من قبيل ن�سبة ما جرى �إىل “امل�ؤامرة” ،بل رفقا ً بال�ضحيتني،
وفتحا ً لباب املراجعة ،وم�ساعد ًة لأنف�سنا جميعا ً على تنقية الذاكرة .و�أيا ً ما كان الأمر ،ف�إننا
من جانبنا نبادر �إىل االعتذار عن �أي �رضر �أحلقناه بلبنان العزيز ،بوعي �أو من غري وعي.
وهذا االعتذار غري م�رشوط باعتذار مقابل.30

ومن جهة �أخرى ،و ّقعت � 44شخ�صية م�سيحية لبنانية ،ولأول مرة ،نداء م�شرتكا ً حتت عنوان
“نداء �إىل الأخوة الفل�سطينيني يف لبنان” ع�شية ذكرى احلرب اللبنانية� ،إقرارا ً مكتوبا ً لالعتذار عن
“�أعمال غري مربرة �أدت �إىل �سقوط �ضحايا من الفل�سطينيني” خالل احلرب الأهلية يف لبنان .وجاء
يف النداء:
يف الذكرى الثالثة والثالثني الندالع احلرب اللبنانية ،ور ّدا ً على االعتذار ال�صادر عن
ال�سيد عبا�س زكي ،ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية لدى اجلمهورية

اللبنانية ،بتاريخ  7كانون الثاين  2008نود بدورنا �أن نق ّر �أنه خالل تلك احلرب الطويلة
�صدرت �أحيانا ً عن بع�ضنا ،نحن اللبنانيني امل�سيحيني� ،أعمال غري مربرة �أ ّدت �إىل �سقوط
�ضحايا بريئة من �إخواننا الفل�سطينيني .هذا الأمر ي�ؤملنا ونود �أن نعتذر عنه� ،سائلني اهلل
�أن يلهمنا التعوي�ض ،ما �أمكن ،عن كل ظلم اقرتفناه .و�إننا ندعو �إخواننا الفل�سطينيني �إىل
التوا�صل واحلوار يف ما بيننا خدمة لعي�ش كرمي و�آمن و�أخوي للجميع .مع ثقتنا ب�أن ما
نعرب عنه ها هنا ي�شاطرنا �إياه �آخرون كثريون من �إخواننا اللبنانيني.31

كما عقدت ندوة م�شرتكة يف بيت مقر حزب الكتائب ،الذي كان من �أ�شد املعار�ضني للوجود
الفل�سطيني يف لبنان ،مبنا�سبة ذكرى  ،1974/4/13التي �أدت �إىل �إطالق النار من عنا�رص حزب
الكتائب على حافلة كان بداخلها فل�سطينيني يف منطقة عني الرمانة .وحت ّدث يف هذه الندوة رئي�س
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احلزب �أمني اجلميّل ،والنائب �أكرم �شهيّب ،ورئي�س الهيئة الوطنية يف حركة الي�سار الدميوقراطي
ندمي عبد ال�صمد ،وعبا�س زكي ممثل منظمة التحرير يف لبنان .وو�صف اجلميل هذا اللقاء ب�أنه “لقاء
م�صارحة لتحقيق امل�صاحلة اللبنانية  -الفل�سطينية التي تدعم امل�صاحلة اللبنانية – اللبنانية” ،بينما
�شدد النائب �شهيب على عدم “فر�ض التوطني” ،مطالبا ً “كل احليثيات الفل�سطينية بالتوحد” .و�أكد
زكي �أن “قيام دولة فل�سطني هو املنقذ الوحيد ،الذي يعفي لبنان من هذا العبء الثقيل” ،م�شريا ً �إىل
�أن ق�ضية قيام هذه الدولة هي ق�ضية “لبنانية �أوالً”.
ويالحظ �أن كال احلدثني مرتبط بالوجود الفل�سطيني يف لبنان ،وباملخاوف من توطينهم.
خا�صة و�أن ق�ضية التوطني قد �أثريت من جديد بني الفرقاء اللبنانيني ،باعتبارها من �أهم الق�ضايا
التي ت�شغل ال�سيا�سيني اللبنانيني والر�أي العام اللبناين ،من خمتلف الأطياف ال�سيا�سية .فمن اتهام
املعار�ضة للحكومة اللبنانية ب�أنها ت�سعى �إىل توطني الفل�سطينيني يف لبنان� ،إىل نفي هذا االتهام،
عاد �شبح التوطني ليخيم على ال�ساحة اللبنانية؛ فقد اتهم رئي�س تكتل “التغيري والإ�صالح” النائب
مي�شال عون احلكومة ب�أنها “اتخذت قرار توطني الفل�سطينيني” .وقال“ :بانتظار تكملة فيلم البيع
ننتقل للربط بني احلكومة املوجودة حاليا ً وبني بيع الأرا�ضي والتوطني ،ونذكر �أن حق العودة حق
طبيعي” .و�أ�ضاف“ :نريد معرفة موقف احلكومة العملي ،وبالأخ�ص �أن الرئي�س الأمريكي (جورج
بو�ش) طلب �إن�شاء �صندوق للتعوي�ض على الفل�سطينيني يحل حمل �أونروا [الأونروا]” .وح�سب
ر�أي عون “�إن التوطني حا�صل فعالً �إذا مل ي ِع اللبنانيون خماطره احلقيقية ،و�إذا ما ا�ستمر املت�آمرون
على البلد و�أهله بتواط�ؤ جزئي مع بع�ض الداخل” .وقال�“ :إن التوطني لي�س فزاعة كما يزعم البع�ض،
فهو ال يزال قائماً ،و ُيعمل على �إدخال اللم�سات الأخرية عليه بني رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س وامل�س�ؤول الإ�رسائيلي يو�سي بيلني [.32”]Yossi Beilin
ور ّد عليه رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية �سمري جعجع ،وقال �إن عون يدعي امتالكه
وثائق ت�ؤكد خمطط توطني الفل�سطينيني يف لبنان� .إن وجود الفل�سطينيني يف لبنان يعود �إىل �سنة
 ،1948وعندما كان هناك خمطط فعلي لتوطينهم� ،أي مبعنى �إيجاد �سلطة فل�سطينية يف لبنان“ ،لي�س
اجلرنال عون -مع احرتامي له -من ت�صدى له ،بل نحن من قام بذلك ،والكل على علم مبا قامت به
الكتائب والقوات اللبنانية يف تلك املرحلة” .ودعا �إىل عدم املزايدة يف هذا املو�ضوع .وت�ساءل� :أين هو
هذا املخطط؟ ومن ينفذه؟ واعترب �أن التوطني يحتاج �إىل موافقة الطرفني ،اللبناين والفل�سطيني� ،إال
�أن الإثنني يقفان �ض ّده.
ورف�ض رئي�س احلكومة اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة هذا التال�سن بني ال�سيا�سيني بت�أكيده على �أن
لبنان الر�سمي وال�شعبي �ض ّد التوطني “بكل �أ�شكاله ،و�أنه يتم�سك بحق العودة لالجئني الفل�سطينيني
غري القابل للت�رصف” .وجاء موقف ال�سنيورة تعليقا ً على الكالم الذي �صدر عن الرئي�س الأمريكي
جورج بو�ش ،والتزامه قيام الدولة الفل�سطينية القابلة للحياة ،وتقديره مبادرة ال�سالم العربية،
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والتي ورد فيها ذكر احلل ال�شامل والعادل مل�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ،وما طرحه حول م�س�ألة
و�ضع �آليات دولية جديدة مبا فيها التعوي�ضات حلل م�شكلة الالجئني .وقال ال�سنيورة �إن املوقف
اللبناين ملتزم مببادرة ال�سالم العربية ب�صفتها “م�رشوع ت�سوية كاملة ت�ستجيب [�إىل] مقت�ضيات
ال�رشعية الدولية ،وهو ملتزم بها كلها من دون اقتطاع �أو جتزئة” .و�أكد على �رضورة حل م�شكلة
الالجئني الفل�سطينيني ا�ستنادا ً �إىل “ال�رشعية الدولية وجميع قراراتها ذات ال�صلة ،مبا فيها حق
العودة” .و�شدد ال�سنيورة على “مت�سك لبنان بهذا احلق غري القابل للت�رصف ...ورف�ض التوطني
بكل �أ�شكاله” ،و�أن هذا املوقف ي�ستند �إىل “الإجماع الوطني اللبناين ،وكر�سته مقدمة الد�ستور
اللبناين يف �شكل وا�ضح وملزم”.33
�أما بالن�سبة للو�ضع الأمني يف املخيمات ،فهناك عدة حمددات ت�ضبط هذه امل�س�ألة ،وهي؛ �أن الدولة
والأحزاب والقوى اللبنانية تتعامل مع ملف املخيمات من الزاوية الأمنية ب�شكل رئي�سي ،و�أن القوى
والف�صائل الفل�سطينية ومنا�رصيها ،ت�شكل امتدادا ً للف�صائل الفل�سطينية يف الداخل الفل�سطيني،
وهي تتفاعل معها وتت�أثر مبتغرياتها ،وهو ما انعك�س يف �أكرث من مرة على العالقة بني هذه الف�صائل
داخل املخيمات وفق تطور الأحداث يف الداخل الفل�سطيني .فقد �شهدت املخيمات الفل�سطينية خالل
�سنة  2008جمموعة من الأحداث التي �أثارت خماوف الفل�سطينيني من تكرار ما حدث يف خميم نهر
البارد ،يف باقي املخيمات .ففي �شهري �شباط /فرباير و�آذار /مار�س � 2008شهد خميم البدواي
يف �شمال لبنان �سل�سلة من البيانات التي حملت تواقيع خمتلفة ،مرة با�سم �أبناء فتح اليا�رس ،ومرة
با�سم كوادر و�رشفاء حركة فتح ،و�أخرى با�سم فتح الإ�سالم ،وغريها من التواقيع التي ال يوجد
لها امتداد ع�سكري �أو �سيا�سي ،وقد ت�ضمنت هذه البيانات تهديدات لقيادات يف حركة فتح .34ويف
�شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب عاد التوتر الأمني �إىل خميم البداوي �إثر قيام عنا�رص من حركة فتح
مبحاولة �إلقاء القب�ض على �إحدى ال�شخ�صيات الدينية املتواجدة يف املخيم ،بتهمة عالقته بتنظيم فتح
الإ�سالم ،مما �أدى �إىل �سقوط قتيل ،واعتقال اثنني من املطلوبني وت�سليمهم لقوى الأمن اللبناين.35
�أما يف خميم عني احللوة ،الوجه الأبرز يف امللف الأمني ،فقد �شهد خالل �سنة � 2008سل�سلة من
اال�شتباكات والتوترات بد�أت بقتل �أحد عنا�رص جند ال�شام يف كانون الثاين /يناير  ،2008ثم تفاقم
الو�ضع الأمني يف املخيم مع قيام جمموعة من حركة فتح يف  ،2008/3/21وبالتن�سيق مع الأجهزة
الأمنية اللبنانية ،باعتقال �أحد املطلوبني من عنا�رص جند ال�شام وت�سليمه للقوى الأمنية اللبنانية ،مما
�أثار توترا ً �أمنيا ً بني عنا�رص جند ال�شام وحركة فتح ،والذي �أدى �إىل �سقوط ثالثة جرحى ونزوح
الع�رشات من عائالت املخيم .36كما عادت التوترات بني حركة فتح وعنا�رص من جند ال�شام يف
فرتات متقطعة ،حيث وقع ا�شتباك بني عنا�رص من حركة فتح و�آخرين من جند ال�شام ،قتل خاللها
�أحد �أبرز الوجوه يف جند ال�شام ،واملعروف ب�شحادة جوهر ،واثنني �آخرين �أحدهم ينتمي لع�صبة
الأن�صار.37
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�أما بالن�سبة مللف �إعادة �إعمار خميم نهر البارد ،ف�إن �أبرز ما �شهده هذا امللف خالل �سنة ،2008
ال يتعدى �إطالق خمطط الإعمار من قبل رئي�س احلكومة اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة يف ،2008/2/12
بح�ضور ممثل منظمة التحرير يف لبنان عبا�س زكي ،وممثلة وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works
) Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWAكارين �أبو زيد Karen
 .Abu Zeidوجاء يف تفا�صيل هذا املخطط �أنه �سوف ي�ستوعب نحو � 22ألف ن�سمة من �أبناء املخيم،
كما �أن ن�سبة �إ�شغال البناء من الأر�ض �ستبلغ نحو  ،%65فيما �سيرتاوح ارتفاع املباين بني طابقني
و�أربعة طوابق .وقد لوحظ �أن الت�صميم عك�س موقف اجلي�ش اللبناين املعار�ض لإعمار الواجهة
البحرية للمخيم .38وقد �شهدت �سنة  2008عودة نحو  1,900عائلة �إىل املخيم من �أ�صل  4,500عائلة
نزحت عن بيوتها يف خميم نهر البارد.39
ويف �شهر حزيران /يونيو  2008بد�أت عملية �إزالة الركام من املخيم القدمي متهيدا ً لإعادة
الإعمار ،وقد كان من املقرر االنتهاء من هذه العملية خالل �شهر �آب� /أغ�سط�س � ،402008إال �أنه حتى
االنتهاء من كتابة هذا التقرير مل تتم �إزالة الركام ب�شكل كامل.
وقد �أعاد البع�ض �أ�سباب الت�أخري يف �إعادة �إعمار املخيم �إىل عدم وجود قرار �سيا�سي لدى الدولة
اللبنانية يف هذا الأمر ،خ�صو�صا ً بعد انعقاد م�ؤمتر املانحني يف  ،2008/6/23وت�أكيد رئي�س الوزراء
اللبناين ف�ؤاد ال�سنيورة على �أن �أربع دول من اخلليج؛ وهي ال�سعودية والكويت وقطر والإمارات
العربية املتحدة� ،سوف ت�سهم بنحو  %50من قيمة املبلغ الالزم لإعادة الإعمار ،والتي حددته عدة
جهات بنحو  450مليون دوالر .وقد �أعلنت املفو�ضة الأوروبية بينيتا فرييرو-فالدنر Benita
 Ferrero-Waldnerبا�سم االحتاد الأوروبي عن �إ�سهام �أوروبي بقيمة  45مليون دوالر لإعادة
بناء املخيم ،41كما �أعلنت وزيرة اخلارجية النم�ساوية �أور�سوال بال�سنيك � Ursula Plassnikأنه مت
االكتتاب مببلغ  122مليون دوالر �أمريكي لإعادة �إعمار خميم البارد والقرى املحيطة به ،وهو مبلغ
يقت�رص على الدول الأوروبية والغربية.42
�إن التعامل مع ملفات املخيمات ،مبا فيها ملف �إعمار خميم نهر البارد ،من الزاوية الأمنية
انعك�س �سلبا ً على احلالة الإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،فعلى الرغم من تنفيذ خمططات
الإعمار من قبل وكالة الأونروا ،وتعهد اجلهات املانحة بتمويل م�رشوع �إعادة الإعمار� ،إال �أن القرار
ال�سيا�سي لهذه الق�ضية ما زال عالقاً ،وهو ما يثري خماوف لدى الفل�سطينيني من وجود عنا�رص
معوقة يف م�ؤ�س�سة القرار اللبناين ،ال تزال راغبة يف ا�ستمرار ال�ضغوط على الفل�سطينيني ب�شكل
ي�ستهدف �إ�ضعاف وجودهم يف لبنان.
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ب .موقف لبنان من العدوان على قطاع غزة:
وقف لبنان �ض ّد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،م�ستح�رضا ً العدوان الذي قامت به
“�إ�رسائيل” يف �صيف �سنة  2006على لبنان .وطالب بوقف العدوان ،والتحرك عربيا ً على نف�س
م�ستوى الهجمة الإ�رسائيلية على القطاع .وقال رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق� ،سليم احل�ص:
نحن كجميع املواطنني العرب ال ن�صدق ما تتعر�ض له �ساحة غزة من فواجع �إن�سانية
بفعل العدوان الإ�رسائيلي الهمجي عليها ،كما ال نفهم �سببا ً للرتدد العربي يف عقد لقاء قمة
بعد ت�أجيل اجتماع وزراء اخلارجية العرب دون مربر� ...إن احلكام العرب يرتيثون �أياما ً
قبل �أن يلتقوا لإطالق موقف قومي ،بينما �أرواح املئات من �أبناء الأمة تزهق و�أج�سادهم
متزق كل �ساعة .ولقد �صعقنا ملوقف بع�ض القادة العرب ،الذين �إن نطقوا �أنحوا بالالئمة
على ال�ضحية ،وخاطبوا املنكوب بلغة ال�شماتة ،وحتا�شوا النطق بكلمة واحدة ت�سيء �إىل
العدو الإ�رسائيلي� ،أو حتمله تبعات الفظائع التي يرتكبها يف حق �إخوة لنا يف بقعة حما�رصة
من فل�سطني.43

وا�ستنكر نائب رئي�س جمل�س الوزراء ع�صام �أبو جمرا عمليات القتل اجلماعي التي ترتكبها
“�إ�رسائيل” بحق الفل�سطينيني ،وقال “العنف بني الدول وال�شعوب ال يولد �إال العنف ،و�سيا�سة
التفاهم هي ال�سبيل الوحيد لتحقيق اال�ستقرار والأمن” .وبعدما تربع وزير الثقافة متام �سالم
بالدم ،يف �إطار احلملة التي �أطلقتها جمعية املقا�صد الإ�سالمية يف و�سط بريوت ،قال “اليوم نقدم
قطرة دم مل�ساندة وم�ساعدة هذا ال�شعب ،ولكن املطلوب �أكرث بكثري ،املطلوب موقف موحد لإخواننا
الفل�سطينيني ولكل العرب جمتمعني لي�ؤكدوا حقنا الكامل يف مواجهة هذا االعتداء ومواجهة هذه
ال�رشا�سة الإ�رسائيلية”.44
وطالب النائب العماد مي�شال عون العامل بالعمل على وقف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة،
ورفع احل�صار عنه .ودعا الدول العربية �إىل اتخاذ موقف حازم مما يجري لأن “ال�صمت ي�شبه
امل�شاركة يف اجلرمية” .وقال يف مداخلة تلفزيونية“ :ال يجوز ا�ستمرار احلال على ما هي عليه .غزة
تنزف منذ �أعوام والعامل �أ�صبح يرى يف ذلك �أمرا ً طبيعيا ً” .و�إذ ح ّذر من “تطبيع ما يح�صل يف غزة”،
لفت �إىل �أن “�إ�رسائيل ت�ستطيع �إحلاق خ�سائر (بالفل�سطينيني) لكنها لن ت�ستطيع االنت�صار ،وهي
تت�رصف بدافع اخلوف ،وهذا دليل �ضعف”.45
كما دعا الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل �إىل “يوم احلداد والت�ضامن” ،حتت
عنوان “ن�رصة غزة” ،ودعا �أي�ضا ً �إىل “انتفا�ضة ثالثة يف فل�سطني ،وانتفا�ضات يف العاملني العربي
والإ�سالمي” ،مطالبا ً الفل�سطينيني بـ“الوحدة”.46

151

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2008

 .5ال�سعودية:
حاولت ال�سعودية �أن تقف على احلياد يف اخلالفات الفل�سطينية  -الفل�سطينية ،ولهذا فقد دعت
با�ستمرار �إىل �رضورة حتقيق امل�صاحلة الوطنية بني ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س ،وتنفيذ
اتفاق مكة الذي كان قد وقع يف  2007/2/8برعاية �سعودية.
ويف املقابل فقد وقفت ال�سعودية مع الدول التي �سميت بدول االعتدال ،واكتفت بتمثيل منخف�ض
مقت�رص على مندوبها لدى اجلامعة العربية �أحمد القطان يف م�ؤمتر القمة العربي الذي عقد يف
العا�صمة ال�سورية يف نهاية �شهر �آذار /مار�س  .2008غري �أنها مل ت�شارك يف م�ؤمتر الدوحة الذي
عقد من �أجل دعم قطاع غزة� .إال �أنها �أكدت ،خالل زيارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش
للريا�ض ،على املبادرة العربية لل�سالم التي هي يف الأ�سا�س مبادرة �أطلقها العاهل ال�سعودي �سنة
 ،2002عندما كان وليا ً للعهد .وطلبت ال�سعودية من الرئي�س الأمريكي ال�ضغط على “�إ�رسائيل”
لكي توافق على املبادرة العربية .كما �أنها رف�ضت تقدمي املزيد من التنازل لـ“�إ�رسائيل” وتغيري
بع�ض بنود ما جاء يف املبادرة ،لكي توافق عليها “�إ�رسائيل” .و�أ�شارت �إىل �أن ق�ضية االعرتاف
ال�سعودي بـ“�إ�رسائيل” غري وارد ،قبل حتقيق ال�سالم النهائي وال�شامل يف ال�رشق الأو�سط ،و�إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،وااللتزام باملبادرة العربية لل�سالم .بل �إن ال�سعودية
هددت �أنه يف حال عدم موافقة “�إ�رسائيل” على املبادرة العربية كما هي من دون تعديل� ،ست�ضطر
الدول العربية ملراجعة خياراتها.
مالت ال�سعودية �إىل فكرة �إدخال قوات عربية �إىل غزة ،كح ّل لفتح املعابر ورفع احل�صار عن
القطاع .وانق�سمت الدول العربية بني م�ؤيد ومعار�ض ،ولكن الرف�ض احلقيقي جاء من “�إ�رسائيل”،
التي خ�شيت �أن يحدث �صدام بني اجلي�ش الإ�رسائيلي ،الذي يقوم باالعتداءات املتكررة على القطاع،
والقوات العربية .ويف حال وجود تلك القوات ف�إنها �ستتدخل �إذا ما �أُطلقت �صواريخ من غزة على
“�إ�رسائيل” ،ور ّدت الأخرية ع�سكرياً .ويبدو �أن ال�سعودية �أرادت �أن ت�ستلم تلك القوات املعابر،
ومتهد الرتتيبات الأمنية ل�ضمان نزاهة االنتخابات مب�ساعدة عربية عن طريق �إعادة بناء الأجهزة
الأمنية على �أ�س�س مهنية ووطنية.47
ومن جهة �أخرى ،فقد �أعلنت ال�سعودية �أنها مل تتدخل يف ق�ضية احلجاج الفل�سطينيني من القطاع،
و�أنها تنظر �إىل جميع الفل�سطينيني بعني امل�ساواة ،لأنها منحت الآالف منهم ،مبن فيهم �سكان قطاع
غزة ،ت�أ�شريات دخول �إىل اململكة لأداء فري�ضة احلج .و�أن احلكومة ال�سعودية زادت احل�صة املقررة
للفل�سطينيني ،مراعاة لظروفهم الإن�سانية ،كما �أن جميع منافذ اململكة م�ستعدة ال�ستقبالهم وت�سهيل
�أدائهم لل�شعائر .و�أنها تتعامل مع احلجاج الفل�سطينيني كم�سلمني ،ب�رصف النظر عن انتماءاتهم
ال�سيا�سية.
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ثالث ًا :التـطـورات فـي
جمال التطبيع

بقيت ق�ضية تطبيع العالقات بني الدول العربية و“�إ�رسائيل”
حم�صورة يف �أ�ضيق احلدود مع الدول التي وقعت اتفاقيات
ال�سالم مع “�إ�رسائيل” كم�رص والأردن ،ودول عربية �أخرى
�أقامت عالقات حمدودة معها كموريتانيا مثالً.

 .1م�رص:
تطورت العالقات يف جمال التطبيع بني م�رص و“�إ�رسائيل” ،وبالذات على ال�صعيد االقت�صادي،
وكان �أهمها املوافقة امل�رصية على �ضخ الغاز الطبيعي امل�رصي للكيان ال�صهيوين ،تنفيذا ً التفاقية
وتن�ص االتفاقية على ت�صدير الغاز الطبيعي من م�رص
وقعت بني الطرفني بقيمة  2.5مليار دوالر.
ّ
لـ“�إ�رسائيل” ،مبقدار  107مليارات مرت مكعب من الغاز �سنويا ً ملدة  15عاماً ،قابلة للتجديد� ،أي �أن
خم�س الكهرباء املولدة يف “�إ�رسائيل” خالل العقد املقبل �ست�أتي من الغاز امل�رصي.
وكان وزير البرتول امل�رصي �سامح فهمي قد وافق على ال�سماح لهيئة البرتول امل�رصية
وال�رشكات القاب�ضة للغاز بت�صدير الغاز لـ“�إ�رسائيل” عرب �رشكة غاز �رشق املتو�سط ،والبدء
بتنفيذها .و�أثارت هذه االتفاقية ردود فعل معار�ضة من قبل الر�أي العام امل�رصي ،ممثالً يف منظمات
املجتمع املدين والأحزاب والتيارات ال�سيا�سية املختلفة .و ُرفعت الق�ضية للق�ضاء امل�رصي ،حيث
ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري مب�رص ،بوقف تنفيذ االتفاقية و�ضخ الغاز لـ“�إ�رسائيل” ،م�ستندة
�إىل �أن الد�ستور امل�رصي �أعطى للربملان وحده احلق يف تقرير بيع املوارد الطبيعية ،ولي�س احلكومة
امل�رصية� .إال �أن احلكومة اعرت�ضت على قرار املحكمة ،ونفت �رضورة موافقة جمل�س ال�شعب
امل�رصي على �صفقة الغاز الطبيعي ،لأنه اتفاق خا�ص بني �رشكة غاز �رشق املتو�سط امل�رصية و�رشكة
الكهرباء الإ�رسائيلية ،ولي�س مع احلكومة امل�رصية .غري �أن ال�سفري �إبراهيم ي�رسي ،املدعي الرئي�س
يف ق�ضية ت�صدير الغاز امل�رصي لـ“�إ�رسائيل” ،طالب احلكومة امل�رصية بوقف �إمداد “�إ�رسائيل”
بالغاز فوراً ،احرتاما ً لقرار الق�ضاء امل�رصي بهذا .وحول تزامن احلكم مع ا�شتداد احل�صار على
غزة ،قال ال�سفري �إن الغاز امل�رصي وفر على م�ستهلك الكهرباء الإ�رسائيلي  %20من الكلفة“ ،فلماذا
ال مند غزة بالغاز بدالً من �إ�رسائيل” .وما زال الغاز الطبيعي امل�رصي ي�صل لـ“�إ�رسائيل” ،والق�ضية
يف �أيدي الق�ضاء.
وا�ستمرت ال�رشكات امل�رصية با�سترياد بع�ض املنتجات الإ�رسائيلية ،يف �إطار بروتوكول املناطق
ال�صناعية امل�ؤهلة (الكويز) ).Qualified Industrial Zone Agreement (QIZ Agreement
وتبني �أن �إجمايل عدد ال�رشكات امل�سجلة يف وحدة الكويز حتى �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2008
و�صل �إىل � 689رشكة %57 ،منها يف مناطق الإ�سكندرية والعا�رش من رم�ضان و�شربا اخليمة.
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ومن جهة �أخرى ،فقد تبني �أن فنادق مدينة طابا احلدودية مع فل�سطني املحتلة ،حت�صل على
مياه ال�رشب عرب خطوط مياه من “�إ�رسائيل” ،ولي�س من خالل حمطة حتليه املياه التابعة لوزارة
الإ�سكان امل�رصية بطابا .و�أن مرافق فندق هيلتون يف طابا ،الذي �أقامته “�إ�رسائيل” �إبان فرتة
احتاللها ل�سيناء ،ترتبط كليا ً ب�شبكة املرافق الإ�رسائيلية ،و�أن �إدارة الفندق ،بالرغم من انتقال
تبعيته �إىل م�رص عقب �صدور قرار جلنة التحكيم الدولية ب�أحقية م�رص يف منطقة طابا ،وجدت �أنه
من الأف�ضل و“الأرخ�ص” لها احل�صول على اخلدمات من “�إ�رسائيل”.
واعرتف امل�ستثمرون مبدينة طابا �أمام جلنة الثقافة وال�سياحة والإعالم مبجل�س ال�شعب
امل�رصي ب�أن �سعر املرت املكعب من املياه ي�صل �إىل �سبعة جنيهات يف حال �رشائه من حمطة التحلية،
بينما تبيعه “�إ�رسائيل” لهم مقابل جنيه وربع فقط (الدوالر يعادل  5.3جنيهات).
وقد ك�شف تقرير للقناة ال�سابعة الإ�رسائيلية �أن م�رص بالتعاون مع االحتاد الأوروبي ا�ست�ضافت
م�ؤمترا ً مب�شاركة “�إ�رسائيل” ،لتطوير التكنولوجيا يف جمال الن�سيج والغذاء يف دول حو�ض البحر

الأبي�ض املتو�سط ،وذلك يف �إطار م�رشوع ميدابتكار  Medibtikarالأوروبي للتكنولوجيا ،و�أو�ضح

التقرير �أن تكلفة امل�رشوع  7.3مليار يورو (�أي ما يعادل حوايل  9.86مليار دوالر) .وي�ستمر ملدة
ثالثة �أعوام ،وي�شارك فيه كل من “�إ�رسائيل” وتركيا وم�رص والأردن و�سورية ولبنان واملغرب

وتون�س واجلزائر وال�سلطة الفل�سطينية .و�شاركت عن “�إ�رسائيل”� ،سيما �أمري  ،Sima Amirمديرة
ق�سم التعاون االقت�صادي والتكنولوجي يف احتاد ال�صناعات الإ�رسائيلي ،التي قالت �إن امل�رشوع الذي
يرعاه االحتاد الأوروبي �سيت ّم عرب مراحل ،حيث تهتم املرحلة الأوىل مبجال الن�سيج� ،أما املرحة الثانية
ف�ستهتم بالغذاء.48

 .2الأردن:
يع ّد الأردن الدولة العربية الثانية التي تطبع عالقاتها ر�سميا ً مع “�إ�رسائيل” ،على الرغم من
الرف�ض ال�شعبي لذلك .وتبني �أن �صادرات الأردن �إىل “�إ�رسائيل” ،خالل �شهر �شباط /فرباير 2008
فقط ،بلغت  3,700طن من اخل�ضار والفواكه ،يف حني ا�ستورد الأردن من اخل�ضار والفواكه خالل
ال�شهر نف�سه  922طناً .و�صدر �إىل “�إ�رسائيل” ،خالل مو�سم الزيتون كميات كبرية من الزيتون
مبعدل بلغ � 200إىل  300طن يومياً.
وبح�سب تقرير املعهد الإ�رسائيلي للت�صدير والتعاون الدويل The Israel Export and

 ،International Cooperation Instituteالذي نقلته وكالة قد�س بر�س ،فقد �شكل الأردنيون �أكرب
م�ستهلك للمنتجات الإ�رسائيلية يف الوطن العربي� ،سابقني بذلك م�رص التي يزيد عدد �سكانها بنحو
� 15ضعفا ً عن �سكان الأردن .و�أو�ضح التقرير �أن الأردن هو �أكرب “زبون” للب�ضائع الإ�رسائيلية يف
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الربع الأول من �سنة  ،2008وبحجم م�ستوردات بلغ  102مليون دوالر ،وبزيادة قدرها  %62عن
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي .واعترب التقرير �أن الأردن �أول �رشيك جتاري لـ“�إ�رسائيل” ،وبالرغم
من �أن التقرير مل ي�رش �إىل طبيعة املنتجات الإ�رسائيلية التي ي�ستهلكها الأردنيون� ،إال �أنها على الأغلب
منتجات غذائية وزراعية و�صناعية ،ويف جمال امللبو�سات ،التي تباع على الأغلب يف بع�ض املراكز
التجارية ،ممهورة بعبارة “�صنع يف �إ�رسائيل”.49
ودفع هذا الأمر ،نقابة املهند�سني الزراعيني الأردنيني� ،إىل التهديد بن�رش قائمة ب�أ�سماء جتار
و�رشكات �أردنية ا�ستوردوا مواد زراعية كاملاجنو وال�شعري والذرة من “�إ�رسائيل”� .إذ تبني �أن
 %99من املاجنو امل�ستوردة يف الأ�سواق الأردنية هي �إ�رسائيلية ،ولي�ست م�رصية كما يرتدد يف
ال�سوق الأردين .و�أ�شار م�صدر م�س�ؤول يف النقابة �إىل �أن تنامي ا�سترياد الذرة وال�شعري وال�صويا
من “�إ�رسائيل” بلغ بدءا ً من العام احلايل وحتى متوز /يوليو  2008على التوايل � 5,610أطنان
و 1,500طن و 3,000طن.50

 .3دول عربية �أخرى:
ك�شفت ال�صحف املوريتانية �أن “�إ�رسائيل” متكنت من ا�ستمالة قوى يف احلكم يف موريتانيا
قبل االنقالب الذي حدث فيها ،و�أن عنا�رص يف جهاز املو�ساد  Mossadمتكنت من جتنيد نواب
موريتانيني ،يف حماولة لقطع الطريق �أمام �أي احتمال لقطع العالقات املوروثة من عهد الرئي�س
الأ�سبق معاوية ولد الطايع ،خ�صو�صا ً بعد تعهد الرئي�س �سيدي ولد ال�شيخ عبد اهلل ،قبل وبعد
تن�صيبه يف ني�سان� /أبريل  ،2008بعر�ض تلك العالقات لال�ستفتاء والت�شاور واتخاذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنها .ومعروف �أن موريتانيا قررت جتميد عالقاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية مع
“�إ�رسائيل” خالل انعقاد م�ؤمتر قمة الدوحة لن�رصة غزة ،يف مطلع �سنة  .2009وا�ستكملت هذا
القرار بقيامها ،يف  ،2009/3/6بطرد الدبلوما�سيني الإ�رسائيليني من نواك�شوط ،و�إغالق ال�سفارة
الإ�رسائيلية يف موريتانيا.51
من جهة �أخرى ،اعرتف قائد حركة حترير ال�سودان املتمردة يف دارفور ،عبد الواحد نور� ،أن
حركته افتتحت مكتبا ً لها يف “�إ�رسائيل” ،و�أن �سودانيني جل�ؤوا �إىل “�إ�رسائيل” هم الذين افتتحوا
مكتب احلركة هناك ،منوها ً يف الوقت نف�سه بـ“�إ�رسائيل”؛ لأنها ح�سب قوله �أنقذت �شبانا ً �سودانيني
من الإبادة .واعترب نور �أن الر�ؤية ال�سيا�سية حلركته جتيز افتتاح �سفارة �إ�رسائيلية يف اخلرطوم،
�إذا كان يف ذلك خدمة مل�صالح ال�سودان ،على حد تعبريه .وكانت “�إ�رسائيل” قد منحت م�ؤخرا ً حق
اللجوء لـ � 600سوداين من دارفور ،ونفى نور �أن يكون قد زار “�إ�رسائيل” ،ولكنه قال �إنه “لي�س
هناك ما مينعه من زيارتها �إذا وجد �أن من م�صلحته ذلك”.52
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ودافع نور ب�شدة عن افتتاح مكتب حلركته يف “�إ�رسائيل” ،وتعهد بالعمل على تبادل ال�سفارات
مع “�إ�رسائيل” متى ما �أطاحوا “بحكم الب�شري” ،على حد قوله ،ومتى و�صلوا �إىل �إقامة الدولة
العلمانية املن�شودة .و�أعلن مكتب حركة حترير ال�سودان بـ“�إ�رسائيل” ،يف بيان وزعه على ال�صحافة
يوم  ،2008/7/21ووقعه �أمني الإعالم عي�سى �إبراهيم ،عن اعتزامه تنظيم م�سرية ت�أييدية كربى
لـ“�إ�رسائيل” ،ت�ضم كل �أطياف ال�شعب ال�سوداين يف “�إ�رسائيل”.53
�أما يف العراق فقد قام جمل�س الق�ضاء الأعلى بنق�ض قرار الربملان العراقي ،الذي كان قد اتخذه
برفع احل�صانة عن ع�ضو الربملان مثال الآلو�سي ب�سبب زيارته لـ“�إ�رسائيل” ،م�ستندا ً �إىل الد�ستور
العراقي .و�أكدت املحكمة االحتادية العراقية� ،أن قرار الربملان خمالف للد�ستور وال ي�ستند على
القانون ،و�أن من حق كل عراقي ال�سفر �إىل “�إ�رسائيل” دون �أن تفر�ض عليه �أية قيود قانونية.54
جدول  :3/1ال�صادرات والواردات الإ�رسائيلية مع بع�ض الدول العربية ( 2008-2005باملليون دوالر)
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البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:

ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل:
2008

2007

2006

2005

2008

2007

2006

2005

الأردن

289.3

250.7

136.6

116.2

105.9

54.4

38.2

60.9

م�رص

138.9

153.6

126.7

93.8

132.4

94.3

77.2

49.1

املغرب

20.6

16.6

11.5

11.8

3.9

2.7

1.8

1.4

ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل بع�ض الدول العربية ( 2008-2005باملليون دوالر)
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الواردات الإ�رسائيلية من بع�ض الدول العربية ( 2008-2005باملليون دوالر)

تع ّد نهاية �سنة  2008مرحلة االنتفا�ضة ال�شعبية
العربية والإ�سالمية والتحرك اجلماهريي الكبري
والوا�سع ت�أييدا ً للق�ضية الفل�سطينية واملقاومة ،بعد
العدوان الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع
غزة� .إذ �أعاد هذا العدوان الق�ضية الفل�سطينية �إىل �أح�ضان ال�شارع العربي والإ�سالمي يف خمتلف
�أنحاء العامل ،وا�ستطاعت املقاومة الفل�سطينية البطولية �أن حترك ال�شارع والر�أي العام العربي لكي
ي�ضغط على الأنظمة الر�سمية العربية لوقف العدوان الإ�رسائيلي .و�سبق الت�أييد ال�شعبي العربي
للفل�سطينيني ،القرارات الر�سمية العربية مب�سافات طويلة ،مما �أحرج الكثري من الأنظمة العربية،
التي اتهم البع�ض منها بالتواط�ؤ ،وعدم التحرك ال�رسيع لوقف العدوان الإ�رسائيلي.

رابع ًا :املـوقــف العــربــي
ال�شعبي وتوجهاته

وقبل البحث يف املوقف العربي ال�شعبي الذي �صاحب العدوان الإ�رسائيلي ،ال ب ّد من الت�أكيد على
�أن املوقف ال�شعبي من الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام كان داعما ً للمقاومة الفل�سطينية ،وراف�ضا ً
لتطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوين .ففي الأردن ،عقد امل�ؤمتر الوطني ملقاومة التطبيع يف
 ،2008/10/25وقدمت فيه �أوراق مهمة ،وجهت انتقادات حادة ملعاهدة ال�سالم الأردنية الإ�رسائيلية،
وموقعيها ،ومنفذيها ،وطالبت ب�إلغائها .وو�صفت بع�ض الأبحاث التي �ألقيت يف جممع النقابات
املهنية الأردنية ،معاهدة ال�سالم بـ“امل�ش�ؤومة” ،ومعاهدة “الذل والهوان” ،و�أن املعاهدة �أقامت
حتالفا ً بني الأردن الر�سمي و“�إ�رسائيل” .ويف الورقة التي قدمها �أمام امل�ؤمتر ،قال النائب ال�سابق
يف الربملان الأردين علي �أبو ال�سكر �إن “التطبيع هو خمرتع �صهيوين ملا ميثله من �أهمية و�رضورة
ا�سرتاتيجية للكيان ال�صهيوين ،يهدف �إىل دجمه يف املنطقة ،و�إحداث تغيري نف�سي وعقلي عند
العرب ،بحيث يقبلون وي�سلمون بوجود (�إ�رسائيل) كدولة يهودية م�ستقلة ذات �سيادة ،وي�سلمون
بالأ�سا�س الأيديولوجي لها”.56
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وهددت النقابات املهنية الأردنية �ضمنيا ً با�ستئناف مقاطعتها لأي �أردين ي�شارك يف ن�شاطات
تطبيعية مع “�إ�رسائيل” ،وانتقدت تعميما ً �أ�صدرته وزارة ال�صحة الأردنية يتحدث عن دورة تدريبية
للأطباء �ستنظم الحقا ً مع �أطباء �إ�رسائيليني .و�أ�شارت النقابات ،يف بيان للجان مقاومة التطبيع� ،إىل
�أن احلكومات املتعاقبة قدمت ت�سهيالت للتطبيع وللعالقات امل�شبوهة ،و�أنها تعترب �أي �أردين يوافق
على ح�ضور �أي ن�شاط �إ�رسائيلي �أو مع �إ�رسائيليني ُمطبِّعاً.
وطالبت فعاليات وطنية �أردنية بطرد ال�سفري الإ�رسائيلي يف ع ّمان ،و�سفراء الدول التي تدعم
احل�صار ،الذي يفر�ضه االحتالل الإ�رسائيلي على قطاع غزة .جاء ذلك ،خالل اعت�صام نفذه ع�رشات
النقابيني واحلزبيني الأردنيني وممثلون عن فعاليات �شعبية �أمام جممع النقابات املهنية يف العا�صمة
عمان؛ للمطالبة بف ّك احل�صار عن القطاع.
وكذلك الأمر بالن�سبة للمعار�ضة امل�رصية ،التي نددت با�ستمرار التعاون االقت�صادي والزراعي
بني القاهرة وتل �أبيب ،بالرغم من ا�ستمرار االعتداءات الإ�رسائيلية ب�شكل �شبه يومي علي ال�شعب
الفل�سطيني .ودعت القوى والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية امل�رصية املختلفة �إىل التظاهر
مبقر نقابة املحامني بو�سط القاهرة ،احتجاجا ً على املجازر ال�صهيونية يف غزة ،وكذلك احتجاجا ً
على التدخل الأمريكي يف ال�ش�ؤون العربية .وطالبوا مبوقف عربي و�إ�سالمي جاد لوقف املذابح
ال�صهيونية وحما�سبة مرتكبيها ،كونهم جمرمي حرب ،جتب مالحقتهم دولياً.
و�شهدت اجلامعات امل�رصية مظاهرات للتنديد باملجازر ال�صهيونية �ض ّد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف غزة� ،شارك فيها �آالف الطالب والطالبات ،مطالبني القاهرة باتخاذ موقف قوي لوقف هذه
املجازر ،وطرد ال�سفري الإ�رسائيلي ،و�إ�سقاط معاهدة كامب ديفيد ،و�سحب ال�سفري امل�رصي من
تل �أبيب ،و�إحياء املقاطعة الوا�سعة للكيان ال�صهيوين والدول املنا�رصة له .وتوا�صلت ردود الفعل
الربملانية والنقابية الغا�ضبة يف م�رص �إزاء مقتل طفلة م�رصية بر�صا�ص القوات الإ�رسائيلية يف
املنطقة احلدودية بني م�رص وقطاع غزة.
وقد دعا الإخوان امل�سلمون يف م�رص احلكومة امل�رصية �إىل الكف عن امل�شاركة يف ح�صار غزة،
وطالبوا بفتح معرب رفح .57وخالل العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،كان للإخوان دور قيادي وفاعل
يف حتريك ال�شارع امل�رصي ،من خالل تنظيم املظاهرات واالعت�صامات وحمالت جمع التربعات،
حيث دعوا ال�شعوب العربية والإ�سالمية للوقوف �ض ّد ما �أ�سموه “التواط�ؤ من قبل معظم الأنظمة
واحلكومات العربية والإ�سالمية” مع العدو الإ�رسائيلي ،بهدف �رضب املقاومة الفل�سطينية.58
رصح ح�سني �إبراهيم ،نائب رئي�س كتلة الإخوان امل�سلمني يف الربملان امل�رصي� ،أن قرار �رضب
و� ّ
غزة قد �أُعلن من القاهرة �إثر لقاء �أبو الغيط وليفني ،وو�صف ما حدث باملجزرة الب�رشية وحرب
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الإبادة اجلماعية ،وطالب بوقف ت�صدير الغاز الطبيعي �إىل “�إ�رسائيل” فوراً ،وبفتح معرب رفح �أمام
الفل�سطينيني .59وانتقدت اجلماعة املبادرة امل�رصية لوقف �إطالق النار ،معترب ًة �أنها ت�ساوي بني
اجلالد وال�ضحية.60
ومن جهته ندد حزب العمل املعار�ض بالدور الر�سمي امل�رصي يف احلرب على غزة ،واتهم
حزب العمل وجماعة الثوريني اال�شرتاكيني ال�سلطات امل�رصية بالعمل على دعم املحتل الإ�رسائيلي،
مطالبني “بفتح باب اجلهاد للراغبني يف ال�سفر �إىل غزة” .61وقال عبد اجلليل م�صطفى من�سق حركة
كفاية�“ :إن �صورة م�رص �أ�صبحت يف احل�ضي�ض ،ب�سبب الدعم الذي يقدمه النظام لإ�رسائيل”.62
وقد تع ّر�ض املئات من �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني ،وحركة كفاية ،وحزب العمل ،والثوريني
اال�شرتاكيني وغريهم لالعتقال من قبل قوات الأمن امل�رصية� ،إثر م�شاركتهم يف مظاهرات ت�ضامنية
مع غزة.63
ويف العا�صمة املوريتانية نواك�شوط ،طالب حزب التجمع الوطني للإ�صالح والتنمية “توا�صل”
الرئي�س املوريتاين با�ستخدام �صالحياته ،وقطع العالقات مع “الكيان” فوراً .وقال حممد جميل
من�صور ،يف خطاب له �أمام عدد من قادة الأحزاب املوريتانية وح�شد جماهريي مبقر حزبه “مل نعد
قادرين على ال�صرب ،مل نعد قادرين على االنتظار ،على الرئي�س �أن ي�ستعمل �صالحياته ويقطع هذه
العالقات فوراً ،و�سي�سجل له التاريخ ذلك” .وجمدت موريتانيا مع قطر ،اعرتافهما بـ“�إ�رسائيل”،
خالل القمة العربية التي عقدت يف الدوحة لدعم غزة.
ويف تون�س ،ا�ستنكر احلزب الدميوقراطي التقدمي التون�سي املعار�ض ال�صمت العربي الر�سمي
�إزاء االعتداءات الإ�رسائيلية املتوا�صلة �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة .ور�أى �أن هذا ال�صمت
“ي�شكل ت�شجيعا ً �ضمنيا ً للمعتدي على امل�ضي يف غاراته اجلوية على ال�شعب الفل�سطيني الأعزل”.
وعمت املظاهرات معظم العوا�صم واملدن العربية ،كان �أكربها يف املغرب واجلزائر؛ حيث �شارك
املاليني فيها.
وعقدت الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية لقاء وطنيا ً م�شرتكا ً لبنانيا ً  -فل�سطينيا ً

“للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته البطلة يف غزة ،و�إدانة للعدوان الإ�رسائيلي الهمجي
عليها” .ور�أى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب اهلل ،ح�سن حدرج� ،أن “ما يجري يف قطاع غزة ال يحتمل
االنتظار ،لأن العدوان القائم لي�س عدوانا ً على ال�شعب الفل�سطيني� ،إمنا هو عدوان يجري من قبل
الواليات املتحدة الأمريكية بتواط�ؤ دويل” .و�ألقى م�س�ؤول حزب اهلل يف ال�شمال حممد �صالح كلمة،
خالل االعت�صام ،اعترب فيها “�أن العدوان يهدف �إىل �إنهاء املقاومة ،وفر�ض الذل والر�ضوخ”.

ونظمت اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان اعت�صامات دعت فيها املجتمع الدويل �إىل فك احل�صار عن
غزة ،كما طالبت م�رص بفتح معرب رفح .ويف �أثناء العدوان على غزة� ،أقامت اجلماعة عدة فعاليات
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ت�ضامنية مع ال�شعب الفل�سطيني ،مبا يف ذلك االعت�صام وتنظيم املظاهرات وجمع التربعات ،يف
خمتلف املناطق اللبنانية .و�رصح رئي�س املكتب ال�سيا�سي للجماعة علي ال�شيخ عمار ،عقب م�سرية
حا�شدة جابت �شوارع بريوت“ ،ال يجوز ملجل�س الأمن �أن يتعاطى والعدوان على غزة بهذه اخلفة
والالم�س�ؤولية” .ودعا منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �إىل “�أن تنحاز �إىل �أهل فل�سطني” .وا�ستنكر “تردد
اجلامعة العربية والإرباك الذي يدل على �أنها لي�ست �أهالً للم�س�ؤولية” .64وقال �إن الأوان قد �آن
لتتحرك ال�شعوب العربية ،وتتجه �صوب الإ�صالح والتغيري الذي يتالءم وخيار املقاومة ،داعيا ً
احلكومات الإ�سالمية �إىل اتخاذ موقف وا�ضح.65
وعربت اجلماهري ال�سورية ،يف م�سريات طافت �شوارع دم�شق واملدن ال�سورية واملخيمات
الفل�سطينية ،عن غ�ضبها وا�ستنكارها ملجازر غزة وال�ضفة.
و�أ�صدر كل من االحتاد الوطني لطلبة الكويت ،والهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية فرع جامعة
الكويت ،والهيئة الإدارية فرع فرن�سا ،والهيئة الإدارية فرع م�رص ،والهيئة الإدارية فرع الأردن،
والهيئة الإدارية فرع بريطانيا ،بيانا ً م�شرتكا ً �أدانوا فيه االعتداءات الإ�رسائيلية على قطاع غزة
وال�شعب الفل�سطيني.
ووجهت الأمانة العامة مل�ؤمتر الأحزاب العربية ،التي متثل  130حزبا ً عربيا ً من خمتلف الأقطار
العربية وتتخذ من عمان مقرا ً لها ،مذكرة �إىل امللوك والقادة العرب ع�شية عقد القمة العربية يف دم�شق.
وطالبت الأمانة العامة مل�ؤمتر الأحزاب العربية ،امللوك والقادة العرب “ب�سحب مبادرة ال�سالم
العربية ،ودعم املقاومة يف فل�سطني” ،و“عدم التنازل عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني” ،و“ف ّك
احل�صار املفرو�ض على الفل�سطينيني ،وعدم ال�ضغط عليهم لتقدمي التنازالت ال�سيا�سية” ،و“�إجناح
اتفاق �صنعاء للم�صاحلة الفل�سطينية ،وقطع العالقات مع الكيان ال�صهيوين ،وتفعيل املقاطعة
العربية �ض ّدها”.
ال �شك �أن �سنة  2008بد�أت با�ستمرار العجز العربي الر�سمي ،وعدم الت�أثري على
جمريات تطور �أحداث الق�ضية الفل�سطينية ،من ف ّك احل�صار وفتح املعابر يف قطاع غزة،
�إىل الف�شل يف ال�ضغط على “�إ�رسائيل” لتوافق على مبادرة ال�سالم العربية ،ووقف اال�ستيطان ،و�إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،التي كان الرئي�س ال�سابق جورج بو�ش قد وعد بقيامها قبل نهاية العام،
وانتهاء بالتدخل لتحقيق امل�صاحلة بني ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س .وانتهى العام بالعدوان
الإ�رسائيلي على القطاع ،و�سقوط �آالف ال�شهداء واجلرحى ،وتدمري املنازل واجلامعات وامل�ساجد
واملدار�س والبنية التحتية للقطاع ،وبانك�شاف النظام العربي الر�سمي وعجزه عن وقف العدوان.
ولكن باملقابل ،انتهى العام بتحقيق ال�صمود الأ�سطوري حلركة حما�س واملقاومة الفل�سطينية،

خامتة
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وزيادة الت�أييد اجلماهريي لها .و�أثبتت حما�س� ،أنها قادرة على التعامل بكفاءة وفعالية و�صالبة،
على الرغم من قلة �إمكاناتها ،يف مواجهة العدوان الإ�رسائيلي ،و�إعادة الروح والوعي لل�شارع العربي،
و�إخراج املاليني من املواطنني العرب ،لدعم �صمود املقاومة يف القطاع �أمام �آلة احلرب الإ�رسائيلية،
بعد �أن راهن البع�ض على زوال ثقافة املقاومة من ال�شارع العربي .فقد حركت تلك املقاومة ال�شعور
بالفخر ،والثقة بالنف�س لل�شعب الفل�سطيني والأمة العربية والإ�سالمية ،يف الوقت الذي حاولت
فيه قوى �أخرى �إ�شاعة روح الهزمية والإحباط لدى الأمتني العربية والإ�سالمية .كما �أدى الن�رص،
الذي حققته املقاومة الفل�سطينية� ،إىل زيادة االنق�سامات بني النظم العربية ،بني دول االعتدال ودول
املمانعة ،يف الوقت الذي توحدت فيه اجلماهري العربية خلف نهج املقاومة ،التي خرجت منت�رصة
من العدوان الإ�رسائيلي.
وال �شك �أن هذه التفاعالت هي التي �ستقود الق�ضية الفل�سطينية يف العام القادم ،والتي �سيت ّم
التعامل العربي معها ر�سميا ً و�شعبياً .ولكن ما هو م�ؤكد �أن �صمود املقاومة وانت�صارها يف معركة
ك�رس الإرادات ،يف قطاع غزة ،وف�شل االحتالل الإ�رسائيلي يف حتقيق �أهدافه ،قد خلط الأوراق،
وجعل اجلميع يعيدون ح�ساباتهم.
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