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الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
حافظ موقف دول العامل الإ�سالمي خالل �سنة  2008ب�شكل عام على الوترية
نف�سها فيما يتعلق بدعم الق�ضية الفل�سطينية .ولكن على الرغم من ارتفاع وترية
الدعم املعنوي للفل�سطينيني ،على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ،وخ�صو�صا ً
مع بدء العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف الأيام الأخرية من ال�سنة� ،إال �أن تلك الدول ف�شلت
جمددا ً يف امتالك �أدوات الت�أثري فيما يتعلق بوقف العدوان على القطاع� ،أو ك�رس احل�صار الإ�رسائيلي
املفرو�ض عليه� ،أو حتى يف �إنهاء االنق�سام الداخلي الفل�سطيني.

مقدمة

ويبحث هذا الف�صل ب�شيء من التف�صيل مواقف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي Organization of

) the Islamic Conference (OICوتركيا و�إيران من الق�ضية الفل�سطينية خالل هذه ال�سنة ،كما
ي�ستعر�ض مواقف باك�ستان ،و�إندوني�سا ،وماليزيا.
كما يف ال�سنوات ال�سابقة ،حافظت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
طوال �سنة  2008على خطابها نف�سه ،فيما يتعلق بق�ضايا
ال�شعب الفل�سطيني .فقد �شهدت �سنة  2008املزيد من التدهور
يف الأو�ضاع الإن�سانية اخلطرية يف غزة ،ويف �أواخر ال�سنة
نف�سها� ،شنّت “�إ�رسائيل” حربا ً �شاملة على املدنيني يف القطاع ،م�سببة عواقب كارثية غري م�سبوقة.
وكعادتها� ،أعلنت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي “دعمها الكامل” لأهل غزة ،وكما يف ال�سنوات ال�سابقة
�أي�ضاً� ،أثارت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي م�س�ألة ا�ستمرار بناء امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،واال�ستفزازات الإ�رسائيلية لل�سكان الفل�سطينيني يف حميط امل�سجد الأق�صى،
و�أعمال احلفريات التي تقوم بها “�إ�رسائيل” يف حميط امل�سجد الأق�صى ،معر�ضة املكان املقد�س
خلطر ال�سقوط .كما كررت املنظمة حديثها عن �رضورة �سوق “�إ�رسائيل” �إىل حمكمة العدل الدولية
ملحا�سبتها على جرائمها �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،كما �أنها اتهمت ال�صحافة الغربية بالكيل مبكيالني
عند تناول مو�ضوع الأزمة الفل�سطينية.

�أو ًال :منظمة امل�ؤمتر
الإ�ســــــالمــــــي

ا�ستهلت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �سنة  2008مب�ؤمتر �صحفي لأمني عام املنظمة� ،أكمل الدين
�إح�سان �أوغلو  ،Ekmeleddin Ihsanogluيف � ،2008/1/8أدان فيه ما �أ�سماه “االعتداءات الإ�رسائيلية
غري الإن�سانية على املدنيني يف غزة” .ويف  24كانون الثاين /يناير طالبت جمموعة الدول الأع�ضاء
يف جنيف جمل�س حقوق الإن�سان ,مبعاينة الأو�ضاع الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .وقد
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لفت �أمني عام املنظمة النظر يف �أحد ت�رصيحاته �إىل م�شكلة املعابر احلدودية يف غزة ،والتي �سببت
معاناة كبرية ل�سكان القطاع ،ونا�شد �أوغلو الأمم املتحدة التدخل لوقف االعتداءات الإ�رسائيلية،
ورفع احل�صار الظامل الذي تفر�ضه على غزة .ويف ُ 2008/2/3عقد يف جدة اجتماع طارئ للجنة
التنفيذية ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي على م�ستوى وزراء اخلارجية؛ ملناق�شة �آخر امل�ستجدات يف
ال�ش�أن الفل�سطيني ،وخ�صو�صا ً مو�ضوع احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة .وطوال �سنة ،2008
ظلّت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي تذكر املجتمع الدويل مب�س�ؤوليته جتاه �أهل غزة ،وقد دعا �أمينها
العام “الرباعية وجمل�س الأمن و�أمني عام الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي �إىل التحرك الفوري
لوقف االعتداءات الإ�رسائيلية ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة وال�رضورية لتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني”.1
ويف ت�رصيح �سابق له يف  20كانون الثاين /يناير ،امتدح �أوغلو جهود اململكة العربية ال�سعودية
يف ردم الهوة بني خمتلف الف�صائل الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ً حما�س وال�سلطة الفل�سطينية .ويف ر ّد
على �س�ؤال وجه له ،قال �أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ب�أن اجلهود املتوا�صلة �ست�ستمر من
�أجل ح ّل ال�رصاع بني الطرفني على �أ�سا�س اتفاق مكة ،الذي رعته حكومة اململكة العربية ال�سعودية.
كما نوه �أوغلو بجهود الرئي�س امل�رصي يف هذا الإطار� ،إال �أنه ال يبدو �أن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ناق�شت يف العلن م�س�ألة ف�شل اتفاق مكة بني حما�س وال�سلطة الفل�سطينية ،وملاذا مل يعرتف به
املجتمع الدويل ويجعله منطلقا ً لإ�رشاك حما�س يف العملية ال�سيا�سية .بكلمات �أخرى ،مل جت ِر منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي عملية م�ساءلة داخلية حول �أ�سباب ا�ستمرار ف�شلها يف حتقيق �أي تقدم فيما يتعلق
بامل�س�ألة الفل�سطينية .ومع ذلك ا�ستمرت املنظمة يف �إدانتها الكالمية ملختلف االنتهاكات الإ�رسائيلية؛
ففي الت�رصيح املذكور نف�سه� ،أدان �أوغلو �إجراءات العقاب اجلماعي التي اتخذتها “�إ�رسائيل” �ض ّد
ال�شعب الفل�سطيني .ويف ت�رصيح �آخر اتهم �أوغلو “�إ�رسائيل” باختالق العراقيل يف وجه ال�سالم
يف فل�سطني ،وذلك من خالل بناء امل�ستعمرات يف الأرا�ضي املحتلة ،وتق�سيم الأرا�ضي الفل�سطينية
�إىل جزر �صغرية ،وبالتايل ،اال�ستيالء على املزيد واملزيد من الأرا�ضي ،وتدمري الوحدة اجلغرافية
لفل�سطني التاريخية .كما �أ�شار �أوغلو �إىل �أهمية توثيق كل هذه الأن�شطة الإجرامية الإ�رسائيلية،
وتقدمي تقارير بخ�صو�صها �إىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية املخت�صة .وقد خ�ص بالذكر اخلطط
الإ�رسائيلية لبناء  121وحدة �سكنية ا�ستيطانية يف جبل �أبو غنيم ،و 763وحدة �أخرى يف منطقة
ب�سجات زئيف  Pisgat Ze,evيف �رشقي القد�س .ودعا �أي�ضا ً اجلهات الدولية ،مثل منظمة اليون�سكو،
�إىل حتمل م�س�ؤولياتها يف احلفاظ على املواقع التاريخية يف املنطقة.
وحذر �أوغلو من املخاطر التي يتعر�ض لها امل�سجد الأق�صى ج ّراء احلفريات التي جتريها
“�إ�رسائيل” حتت �أ�سا�ساته والتي �أ ّدت يف � 2008/2/15إىل انهيار بالقرب من �سبيل قايتباي يف
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�ساحات احلرم القد�سي .2كما لفت االنتباه �إىل “املحاوالت الإ�رسائيلية لبناء كني�س على �أرا�ضي
وقف �إ�سالمية”ُ ،3مدينا ً يف الوقت نف�سه قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية باقتحام م�ؤ�س�سة الأق�صى
و�إقفالها يف  ،2008/8/24حيث �صادرت كل ممتلكاتها وحمتوياتها ،مبا يف ذلك الوثائق واخلرائط
والأموال التي كانت موجودة .ويف ت�رصيح �آخر� ،أدانت املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(�إي�سي�سكو) )،Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO
وهي منظمة تابعة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية بهدم امل�سجد العمري
التاريخي يف قرية �أم طوبا (وهي قرية �صغرية تقع يف جنوب �رشق مدينة القد�س) والذي بني
قبل  700عام .كما دعت املنظمة اليون�سكو �إىل ال�ضغط على “�إ�رسائيل” من �أجل �أن ترتاجع عن
قرارها ،وذلك وفقا ً ملعاهدة جنيف  ،Geneva Conventionوبناء على قرار جلنة اليون�سكو
للرتاث العاملي .ويف ت�رصيح �آخر� ،أدان �أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ب�شدة قرار ال�سلطات
الإ�رسائيلية �إزالة مقربة م�أمن اهلل يف القد�س ،املبنية على �أر�ض وقف �إ�سالمي.
وطوال العام واظبت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي على التعبري عن قلقها جتاه الأو�ضاع الإن�سانية
الكارثية يف قطاع غزة ،وقامت ب�إر�سال امل�ساعدات �إىل القطاع عن طريق ممثل املفو�ض العام
للأونروا .كما قامت بتنظيم قوافل �شاحنات حملت مواد �أ�سا�سية لأهل غزة ،مثل الغذاء والدواء،
ثالث مرات على الأقل خالل ال�سنة ،بالتعاون مع بنك التنمية الإ�سالمي ،و�صندوق التعا�ضد
الإ�سالمي ،وجمعيات الهالل الأحمر ،وعدد من الدول الأع�ضاء يف املنظمة .ولكن يبدو �أن املنظمة مل
تطرح الت�سا�ؤل حول ما �إذا كانت هذه امل�ساعدات كافية ملا يقارب  1.5مليون ن�سمة يف غزة.
ويف اجتماع مل�س�ؤويل املنظمة يف � ،2008/4/22أطلع ممثل الأونروا م�س�ؤويل منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي على م�رشوع �إطالق حملة �إعادة بناء خميم نهر البارد يف لبنان .وقد �أ�شارت املجلة
التي ت�صدر عن املنظمة �إىل �أن احلكومة اللبنانية ،والبنك الدويل ،والأونروا قد نظمت “م�ؤمتر
الدول املانحة لإعادة بناء خميم الالجئني الفل�سطينيني يف نهر البارد” يف فيينا ،يف .42008/6/23
ويف مقابلة مع جريدة النهار اللبنانية يف �آذار /مار�س  ،2008اتهم �أمني عام منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي الإعالم الغربي بالتحيز �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني .و�رضب مثاالً على ذلك ،العملية
التي نفذت �ض ّد املدر�سة التلمودية يف القد�س ،حيث قال �إن الإ�سالم يرف�ض ا�ستهداف املدنيني
والأطفال ،ومع ذلك ف�إن الإعالم الغربي ال يذكر عادة �أعمال القتل املتعمد غري الإن�ساين التي
تنفذها الآلة الع�سكرية الإ�رسائيلية �ض ّد املدنيني من الن�ساء وال�شيوخ والأطفال ،كما يغ�ض
الإعالم الغربي الطرف عن اال�ستفزازات التي تقوم بها “�إ�رسائيل” �ض ّد �شعب فل�سطني .وطالب
بتحميل “�إ�رسائيل” امل�س�ؤولية ،وحماكمتها على اجلرائم التي ارتكبتها بحق الفل�سطينيني.
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ذكرت الن�رشة الأ�سبوعية ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف عددها ال�صادر بتاريخ
� 2008/4/14أن اململكة العربية ال�سعودية تربعت بقطعة �أر�ض يف جدة تبلغ م�ساحتها � 40ألف مرت
مربع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لبناء مقرها فوقها ،وذلك يف القمة العاجلة الثالثة التي عقدت يف مكة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه حني اتخذ القرار ببناء مقر ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �سنة  ،1969كان املقرتح
�أن تكون القد�س مقر املكتب الرئي�سي للمنظمة ،ولكن مبا �أن القد�س كانت حتت االحتالل ،اختريت
جدة لتكون املقر امل�ؤقت لرئا�سة املنظمة.
ويف  ،2008/5/14الذكرى ال�ستني لنكبة فل�سطني� ،أ�صدر �أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
بيانا ً عرب فيه عن دعم املنظمة الكامل لل�شعب الفل�سطيني ،مذكرا ً امل�سلمني وبقية العامل ،ب�أن “دولة
�إ�رسائيل” �أعلنت “ا�ستقاللها” من خالل طرد مئات الآالف من الفل�سطينيني من �أر�ضهم و�أر�ض
�أجدادهم .وذكر �أوغلو بحق الالجئني بالعودة �إىل ديارهم وبناء دولة فل�سطينية ذات �سيادة
عا�صمتها القد�س .كما ذكرت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املجتمع الدويل بواجباته جتاه هذه الق�ضية
بناء على القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة.
ويف  ،2008/8/21الذي وافق الذكرى الـ  39لإحراق امل�سجد الأق�صى ،وهو احلدث الذي قاد
�إىل �إن�شاء منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي� ،أ�صدر �أوغلو بيانا ً �آخر �أدان فيه جتاهل “�إ�رسائيل” للقانون
الدويل وقرارات الأمم املتحدة حول فل�سطني ،مركزا ً على انتهاك “�إ�رسائيل” امل�ستمر حلقوق ال�شعب
الفل�سطيني ،من خالل احلفريات التي جتريها يف املناطق القريبة من احلرم القد�سي ال�رشيف ،ومن
خالل بناء جدار الف�صل العن�رصي ،و�إقامة احلواجز ونقاط التفتي�ش التي تف�صل املجتمعات عن
بع�ضها ،و�أي�ضا ً من خالل فر�ض قيود على دخول امل�صلني �إىل القد�س وامل�سجد الأق�صى.
ويف يومي  ،2008/3/14-13عقدت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمية م�ؤمتر قمتها احلادي ع�رش يف
دكار ،عا�صمة ال�سنغال .وكما يف القمم ال�سابقة وم�ؤمترات وزارء اخلارجية ،تبنت املنظمة قرارات
تدعم دورها التقليدي يف دعم ال�شعب الفل�سطيني ،وقد ركز �أحد القرارات على ا�ستمرار تدهور
الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة ،ودعا �إىل حل دائم للم�شكلة ،وذلك من خالل ت�سليط ال�ضوء
على املبادرة العربية التي طرحتها القمة العربية يف بريوت �سنة  ،2002واحلاجة �إىل �إن�شاء دولة
فل�سطينية ذات حدود �آمنة ،على حدود ما قبل �سنة  .1967وهذه املبادرة �أعيد طرحها مرة �أخرى
يف القمة العربية التي عقدت يف الريا�ض يف �آذار /مار�س  ،2007كما ورد يف قرار املنظمة؛ حيث دعت
القمة �إىل تطبيق قرارات الأمم املتحدة املتعلقة بهذه الق�ضية .ويف نهاية امل�ؤمتر ،عرب البيان اخلتامي
لقمة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي عن ال�شكر العميق مللك املغرب ،حممد ال�ساد�س“ ،لدعمه للق�ضية
الفل�سطينية” ،ب�صفته رئي�سا ً للجنة القد�س .كما امتدح البيان ملك الأردن ،عبد اهلل الثاين ،لـ“لنقله
ق�ضية القد�س �إىل املحافل الدولية” ،وعرب البيان اخلتامي �أي�ضا ً عن دعمه لدعوة الرئي�س امل�رصي
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ح�سني مبارك“ ،الف�صائل الفل�سطينية ،لو�ضع ح ّد خلالفاتها ب�شكل حا�سم” .و�صنف البيان
اخلتامي املجموعة الفل�سطينية  -اللبنانية املعروفة بفتح الإ�سالم تنظيما ً �إرهابياً ،وعبرّ عن “دعمه
جلهود احلكومة اللبنانية يف �إطار �إعادة بناء خميم نهر البارد ،من �أجل ت�أمني عودة �سكانه �إليه”.5
ومن  ،2008/6/20-18عقد م�ؤمتر وزراء خارجية الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف
كامباال ،عا�صمة �أوغندا ،حيث كررت التو�صيات نف�سها فيما يتعلق بامل�س�ألة الفل�سطينية.
ومع نهاية �سنة  ،2008عندما �شنّت “�إ�رسائيل” عدوانها على غزة ،ن�شطت منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي مرة �أخرى يف التعبري عن دعمها لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام ،ولأهل غزة ب�شكل
خا�ص .ويف  ،2008/12/31عقد اجتماع على م�ستوى ال�سفراء يف غزة ،من �أجل التح�ضري الجتماع
طارئ للجنة التنفيذية املو�سعة للمنظمة ،الذي كان من املقرر عقده يف  .2009/1/3ولكن ،وب�شكل
عام ،على الرغم من تعبري املنظمة عن دعمها للق�ضية الفل�سطينية ،ال ي�سجل لها �أي �إجناز يذكر
لل�شعب الفل�سطيني خالل �سنة  .2008وبالفعل ،فقد ظلّت �أحوال الفل�سطينيني يف تدهور حاد يف
�سنة  2008مقارنة بال�سنة التي �سبقتها .ومع ذلك ،ف�إن قرارات منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ظلّت تعرب
عن �شكرها العميق لر�ؤ�ساء الدول الأع�ضاء فيها ،على ما قدموه من “خدمات” للفل�سطينيني .وعلى
الرغم من وجود �إجماع �شعبي �إ�سالمي على �رضورة فتح معرب رفح من قبل احلكومة امل�رصية
للإ�سهام العملي يف ف ّك احل�صار� ،إال �أن املنظمة ف�شلت حتى يف جمرد طرح ق�ضية املعرب خالل اجتماع
وزراء خارجية الدول الأع�ضاء ،الذي عقد خالل ال�سنة .ووفقا ً لر�أي العديد من اخلرباء ،ف�إن معاناة
ال�شعب الفل�سطيني مل تكن نتيجة احل�صار الإ�رسائيلي وحده ،بل �أ�سهم �إغالق معرب رفح يف ت�ضييق
اخلناق عليهم �أي�ضاً ،مما �أثار غ�ضب وحنق الكثري من امل�سلمني يف خمتلف �أنحاء العامل؛ وقد كان هذا
ال�سلوك �أحد امل�ؤ�رشات على �أن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي هي منظمة ر�سمية ،تراعي ح�سا�سيات
الأنظمة �أكرث مما تراعي م�شاعر ال�شعوب التي متثلها .و�أنها انعكا�س حلالة ال�ضعف والرتهل التي
تعاين منها الأنظمة يف العامل الإ�سالمي.
خالفا ً ل�سنتي  2006و 2007بدت العالقات الرتكية  -الفل�سطينية والعالقات
الرتكية  -الإ�رسائيلية يف �سنة  2008خمتلفة �إىل ح ّد ما .و�إذا كان منحى
امل�سار الفل�سطيني �شهد بع�ض الرتاجع �إال �أنه كما بدا فقد انتهت �سنة 2008
وهي تعك�س حرارة التعاطي الرتكي على هذا امل�سار� .أما امل�سار الإ�رسائيلي و�إن بدا �أكرث حرارة من
ال�سابق �إال �أنه انتهى يف بداية �سنة  2009بانك�سار كبري� ،سببه الأ�سا�سي العدوان الإ�رسائيلي على
غزة يف نهاية �سنة .2008

ثاني ًا :تركيا
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 .1امل�سار الفل�سطيني:
بد�أ الربع الأول من �سنة  2008بعدوان “�إ�رسائيل” الوح�شي على قطاع غزة بعد حما�رصته
فرتة طويلة ،ومن ثم القيام بغارات جوية وهجمات برية عنيفة �أدت �إىل �سقوط عدد كبري من القتلى
واجلرحى.
وكان موقف احلكومة الرتكية قوياً ،و�شكل ا�ستمرارا ً ملواقفها ال�سابقة الداعمة لل�شعب
الفل�سطيني .وقد و�صف رئي�س احلكومة رجب طيب �أردوغان  Recep Tayyip Erdoganالو�ضع
يف غزة ب�أنه “م�أ�ساة �إن�سانية” ،وقال�“ :إننا �أمام م�أ�ساة �إن�سانية يف غزة ،و�أرى �صعوبة يف فهم ما
يجري ،وال ميكن قبول �أية ممار�سة ت�أتي كمعاقبة ملليوين ن�سمة بذريعة هجمات ال�صواريخ .يجب
�أن يفهم �أ�صدقا�ؤنا الإ�رسائيليون �أنه بهذا احل�صار ومبعاقبة كل ال�شعب� ،إمنا يخدمون الفئات
الهام�شية املت�شددة”.6
و�أثار موقف �أردوغان انتقادا ً �إ�رسائيليا ً �شديداً� .إذ ا�ستدعى رئي�س دائرة تركيا يف وزارة اخلارجية
ري الرتكي يف “�إ�رسائيل” نامق طان  ،Namik Tanو�أبلغه �أنه يف الوقت الذي تعمل
الإ�رسائيلية ال�سف َ
فيه “�إ�رسائيل” ملنع �إقرار قانون الإبادة الأرمنية يف الواليات املتحدة ،ت�أتي ت�رصيحات �أردوغان
لتمثل �أمرا ً �سيئا ً كبرياً ،ولتُوجِ د �إحباطا ً كبرياً ،وقال “لقد كنا ننتظر من تركيا التي حتارب الإرهاب
�أن تدعم �إ�رسائيل �ض ّد الإرهاب”.7
كذلك �أ�صدرت اخلارجية الرتكية بيانا ً قالت فيه �إنها ت�شعر بقلق كبري من احل�صار املطبق على
غزة ،وترى �أنه ال يخدم �سوى العنا�رص املتطرفة ،داعية �إىل �إنهائه فوراً .فيما قالت جريدة ه�آرت�س
�إن العالقات بني “�إ�رسائيل” وتركيا توترت كثريا ً “يف اليومني الأخريين”.8
ويف �أثناء انعقاد ملتقى دافو�س ) Davos Forum (World Economic Forumالتقى وزير
الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز يف ،2008/1/26
اخلارجية الرتكي علي باباجان Ali Babacan
َ
وقال له �إن ا�ستمرار ح�صار غزة وتق�سيم فل�سطني �إىل ق�سمني� ،أي غزة وال�ضفة الغربية ،يه ّدد عملية
ال�سالم وفقا ً مل�سار �أنابولي�س.
واحتجاجا ً على احل�صار نظمت جمعية الت�ضامن مع املظلومني وحقوق ا لإن�سان
(مظلوم در) The Association of Human Rights and Solidarity for Oppressed
)  People ( MAZLUMDERتظاهرة يف � 2008/1/23أمام ال�سفارة الإ�رسائيلية يف �أنقرة� ،أطلقت
فيها عنان �أ�صوات ال�ص ّفارات و�سيلة لالحتجاج ،و�ألقيت ُخ َطب و�صفت “�إ�رسائيل” بـ”املنظمة
الكلمات احلكومة امل�رصية “التي حتا�رص القطاع مثل
الإرهابية الأكرب يف العامل” .كما انتقدت
ُ
�إ�رسائيل” ،ودعت الكلمات �إىل اعتبار �سنة � 2008سنة م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني.
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وبالرغم من �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود باراك قد و�ضع لزيارته �أنقرة يف � 11شباط/
فرباير عنوان تطوير العالقات الع�سكرية� ،إال �أن ر ّدة فعل احلكومة والر�أي العام يف تركيا ال�شديدة
�ض ّد ح�صار غزة كانت عامالً �أ�سا�سيا ً يف تعجيل الزيارة ،من �أجل تطويق م�ضاعفات التوتر الذي
ح�صل.
ومع جتديد احل�صار على غزة ات�صل �أردوغان يف  2008/3/2برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س ،وطلب ا�ستئناف احلوار “من �أجل ال�سالم اليوم قبل الغد” .ويف اليوم التايل ات�صل �أردوغان
ب�أوملرت واحتج على احل�صار الإ�رسائيلي للقطاع قائالً� :إن هذا �أمر غري مقبول .ودعاه بدوره �إىل
ا�ستئناف عملية ال�سالم.
ويف  2008/3/4التقت منظمات نقابية و�إن�سانية �أمام �سفارة “�إ�رسائيل” يف �أنقرة؛ للتعبري عن
احتجاجها على العمليات الإ�رسائيلية يف غزة .ور�أى رئي�س نقابة املوظفني �أحمد �آق�صو �أن ما يجري
يف غزة هو �إبادة وظلم ،تلحقه “�إ�رسائيل” بال�شعب الفل�سطيني ،مدعومة من �أمريكا و�أوروبا .ودعا
�آق�صو �إىل حماكمة برييز و�أوملرت على �أنهما جمرمي حرب ،كما دعا �إىل �سحب ال�سفري الرتكي من
“�إ�رسائيل” .ورفعت يف التظاهرة الفتات اال�ستنكار ،و�صور ال�شهداء الفل�سطينيني.
ويف  2008/3/5نظمت جمموعة من ال�شبان املنتمني �إىل �إحدى النقابات املهنية جتمعا ً احتجاجيا ً

�أمام قن�صلية “�إ�رسائيل” يف �إ�سطنبول يف منطقة ليفينت  .Leventوحتدث البع�ض يف التجمع
وا�صفني “�إ�رسائيل” بالدولة الإرهابية ،وب�أنها متار�س �سيا�سة �إبادة �ض ّد �سكان غزة .ودعت الكلمات
�إىل مقاطعة املنتجات الإ�رسائيلية ،ور�ؤو�س الأموال التي تدعم “�إ�رسائيل” ،ثم و�ضع املتظاهرون
�إكليالً �أ�سود اللون عند مدخل القن�صلية .وكذلك جرى احتجاج على “�إ�رسائيل” يف ق�ضاء �صابنجه،
مبحافظة �صقاريا.
ويف  2008/3/7تظاهر م�صلون بعد �صالة اجلمعة يف مدينة قي�رصي ،منددين بالعدوان على
غزة ،ومنتقدين عجز العامل الإ�سالمي ،و�أقاموا �صالة الغائب على �أرواح �شهداء غزة.
ويف ديار بكر يف جنوب �رشق تركيا تظاهرت جمموعة من امل�صلني بعد �صالة اجلمعة �أمام جامع
�أولو  ،Ulu Mosqueمنددين مبمار�سات “�إ�رسائيل” ،و�أقاموا �صالة الغائب على �شهداء غزة.
ويف الوقت نف�سه متكنت �أربع �شاحنات نقل خارجي تركية كبرية �أن تنقل �إىل غزة ق�سما ً من
امل�ساعدات تت�ضمن مواد غذائية و�أدوية بقيمة ن�صف مليون دوالر ،وذلك عرب الهالل الأحمر
الرتكي �إىل م�ستودعات الهالل الأحمر الفل�سطيني يف تل الهوى.
و�إذا كانت �سنة  2008قد بد�أت بح�صار غزة وتنفيذ املجازر بحقها فقد انتهت كذلك ب�أو�سع
عدوان بد�أ مبجزرة يف  2008/12/27و�أف�ضى يف غاراته الأوىل �إىل ا�ست�شهاد ما ال يقل عن مائتي
�شهيد ،ارتفع عددهم يف الأيام التالية مع ا�ستمرار الق�صف اجلوي �إىل ب�ضع مئات.
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وكانت ر ّدة الفعل الرتكية غا�ضبة جداً ،وعلى امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي .وبرز بهذا
اخل�صو�ص املوقف احلاد لرئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب �أردوغان ،الذي ر�أى �أن العدوان
الإ�رسائيلي على غزة هو “عدم احرتام لرتكيا” .وقال �أردوغان �إن العمليات الع�سكرية �ض ّد غزة
وجهت �رضبة لل�سالم الدويل ،وعبرّ عن رغبته بتقا�سم الأحزان مع �أهل غزة ،وقال�“ :إن قتل
الأبرياء والنا�س الذين ال ي�ستطيعون الدفاع عن �أنف�سهم والأطفال والن�ساء ،وتدمري املباين ال�سكنية
املدنية ،وا�ستخدام القوة املفرطة هو و�ضع ال ميكن القبول به”.
و�أ�ضاف �أردوغان �أنه “بعملية الو�ساطة بني �سوريا و�إ�رسائيل كانت تركيا تتجاوب مع
مطلب تذليل ال�صعوبات التي تعرت�ضها” .وقال:
لقد عملنا على امتداد �شهور من �أجل ذلك ،وقبل � 4-3أيام فقط جاء رئي�س حكومة
�إ�رسائيل �إيهود �أوملرت لبحث �إمكانية القيام بجولة خام�سة من املفاو�ضات ،وعلى الرغم
من ذلك جاءت هذه العملية (�ض ّد غزة) التي هي عدم احرتام لرتكيا� .أنا م�ضطر لقول ذلك،
�إن هذه العملية عملية طويلة املدى ،كما �أن القتل والتدمري هو جرمية �إن�سانية خطرية.

و�إذ ذ ّكر �أردوغان ببيان وزارة اخلارجية الرتكية �أ�ضاف�“ :إننا كدولة لها م�ساهمة مهمة يف
عملية ال�سالم �أبلغنا و�سنبلغ ر ّدة فعلنا املحقة لكل العامل”.
وقال �أردوغان ،الذي ات�صل بالأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،ب�أنه ذ ّكره ب�رضورة
التدخل ب�رسعة .وقال �إن “على كل الب�رشية �أن تعرف هذا الو�ضع امل�أ�ساوي” .و�أ�ضاف “�أن هذا
النوع من العمليات لن يخدم ال�سالم ،ويجب �أن يرى كل واحد ذلك” .وقال “�إن هذه العمليات،
يف مرحلة تتكثف فيها جهودنا لل�سالم ،ونحاول تطوير قنوات احلوار ووحدة العمل ،حتما ً �ألقت
ظالالً على جهود ال�سالم” .و�أ�ضاف �أن هذه العمليات التي �أثارت غ�ضب العامل الإ�سالمي لن حتل
م�شكالت املنطقة .وقال “�أريد �أن يقارب بقية العامل غري الإ�سالمي امل�شكلة ب�شكل �أكرث ح�سا�سية،
ويجب �أال نن�سى �أن العنف يولّد العنف”.
ودعا �أردوغان “�إ�رسائيل” �إىل العودة عن هذا اخلط�أ ،و�إىل وقف العمليات اجلوية فوراً .وقال:
�إن تركيا “�ستوا�صل وبحزم تقدمي امل�ساعدات �إىل �إخوتنا الفل�سطينيني” .ودعا املجتمع الدويل �إىل
وترحم �أردوغان على ال�ضحايا
عدم البقاء �صامتاً ،ومن دون ر ّدة فعل على هذه امل�أ�ساة الإن�سانية.
ّ
الفل�سطينيني متمنيا ً ال�شفاء للجرحى ،وقال �إنه �أبلغ عرب وزير ال�صحة ا�ستعداد تركيا ال�ستقبال كل
�أنواع اجلرحى للعالج.
و�أعادت امل�صادر الرتكية غ�ضب �أردوغان من “�إ�رسائيل” �إىل �أن �أوملرت كان قد زار تركيا يف 18

كانون الأول /دي�سمرب� ،أي قبل ت�سعة �أيام فقط من بدء العدوان على غزة ،وقد وعد �أوملرت كالً من
رئي�س احلكومة رجب طيب �أردوغان والرئي�س الرتكي عبد اهلل غول  Abdullah Gulب�أال ت�شهد
غزة م�أ�ساة �إن�سانية .وجاء العدوان تكذيبا ً لوعد �أوملرت ،الأمر الذي اعتربه الأتراك خداعا ً وت�ضليالً
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وا�ستخفافا ً بدور تركيا الو�سيط بني �سورية و”�إ�رسائيل” ،ذلك لأنه �أظهر تركيا كما لو �أنها على
علم م�سبق بالعدوان ،بل وموافقة عليه .وقد امتنع �أردوغان من االت�صال ب�أوملرت بعد بدء العدوان
تعبريا ً عن غ�ضبه هذا.
ومن املواقف الر�سمية الرتكية البيان الذي �صدر عن اجتماع جمل�س الأمن القومي الرتكي ،يف
 ،2008/12/30والذي دعا فيه �إىل وقف فوري للعمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية �ض ّد غزة ،كما دعا
الفل�سطينيني� ،أي فتح وحما�س� ،إىل التوحد.
ويف ا�ستتباع للموقف الرتكي املعار�ض للعملية الع�سكرية الإ�رسائيلية و�صل وزير اخلارجية
امل�رصي �أحمد �أبو الغيط �إىل �أنقرة يف  2008/12/29من �أجل بحث �إمكانية قيام تركيا بو�ساطة يف
الأزمة الراهنة ،وقد تقرر �أن يقوم �أردوغان بزيارة �إىل �سورية والأردن وال�سعودية وم�رص ،بدءا ً
من  31كانون الأول /دي�سمرب.
و�أعاد مراقبون �أتراك زيارة �أبو الغيط لإيجاد خمرج من امل�أزق العربي ،وال �سيما املوقف امل�رصي
غري القادر على �أن يكون و�سيطا ً بعدما وقفت م�رص �ض ّد حما�س ومنعت فتح معرب رفح؛ مما �أدى
�إىل ت�ضييق اخلناق الإ�رسائيلي على فل�سطينيي غزة .ف�أَ ِملَت م�رص �أن تكون الو�ساطة الرتكية بديالً.
لكن من جهة ثانية قالت م�صادر تركية �إن م�رص حاولت من خالل زيارة �أبو الغيط �إىل �أنقرة� ،أن
متنع تركيا من الذهاب بعيدا ً يف انتقاد “�إ�رسائيل” والدفاع عن حما�س؛ لأن هذا الأمر يحرج العرب
الذين يدعمون املوقف الإ�رسائيلي مبا�رشة �أو ب�صورة غري مبا�رشة.
وحلق زيارة �أبو الغيط �إىل �أنقرة قيام رئي�س احلكومة الرتكية �أردوغان بجولة عربية لل�سعي �إىل
وقف نار فوري يف غزة ،وفتح املعابر ،و�إر�سال امل�ساعدات الإن�سانية .و�شملت اجلولة التي بد�أت
يف نهاية العام كالً من �سورية والأردن وم�رص وال�سعودية ،كما التقى �أردوغان حممود عبا�س (يف
الأردن) وخالد م�شعل (يف �سورية) .وعاد �أردوغان من دون نتيجة ،و�أطلق بعد عودته �إىل تركيا
يف  2009/1/4ت�رصيحات حادة �ض ّد بدء “�إ�رسائيل” عمليتها الربية على غزة يف  ،2009/1/3وقال
�أردوغان يف اجتماع يف �أنتاليا (جنوب تركيا) �إن �آهات القتلى من �أهل غزة لن تبقى يف مكانها ،و�إنه
“لن يكون �إال مع املظلومني” .وقال “�إن �إ�رسائيل ت�سببت مب�أ�ساة �إن�سانية من خالل اال�ستعمال
املفرط للقوة ...دموع الأطفال ،الن�ساء ال ُع ّزل ،والأمهات �سوف لن تذهب �سدى ،و�سوف يغرق
الطغاة يف هذه الدموع” .9واعترب �أردوغان يف وقت الحق �أن جمازر “�إ�رسائيل” يف غزة لطخة �سوداء
على جبينها ،و�أن الإ�رسائيليني لن يفلتوا من حماكمة التاريخ لهم.
وبدوره �أطلق الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول مواقف تدين العدوان الإ�رسائيلي ،وا�صفا ً �إياه ب�أنه
“الظلم بعينه” ،وقال �إن الو�ضع يف غزة يحرق قلب كل �إن�سان .لكن من جهة �أخرى ر�أى �أن ال لزوم
لأن تطلق حما�س ال�صواريخ ،وقال �إنه �أبلغ ذلك لقادة حما�س.
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وبرز موقف الفت لوزير العدل الرتكي حممد علي �شاهني  Mehmet Ali Sahinيف ،2009/1/3
عندما و�صف “�إ�رسائيل” ب�أنها “املح ّر�ضة الأوىل للإرهاب العاملي ،وما دام هذا التحري�ض م�ستمراً،
فال ميكن للمعركة �ض ّد الإرهاب �أن تنجح” .وقال �إن كلمة “جمازر” قليلة يف و�صف ما يجري يف
غزة ،معتربا ً �أن تركيا “تقوم مب�س�ؤوليتها التاريخية ،و[رئي�س احلكومة رجب طيب] �أردوغان
يهرع من مكان �إىل �آخر للبحث عن ح ّل” .10ومبا �أن تركيا �أ�صبحت ،منذ بداية �سنة  ،2009ع�ضوا ً
غري دائم ملدة �سنتني يف جمل�س الأمن ،فقد قال �أردوغان �إنه �سيحمل موقف حما�س ومطالبها �إىل
جمل�س الأمن.
وميكن اخت�صار املوقف الرتكي من العدوان على غزة مبا يلي:
• وقف فوري لإطالق النار من جانب “�إ�رسائيل” وحما�س.
• فتح جميع املعابر �إىل غزة.
• �إر�سال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل داخل القطاع.
�أما على ال�صعيد ال�شعبي فقد ع ّمت التظاهرات واالعت�صامات االحتجاجية كل املدن الرتكية،
مطالبة بوقف العدوان واملجزرة .وكانت �أكرب تلك التظاهرات على الإطالق تلك التي ن ّظمها حزب
ال�سعادة الرتكي ( ،The Turkish Felicity Party (Saadet Partisiالذي يدين بالوالء لنجم
الدين �أربكان  ،Necmettin Erbakanو�أكرث من  150منظمة �أهلية ،و�شارك فيها �أكرث من مليون
�شخ�ص احت�شدوا يف ميدان �شاغليان  Caglayan Squareيف �إ�سطنبول يوم الأحد يف ،2009/1/4
و�أطلقوا هتافات املوت لـ“�إ�رسائيل” و�أمريكا ودعوا اجلي�ش الرتكي للذهاب �إىل غزة ليدافع عنها.
وحمل املتظاهرون يف التظاهرات املتفرقة �صورا ً لبو�ش و�أوملرت ور�شقوها بالأحذية تيمنا ً بر�شق
ال�صحفي العراقي منتظر الزيدي ،الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش باحلذاء يف �أثناء زيارة الأخري
�إىل بغداد يف نهاية �سنة  .2008كما �أقيمت �صلوات الغائب على �شهداء غزة يف معظم املدن الرتكية.
اب وال�صحفيون احلكوم َة �إىل �إلغاء االتفاقيات الثنائية مع “�إ�رسائيل” ،ومنع الطائرات
ودعا الكتّ ُ
الإ�رسائيلية من التدرب يف �سماء الأنا�ضول .وكان من �أبرز تداعيات العدوان يف تركيا انفراط عقد
جمعية ال�صداقة الربملانية الرتكية  -الإ�رسائيلية Turkish-Israeli Parliamentary Friendship
با�ستقالة كل النواب الأتراك الأع�ضاء فيها.
كذلك حتركت جمموعة من الن�ساء الرتكيات حتت ا�سم “ن�ساء ملتقيات” ،و�أ�صدرن بيانا ً يدعو
الرئي�س الرتكي �إىل بذل جهده لدى م�رص حتديدا ً لإنهاء معاناة �أهل غزة ،وعدم حتويل القطاع
�إىل معتقل �أو�شفيتز � Auschwitzآخر (�أحد مع�سكرات االعتقال النازية لليهود يف بولندا يف �أثناء
احلرب العاملية الثانية) �أو �رسيربينيت�سا  Srebrenica Massacreجديدة (حيث حدثت مذبحة
كبرية مل�سلمي البو�سنة) .وجاءت الر�سالة املفتوحة مببادرة من �أ�ساتذة جامعيات وباحثات
و�صحفيات وكاتبات .وجاء يف بيان “ن�ساء ملتقيات” �إىل عبد اهلل غول:
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�إن غزة املنقطعة عن العامل اخلارجي بجدران �سميكة منذ � 17شهرا ً تتجه خطوة خطوة،
ومنذ �شهر ،ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي �إىل �إبادة جديدة .امل�ست�شفيات ال تعمل والأفران
ال تنتج اخلبز ،وال�شعب الغزاوي ب�سبب �إغالق احلدود مع م�رص ،ال ي�ستطيع �إيجاد ما
ي�أكله ويعالج به� .إن غزة حمكومة بالعزلة ،وو�صلت �إىل نهاية قدرتها .وهي تعي�ش ،حتت
�أنظار العامل كله� ،أو�شفيتز كبري من جديد� .إننا نخاطب �ضمري كل �شعوب العامل الذي اختار
�أن يكون �شاهد �صمت على هذه الكارثة �أو من ميثله :ب�أي ذنب ُيقتل �أهل غزة ،ويرتكون
جائعني ،ويتعر�ضون للتعذيب ،ويحرمون من �أب�سط احتياجاتهم املعي�شية؟.
نحن ال نريد �أن نعي�ش من جديد �رسيربينيت�سا و�أو�شفيتز.
عدا ذلك ،هذه الكارثة ال ت�أتي كمح�صلة خم�سة �أو ع�رشة �أيام ،بل بظلم موجود منذ
�أ�شهر .ولكي ال نعي�ش ،ك�أمة ،عذاب ال�ضمري وهذا اخلجل ف�إننا ندعوكم �أن تنه�ضوا وتدافعوا
عنها.
يا فخامة الرئي�س ،نحن املوقعات �أدناه ،نطالبكم �أن تبد�أوا مبادرة دبلوما�سية عاجلة من
�أجل �إنقاذ �أهل غزة من ال�سحق الوح�شي ،و�أن تتوا�صلوا مع احلكومة امل�رصية لفتح احلدود
مع غزة ،لت�أمني املياه النظيفة والأدوية واحلاجيات ال�رضورية الأخرى.11

ويف ا�ستطالعات متفرقة للر�أي العام الرتكي نالحظ ا�ستمرار �صورة “�إ�رسائيل” ال�سلبية لديه؛
ففي ا�ستطالع لهيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) ،الذي ن�رش يف  ،2008/4/1جاء �أن  %78من
ال�شعب الرتكي ال يحب “�إ�رسائيل” فيما يحبها  %11فقط.
ويف �أيلول� /سبتمرب  2008ن�رشت م�ؤ�س�سة مار�شال الأملانية German Marshall Fund of

) the United States (GMFا�ستطالعا ً للر�أي العام الرتكي ،جاء فيه �أن ال�شعب الفل�سطيني هو
ال�شعب الذي يحبه الأتراك �أكرث من �أي �شعب �آخر وبن�سبة  ،%44فيما جاءت “�إ�رسائيل” يف املرتبة
الأخرية بن�سبة .12%8
ومن مظاهر امل�شاعر املعتملة يف �صدور الأتراك �ض ّد “�إ�رسائيل” احلادثة التي وقعت بني
رئي�س جامعة �إ�سطنبول وال�سفري الإ�رسائيلي يف �أنقرة ،والتي انتهت �إىل طرد ال�سفري الإ�رسائيلي
من مكتب رئي�س اجلامعة .فقد �شهدت جامعة �إ�سطنبول حدثا ً غري م�سبوق يف تاريخ العالقات بني
تركيا و”�إ�رسائيل” عندما تعر�ض ال�سفري الإ�رسائيلي يف �أنقرة غابي ليفي  Gabby Levyوقن�صل
“�إ�رسائيل” يف �إ�سطنبول موردخاي �أمي�شاعي  Mordechai Amichaiللطرد من اجلامعة من
جانب رئي�س اجلامعة الربوف�سور م�سعود بارالق  ،Mesut Parlakحيث �أنهى رئي�س اجلامعة
اللقاء املقرر مع ال�سفري الإ�رسائيلي قبل �أن يبد�أ يف موعده يف ال�ساعة الثالثة والن�صف من بعد ظهر
ال�سبت يف .2008/11/22
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ووفقا ً جلريدة ميلّيت الرتكية  ،Milliyet newspaperفقد روى بارالق احلادثة على
ال�شكل التايل:
لقد جا�ؤوا ،ونه�ضت ال�ستقبالهم متوجها ً مبا�رشة �إىل باب غرفة مكتبي .جل�ست وجل�س
ال�سفري الإ�رسائيلي .وهنا الحظت وجود �شابني طويلي القامة ،وعندما �س�ألت عمن يكونا
�أجابني ال�سفري �أنهم حر�سه .وعندها طلبت منه �أن يخرجا من الغرفة .لكن �أحدهما �رشع
بال�سري �إىل داخل الغرفة فنه�ضت وقلت لل�سفري� :أنتم الذين طلبتم املوعد ،لكن يف هذه
الظروف ف�إن اللقاء انتهى هنا .و�أنا �أ�شكركم على املجيء .ثم م�شيت وودعتهم حتى مطلع
الدرج وقلت لهم� :إذا كان يوجد خوف �إىل هذه الدرجة ،فلماذا جئتم للزيارة؟ ثم قلت لهم :ال
ت�ؤاخذوين .هنا لي�س م�ستعمرة .هنا اجلمهورية الرتكية .هنا جامعة �إ�سطنبول.

ولقيت احلادثة �صداها يف ال�صحف الإ�رسائيلية يف اليوم التايل ،حيث قالت جريدة ه�آرت�س �إن
الدبلوما�سيني الإ�رسائيليني مل يتقيدوا بالقواعد املتعارف عليها داخل اجلامعة ،وهي �أن الأمن داخل
اجلامعة من م�س�ؤولية الأتراك .وا�ستخدمت اجلريدة عنوانا ً لها “دبلوما�سيون �إ�رسائيليون رفيعو
امل�ستوى يطردون من جامعة �إ�سطنبول” .وقالت اجلريدة �إن رئي�س اجلامعة قال لهم �إن اجلامعة
لي�ست �أرا�ض ٍحمتلة لتت�رصفوا على هواكم.
وذكرت جريدة يديعوت �أحرونوت �أن وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أكدت احلادثة ،وقالت
اجلريدة �إن الأ�سبوع املن�رصم كان �سيء الطالع على “�إ�رسائيل”� ،إذ �إن حادثة جامعة �إ�سطنبول هي
الثانية بعد حادثة جامعة �أوك�سفورد؛ حيث �رصخ الطالب بوجه الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز
وا�صفني �إياه ب�أنه جمرم حرب.
وميكن القول �إن املوقف الرتكي من الق�ضية الفل�سطينية حافظ يف خطوطه العامة على م�ساندة
ال�شعب الفل�سطيني �سواء على م�ستوى اخلطاب الر�سمي �أو ال�شعبي .لكن ميكن مالحظة �أن املبادرات
الرتكية العملية من م�شاريع اقت�صادية يف ال�ضفة �أو القطاع� ،أو حماولة التوفيق بني �سلطة حممود
عبا�س وحما�س مل ت�شهد مبادرات فعلية وجدية .ورمبا يكون ان�شغال حزب العدالة والتنمية احلاكم
) Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi-AKPبق�ضية دعوى �إغالقه
�أمام املحكمة الد�ستورية من مطلع العام �إىل منت�صف ال�صيف ،بالإ�ضافة �إىل ال�رصاع الع�سكري مع
,
^
Kurdistan Workers Party (Partiya Karkeren
حزب العمال الكرد�ستاين (Kurdistan- PKK
الذي جتدد على نطاق وا�سع يف �سنة 2008؛ من عوامل تراجع االهتمام الرتكي الر�سمي باملبادرات
العملية جتاه ال�شعب الفل�سطيني يف �سنة .2008
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 .2امل�سار الإ�رسائيلي:
ال �شك �أن �أبرز حمطات االنخراط الرتكي يف ال�رشق الأو�سط كانت على امل�سار الإ�رسائيلي فيما
يتعلق ببدء مفاو�ضات �سالم غري مبا�رشة بني �سورية و”�إ�رسائيل” ،عرب الو�سيط الرتكي بالذات.
ولقد �أتاحت عالقات تركيا اجليدة مع كل من “�إ�رسائيل” و�سورية يف ال�رشوع بهذه املفاو�ضات.
لكن يجب الإ�شارة بداية �إىل �أن فكرة املفاو�ضات مل ت�صدر عن تركيا ،ومل تكن مببادرة منها ،بل
ظهرت �أوىل بوادرها من رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية �إيهود �أوملرت يف مطلع �سنة  2007بعد عدوان
متوز /يوليو  2006على لبنان ،وو�سط الدعوات ملحاكمة �أوملرت على الهزمية يف لبنان ،وهو ما متثل
بلجنة فينوغراد .ورمبا يكون �أوملرت �أراد من اقرتاح املفاو�ضات مع �سورية حتقيق �إجناز� ،أو التلويح
ب�إمكانية حتقيق �إجناز على امل�سار ال�سوري ،يعيد تعومي موقعه الذي اهتز يف الداخل الإ�رسائيلي،
ورمبا �أي�ضا ً نتيجة االعتقاد �أنه ال ميكن هزمية قوى املقاومة يف لبنان واملنطقة وحزب اهلل حتديدا ً �إال
ب�إبعاد �سورية عن �إيران وحزب اهلل ،عرب وعدها ب�إعادة ه�ضبة اجلوالن املحتلة كاملة لها.
غري �أنه ما كان ممكنا ً لهذه املفاو�ضات �أن تبد�أ لوال ح�صول �سورية ،عرب الو�سيط الرتكي
وم�ست�شار رئي�س احلكومة �أحمد داود �أوغلو يف مطلع �سنة  ،2008على تعهد �إ�رسائيلي باالن�سحاب
الكامل من اجلوالن .وهكذا ،ومع موافقة �سورية على ذلك �أمكن بدء املفاو�ضات غري املبا�رشة
برعاية تركية يف �إ�سطنبول يف �شهر ني�سان� /أبريل  .2008وقد انعقدت �أربع جوالت من املباحثات
حتى منت�صف �صيف  ،2008ومل ت�ست�أنف بعدها ب�سبب ا�ستقالة رئي�س الوفد الإ�رسائيلي.
وهنا ميكن مالحظة �أن تركيا مل تكن هي املبادر �إىل الو�ساطة لعلمها بتعقيدات امل�شكلة .كما �أن
تركيا مل تقدم خالل جوالت املفاو�ضات �أية �أفكار واكتفت ،وفق ت�أكيد الو�سيط الرتكي ورئي�س الوفد
ال�سوري ريا�ض الداودي ،بنقل الأفكار بني الوفدين .وكانت اخل�شية الرتكية من ف�شل املفاو�ضات
وا�ضحة ،وذلك عرب ت�رصيح لرئي�س احلكومة الرتكية �أردوغان يف �أواخر �أيار /مايو من �أن اخلطر
عليها ي�أتي من �ضعف و�ضع �أوملرت على ال�صعيد احلكومي .وت�أكد ذلك يف �أواخر �صيف 2008
عندما ترنح و�ضع �أوملرت ،ومن ثم تقدمي ا�ستقالته.
ومع ذلك كان مفاجئا ً �أن تعاود تركيا البحث يف ا�ستئناف املفاو�ضات با�ستقبالها �أوملرت امل�ستقيل
يف  ،2008/12/22فيما “�إ�رسائيل” ذاهبة �إىل انتخابات نيابية مبكرة يف  ،2009/2/10يف ظ ّل غياب
مرجعية ر�سمية وم�ستقرة يف “�إ�رسائيل”.
لذا عندما بد�أت “�إ�رسائيل” عدوانها الوا�سع على غزة يف  2008/12/27كان �أردوغان ي�ست�شيط
غ�ضبا ً من خداع “�إ�رسائيل” و�أوملرت حتديدا ً له ،والذي وعده �أوالً بعدم مهاجمة غزة ،وثانيا ً
با�ستئناف عملية املفاو�ضات مع �سورية .ومن هنا جاء موقف �أردوغان ،الذي اعترب العدوان على
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غزة عدم احرتام لرتكيا ،و�أي�ضا ً ر�آه عمالً يلقي بظالله على الو�ساطة الرتكية .وبعد �أيام قال وزير
اخلارجية الرتكي علي باباجان �إنه من امل�ستحيل يف ظ ّل الظروف اجلديدة ا�سئناف عملية ال�سالم
بني �سورية و“�إ�رسائيل”.
وعلى الرغم من احلما�سة الرتكية لو�ساطتها ،التي متنحها بالطبع مزيدا ً من النفوذ والتقدير يف
املنطقة ،غري �أن �أحدا ً من الأتراك مل يكن واهما ً حول ما �ست�ؤول �إليه املحادثات .فـ“�إ�رسائيل” غري
م�ستعدة لل�سالم وتريد املفاو�ضات لأهداف تكتيكية ،كما �أن �سورية بل�سان الرئي�س ب�شار الأ�سد
قالت �إنها تريد رعاية �أمريكية مبا�رشة للمفاو�ضات ،بعد انتهاء �إدارة جورج بو�ش .كما �أن تركيا
غري قادرة على فر�ض �أية �أفكار؛ لأنها ال متلك �أوراق ت�أثري على املتفاو�ضني ،وال متلك القدرة على
حماية �أية نتائج قد يتو�صل �إليها الطرفان .وعلى هذا بدت املفاو�ضات �أقرب �إىل عملية تقطيع وقت �أو
مرحلة انتقالية ،يف انتظار املتغريات ال�سيا�سية النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية يف الواليات املتحدة
والنيابية يف “�إ�رسائيل” .غري �أن كل ذلك ال مينع �أن يتوا�صل الدور الرتكي الو�سيط على ال�صعيدين
اللوج�ستي واجلغرايف ،وحيثما تع ّذر �أن يكون الأمريكي �أو الأوروبي و�سيطاً؛ �سواء فيما يخ�ص
“�إ�رسائيل” �أو �إيران �أو غريها من الق�ضايا اخلالفية مع الغرب.
وعلى ال�صعيد الع�سكري توا�صل التعاون يف �أكرث من جمال .فقد تعددت زيارات امل�س�ؤولني
الع�سكريني املتبادلة �سواء على م�ستوى وزير الدفاع �أم على م�ستوى القوات اجلوية والبحرية.
كما �أجريت مناورات ع�سكرية جوية وبحرية م�شرتكة مع “�إ�رسائيل” ومب�شاركة الواليات املتحدة.
وا�ستمر التعاون اال�ستخباراتي بني تركيا و“�إ�رسائيل” ب�ش�أن الأكراد وغري ذلك.
و�سعت تركيا �إىل �رشاء طائرات من دون طيار من طراز هريون  ،Heronوقد تعددت املحادثات
من �أجل ذلك الختبار اجلدوى العملياتي لها ،علما ً �أن �إحداها قد �سقطت يف �أثناء جتربتها يف تركيا
لت�سويقها وبيعها يف ال�شهر الأخري من �سنة  .2008ومن غري املعروف بعد ما �إذا كانت تركيا
�ست�شرتي عددا ً من هذه الطائرات �أم ال.

“م�رشوع القرن”:
رمبا كان اتفاق تركيا و”�إ�رسائيل” على �إن�شاء خط �أنابيب من جيحان � Ceyhanإىل ميناء
ع�سقالن  Ashkelonمن �أبرز التطورات االقت�صادية ،ذات البعد ال�سيا�سي �أي�ضاً ،يف العالقات بني
البلدين ل�سنة  .2008وقد ّ
مت االتفاق على �إعداد ت�صور �شامل لهذا املو�ضوع �أثناء زيارة لوزير
البنى التحتية الإ�رسائيلي بنيامني بن �إليعازر �إىل تركيا ،واجتماعه مع نظريه الرتكي حلمي غولري
 Hilmi Gülerيف � 16آب� /أغ�سط�س .و�سوف ميتد اخلط املقرتح ،والذي و�صف ب�أنه “م�رشوع
القرن” ،من ميناء جيحان الرتكي على البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل ميناء ع�سقالن الإ�رسائيلي.
ويهدف اخلط �إىل نقل النفط والغاز والكهرباء واملياه �إىل “�إ�رسائيل” .والأهم �أنه �سيت�صل بعد ذلك
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باخلط املوجود حاليا ً بني ع�سقالن و�إيالت  ،Eilatومن ثم يخطط لأن ينقل اخلط هذه املواد عرب
حاويات بحرية �إىل الهند ،وكذلك �إىل بلدان �رشق �آ�سيا .ويفرت�ض �أن يكتمل �إن�شاء اخلط خالل
ثالثة �أعوام ،بعد ت�أمني التمويل الالزم له.
واخلط املقرتح هو عمليا ً امتداد للخط احلايل القائم بني �سام�سون  Samsunعلى البحر
الأ�سود وجيحان على البحر املتو�سط ،و�سوف ينقل الغاز الطبيعي والنفط املتدفق يف خط
�سام�سون-جيحان  Samsun-Ceyhan Pipelineوخط باكو-جيحان Baku-Ceyhan
 ،Pipelineوهذا يتطلب عقد اتفاقيات بني “�إ�رسائيل” وكل من رو�سيا و�أذربيجان وتركمان�ستان
لنقل النفط والغاز عرب خط جيحان-ع�سقالن .Ceyhan-Ashkelon Pipeline
وذكر غولري �أن “اخلط املقرتح لي�س خطا ً ذا بعد اقت�صادي فقط ،بل هو �إ�سهام مهم يف اال�ستقرار
وال�سالم يف املنطقة .فاملواد التي ينقلها هي مما حتتاجه املنطقة .ف�إذا جنحنا يف هذا املو�ضوع نكون
نحن و�إ�رسائيل �ساهمنا بقوة يف التنمية واال�ستقرار وال�سعادة يف املنطقة .هذا لي�س م�رشوعا ً ثنائيا ً
مع �إ�رسائيل فقط ،بل متعدد الأطراف” .وقال غولري �إن التح�ضريات التمهيدية للخط �ست�ستغرق
ع�رشة �أ�شهر؛ ليت ّم البدء ب�إن�شائه و�إنهائه خالل ثالث �سنوات .وتبلغ طاقة نقل اخلط من النفط حوايل
 40مليون طن �سنوياً ،فيما تقدر الكلفة ب�ستة مليارات دوالر .وقال �إليعازر �إن تركيا و”�إ�رسائيل”
بهذا التوقيع على اخلط ت�سهمان بعملية ال�سالم يف املنطقة ،وقال “�إنه توقيع كبري جدا ً”.
وخالل زيارة �إىل الهند ،برفقة رئي�س احلكومة الرتكية يف خريف  ،2008قال وزير الطاقة الرتكي
غولري �إن الهند �ستكون �رشيكا ً يف امل�رشوع الذي يفيدها .وقال �إن خط جيحان-الهند �سوف يخفف
عن م�ضيقي البو�سفور والدردنيل جزءا ً من ناقالت النفط ،كما �أنه �سيو�صل النفط �إىل الهند خالل
 19يوما ً بدالً من  46يوماً ،مقدار الرحلة البحرية عرب م�ضيق جبل طارق ور�أ�س الرجاء ال�صالح.
كما �سيكون اخلط نقطة حتول يف العالقات الهندية  -الرتكية .وال �شك �أن خط جيحان ع�سقالن
البحر الأحمر ،يف حال اكتماله� ،سي�شكل عامالً كبريا ً يف توثيق العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية ،كما
�أنه يعزز احل�ضور الإ�رسائيلي يف ال�رشق الأو�سط ،وعالقات “�إ�رسائيل” مع العامل ،ومع دول مثل
الهند ورو�سيا و�أذربيجان وتركمان�ستان ،وبع�ض دول جنوب �رشق �آ�سيا.
وعلى �صعيد اقت�صادي �آخر ،دخلت بع�ض اجلهات وال�رشكات الإ�رسائيلية على ّ
خط �رشاء بع�ض
امل�ؤ�س�سات الرتكية يف �إطار عمليات اخل�صخ�صة التي �أجريت �سنة  .2008وارتفع حجم العالقات
التجارية بني تركيا و”�إ�رسائيل” يف �سنة  2008عنه يف �سنة � ،2007إذ بلغت ال�صادرات الرتكية �إىل
“�إ�رسائيل” �سنة  2008حوايل  1.83مليار دوالر مقارنة بنحو  1.61مليار دوالر �سنة � ،2007أي
بزيادة قدرها  .%13.6فيما بلغت الواردات الرتكية من “�إ�رسائيل” �سنة  2008حوايل  1.62مليار
دوالر مقارنة بنحو  1.2مليار دوالر �سنة � ،2007أي بزيادة قدرها ( %35.1انظر جدول .13)4/1
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عوامل التوا�صل مع “�إ�رسائيل”:
هناك عوامل دفعت باجتاه تعزيز العالقات بني تركيا و“�إ�رسائيل” يف �سنة  ،2008كان �أبرزها
انفجار ال�رصاع ب�شكل عنيف بني القوات الرتكية وحزب العمال الكرد�ستاين .وهنا ت�شعر تركيا
باحلاجة �إىل “�إ�رسائيل” كم�صدر لبع�ض املعدات الع�سكرية املهمة؛ لر�صد حركة املقاتلني الأكراد،
ومن ذلك احلاجة لطائرات جت�س�س من دون دون طيار ،التي تنتجها “�إ�رسائيل” ،واملناظري الليلية،
واملعلومات اال�ستخباراتية .وكلما ت�صاعد النزاع الرتكي  -الكردي ارتفعت حرارة االت�صاالت بني
�أنقرة وتل �أبيب ،ولهذا �صلة مبا�رشة مبوقف اجلي�ش الرتكي �أكرث منه موقف ال�سلطة ال�سيا�سية يف
�أنقرة.
ورمبا لعب ا�ضطالع تركيا بدور الو�سيط بني �سورية و”�إ�رسائيل” دورا ً يف عدم ت�صعيد املوقف
الرتكي من “�إ�رسائيل” ،بل �أي�ضا ً تعزيز هذه العالقات من �أجل �إجناح الو�ساطة .لكن ما ح�صل يف
نهاية �سنة  2008من عدوان �إ�رسائيلي على غزة ،ه ّز بعنف الآمال الرتكية ب�ش�أن الرغبة الإ�رسائيلية
يف امل�ضي يف عملية ال�سالم ،وبالتايل حتقيق �إجناز تركي �إقليمي ،بل دويل كبري على هذا ال�صعيد.
وانطالقا ً من الر�ؤية الرتكية لطبيعة العالقات مع “�إ�رسائيل” يف كونها مفتاحا ً لل�ضغط على البيت
الأبي�ض ،فقد وجدت تركيا حاجة �إىل اللوبي اليهودي يف �أمريكا ملنع مترير قانون يعرتف بـ”الإبادة”
الأرمنية يف الكوجنر�س ،وهو جهد �أرمني بلغ ذروته يف نهاية �سنة  2007و�سنة .2008
وال �شك �أن ال�صعوبات التي م ّر بها حزب العدالة والتنمية �سنة  2008من ناحية الدعوى حلظره
�أمام املحكمة الد�ستورية ،وحتركه الكثيف على ال�صعيد اخلارجي ،وال �سيما الأوروبي والأمريكي
ملمار�سة �ضغوط على القوى املناوئة له يف الداخل؛ كانت من عوامل عدم تعري�ض العالقات مع الغرب
وتاليا ً “�إ�رسائيل” لأية خ�ضات ت�ضعف موقف احلزب وو�ضعه يف الداخل الرتكي.
وميكن القول �إنه على الرغم من التوتر الكبري الذي �ساد العالقات الرتكية الإ�رسائيلية يف نهاية
�سنة  2008ومطلع �سنة 2009؛ ف�إن هذه العالقات �ست�ستمر على م�ستوى جيّد ،نظرا ً للطبيعة املركبة
لهذه العالقة ،ونظرا ً حلاجة كل منهما للآخر يف العديد من امللفات املوروثة ،وال �سيما �أن “�إ�رسائيل”
ال ميكن �أن تف ّرط بخ�سارة بلد م�سلم كبري مثل تركيا ،مهما كانت �سلبية املواقف التي ميكن �أن
تتخذها ال�سلطة يف تركيا من “�إ�رسائيل”.
كما �أن تركيا يف ظ ّل ال�سيا�سة املوروثة املر�سومة ،والتي ما تزال قائمة يف كيفية معاجلة بع�ض
امللفات مثل امل�س�ألة الكردية والأرمنية والت�سلح والدخول �إىل االحتاد الأوروبي� ،ستبقى ت�شعر
باحلاجة �إىل “�إ�رسائيل” كمفتاح �أو م�صدر للتزود بقدرات ال متتلكها تركيا.
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�أما على ال�صعيد الفل�سطيني ف�إن ال�سقف الرتكي الر�سمي �سيبقى مرتفعا ً على ال�صعيد الوجداين
والعملي ،مبعزل عن درجة هذا التعاطي ما دام حزب العدالة والتنمية يف ال�سلطة .ولن ترتدد
تركيا يف �أن تكون جزءا ً من �أي ح ّل �أو ت�سوية للو�ضع يف غزة �أو فل�سطني ،وهو �أمر ال يعار�ضه ال
الفل�سطينيون وال “�إ�رسائيل” .غري �أن قدرة تركيا على �أن تكون ر�أ�س حربة يف جهود للتوفيق بني
ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س� ،أو للت�سوية بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني هي مو�ضع �ش ّك يف ظ ّل
االنق�سامات العربية ،وا�ستمرار امل�رشوع الإ�رسائيلي اال�ستيطاين الراف�ض لعملية �سالم عادلة .لكن،
ال �ش ّك �أن تركيا �ستبقى حاجة للجميع� ،سواء على امل�سار الفل�سطيني� ،أم الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني،
�أم الإ�رسائيلي  -ال�سوري ،على الأقل يف جانبها اللوج�ستي.
كانت �سنة  2008هي �سنة قطاع غزة من دون منازع ،وهي �سنة الت�ضامن
ال�شعبي العربي والإ�سالمي والدويل مع فل�سطني ،من خالل ما جرى
للقطاع؛ فقد بد�أت ال�سنة بح�صار �سيا�سي واقت�صادي ومتويني �إ�رسائيلي
لغزة و�أهلها وقواها ال�سيا�سية ،خا�صة حركة حما�س بعد �سيطرتها على القطاع منذ �سنة ،2007
لتنتهي بحرب وح�شية ح�صدت منذ �أيامها الأوىل مئات ال�شهداء ،معظمهم من الأطفال والن�ساء.

ثالث ًا� :إيران

كانت �إيران منذ �أيام احل�صار الأوىل قد اتخذت املواقف املنددة ،وكان الأمر طبيعيا ً يف �إطار
�سيا�سات �إيران املعلنة والر�سمية املعادية لـ”�إ�رسائيل” ،وامل�ؤيدة حلركة حما�س خا�صة ،وحلركة
املقاومة �ض ّد “�إ�رسائيل” عامة .فها هو الرئي�س حممود �أحمدي جناد Mahmoud Ahmadinejad
ير ّد على التهديدات الإ�رسائيلية باغتيال رئي�س احلكومة الفل�سطينية �إ�سماعيل هنية ،باتهام النظام
الإ�رسائيلي مبمار�سة الإرهاب ،وينطلق من هذا املوقف ليدين الدول الغربية و�أدعياء حقوق
الإن�سان ،و�أ�صحاب ال�شعارات التي تنادي باحلرية ،والتي “تلتزم ال�صمت وهي ت�سمع تهديدات
�إ�رسائيلية بحق رئي�س حكومة انتخب ب�شكل دميقراطي” .14ومل يرتدد الرئي�س الإيراين يف معظم
املنا�سبات ،التي حتدث فيها عن “�إ�رسائيل” وعن الق�ضية الفل�سطينية ،من تكرار مواقفه نف�سها
التي ي�ؤكد فيها �أن “كيان �إ�رسائيل فقد فل�سفة وجوده” و�أن “دعم الفل�سطينيني واجب ديني” .كما
قال “�إن ال�صهاينة لن يجنوا �شيئا ً من وراء �أعمالهم الإجرامية ،وعليهم اخل�ضوع لإرادة ال�شعب
الفل�سطيني” ،الذي دعاه �أحمدي جناد �إىل “ال�صرب والتوكل على اهلل” .15وما كان يق�صده الرئي�س
الإيراين من �أعمال �إجرامية هو احل�صار من جهة ،وعمليات الق�صف واالغتياالت التي مل تتوقف
على غزة من جهة ثانية .كان احل�صار بالن�سبة �إىل امل�س�ؤولني الإيرانيني فر�صة للت�أكيد على مواقفهم
من الكيان ال�صهيوين؛ فالرئي�س �أحمدي جناد يدعو الغرب �إىل “تقبل فكرة انتهاء حياة ال�صهيونية
عاجالً �أو �آجالً” ،ون�صح الدول الغربية بالتخلي عن الكيان ال�صهيوين “الذي انتهى” ،وقال �إن
“الذين يدعمون ال�صهاينة املجرمني يجب �أن يعرفوا �أن �أيام املحتل معدودة”.16
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ون�سبت وكالة الأنباء الإيرانية �إىل م�ساعد وزير اخلارجية يف �ش�ؤون التدريب والأبحاث منو�شهر
حممدي  Manouchehr Mohammadiت�أكيده “على عدم �إيجاد دولتني يف فل�سطني ،و�أن املجتمع
الدويل لي�س �أمامه خيار �إال ا�ستمرار جرائم الكيان ال�صهيوين� ،أو القبول باال�ستفتاء” .وو�صف
حممدي “التطورات واالنتهاكات ال�صهيونية يف فل�سطني ب�أنها �أهم حادث يف ال�رشق الأو�سط والأمة
الإ�سالمية والعامل” ،17يف حني �أكد وزير الدفاع الإيراين العميد م�صطفى جنار “�أن اجلرائم التي
ترتكبها �إ�رسائيل يف غزة ،يف ظ ّل الدعم الأمريكي وال�صمت العاملي املطبق ،ت�شكل ت�صديقا ً بارزا ً
الزدواجية املعايري لدى الأ�رسة الدولية”.18
مع ا�ستمرار احل�صار وتفاقم الأزمة الإن�سانية يف قطاع غزة ،تطورت املواقف الإيرانية؛ فبد�أ
الرتكيز على ما ترتكبه القوات ال�صهيونية من جمازر بحق ال�شعب الفل�سطيني ،ثم تكررت املواقف
ب�ش�أن زوال “�إ�رسائيل” ،والدعوة �إىل اال�ستفتاء لتقرير م�صري فل�سطني وال�شعب الفل�سطيني ،ر ّدا ً
على الدعوات �إىل الدولة اليهودية ،ثم انتقل االحتجاج على احل�صار �إىل الدعوة �إىل ك�رسه ،ثم �إىل
اتهام الواليات املتحدة بالتواط�ؤ مع “�إ�رسائيل” يف قتل الفل�سطينيني ،و�صوالً �إىل دعوة م�رص �إىل
التعاون لتقدمي امل�ساعدات �إىل الفل�سطينيني ،قبل �أن تعود �إيران �إىل اتهامها بالتواط�ؤ مع “�إ�رسائيل”
يف احل�صار على غزة .وقد ت�سبب هذا االتهام يف عودة التوتر �إىل العالقات الإيرانية امل�رصية ،التي ما
تزال �إىل اليوم تفتقد التبادل الدبلوما�سي بني البلدين ،خالفا ً لكل الدول العربية الأخرى .و�سي�ستمر
تبادل االتهام بني �إيران وم�رص على قاعدة اخلالف حول ما يجري يف غزة ،وحول �أ�سباب احل�صار،
وحول املواقف من حركة حما�س ومن العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،وقد تطورت املواقف الإيرانية
ب�ش�أن ما يجري يف غزة يف الأ�شهر الأوىل للح�صار من خالل:
 .1الدعوة �إىل اجتماع �إ�سالمي طارئ لبحث جرائم “�إ�رسائيل”؛ فقد طلب وزير اخلارجية
الإيراين منو�شهر متكي  Manouchehr Mottakiمن �أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
�أكمل الدين �إح�سان �أوغلو الدعوة ،وعلى وجه ال�رسعة� ،إىل عقد م�ؤمتر طارئ لوزراء خارجية
الدول الأع�ضاء ،بهدف “درا�سة اجلرائم �ض ّد الب�رشية التي يرتكبها الكيان ال�صهيوين يف
قطاع غزة” .واعترب متكي �أن البحث عن حلول “منا�سبة و�رسيعة للح ّد من جرائم الكيان
ال�صهيوين الوح�شية هي �أحد الأ�سباب الأخرى لطلبه عقد االجتماع الطارئ” .19وقال املتحدث
با�سم احلكومة الإيرانية غالم ح�سني �إلهام �“ Gholam Hossein Elhamإن �إ�رسائيل تعمل
على حتويل غزة �إىل هولوكو�ست �أخرى” .20و�أعلن الرئي�س الإيراين “�أن �إ�رسائيل �سيتم
اقتالعها ،و�أن قادتها �سيحاكمون” ،يف تعليق على العدوان امل�ستمر على غزة ،و�أ�ضاف يف
حديث �إىل التلفزيون الإيراين “�سبق وقلت �إن املحرقة الفعلية حت�صل يف فل�سطني ...كل طفل
يقتل يف الأرا�ضي الفل�سطينية �سيت ّم القيام بتحرك ق�ضائي لك�شف امل�س�ؤولني عن هذا الأمر،
عليهم �أن يعلموا �أنهم �سيالحقون واحدا ً تلو الآخر” .و�أكد جناد �أن غزة لي�ست �سوى بداية،
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و�أن “�إ�رسائيل تواجه الهزمية و�سيت ّم اقتالعها” .21ويف �إطار التحري�ض �ض ّد “�إ�رسائيل”
وممار�ساتها يف غزة ،خ�ص�صت بع�ض املنظمات يف �إيران جائزة كربى ملن يقت�ص من القادة
الإ�رسائيليني الثالثة الذين ّ
مت ت�شخي�صهم ب�أنهم وراء عمليات الإبادة لل�شعب الفل�سطيني
واغتيال املجاهدين ،وهم� :إيهود باراك ،ومئري داغان  Meir Daganرئي�س املو�ساد ،وعامو�س
يادلني  Amos Yedlinرئي�س ا�ستخبارات اجلي�ش.22
ومن الالفت للنظر يف املواقف والت�رصيحات الإيرانية الت�أكيد الدائم على �ضعف الكيان
ال�صهيوين ،ودخوله مرحلة الرتاجع وال�ضعف واالنحالل ،و�أن م�صريه الزوال ،وتكررت
على ل�سان �أكرث من م�س�ؤول �سيا�سي وع�سكري يف �إيران م�صطلحات مثل “الع ّد التنازيل”،
و”زوال �إ�رسائيل” ،و”حمو �إ�رسائيل” ،و”اقتالع �إ�رسائيل” ،و”هزمية �إ�رسائيل” ،و”انتهاء
الكيان ال�صهيوين” ،و”اجلرثومة القذرة” ،و”احليوان املتوح�ش” ،و”الكيان امل�صطنع”.
 .2اتهام الواليات املتحدة ب�أنها �رشيك مع “�إ�رسائيل” يف اغتيال قادة حما�س؛ فقد قال رئي�س
جمل�س ال�شورى الإيراين ال�سابق غالم علي حداد عادل Gholam Ali Haddad Adel
يف �“ 2008/2/21إن �أمريكا قامت مع �إ�رسائيل بتنظيم عمليات �إرهابية الغتيال القادة
الفل�سطينيني”.
 .3املطالبة بك�رس احل�صار ،وقد بد�أ الأمر مبطالبة الدول الإ�سالمية م�ساعدة احلكومة امل�رصية
يف هذا املو�ضوع ،مع الت�أكيد على خيار املقاومة “لإنقاذ ال�شعب الفل�سطيني”؛ فقد دعا املر�شد
الإيراين ال�سيد علي خامنئي  Ali Khameneiالبلدان الإ�سالمية لك�رس احل�صار عن قطاع
غزة ،وم�ساعدة �شعب م�رص وحكومته يف هذا املجال يف �ضوء م�س�ؤوليتهما التاريخية الكربى
يف هذا املو�ضوع ،وحذر خامنئي احلكومات الإ�سالمية من �أن تتحول كبع�ض الأطراف� ،إىل
�أداة �ض ّد الفل�سطينيني يف غزة .وقال �إن املقاومة هي اخليار الوحيد لإنقاذ ال�شعب الفل�سطيني،
داعيا ً “الفل�سطينيني حلفظ وحدتهم والتفافهم حول حكومتهم املنتخبة” .23كذلك توقع ع�ضو
جمل�س اخلرباء �أحمد خامتي  Ahmad Khatamiر ّدا ً قويا ً من حركة املجاهدين على ح�صار
غزة ،ور�أى �أن من تبعات زلزال فينوغراد هو الهجوم الوح�شي على قطاع غزة ،وقال �إن على
“�إ�رسائيل” �أن تتوقع حركة قوية من املجاهدين الفل�سطينيني ر ّدا ً “على ح�صار غزة ،وتكرار
االعتداءات الوح�شية على القطاع”.24
 .4الر ّد على مقولة تبعية حما�س لإيران ،من خالل الت�أكيد على ا�ستقاللية احلركة؛ فقد قال
املتحدث با�سم اخلارجية الإيرانية حممد علي ح�سيني  ،Mohammad Ali Hosseiniر ّدا ً على
ت�رصيحات امللك عبد اهلل الثاين التي قال فيها �إن قادة حما�س رهن �إ�شارة �إيران “�إن قرارات
حما�س لي�ست خا�ضعة لأوامر �أي دولة ،ومن امل�ؤ�سف �أن بع�ض الدول العربية يف املنطقة تت�أثر
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�أحيانا ً ب�سيا�سات �أمريكا و�إ�رسائيل وتغ�ض الطرف عن م�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،ويع ّد
هذا النوع من التوجه نوعا ً من �سيا�سة �إلقاء اللوم على الآخرين ،وال يتطابق مع احلقائق على
ال�ساحة الفل�سطينية”.25
 .5الدعوة �إىل ا�ستفتاء �شامل يف الأرا�ضي املحتلة حلل م�شكلة الق�ضية الفل�سطينية و“�إ�رسائيل”؛
فقال م�ست�شار الرئي�س الإيراين جمتبى ثمرة ها�شمي �“ Mojtaba Samareh Hashemiإن
وجهة نظر �إيران �إزاء الق�ضية الفل�سطينية و�إ�رسائيل هي �إجراء ا�ستفتاء �شعبي ،ي�شرتك فيه
الفل�سطينيون يف الأرا�ضي املحتلة �سواء كانوا من امل�سلمني �أو اليهود �أو امل�سيحيني� ،إ�ضافة
�إىل الالجئني الفل�سطينيني يف جميع �أنحاء العامل ،خا�صة يف لبنان و�سورية والأردن .و�أي
نتيجة يتمخ�ض عنها يجب �أن يقبل بها املجتمع الدويل” .26وكرر الفكرة نف�سها ناطق نوري
 ،Nateq Nouriم�ست�شار املر�شد ال�سيد علي خامنئي ،معتربا ً �أن �إجراء انتخابات يف فل�سطني
هو ال�سبيل الوحيد حلل امل�شكلة الفل�سطينية ،متهما ً الأمريكيني بالوقوف يف وجه �إجراء مثل
هذه االنتخابات .27ومن املعلوم �أن فكرة االنتخابات التي �أخذت طريقها �إىل �أدبيات امل�س�ؤولني
الإيرانيني هي مبثابة حل وخمرج قانوين ،يبعد عنهم تهمة العداء لليهودية ولل�سامية ،التي
يلج�أ �إليها الغرب ،عندما تت ّم الدعوة �إىل زوال “�إ�رسائيل” �أو �إىل الق�ضاء عليها.
 .6دعم حما�س والت�أكيد على �رشعية املقاومة وا�ستمرارها؛ فقد ر�أى �أمني عام املجل�س الأعلى
للأمن القومي� ،سعيد جليلي  ،Saeed Jaliliخالل ا�ستقباله يف طهران رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س خالد م�شعل “�أن املقاومة وال�صمود ال�شامل والواعي لل�شعب الفل�سطيني جدير
رس جناح حما�س يتمثل يف �صيانتها بجد حلقوق ال�شعب الفل�سطيني” .كما
باالحرتام ،و�أن � ّ
قال املر�شد الأعلى يف املنا�سبة نف�سها �إن الكيان ال�صهيوين بات عاجزا ً عن مواجهة ال�شعب
الفل�سطيني داعيا ً �إىل موا�صلة املقاومة .وو�صف خامنئي املواقف التي تتخذها قيادة حما�س،
ورئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية ب�أنها �شجاعة ،وتبعث على الأمل والفرح وال�رسور ،وندد
باحل�صار الال�إن�ساين املفرو�ض على غزة ،وعمليات القتل التي يتعر�ض لها الأطفال يومياً .ثم
�أعلن املر�شد يف ت�رصيح الفت الدعم املبا�رش حلما�س ووقوف �إيران �إىل جانبها يف غزة ،وهو
مبثابة ر ّد على القوى الأخرى العربية وغري العربية التي حتا�رص حما�س ،وتريد تقوي�ض
حكمها يف القطاع؛ فقال يف خطبة �صالة عيد الفطر يف  2008/10/2بعد ت�أكيده �أن ال�صهاينة يف
طريقهم �إىل االنهيار وال�ضعف�“ :إن �إيران �ستقف �إىل جانب حكومة حما�س يف غزة” ،وا�صفا ً
رئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية باملجاهد ،داعيا ً �إىل “ت�ضافر اجلهود واملزيد من الت�ضامن
لن�رصة ال�شعب الفل�سطيني” .28وحذر يف املنا�سبة نف�سها من جميع �أ�شكال الطائفية والتفرقة
بني امل�سلمني ،لأن العدو ال يفرق بينهما ،داعيا ً العامل الإ�سالمي �إىل “ت�ضافر اجلهود ،واملزيد
من الت�ضامن لن�رصة ال�شعب الفل�سطيني” .وكرر الرئي�س �أحمدي جناد املوقف نف�سه،
186

الق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي
وبو�ضوح الفت ،بقوله�“ :إن بالده �ست�ستمر يف دعم حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س حتى
تنهار �إ�رسائيل” ،و�إن �إيران “تعترب دعمها للفل�سطينيني واجبا ً قوميا ً ودينياً ،و�ستقف �إىل
جانب الفل�سطينيني حتى عيد الن�رص الأكرب ،وهو انهيار النظام ال�صهيوين”.
 .7انتقاد احلكومة امل�رصية ال�ستمرارها يف �إغالق معرب رفح؛ مما �أدى �إىل عودة التوتر ال�شديد يف
عالقات البلدين ،خا�صة على م�ستوى الت�رصيحات واالتهامات املتبادلة ،وقد انتقل املوقف
الإيراين من انتقاد ال�سيا�سة امل�رصية �إىل انتقاد بع�ض الدول العربية التي ت�شارك يف ح�صار
رئي�س م�صلحة ت�شخي�ص النظام ،ها�شمي رف�سنجاين
غزة �أو ت�صمت عما يجري لها؛ فح ّمل
ُ
 ،Hashemi Rafsanjaniاحلكوم َة امل�رصية م�س�ؤولية �إغالقها معرب رفح بوجه �أهايل غزة
“املظلومني ،وتفجري الأنفاق التي ميرون منها”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (�إرنا) ) Islamic Republic News Agency (IRNAعن
رف�سنجاين قوله يف خطبة �صالة عيد الأ�ضحى“ :ال �أدري كيف يتحمل امل�رصيون رغم
ما�ضيهم احل�ضاري والإ�سالمي �إغالق حدودهم بوجه �إخوانهم” ،وو�صف الو�ضع يف غزة
بالكارثي ،و�أكد �أن غ�ضب امل�سلمني “�سينفجر ليحرق ال�صهاينة ،و�أن العار �سيالحق الدول
الإ�سالمية التي تقاع�ست عن ن�رصة �إخوانهم الفل�سطينيني” ،وتبعه يف املوقف نف�سه علي
�أكرب حمت�شمي  ،Ali Akbar Mohtashemiالأمني العام مل�ؤمتر دعم ال�شعب الفل�سطيني،
عندما قال “�إن م�س�ؤولية العدوان تقع على عاتق الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك” ،وقال
ب�أن مبارك “كان على علم م�سبق بالعدوان على غزة” ،وطالب “مبحاكمة بع�ض الر�ؤ�ساء
والزعماء العرب والرئي�س الأمريكي وزعماء �إ�رسائيل”.
ومما زاد من �شقة اخلالف امل�رصي الإيراين �أن التظاهرات الغا�ضبة التي خرجت �إىل ال�شوارع
يف طهران ا�ستنكارا ً ملا يجري يف غزة �أن بع�ضها هاجم مكتب رعاية امل�صالح امل�رصية،
ومنعتهم ال�رشطة من الدخول �إليه .علما ً ب�أن التظاهرات واالعت�صامات ح�صلت �أي�ضا ً
�أمام �أكرث من � 25سفارة عربية و�أجنبية� ،شاركت يف م�ؤمتر حوار الأديان الذي دعت �إليه
ال�سعودية ،وعقد يف نيويورك يف نهاية �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب  .2008ون�سب الطالب
�إىل احلكومة امل�رصية “منع امل�ساعدات الإن�سانية وقوافل الإغاثة من الدخول �إىل غزة”،
واتهموها بـ“التعاون مع �إ�رسائيل يف فر�ض احل�صار ،وارتكاب املجازر �ض ّد الأطفال والن�ساء
الفل�سطينيني” .مل تت�أخر الدبلوما�سية امل�رصية كثريا ً يف الر ّد على املواقف الإيرانية ،وتبعتها
امل�ؤ�س�سة الإعالمية الر�سمية يف الهجوم املبا�رش على �إيران ،وعلى �سيا�ستها يف املنطقة،
وا�ستدعت وزارة اخلارجية رئي�س مكتب رعاية امل�صالح الإيرانية يف القاهرة ،و�أبلغته احتجاج
م�رص وا�ستياءها ال�شديد “�إزاء ما د�أبت عليه بع�ض الدوائر الإيرانية من ترتيب مظاهرات �أمام
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مقر البعثة الدبلوما�سية مل�رص يف طهران” .وو�صف بع�ض الكتاب وال�صحفيني امل�رصيني ،مثل
رئي�س حترير جريدة اجلمهورية حممد علي �إبراهيم ،ما فعله الطالب الإيرانيني ب�أنه “�سفالة
وقلة �أدب” ،و�أ�ضاف “منذ �أن تدخلت �إيران �إىل جوار حركة حما�س ،ودفعت مرتبات باهظة
�إىل امل�س�ؤولني فيها؛ وال�رصاع العربي – الإ�رسائيلي يزداد �صعوبة ،كانت الدولة الفل�سطينية
على و�شك �أن ُتعلَن لوال تعنت �إ�رسائيل ،واالن�شقاق الداخلي الفل�سطيني الذي نظمته ومولته
و�شجعت عليه طهران”.29
كما رف�ضت م�رص بطبيعة احلال انتقادات امل�س�ؤولني الإيرانيني لها؛ فقال املتحدث با�سم
وزارة اخلارجية امل�رصية�“ :إن م�رص ال تقبل املزايدة عليها ،من �أي طرف كان ،يف ما يتعلق
بالق�ضية الفل�سطينية ،خا�صة و�أن تاريخها يف دعم هذه الق�ضية معروف للجميع ،وال يحتاج
�إىل �إقرار من �أحد” .يف حني قال ،رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شورى امل�رصي،
حممد ب�سيوين�“ :إن �إيران ال تريد ا�ستمرار الدور املحوري مل�رص يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
الذي يهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار والتنمية” .لكن ذلك مل مينع ا�ستمرار االت�صاالت من �أجل
الدعوة من اجلانب الإيراين �إىل عقد اجتماع لرتويكا احتاد الربملانات الإ�سالمية “من �أجل
بحث مو�ضوع احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة الفل�سطيني” .فات�صل علي الريجاين
 ،Ali Larijaniرئي�س جمل�س ال�شورى الإيراين ،بنظريه �أحمد فتحي �رسور لهذا الغر�ض،
وكذلك ات�صل وزير اخلارجية منو�شهر متكي من �أجل �إر�سال امل�ساعدات �إىل غزة عرب معرب
رفح .لكن علي الريجاين انتقد �أي�ضا ً احلكومة امل�رصية ب�شدة ال�ستقبالها ت�سيبي ليفني
وزيرة اخلارجية الإ�رسائيلية ،معتربا ً “�أن بالده واجهت �أمريكا وحدها ،فيما كانت الدول
املطلة على اخلليج ت�ساند وا�شنطن ،و�أخرى تلتزم ال�صمت” .وقال “�إننا نفتخر ب�أننا ندعم
حما�س وحزب اهلل ،وليخجل الذين يت�صورون �أن ب�إمكانهم �أن يركعوا �شعبا ً من خالل فر�ض
احل�صار عليه”.30
ومع بداية العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف نهاية �سنة  2008ارتفعت حدة االنتقادات الإيرانية
للدول العربية ،وزادت مطالبتها الدول الإ�سالمية بالتحرك لوقف هذا العدوان؛ فقال مر�شد الثورة
ال�سيد علي خامنئي “�إن �سكوت وت�شجيع بع�ض الأنظمة العربية ،التي تدعي الإ�سالم ،عن جرائم
�إ�رسائيل هي امل�صيبة الأكرب” .ودعا علماء الأزهر �إىل “�إعالء كلمة احلق ،ودق ناقو�س اخلطر ،الذي
يهدد الإ�سالم” ،مطالبا ً “امل�سلمني بن�رصة ال�شعب الفل�سطيني” .كما توجه ال�سيد خامنئي �إىل منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،فدعاها �إىل القيام بواجبها التاريخي يف مواجهة “�إ�رسائيل” وحماكمة ر�ؤ�سائها
املجرمني ومعاقبتهم .31و�أ�ضاف “�أن من واجب جميع املجاهدين الفل�سطينيني وامل�ؤمنني يف العامل
الإ�سالمي الدفاع عن الن�ساء والأطفال العزل يف غزة ،و�سيكونون يف مراتب ال�شهداء �إذا ما قتلوا”.32
وبالإ�ضافة �إىل حماوالت �إر�سال امل�ساعدات الإن�سانية والطبية �إىل القطاع املحا�رص33؛ فقد �أدانت �إيران
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بقوة احلرب الإ�رسائيلية على غزة ،وكذلك ال�صمت الدويل ،وطالب املتحدث با�سم خارجيتها ح�سن
ق�شقاوي “ Hassan Kashkawiاملجتمع الدويل [ال] �سيما جمل�س الأمن ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
بالتحرك ،ملنع الكيان ال�صهيوين من اال�ستمرار يف ارتكاب جرائمه الوح�شية �ض ّد الفل�سطينيني”.34
وخرجت التظاهرات يف العا�صمة طهران تنديدا ً بالعدوان� ،شارك فيها م�س�ؤولون �إيرانيون ،وقيادات
رفيعة امل�ستوى يف اجلي�ش وحر�س الثورة الإيراين ،وخرجت تظاهرات مماثلة يف املدن الإيرانية
الأخرى .35وفتحت جمموعة من رجال الدين باب التطوع ملحاربة النظام ال�صهيوين “�إما يف املجال
الع�سكري �أو املايل� ،أو جمال الدعاية” ،36وتتابعت املواقف نف�سها على ل�سان �أكرث من م�س�ؤول �إيراين
من ال�شيخ ها�شمي رف�سنجاين �إىل وزير اخلارجية منو�شهر متكي .و�أر�سلت بعثة �إيران �إىل الأمم
املتحدة ر�سالة عاجلة �إىل رئي�س جمل�س الأمن طالبت فيها باتخاذ خطوات عاجلة “ملواجهة جرائم
الكيان ال�صهيوين يف غزة ،ولإنهاء عمليات القتل �ض ّد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني”.37
لكن عام احل�صار على غزة مل يقلل من �أهمية املفاو�ضات ال�سورية – الإ�رسائيلية غري املبا�رشة،
ومن التوقعات التي ارتبطت بتلك املفاو�ضات ،وبت�أثرياتها املحتملة على حركات املقاومة يف فل�سطني
�أو يف لبنان ،خا�صة و�أن “�إ�رسائيل” كانت تقول عالنية �إنها ت�ستهدف من تلك املفاو�ضات ،ومن
ال�سالم مع �سورية ،عزل هذه الأخرية عن �إيران وعن حما�س وحزب اهلل ،بحيث ي�ؤدي هذا ال�سالم
�إىل �إنهاء ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط .وهي الفكرة نف�سها التي دعا �إليها ريت�شارد ها�س Richard
 Haassومارتن �إنديك  Martin Indykيف درا�ستهما “بعيدا ً عن العراق :ا�سرتاتيجية �أمريكية
جديدة يف ال�رشق الأو�سط” Beyond Iraq: A New U.S. Strategy for the Middle East
ن�رشت على موقع تقرير وا�شنطن ،حيث دعا الكاتبان الإدارة اجلديدة �إىل “بذل املزيد من اجلهود
للتو�صل �إىل اتفاق �سالم بني �إ�رسائيل وجريانها العرب ،ال �سيما على اجلانب ال�سوري ،انطالقا ً من
�أن ال�سالم على هذا اجلانب �سوف يحد من الدور الإيراين �إقليميا ً”؛ فال�سالم بني تل �أبيب ودم�شق
�سيعمل بح�سب تلك الدرا�سة على “�إحداث انف�صال يف ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني طهران ودم�شق،
بالإ�ضافة �إىل تقوي�ض الدعم الإيراين لقوى املقاومة الفل�سطينية واللبنانية” .ويخل�ص الكاتبان �إىل
�أن اجلهود الأمريكية حلل الأزمة النووية الإيرانية ،والتو�صل �إىل اتفاق �سالم �سوري � -إ�رسائيلي،
و�آخر فل�سطيني � -إ�رسائيلي ،يجب �أن تكون متزامنة ،لأن “التقدم يف �أحد تلك امللفات يدفع بالتقدم
يف امللفني الآخرين” .لكن اندالع احلرب على غزة �أدى �إىل جتميد املفاو�ضات من اجلانب ال�سوري،
ومن الالفت للنظر �أن �إيران مل تهاجم املفاو�ضات ال�سورية الإ�رسائيلية غري املبا�رشة؛ �إما لأنها
كانت تعلم متاما ً �أن �سورية لن تتخلى عن حتالفها معها ومع حركات املقاومة الأخرى ،حتى لو
ا�سرتجعت اجلوالن ،و�إما لأنها كانت تتوقع �أال ت�ؤدي املفاو�ضات �إىل �أي تقدم كما جرى يف مرات
�سابقة .وبالتايل مل يكن من املفيد �إظهار التباين يف الر�أي مع احلليف اال�سرتاتيجي (�سورية) يف
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الوقت الذي يبدو فيه م�رشوع التفاو�ض غري م�ضمون النتائج �أو اال�ستمرارية ،كما ك�شفت الحقا ً
احلرب على غزة.

وعلى الرغم من االن�شغال الإقليمي والدويل بح�صار غزة؛ ف�إن التهديد املتبادل الإيراين
الإ�رسائيلي مل يتوقف يف �سنة  ،2008وذهبت كثري من التحليالت �إىل القول ب�أن “�إ�رسائيل” �ستغتنم
الفرتة االنتقالية قبل ا�ستالم باراك �أوباما احلكم؛ لتوجه �رضبة خاطفة �إىل �إيران تق�ضي بها على
برناجمها النووي �أو ت�ؤخره �سنوات عدة .فاتهم الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز �إيران ب�أنها
“حتتل مركزا ً حموريا ً يف العنف والتع�صب” ،واتهمها ب�أنها “ق�سمت لبنان من خالل دعم حزب اهلل،
وب�أنها زرعت الفتنة يف �صفوف الفل�سطينيني من خالل دعمها حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
التي فر�ضت �سيطرتها على قطاع غزة يف يونيو /حزيران  .38”2007وكذلك اعتربت وزيرة
اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س �أن حما�س تقاتل بالوكالة عن �إيران ،التي ت�سعى المتالك
قنبلة نووية لتدمري “�إ�رسائيل” ،وزعزعة ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط ،وقالت راي�س �إن الواليات
املتحدة �ستوا�صل جهودها لعزل حما�س .39و�أطلق امل�س�ؤولون الإيرانيون بدورهم ت�رصيحات
مقابلة ،فحمل الرئي�س الإيراين �أحمدي جناد “ال�صهاينة القتلة امل�س�ؤولية عن كل الأزمات” ،40ولوح
�آخرون بر ّد �ساحق يف حال فكرت “�إ�رسائيل” يف الهجوم على �إيران ،يف حني كرر �أكرث من م�س�ؤول
�إ�رسائيلي ا�ستعداد بالده ل�ش ّن هجوم على �إيران منعا ً لتهديدها النووي.
هكذا انق�ضت �سنة  2008مثلما بد�أت ،غزة يف قلب احلدث ثم يف قلب احلرب ،وحول ما يجري يف
غزة يت ّم اتخاذ املواقف العربية والإ�سالمية من التنديد باحل�صار �إىل التنديد باحلرب ،ومن ال�صمت
على احل�صار �إىل ال�صمت عن احلرب ،ويف احلالتني كانت �إيران من الدول التي بادرت مبكرا ً �إىل
�إعالن الدعم والت�أييد لف ّك احل�صار عن قطاع غزة ،و�إىل �إعالن الدعم الوا�ضح ال�ستمرار املقاومة
والت�شبث بها يف مواجهة االحتالل ،وخ�صو�صا ً حركة حما�س ،التي تقاتل العدوان الإ�رسائيلي.
و�ست�ستمر �إيران يف مواقفها املعادية لـ”�إ�رسائيل” ،و�ستتعر�ض ل�سيل من االتهامات والتهديدات،
و�سيعود التوتر �إىل بع�ض عالقاتها العربية ب�سبب ما جرى يف غزة ،لكن الرغبة الإ�رسائيلية بحرب
خاطفة على �إيران قبل ا�ستالم �أوباما احلكم يف الواليات املتحدة مل تتحقق ،فكانت احلرب على غزة
اعتقادا ً من “�إ�رسائيل” ب�أن الق�ضاء على حما�س وعلى حركة املقاومة الفل�سطينية �سوف ي�ضع امللف
الفل�سطيني حتت ال�سيطرة ،ويجعل الرئي�س الأمريكي اجلديد من جهة ثانية �أكرث ا�ستعدادا ً للرتكيز
على ملف �إيران النووي الذي يقلق “�إ�رسائيل” وتراه تهديدا ً وجوديا ً لها ولأمنها.
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وفقا ً لتقرير ن�رشته جريدة احلياة يف  ،2008/1/29ف�إن لقاء جمع
الرئي�س الباك�ستاين برويز م�رشف  Pervez Musharrafبوزير الدفاع
الإ�رسائيلي �إيهود باراك يف �أحد فنادق باري�س .وعلى الرغم من االدعاء
ب�أن اللقاء ح�صل “م�صادفة” يف بهو الفندق� ،إال �أن الطرفني اتفقا على عقد اجتماع يف اليوم التايل
ملناق�شة مو�ضوعات ال�سالح النووي الباك�ستاين ،وت�صاعد التطرف يف باك�ستان ،وال�سالح النووي
الإيراين!! وقد �أكدت م�صادر حكومية يف �إ�سالم �أباد ح�صول هذا اللقاء ،كما �أكدته �أي�ضا ًَ ال�صحف
الإ�رسائيلية ،ولكن مل تن�رش �أي جهة تفا�صيل ما دار بني الطرفني .ومع ذلك ،تربز ت�سا�ؤالت يف هذا
الإطار ،عن الأ�سباب التي دعت الرئي�س الباك�ستاين �إىل مناق�شة مثل هذه الأمور مع وزير الدفاع
الإ�رسائيلي “م�صادفة” ،بدل احلديث عن م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني؟ وما هي العالقة بني قدرات
باك�ستان �أو حتى �إيران النووية وم�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني؟ وهل كان وزير الدفاع الإ�رسائيلي
يحاول ال�ضغط على الرئي�س الباك�ستاين ،وعلى �أي �أ�سا�س ميكن لأي لوزير �إ�رسائيلي �أن ميار�س
ال�ضغط على باك�ستان؟ وهل كان الرئي�س الباك�ستاين ي�سعى �إىل م�ساعدة �سكان ك�شمري� ،أم �أنه
كان ي�سعى �إىل دعم مايل �إ�رسائيلي القت�صاد باك�ستان املتداعي؟ ويف كل الأحوال ،فمن الوا�ضح �أن
االجتماع مل يكن يخدم دور باك�ستان التقليدي يف دعم الق�ضية الفل�سطينية.

رابع ًا :باك�ستان

ويف وقت �سابق ،ن�رشت جريدة الأيام البحرينية يف عددها ال�صادر يف � 2008/1/4أن
ال�سلطات الباك�ستانية �أطلقت �رساح �أربعة فل�سطينيني من �سجن �أدياال  Adiala jailيف روالبندي
 ،Rawalpindiكانوا متهمني بالتورط يف خطف طائرة البان �أمريكان � Pan Americanسنة
 .1986ووفقا ً ملا ورد يف التقرير ،ف�إن املتهمني الأربعة كانوا حمكومني بال�سجن مدى احلياة،
ونقلت اجلريدة عن �إحدى املحطات التلفزيونية املحلية يف باك�ستان �أن الأربعة نقلوا على منت
طائرة تابعة للخطوط اجلوية القطرية ليت ّم �إر�سالهم �إىل فل�سطني .ويف �سياق مت�صل� ،أوردت
جريدة احلياة اجلديدة �أن بع�ض كتاب الأعمدة يف ال�صحافة الإ�رسائيلية �شعروا �أنه مع ا�ستقالة
الرئي�س الباك�ستاين برويز م�رشف ،خ�رست “�إ�رسائيل” �صديقا ً حقيقيا ً يف العامل الإ�سالمي .ويف
 ،2008/11/11الذكرى الرابعة لوفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات ،ن�رشت جريدة الفجر
الباك�ستانية  Dawnمقاالً عن مرياث عرفات امل�أ�ساوي ،وحملت حركة فتح م�سو�ؤلية انق�سام
الفل�سطينيني .ووفقا ً ملا ورد يف اجلريدة املذكورة ،ف�إن احلكومة الباك�ستانية كررت الدعوة �إىل
التطبيق الفوري لقرارات الأمم املتحدة املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية .ويف � ،2008/12/30أوردت
جريدة اخلليج �أن الرئي�س الباك�ستاين �آ�صف علي زرداري � Asif Ali Zardariأدان ب�شدة
االجتياح الإ�رسائيلي لقطاع غزة ،ونا�شد املجتمع الدويل التحرك من �أجل �إيجاد حل عادل للق�ضية
الفل�سطينية.
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طوال �سنة  ،2008عربت �إندوني�سيا ،وهي �أكرب بلد �إ�سالمي،
ب�شكل م�ستمر عن دعمها للفل�سطينيني .ويف ذكرى النكبة ،عقد
يف جامعة �إندوني�سيا م�ؤمتر حتت عنوان “احلرية وحق العودة:
فل�سطني و�ستون عاما ً من التطهري العرقي” Freedom and Right of Return: Palestine
 ،and 60 years of Ethnic Cleansingيف  .2008/5/15-14وقد عرب امل�ؤمتر عن دعمه املطلق
ن�ص الد�ستور الإندوني�سي الذي يقول“ :ملا كان
لل�شعب الفل�سطيني وللق�ضية الفل�سطينية ،مقتب�سا ً ّ
اال�ستقالل حقا ً لكل الأمم ،ف�إنه يجب �إزالة اال�ستعمار عن وجه الأر�ض؛ لأنه يتعار�ض مع العدالة
والطبيعة الإن�سانية” .41وقد ق ّدم علماء ومتخ�ص�صون من ع�رشين بلدا ً من �أنحاء العامل �أوراق عمل
يف امل�ؤمتر .كما �شارك يف امل�ؤمتر حاخامات يهود من الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة،
و�ضعوا �شارات مكتوب عليها باللغات الإنكليزية والعربية “يهودي ولكني ل�ست �صهيونيا ً”.
ويف تطور �آخر ،افتتح الرئي�س الإندوني�سي �سو�سيلو بامبانغ يودويونو Susilo Bambang
 Yudhoyonoم�ؤمترا ً �إفريقيا ً � -آ�سيويا ً حول فل�سطني ،نا�شد من خالله كل البلدان لتقدمي دعمها
للفل�سطينيني يف �رصاعهم مع الكيان ال�صهيوين .وقد ح�رض هذا امل�ؤمتر رئي�س الوزراء الفل�سطيني
�سالم فيا�ض.42

خام�س ًا� :إندوني�سيا

ويف منا�سبات خمتلفة خالل ال�سنة ،قالت منظمات �إندوني�سية ،حكومية وغري حكومية �إنها
�أر�سلت م�ساعدات �إن�سانية ل�سكان غزة عرب الهالل الأحمر الإندوني�سي .ويف نهاية العام ،ومع
اندالع احلرب الإ�رسائيلية على �شعب غزة� ،أدانت احلكومة الإندوني�سية “�إ�رسائيل” بعبارات �شديدة
اللهجة ،وذلك ح�سب ما ورد يف جريدة اخلليج .43ويف هذا الإطار ،ن�رشت وكالة رويرتز تقريرا ً مفاده
�أن جبهة حماة الإ�سالم  ،Islamic Defender Frontوهي منظمة �إندوني�سية �أهلية غري حكومية،
تنوي جتنيد حوايل �ألف متطوع من �أجل تدريبهم على القتال يف غزة .44وعلى الرغم من ف�شل هذه
املحاولة ،ب�سبب القانون الدويل� ،إال �أن داللة احلدث تك�شف عن تعلق امل�سلمني الإندوني�سيني بق�ضية
ال�شعب الفل�سطيني العادلة.
عربت احلكومة املاليزية عن دعمها املطلق لل�شعب الفل�سطيني.
و�إ�ضافة �إىل �إر�سال امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني ،وخ�صو�صا ً
�أهل غزة ،عربت ماليزيا عن دعمها جلهود امل�صاحلة بني الف�صائل
الفل�سطينية .فوفقا ً ملا ورد يف جريدة اخلليج يف  ،2008/1/31عرب وزير اخلارجية املاليزي حامد
البار  Hamid Albarعن ا�ستعداده للتو�سط بني فتح وحما�س من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية
بني الطرفني ،ولكن يبدو �أن هذا العر�ض مل َ
يحظ بالقبول على م�ستوى منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

�ساد�س ًا :ماليزيا
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ويف  ،2008/5/10نظمت �أمان ماليزيا  ،Aman Malaysiaواحلركة الدولية من �أجل عامل عادل
) ،International Movement for a Just World (JUSTوهما منظمتان �أهليتان ماليزيتان،
م�ؤمترا ً يف ذكرى النكبة ،يف قاعة االجتماعات يف مبنى اجلريدة ال�صينية “�سني �شو”  Sin Chewيف
كواالملبور ،حتت عنوان “�ستون عاما ً من ال�رصاع :نتذكر النكبة” .وخالل امل�ؤمتر� ،سلط �سيا�سيون
و�أكادمييون ال�ضوء على م�شكلة الفل�سطينيني امل�رشدين منذ �سنة  ،1948وعجز املجتمع الدويل عن
دعمهم .وقد تخلل امل�ؤمتر جمع تربعات من �أجل زراعة �أ�شجار زيتون يف فل�سطني.45
ومع نهاية �سنة  ،2008وبداية العدوان الإ�رسائيلي على الفل�سطينيني يف غزة ،دعا رئي�س الوزراء
املاليزي عبد اهلل �أحمد بدوي  Abdullah Ahmad Badawiاملجتمع الدويل �إىل بذل جهد م�شرتك من
�أجل �ضمان احلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني .وامتدح بدوي ال�شعب الفل�سطيني و�شجاعته
يف مواجهة “�إ�رسائيل” ،كما �أعلن عن دعم ماليزيا للفل�سطينيني؛ وذلك ح�سب ما ورد يف وكالة الأنباء
الوطنية املاليزية (برناما) ).46Malaysian National News Agency (BERNAMA
جدول  :4/1حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�سالمية (غري العربية) 2008-2005

(باملليون دوالر)
البلدان
تركيا

47

ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل:
2008

2007

2006

الواردات الإ�رسائيلية من:
2005

903.2 821.2 1,195.8 1,615.5

2008

2007

2006

2005

1,221.1 1,272.7 1,606.9 1,826.1

نيجرييا

303.4

205.1

78

47.4

1.5

0.2

0.2

0.7

كازاخ�ستان

158.5

99.6

64.3

47.9

3.6

3.3

2.2

3.6

�أذربيجان

129.4

82.6

28

5.4

0.3

0.2

0.6

0.4

ماليزيا

31.2

70.4

68.1

130.7

100.6

63.6

53.7

41

�أوزبك�ستان

23.3

25.6

12.2

6.2

2.7

2

1.2

1.3

الكامريون

18.1

8.9

13.6

5.7

0.5

0.2

0

0

�إندوني�سيا

15.8

17.6

12.9

14.1

293.5

89.3

87

43.6

�ساحل العاج

9.2

7.9

8.8

9

8.9

5

2.2

5.5

ال�سنغال

8.7

7.1

5.8

4.5

0.7

0.6

0

0.1

الغابون

2.7

1.1

1.4

0.8

0

0.2

1.5

1.4

تركمان�ستان

1.7

2.2

0.1

2.6

0.2

0.8

1

1.7
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ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل عدد من البلدان الإ�سالمية (غري العربية) ( 2008-2007باملليون دوالر)

الواردات الإ�رسائيلية من عدد من البلدان الإ�سالمية (غري العربية) ( 2008-2007باملليون دوالر)

كانت �سنة  2008ك�سابقاتها فيما يتعلق ب�سلوك العامل الإ�سالمي جتاه الق�ضية
الفل�سطينية ،حيث ا�ستمرت املواقف والت�رصيحات املتعاطفة مع ال�شعب
الفل�سطيني ،والراف�ضة لالنتهاكات الإ�رسائيلية بحقه ،ولكن التفاعل مع الق�ضية
على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي بقي دون امل�ستوى املطلوب.

خامتة

فعلى الرغم من مواظبة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي على التعبري عن قلقها جتاه الأو�ضاع الإن�سانية
يف قطاع غزة ،و�إدانتها ملختلف االنتهاكات الإ�رسائيلية ،مل ي�سجل لها �أي �إجناز يذكر لل�شعب
الفل�سطيني خالل �سنة  ،2008وخ�صو�صا ً فيما يتعلق برفع احل�صار عن القطاع وفتح معرب رفح.
كما �أنها مل جت ِر �أية م�ساءلة داخلية حول �أ�سباب ا�ستمرار ف�شلها يف حتقيق �أي تقدم فيما يتعلق
بالق�ضية الفل�سطينية.
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�أما املوقف الرتكي فقد حافظ يف خطوطه العامة على م�ساندة ال�شعب الفل�سطيني على امل�ستويني
الر�سمي وال�شعبي ،وقد تزايد هذا الدعم بقوة �إثر العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف نهاية �سنة ،2008
وت�سبب يف توتر كبري يف العالقة مع “�إ�رسائيل” ،وبردود فعل تركية غا�ضبة جدا ً على املمار�سات
الإ�رسائيلية .ولكن على الرغم من ذلك ،ميكن القول �إن العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية �سوف
حتافظ على عالقات جيدة ن�سبياً ،ب�سبب امل�صالح الأمنية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي ما زالت
جتمع بني الطرفني .على الرغم من �أن الطرف الرتكي يتجه حتت قيادة حزب العدالة والتنمية �إىل
مزيد من اال�ستقاللية ،و�إىل اال�ستغناء التدريجي عن عالقاته بـ“�إ�رسائيل” ،مع االجتاه نحو تطوير
عالقاته �رشقا ً مع العامل العربي والإ�سالمي.
ووا�صلت �إيران دعم حركة حما�س والت�أكيد على �رشعية املقاومة وا�ستمرارها ،واملطالبة برفع
احل�صار عن قطاع غزة ،منتقدة احلكومة امل�رصية ال�ستمرارها يف �إغالق معرب رفح؛ مما �أعاد
التوتر ال�شديد يف العالقات بني البلدين .كما امتدت االنتقادات الإيرانية �إىل بع�ض الدول العربية التي
“ت�شارك” يف ح�صار غزة �أو ت�صمت عما يجري لها ،وارتفعت ح ّدتها مع بداية العدوان الإ�رسائيلي
على غزة يف نهاية �سنة .2008
وبالن�سبة لباك�ستان ،مل تكن هناك تغريات ُتذكر فيما يتعلق ب�سلوكها جتاه الق�ضية الفل�سطينية؛
حيث كان هناك ان�شغال بال�ش�أن الداخلي املليء باال�ضطرابات ،و�أبرزها ا�ستقالة الرئي�س برويز
م�رشف ،التي علّق عليها بع�ض كتاب الأعمدة يف ال�صحافة الإ�رسائيلية ب�أنه مع ا�ستقالته خ�رست
“�إ�رسائيل” �صديقا ً حقيقيا ً يف العامل الإ�سالمي .فيما وا�صلت كل من �إندوني�سيا وماليزيا التعبري
ب�شكل م�ستمر عن دعمها للفل�سطينيني ،ولكن دون ت�سجيل �أي تطورات عملية مميزة جتاههم.
مل تنجح “�إ�رسائيل” يف حتقيق �أية اخرتاقات يف العامل الإ�سالمي خالل �سنة  ،2008و�أظهر
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة مدى تفاعل ال�شعوب الإ�سالمية مع الق�ضية الفل�سطينية ،وكانت
التظاهرات واالعت�صامات وحمالت جمع التربعات بع�ض امل�ؤ�رشات على مركزية هذه الق�ضية يف
الوجدان الإ�سالمي .كما �أظهرت الطاقات الهائلة املذخورة يف العامل الإ�سالمي ،والتي مل ي�ستفد
منها الفل�سطينيون حتى الآن بال�شكل الأن�سب لدعم ق�ضيتهم ونيل حقوقهم .وهو �أمر يظهر �أنه ما
زال مت�أثرا ً باالنق�سام الفل�سطيني ،ويحتاج حتقيقه لرتتيب الفل�سطينيني بيتهم الداخلي ،وتوحيد
جهودهم خلف برنامج وطني م�شرتك ،ور�ؤية �شاملة ُتعطي البعد الإ�سالمي مكانته احلقيقية.
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