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فهر�س املحتويات

فهر�س اجلداول

امل�شاركون يف كتابة التقرير

مقدمة التقرير

الف�شل الأول: الو�شع الفل�شطيني الداخلي

مقدمة  

اأولً: حكومة ت�صيري �الأعمال يف ر�م �هلل  

ثانياً: �حلكومة �ملقالة يف قطاع غزة  

ثالثاً: �حلو�ر و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني  

رابعاً: �النتخابات  

خام�شاً: منظمة �لتحرير �لفل�صطينية  

�شاد�شاً: �ملوؤمتر �ل�صاد�ص حلــركـــة فــتـح  

�شابعاً: �الأمن �لد�خلي و�الإ�صكالية �الأمنية  

ثامناً: تد�عيات �حلرب على غزة وتـقـريـر جـولـد�صـتـون  

خامتة  

الف�شل الثاين: امل�شهد الإ�شـرائيلي الفل�شطيني

مقدمة  

اأولً: �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �ل�صيــا�صي �لد�خلي:  

1. �نتخابات �لكني�صت �لـ 18 يف ظّل �لعدو�ن على غزة
2. حتليل نتائج �النتخابات

3. �الئتالف �حلكومي: �تفاق �الأ�صد�د �ل�صيا�صية
4. ��صتمر�ر تفكك �الأحز�ب

5. ملفات �لف�صاد تالحق �صيا�صيني �إ�رش�ئيليني
6. تقرير جولد�صتون يوحد �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية

7. �ملو�قف �ل�صيا�صية لفل�صطينيي 48
ثانياً: �أبرز �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية و�الأمنية:  

1. �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية
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2. �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية

3. �ملوؤ�رش�ت �لع�صكرية

ثالثاً: �لعدو�ن و�ملقاومة:  

1. �صهد�ء وجرحى

2. �أ�رشى ومعتقلون

رابعاً: �ملوقف �الإ�رش�ئيلي من �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي   

خام�شاً: م�صار م�رشوع �لت�صوية �ل�صيا�صية  

خامتة  

الف�شل الثالث: الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

مقدمة  

اأولً: مو�قف جامعة �لدول �لعربية و�لقمة �لعربية:   

1. قمة غزة �لطارئة

2. قمة �لكويت �القت�صادية

3. قمة �لدوحة

ثانياً: مو�قف عدد من �لدول �لرئي�صية و�أدو�رها:   

1. م�رش

2. �الأردن

3. �صورية

4. لبنان

5. �ل�صعودية ودول �خلليج

ثالثاً: �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع:   

1. م�رش

2. �الأردن

3. دول عربية �أخرى

رابعاً: �ملوقف �لعربي �ل�صعبي وتوجهاته  

خامتة  

الف�شل الرابع: الق�شية الفل�شطينية والعامل الإ�شالمي

مقدمة  

اأولً: منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي  
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ثانياً: تركيا:  

1. �لعالقات �لثنائية مع “�إ�رش�ئيل”
2. �مل�صار �لفل�صطيني

3. �حلر�ك �ل�صيا�صي �لرتكي
ثالثاً: �إير�ن  

رابعاً: ماليزيا  

خام�شاً: �إندوني�صيا  

�شاد�شاً: باك�صتان  

�شابعاً: �لتبادل �لتجاري  

خامتة  

الف�شل اخلام�س: الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

مقدمة  

اأولً: �للجنة �لرباعية   

ثانياً: �لواليات �ملتحدة  

ثالثاً: �الحتاد �الأوروبي:  

1. �حلرب على غزة
2. قيام دولة فل�صطينية

3. �لقد�ص 
4. رف�ص بناء �مل�صتعمر�ت

5. �حلو�ر مع حما�ص
6. �مل�صاعد�ت �ملالية

رابعاً: �الحتاد �لرو�صي  

خام�شاً: �ل�صني  

�شاد�شاً: �ليابان  

�شابعاً: �الأمم �ملتحدة:  

1. جمل�ص �الأمن

2. �جلمعية �لعامة
3. �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي

4. تقرير جولد�صتون
ثامناً: �ملنظمات �لدولية غري �حلـكــومــيــة  
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تا�شعاً: �لقوى �الإقليمية  

خامتة  

الف�شل ال�شاد�س: الأر�س واملقد�شات

مقدمة  

اأولً: �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية:  

1. �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك
2. �ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص

3. �ملقد�صات �مل�صيحية يف �لقد�ص
4. �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف بقية �أنحاء فل�صطني �لتاريخية

ثانياً: معاناة �أهل �لقد�ص:  

1. و�قع �ملعركة �ل�صكانية
2. حماوالت طرد �ل�صكان �لفل�صطينيني

3. حماولة ترويج �لقد�ص كمركز �صكني يهودي
ثالثاً: �ال�صتيطان و�لتهويد يف �لقد�ص:  

1. �لبلدة �لقدية
2. �حلا�صن �لقريب للبلدة �لقدية

3. �حلدود �لبلدية
رابعاً: �ل�رش�ع على �لهوية �لثقافية للقد�ص:  

1. تهويد �الأ�صماء و�ملعامل
2. �لرتويج للقد�ص كمدينة يهودية
3. �لقد�ص عا�صمة �لثقافة �لعربية

خام�شاً: �لفعاليات �لت�صامنية مع �لقد�ص  

�شاد�شاً: �لقد�ص: نظرة يف �مل�صتقبل �لقريب  

�شابعاً: �لتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي  

ثامناً: �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية  

تا�شعاً: هدم �ملنازل �لفل�صطينية  

عا�رشاً: �جلد�ر �لعازل  

اأحد ع�رش: �قتالع �الأ�صجار �ملثمرة  

اثنا ع�رش: �حلقوق �ملائية �لفل�صطينية  

ثالثة ع�رش: �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية  
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اأربعة ع�رش: قطاع غزة و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي:  

1. تدمري �الأر��صي �لزر�عية
2. تدمري �لبنية �لتحتية

24% من م�صاحة �لقطاع 3. �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على 
خامتة  

الف�شل ال�شابع: املوؤ�رشات ال�شكانية الفل�شطينية

مقدمة  

اأولً: تعد�د �لفل�صطينيني يف �لعامل  

ثانياً: �خل�صائ�ص �لديوغر�فية للفل�صطينيني:  

1. �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة
2. فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”

3. �الأردن
4. �صورية

5. لبنان
6. �لعر�ق

7. مقارنات عامة بني �لفل�صطينيني
ثالثاً: �لالجئون �لفل�صطينيون  

رابعاً: �جتاهات �لنمو �ل�صكاين  

خام�شاً: �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية للتاأثري على �حلــالة �لديـوغـر�فـيـة  

�شاد�شاً: هجرة �لفل�صطينيني ونـزيـف �الأدمــغــــــة   

�شابعاً: فل�صطينيو �خلارج وحق �لعودة  

خامتة  

الف�شل الثامن: الو�شع القت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

مقدمة  

اأولً: نظرة عامة الأبرز �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية:  

1. �لناجت �ملحلي �الإجمايل
2. متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

خالل �لفرتة 2009-1999

3. موؤ�رش�ت �ال�صتهالك و�الدخار و�ال�صتثمار
4. �لدين �لعام
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ثانياً: مو�زنة �ل�صلطة �ملالية:   

1. تطور�ت �ملالية �لعامة
2. تطور�ت �الأد�ء �ملايل ل�صنة 2009

ثالثاً: �لعمل و�لبطالة:  

1. �لقوى �لعاملة ون�صبة �مل�صاركة و�لبطالة
2. �لفقر

رابعاً: �الإنتاج �ل�صناعي و�لزر�عي:  

1. الن�صاط ال�صناعي
2. الن�صاط الزراعي

خام�شاً: انـعـكــا�صــات االرتباط االقت�صادي بـالــدولــة العـبـريــة:  

1. ��صتمر�ر بقاء �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف ظّل �صلطة
�حلكم �لذ�تي وبدون �صيادة

2. حر�ص “�إ�رش�ئيل” �لكامل على تبعية �القت�صاد �لفل�صطيني
3. �لتجارة �خلارجية �لفل�صطينية وتكري�ص �لتجارة مع “�إ�رش�ئيل”

4. �العتماد على “�إ�رش�ئيل” يف م�صادر �لطاقة
5. مناف�صة �ل�صلع و�ملنتجات �الإ�رش�ئيلية ومنتجات �ال�صتيطان

6. حتكم “�إ�رش�ئيل” يف �الأمو�ل �لتي تقوم بجبايتها 
نيابة عن �لفل�صطينيني

�شاد�شاً: �مل�صاعد�ت �الأجنبية وتـــوجــهـــاتــهـــا:  

1. تطور �لدعم �خلارجي لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وم�صادره 
ل�صنتي 2008 و2009

2. �لدعم �خلارجي ل�صنة 2009 �ملخطط و�لفعلي
3. �جتاهات �لدعم �خلارجي و�لتطور�ت يف �حلالة

�القت�صادية �لفل�صطينية

�شابعاً: �إد�رة �ل�صلطة للو�صع �القت�صادي:  

1. �الأد�ء �حلكومي ملو�جهة �لتد�عيات �القت�صادية 
ال�صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني

2. �الأد�ء �حلكومي لتوفري فر�ص �لعمل و�حلّد من �لبطالة
3. �الأد�ء �حلكومي حلّل م�صكلة �الإ�صكان

4. �الأد�ء �حلكومي يف جمال مر�قبة �الأ�صعار
5. �الأد�ء �حلكومي ملكافحة �ل�صلع �لفا�صدة
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6. �الأد�ء �حلكومي حلّل �أزمة �ل�صيولة �لنقدية، خا�صة يف قطاع غزة

ثامناً: �حل�صار و�نعكا�صات �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�صــر�ئيــلي   

على �لو�صــع �القت�صــادي

تا�شعاً: �ال�صت�رش�ف �مل�صتقبلي لالقت�صاد �لفل�صــطيني خــالل �صــنة 2010:  

1. االرتباط الع�صوي بني ال�صيا�صة واالقت�صاد

2. هدف �إقامة �لدولة و�إنهاء �الحتالل خالل عامني

3. فر�ص تنفيذ خطة �الإ�صالح و�لتنمية 2010-2008 

و�خلطة �لوطنية �لعامة 2012-2011

4. �آفاق �صنة 2010 للخروج من ماأزق عنق �لزجاجة 

�لتي يعي�صها �القت�صاد �لفل�صطيني
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139
مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

الق�صية الفل�صطينية والعامل العربي

مل تتقدم الدول العربية ط�ال �شنة 2009 لت�شكل عنا�رص فاعلة م�ؤثرة يف املعادلة 

ال�شيا�شية املتعلقة بال�شاأن الفل�شطيني، على الرغم من ا�شتمرار املخاطر ال�شديدة 

التي تتعر�ض لها الق�شية الفل�شطينية من احتالل وح�شار وعدوان اإ�رصائيلي، ومن برامج اال�شتيطان 

والته�يد املكثفة خ�ش��شاً يف القد�ض وباقي ال�شفة الغربية، ومن حالة االنق�شام الفل�شطيني، ومن 

التعرث يف م�شار الت�ش�ية. ومن ال�ا�شح اأن اأح�ال االنكفاء الُقْطري، وال�شعف واالنق�شام العربي، 

2009، فكانت هذه ال�شنة  اإيجابية ملم��شة يف �شنة  جعلت النظام العربي عاجزاً عن حتقيق نتائج 

 2009 �شنة  العربي خالل  التي �شبقتها. وقد متح�ر احلراك  ال�شن�ات  العربي يف  لل�شل�ك  امتداداً 

ال�شيا�شي  الدعم  تقدمي  وعلى  م�رص،  ِقبَل  من  وخ�ش��شاً  الفل�شطيني،  ال�شدع  راأب  حماولة  على 

يف  �ش�رية  ا�شتمرت  بينما  ال�شلمية،  الت�ش�ية  م�شار  يف  الفل�شطيني  وللمفاو�ض  العربية،  للمبادرة 

احت�شان تيار املمانعة وف�شائل املقاومة املعار�شة التفاقية اأو�شل�.

ذلك  يف  مبا   ،2009 �شنة  خالل  فل�شطني  ق�شية  من  العربية  امل�اقف  الف�شل  هذا  ي�شتعر�ض 

كما  وال�شع�دية،  الط�ق  دول  وخ�ش��شاً  العربية  الدول  من  عدد  وم�اقف  العربية،  اجلامعة  اأداء 

ي�شتقرئ امل�اقف ال�شعبية، وتط�رات التطبيع مع “اإ�رصائيل”.

مل تختلف احلالة العربية خالل �شنة 2009 عما كانت 

عليه يف ال�شنة ال�شابقة، فقد ا�شتمرت حالة االنق�شام 

العربية  اجلامعة  اأداء  على  ظاللها  اإلقاء  يف  العربي 

جتاه الق�شية الفل�شطينية؛ وه� ما بدا وا�شحاً من خالل عجز اجلامعة العربية عن لعب اأي دور يف 

جمع االأطراف الفل�شطينية املختلفة الإنهاء االنق�شام.

غزة  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  مع  وا�شحاً  عربياً  تفاعالً   2009 �شنة  �شهدت  وقد 

)2008/12/27-2009/1/18(، ومن ال�ا�شح اأن هذه االأحداث اأظهرت اإىل حدٍّ ما عجز جامعة الدول 

العربية عن م�اجهة التحديات احلقيقية التي ت�اجه اأع�شاءها؛ حيث عجزت اجلامعة عن اإن�شاء حالة 

اآلة  من االلتفاف العربي لن�رصة الق�شية الفل�شطينية، واخلروج مب�قف عربي م�حد وق�ي �شّد 

احلرب االإ�رصائيلية، التي مار�شت التدمري والقتل الأكرث من ثالثة اأ�شابيع. 

العرب  العربية يف عقد اجتماع طارئ ملجل�ض وزراء اخلارجية  الرغم من جناح اجلامعة  وعلى 

ا�شتمر  الذي  االجتماع  اأن  اإال  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  ملناق�شة   ،2008 �شنة  اأواخر 

اأكرث من ع�رص �شاعات مل ينجح يف تبني م�قف وا�شح و�شاغط ل�قف العدوان. فقد اكتفى البيان 

مقدمة 

اأواًل: مـواقف جـامعـة الـدول

العربية والقمة العربية
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اخلتامي باإدانة العدوان واملطالبة بال�قف الف�ري له، وا�شتمرار جه�د االإغاثة لقطاع غزة. وظهرت 

املفارقة عندما طالبت جامعُة الدول العربية جمل�َض االأمن الدويل بعقد جل�شة عاجلة الإ�شدار قرار 

اقرتاح قطري و�ش�ري وميني  تبني  اجتماع اجلامعة عن  االإ�رصائيلي، فيما عجز  العدوان  ب�قف 

 .
1
بعقد قمة عربية ا�شتثنائية، واكتفى املجل�ض بالرتحيب بهذه الدع�ة

1. قمة غزة الطارئة:

تباينت م�اقف الدول العربية ب�شاأن انعقاد القمة العربية الطارئة، والتي اأ�رصت قطر على عقدها 

اأنها  اإال  القمة،  العربية امل�ؤيدة النعقاد هذه  الدول  مبن ح�رص، وقد متكنت قطر من ح�شد عدد من 

عجزت عن تاأمني الن�شاب العربي الر�شمي لعقد القمة حتت علم اجلامعة. فقد رف�شت كل من م�رص 

واململكة العربية ال�شع�دية ح�ش�ر هذه القمة، على اعتبار اأنه ميكن عقد لقاء ت�شاوري على هام�ض 

القمة العربية االقت�شادية التي �شتعقد يف الك�يت يف 2009/1/19. اأما االأمري القطري حمد بن خليفة 

املعيب مناق�شة ما يجري يف غزة على هام�ض قمة معدة �شلفاً يف جل�شة  “من  اأنه  راأى  اآل ثاين فقد 

.
ت�شاورية”2

عقدت قمة غزة الطارئة يف 2009/1/16 بح�ش�ر 13 دولة عربية هي: قطر و�ش�رية وال�ش�دان 

وال�ش�مال  واملغرب  ُعمان  و�شلطنة  وليبيا  والعراق  وم�ريتانيا  القمر  وجزر  ولبنان  واجلزائر 

، وقد عك�شت م�افقة بع�ض الدول العربية على ح�ش�ر القمة ثم اعتذارها، بحيث تذبذب 
3
وجيب�تي

ال�ضغوط  ليعود لالنخفا�ض، حجم  اأكرث من مرة ثم  الثلثني  اأغلبية  اإىل  امل�ضاركة لي�ضل  الدول  عدد 

اإىل  دعت  التي  الدول  بني  من  اليمن  وكانت  احل�ش�ر.  عن  لثنيها  الدول  هذه  لها  تعر�شت  التي 

عن  تغيبت  اأنها  غري  القمة،  هذه  �شبق  الذي  العرب  اخلارجية  وزراء  اجتماع  يف  الطارئة  القمة  عقد 

امل�ؤمتر. كما امتنع الرئي�ض الفل�شطيني حمم�د عبا�ض عن ح�ش�ر االجتماع، معلالً ذلك بعدم وج�د 

ت�رصيح اإ�رصائيلي له باخلروج من ال�شفة الغربية. ويف هذا ال�شياق اأو�شح رئي�ض ال�زراء القطري 

اأن ات�شاالته مع الفل�شطينيني ا�شتمرت حتى وقت متاأخر من ي�م  اآل ثاين  ال�شيخ حمد بن جا�شم 

2009/1/15 ل�ضمان ح�ضور الرئي�ض الفل�ضطيني، اإال اأنه اعتذر ب�ضبب تعر�ضه ل�ضغوط، عبرّ عنها 

اأكد  كما  لل�ريد”.  ال�ريد  من  لذبحت  القمة  ح�رصت  “ل�  بق�له  جا�شم  بن  حمد  لل�شيخ  حديثه  يف 

رئي�ض ال�زراء القطري اأن بالده ا�شطرت الإر�شال طائرة الإح�شار الف�شائل الفل�شطينية على عجل، 

بعدما تاأكدت من عدم م�شاركة ال�شلطة الفل�شطينية، م�شرياً اإىل �رصورة وج�د متثيل للفل�شطينيني 

.Mahmoud Ahmadinejad يف القمة. وقد ح�رص االجتماع الرئي�ض االإيراين حمم�د اأحمدي جناد

ومن ال�رصوري قراءة هذه القمة وما اأتت عليه من نتائج على امل�شت�ى العربي وعلى امل�شت�ى 

اأن لعبة املحاور اأخذت �شكلها يف االأطر العربية الر�شمية مبا فيها  الفل�شطيني، فقد اأ�شبح وا�شحاً 

جامعة الدول العربية، واأن ا�شطفاف دول االعتدال ح�ل ال�شلطة الفل�شطينية مل مينع دول املمانعة 
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من منا�رصة ق�ى املقاومة التي �شاركت يف هذه القمة. ويف هذا ال�شياق متكنت حركة حما�ض، عرب 

من  الفل�شطيني،  ال�فد  كلمة  واإلقاء  القمة،  هذه  يف  م�شعل  خالد  ال�شيا�شي  مكتبها  رئي�ض  م�شاركة 

حتقيق اخرتاق حمدود وم�ؤقت يف النظام ال�شيا�شي العربي.

اإن حمدودية امل�ضاركة يف قمة الدوحة ترك اأثراً وا�ضحاً على نتائجها، والتي اكتفت بتحديد النقاط 

التي �شتعر�ض على قمة الك�يت االقت�شادية، وقد اأدانت القمة العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، 

وحملت “اإ�رصائيل” م�ش�ؤولية اجلرائم التي وقعت يف القطاع، ودعت اإىل رفع احل�شار وفتح املعابر 

ملي�ن   250 مببلغ  فيه  قطر  اإ�شهام  قطر  اأمري  واأعلن  غزة،  قطاع  اإعمار  الإعادة  �شندوق  واإن�شاء 

دوالر. كما دعت القمة الدول العربية اإىل تعليق املبادرة العربية لل�شالم ووقف اأ�شكال التطبيع كافة، 

.
4
مبا فيها اإعادة النظر يف العالقات الدبل�ما�شية واالقت�شادية

2. قمة الكويت االقت�صادية:

�شيطرت اخلالفات بني حم�ري االعتدال واملمانعة على امل�شهد ال�شيا�شي العربي قبيل انعقاد 

املقاومة  �شم�د  اأن  غري   .2009/1/20-19 يف  م�شبقاً  مقررة  كانت  التي  االقت�شادية،  الك�يت  قمة 

الفل�شطينية واأداءها املتميز يف م�اجهة العدوان، وف�شل “اإ�رصائيل” يف املقابل يف حتقيق ن�رص حا�شم، 

يف مقابل حالة ال�شعف والعجز العربي، األقى بظالله على امل�ؤمتر وعلى نتائج القمة التي عجزت عن 

االأكرب من اخلالفات  الن�شيب  العربية  ال�شالم  نالت مبادرة  فقد  �شيا�شية ق�ية،  بقرارات  اخلروج 

ال�شيا�شية، وذلك يف �ش�ء التناق�شات التي �شهدتها القمة بني ما اقرتحته قمة غزة الطارئة بتعليق 

والت��شية التي رفعها وزراء اخلارجية العرب  املبادرة العربية وجتميد العالقات مع “اإ�رصائيل”، 

لقمة الك�يت والتي اأ�شارت اإىل امل�شي باملبادرة العربية ومل ُت�رِص اإىل قطع العالقات. وقد انتهى االأمر 

اإىل الق�شايا ال�شيا�شية اخلالفية،  باتفاق امل�شاركني يف القمة على �شيغة بيان ختامي عام ال ي�شري 

على  والتاأكيد  لـ“اإ�رصائيل”،  احلرب  جرائم  م�ش�ؤولية  وحتميل  النار،  اإطالق  وقف  بتثبيت  فطالب 

.
5
دعم قطاع غزة واإعادة اإعماره، دون االتفاق على اجلهة املخ�لة با�شتالم االأم�ال

طم�ح  من  االأدنى  احلّد  يحقق  ال  مبا  الك�يت  قمة  تخرج  اأن  الطبيعي  من  كان  ال�اقع  هذا  اأمام 

العربية  اململكة  مبادرة  كانت  فقد  ذلك،  ومع  غزة.  لن�رصة  خرج  الذي  العربي  ال�شارع  ورغبات 

اإعمار  الإعادة  دوالر،  ملي�ن   250 بـ  بالتربع  الك�يت  ومبادرة  دوالر،  مبليار  بالتربع  ال�شع�دية 

اإيجابياً على تفاعل ول� ن�شبي بالتعاطف مع  قطاع غزة، ودع�ة امل�ؤمتر الإعمار ما تهدم، م�ؤ�رصاً 

معاناة اأهل غزة، غري اأنه مل يتّم االتفاق على اآلية وا�شحة لكيفية اإي�شال االأم�ال اإىل القطاع املحا�رص 

منذ حزيران/ ي�ني� 2007. كما مل يتحدد اأي برنامج عمل لتحرك �شيا�شي ر�شمي قادر على تنفيذ 

قرارات جامعة الدول العربية الداعية لرفع احل�شار عن قطاع غزة واإعادة االإعمار، لي�ؤكد على مدى 

ال�شعف الذي و�شلت اإليه جامعة الدول العربية.



2009التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

142 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

3. قمة الدوحة:

خالل  ُعقدت  حيث  العربية،  الدول  جامعة  م�شت�ى  على  وا�شعاً  ن�شاطاً   2009 �شنة  �شهدت 

االأ�شهر الثالثة االأوىل من ال�شنة نح� ثالث قمم ر�شمية، وقد �شكلت القمة العربية الـ 21 التي عقدت 

17 زعيماً  التمثيل، فقد �شارك فيها  القمم، من حيث م�شت�ى  اأبرز هذه   2009/3/30 الدوحة يف  يف 

�شاركت  التي  م�رص  فيها  مبا  خمتلفة،  متثيل  مب�شت�يات  االأخرى  العربية  الدول  و�شاركت  عربياً، 

ب�فد تراأ�شه وزير ال�ش�ؤون القان�نية والنيابية، الدكت�ر مفيد �شهاب.

العربية،  القمة  م�ؤمتر  على  ملح�ظ  ب�شكل  انعك�شت  العربية   - العربية  اخلالفات  اأن  ويظهر 

حيث احتلت لقاءات امل�شاحلة العربية حيزاً وا�شعاً من م�ؤمتر القمة، الذي اخت�رص يف ي�م واحد 

بعد اأن كان مقرراً لي�مني. وقد اختتم امل�شارك�ن اجتماعهم بتاأكيدهم على �رصورة حّل اخلالفات 

العربية - العربية باحل�ار و�رصورة الت�شامن العربي.

مل يختلف البيان اخلتامي للقمة العربية عن البيان الذي �شدر عن القمة االقت�شادية التي عقدت 

يف �شهر كان�ن الثاين/ يناير 2009، حيث اأكد م�ؤمتر الدوحة على الدع�ة لرفع احل�شار عن قطاع 

غزة و�رصورة تثبيت وقف اإطالق النار، مع ت�جيه التحية ملقاومة ال�شعب الفل�شطيني، باالإ�شافة 

اإىل ت�جيه اإدانة �شديدة للعدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، مع “التاأكيد على �رصورة حتديد اإطار 

كما اأكدت قمة الدوحة مت�شك  زمني حمدد لقيام اإ�رصائيل بال�فاء بالتزاماتها جتاه عملية ال�شالم”. 

اجلامعة العربية مببادرة ال�شالم العربية، وطالب الزعماء العرب بـ“وقف ال�شيا�شات االإ�رصائيلية 

مبا يف ذلك وقف اال�شتيطان واإزالة  اأحادية اجلانب، واإجراءات فر�ض االأمر ال�اقع على االأر�ض”، 

اجلدار وعدم امل�شا�ض ب��شع القد�ض.

دولة   22 مب�شاركة  الثانية  الالتينية   - العربية  القمة  الدوحة،  يف   2009/3/31 يف  عقدت  وكذلك 

دولة  اإن�شاء  �رصورة  اإىل  اخلتامي  بيانها  يف  القمة  ودعت  الالتينية.  اأمريكا  من  دولة  و11  عربية 

فل�شطينية م�شتقلة وذات �شيادة، تعي�ض يف �شالم جنباً اإىل جنب مع “دولة اإ�رصائيل”، كما ندد البيان 

غزة  بني  املعابر  كافة  فتح  اإعادة  اإىل  القمة  ودعت  غزة،  قطاع  يف  االإ�رصائيلية  الع�شكرية  بالعمليات 

 .
6
و“اإ�رصائيل” كي يت�شنى اإدخال امل�اد واخلدمات االأ�شا�شية

من  تالها  وما  غزة  اأحداث  مع  العربية  الدول  جامعة  تفاعل  ا�شتمر  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على 

اأهمية  على  م��شى  عمرو  العربية  الدول  جامعة  عام  اأمني  اأكد  حيث  الدويل،  �شعيد  على  تفاعالت 

التقارير ال�شادرة من االأمم املتحدة ح�ل اأحداث غزة، والتي ت�شري اإىل ارتكاب “اإ�رصائيل” جرائم 

 .
حرب يف قطاع غزة، وراأى م��شى اأن هناك حالة اإمعان يف خرق القان�ن الدويل من قبل “اإ�رصائيل”7

اإىل قطاع غزة؛ االأوىل قان�نية تخت�ض بدرا�شة  اأر�شلت اجلامعة العربية جلنتني  ال�شياق نف�شه  ويف 
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اجلرائم التي ارتكبتها “اإ�رصائيل” يف القطاع، والثانية لدرا�شة كيفية قيام م�ؤ�ش�شات العمل العربي 

.
8
امل�شرتك باإعادة اإعمار قطاع غزة

على �شعيد امل�شاحلة الفل�شطينية مل ت�شجل �شنة 2009 اأي حترك من قبل جامعة الدول العربية 

العام عمرو م��شى يف  واأمينها  ا�شتمرت اجلامعة  فيما  الإنهاء اخلالف بني حركتي فتح وحما�ض، 

دعم اجله�د امل�رصية الإمتام امل�شاحلة. ويف هذا االإطار التقى عمرو م��شى رئي�ض املكتب ال�شيا�شي 

امل�شاحلة  ملف  يف  تباحثا  حيث  دم�شق،  يف   2009 فرباير  �ضباط/  يف  م�ضعل،  خالد  حما�ض  حلركة 

الفل�شطينية - الفل�شطينية ب��شاطة م�رصية، وعملية التهدئة بني “اإ�رصائيل” وغزة، و�شفقة تبادل 

االأ�رصى. 

الدول  جامعة  ا�شتمرت  االإ�رصائيلية،   - الفل�شطينية  واملفاو�شات  الت�ش�ية  عملية  وح�ل 

ال�شالم  مبادرة  طرح  يف  ا�شتمرت  كما  ا�شرتاتيجي،  كخيار  ال�شالم  عملية  تبني  يف  العربية 

“مبادرة  م��شى  عمرو  قال  اخل�ش��ض  هذا  ويف  االإ�رصائيلي.  العربي  ال�رصاع  حلل  كاأ�شا�ض 

ومطروحة  قائمة  املبادرة  هذه  اأن  على  الك�يت  قمة  يف  ت�افقت  واالآراء  قائمة،  العربية  ال�شالم 

العربية  الدول  جامعة  تاأييد  ا�شتمر  كما   .
ال�شكل”9 بهذا  ط�يالً  تبقى  لن  ولكن  املائدة،  على 

االإ�رصائيلية  اال�شتيطان  حملة  ظّل  يف  املفاو�شات،  اإىل  الع�دة  رف�شت  التي  الفل�شطينية،  لل�شلطة 

11 �شهراً، يف  العربي بعد نح�  الرف�ض  القد�ض. ولكن تراجع  الغربية مبا فيها �رصقي  ال�شفة  يف 

وحت�له لل�شغط على الطرف الفل�شطيني.  �ش�ء الرتاجع االأمريكي يف ال�شغط على “اإ�رصائيل”، 

البدء   ،2010/3/3 العربية يف  الدول  املنبثقة عن جامعة  العربية،  ال�شالم  اأقرت جلنة مبادرة  فقد 

املعلم  وليد  ال�ش�ري  اخلارجية  وزير  �شجل  وقد  “اإ�رصائيل”.  مع  مبا�رصة  غري  مبفاو�شات 

واأن  للمفاو�شات،  الذهاب  قرار  باتخاذ  خم�لة  غري  اللجنة  اأن  وراأى  البيان  هذا  على  اعرتا�شه 

“قرار  املفاو�شات  اإىل  الذهاب  قرار  اأن  املعلم  واأ�شاف  اللجنة.  اأع�شاء  باإجماع  يحَظ  مل  القرار 

على  اللجنة  بيان  وطرح  عاد  اأنه  اإال  قرارها”،  م�ش�ؤولية  ال�شلطة  تتحمل  اأن  ويجب  فل�شطيني، 

اإقراره. وزراء اخلارجية العرب ومّت 

على  اإجماع  هناك  “كان  م��شى  قال  املبادرة،  جلنة  اأع�شاء  بقية  مع  ال�ش�ري  اخلالف  وعن 

اأن �ش�رية تق�ل ال فائدة، واأنه ال داعي  اأن ال�اليات املتحدة مل تقم بدورها املطل�ب، واالختالف 

لفر�شة جديدة ملفاو�شات، اأما الغالبية فتق�ل اإنه اإذا كان اأب� مازن تلقى تاأكيدات معينة، فيجب اأن 

 .
نعطي فر�شة لل�اليات املتحدة، مع حتفظنا وعدم اقتناعنا بامل�قف االإ�رصائيلي”10
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�سية واأدوارها:

1. م�رص:

كانت م�رص خالل �شنة 2009 الالعب العربي االأكرب فيما يتعلق بال�شاأن الفل�شطيني. فف�شالً عن 

روابط العروبة واالإ�شالم والتاريخ واجلغرافيا، فاإن م�رص تدرك اأن اأمنها الق�مي مرتبط ب�شالمة 

العربي واالإ�شالمي. والأن م�رص هي  العامل  اآ�شيا واإىل �رصقي  اإىل  ال�رصقي، حيث مدخلها  جناحها 

عالقة  خيوط  ميلك  احلاكم  نظامها  والأن  االأكب،  الب�رشي  الثقل  و�ضاحبة  القائدة،  العربية  الدولة 

مع كافة الق�ى الفل�شطينية، باالإ�شافة اإىل عالقاته مع “اإ�رصائيل” واأمريكا، والتي جتعل ت�شنيفه 

فاإن احلك�مة امل�رصية اأ�شبحت يف و�شع مُيّكنها من لعب دور ق�ي على  �شمن دول “االعتدال”، 

ال�شاحة الفل�شطينية. وقد برز الدور امل�رصي خ�ش��شاً يف اأثناء احلرب االإ�رصائيلية على قطاع غزة، 

ويف جه�د امل�شاحلة ال�طنية الفل�شطينية، ويف التعامل مع ق�شية احل�شار على قطاع غزة، وبالذات 

ما يتعلق مبعرب رفح.

اأ. املوقف من العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة:

اإىل انتقادات �شديدة  تعر�ض م�قف احلك�مة امل�رصية من العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة 

داخلية وخارجية، تراوحت من اتهامها بـ“ال�شل�ع مع اإ�رصائيل” يف حماولة اإ�ضقاط حكومة حما�ض 

يف القطاع، اإىل اتهامها بقمع املظاهرات امل�ؤيدة للمقاومة وفّك احل�شار، اإىل اإغالقها ملعرب رفح ومنع 

اأدائها ال�شيا�شي ال�شلبي الذي جاء دون مطالب التيارات ال�شعبية والعديد  اإىل  و�ش�ل امل�شاعدات، 

من احلك�مات العربية. غري اأن نظام احلكم يف م�رص اعترب اأنه يت�رصف بروح امل�ش�ؤولية التي ميليها 

عليه م�قعه االإقليمي والعربي، والتزاماته جتاه الت�ش�ية ال�شلمية، وجتاه منظ�مة عالقاته املختلفة 

فل�شطينياً واإ�رصائيلياً وعربياً ودولياً.

ح�شني  الرئي�ض  ل�شان  على  القطاع  على  االإ�رصائيلي  الهج�م  امل�رصية  الر�شمية  القيادة  اأدانت 

مبارك ووزير اخلارجية اأحمد اأب� الغيط وجمل�ض ال�شعب امل�رصي... وغريهم. وحمل�ا “اإ�رصائيل” 

م�ش�ؤولية ما اأ�شفر عنه العدوان من قتلى وجرحى. غري اأن امل�قف امل�رصي وّجه انتقادات مبا�رصة 

حلما�ض حممالً اإياها م�ش�ؤولية انهيار التهدئة مع “اإ�رصائيل” يف 2008/12/19.

وكانت قد ُوّجهت اتهامات للقيادة امل�رصية بتن�شيق الهج�م على قطاع غزة مع االإ�رصائيليني، 

اأو على االأقل باملعرفة امل�شبقة به، وذلك يف �ش�ء زيارة وزيرة اخلارجية االإ�رصائيلية ت�شيبي ليفني 

للقاهرة يف 2008/12/25 قبل ي�مني من بدء العدوان؛ حيث هددت خالل م�ؤمتر �شحفي مع وزير 

اخلارجية امل�رصي، بعد لقائها الرئي�ض مبارك، باإ�شكات ال�ش�اريخ التي تطلقها حما�ض من القطاع. 

“�شيطرة حما�ض على قطاع غزة لي�شت م�شكلة الإ�رصائيل فقط، نحن نتفهم احتياجات  اإن  وقالت 
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القيادي  . وقد دفع ذلك ف�زي بره�م، 
املنطقة”11 م�رص، ولكن ما نفعله ه� تعبري عن احتياجات 

واأن  اإقليمية”،  اأخ�رص من جهات  بـ“�ش�ء  االإ�رصائيلي جاء  العدوان  اأن  اإىل  االإ�شارة  اإىل  يف حما�ض، 

اإن  برهوم  وقال  حما�ض.  باإ�ضقاط  هناك  من  وتهديدها  للقاهرة،  ليفني  زيارة  بعد  جاءت  الغارات 

الي�م   ،2008/12/27 ي�م  اأن  وطماأنتهم  حما�ض  من  بقيادات   2008/12/26 ي�م  ات�شلت  القاهرة 

. غري اأن القيادة امل�رصية نفت االتهامات، وقال 
12

الذي وقع فيه الهج�م، �شيك�ن ي�م هدوء يف غزة

اأب� الغيط اإن الرئي�ض مبارك الحظ م�ؤ�رصات هج�م اإ�رصائيلي على القطاع، ولذلك ا�شتدعى ليفني 

لتحذيرها من �شّن الهج�م، واأ�شاف اإنه يف ليلة و�ش�ل ليفني مّت اإطالق �شتني �شاروخاً من القطاع، 

.
كان الهدف منها، ح�شب راأيه، ت��شيل “ر�شالة معينة مفادها اإف�شال اجلهد امل�رصي”13

فاعلة  خط�ات  “واتخاذ  العدوان  وقف  بهدف  االإ�رصائيليني  مع  امل�رصية  ال�شلطات  ت�ا�شلت 

.
و�رصيعة يف هذا االجتاه، الأن م�رص ال ميكنها اأن تقف مكت�فة االأيدي اإزاء ما يجري يف غزة”14

يف  والت�شبب  امل�ش�ؤولية،  من  جانب  بتحمل  حما�ض  امل�رصية  القيادة  اتهمت  اأخرى،  جهة  ومن 

العدوان االإ�رصائيلي على القطاع. ففي كلمة بثها التلفزي�ن امل�رصي يف 2008/12/30 حّمل الرئي�ض 

رف�ض  اأن  من  مراراً  حذرناكم  “لقد  حما�ض  لقادة  كالمه  م�جهاً  وقال  امل�ش�ؤولية،  حما�ض  مبارك 

. واأ�شار اأب� الغيط يف ح�ار مع قناة العربية اإىل 
متديد التهدئة �شيدفع اإ�رصائيل للعدوان على غزة”15

حتذير م�رص حلما�ض من الع�اقب ال�خيمة لعملياتها الع�شكرية، واأن ما حدث من جرائم اإ�رصائيلية 

 .
يف غزة ه� “ب�شبب العمليات الع�شكرية التي قامت بها حما�ض �شّد اإ�رصائيل، وبدون اأي مربر”16

اأما احلزب ال�طني احلاكم فقال يف بيان اأ�شدره اإن قيادة حما�ض “م�ش�ؤولة عن االجتاه الذي اتخذته 

واأن حركة حما�ض “تعاملت مع ال��شع بروح املغامرة والالم�ش�ؤولية من دون  االأحداث يف غزة”، 

“اإن حما�ض  ال�ش�رى امل�رصي �شف�ت ال�رصيف  . وقال رئي�ض جمل�ض 
الع�اقب باحل�شبان”17 اأخذ 

الفقي،  م�شطفى  اإن  بل   .
�شيئاً”18 الفل�شطينية  للق�شية  تقدم  ومل  خارجية،  اأهداف  وراء  ان�شاقت 

للف�شائية  قال  احلاكم  احلزب  قيادات  واأحد  ال�شعب،  مبجل�ض  اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�ض 

امل�رصية اإنه “ال بّد من حما�شبة حما�ض على ت�رصفاتها” التي دفعت املنطقة، ح�شب ق�له، اإىل هذا 

. وكان من الالفت للنظر حماولة وزير اخلارجية امل�رصي اأب� الغيط ربط �شل�ك 
19

ال��شع الدم�ي

حما�ض وم�اقفها باالأجندة االإيرانية يف املنطقة، وكاأن حما�ض هي ورقة بيد اإيران، اإذ قال “كان هناك 

ت�زيع اأدوار بني اإيران وحما�ض وحزب اهلل يف االأحداث االأخرية يف غزة، لتح�يل املنطقة اإىل �شدام 

.
و�رصاعات ل�شالح اإيران، التي حتاول ا�شتخدام اأوراقها للخروج من ال�شغط الغربي عليها”20

احلك�مة  مع  االتهامات  وتبادل  �شجال  يف  الدخ�ل  جتنب  عام  ب�شكل  حما�ض  قيادة  حاولت 

العربي ال�حيد لقطاع غزة  املنفذ  اإذ تدرك حما�ض حجم م�رص ودورها وتاأثريها، واأنها  امل�رصية، 

املحا�رص. وتركزت مطالبات حما�ض مل�رص بفتح معرب رفح حتى ال تك�ن طرفاً م�شاركاً يف احل�شار، 
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وبلعب دور �شيا�شي اأكرب يف �شّد العدوان وحماية ال�شعب الفل�شطيني ودعمه. واأ�شبح مطلب فّك 

احلرب،  الإنهاء  االأ�شا�شية  حما�ض  مطالب  من  جزءاً  رفح،  معرب  فيها  مبا  املعابر،  وفتح  احل�شار 

القطاع. وقد تكرر مطلب فتح معرب رفح  الكامل من  االن�شحاب االإ�رصائيلي  اأي�شاً  والتي ت�شمنت 

ذلك  معترباً  املعرب،  بفتح  مطالباً  امل�رصي  الرئي�ض  م�شعل  خالد  وخاطب  حما�ض،  قادة  األ�شنة  على 

م�ش�ؤولية تاريخية واأمانة يف عنقه، م�ؤكداً اأن حما�ض لي�شت خطراً على م�رص، واإمنا اخلطر ه� من 

.
21

االإ�رصائيليني واالأمريكيني، واأن اأهل غزة وفل�شطني �شيدافع�ن عن م�رص

ا�شتمرار  اأ�رصَّت على  انتقادات وا�شعة، فاإنها  القيادة امل�رصية حلملة  الرغم من تعر�ض  وعلى 

اأثناء احلرب، وفتحه فقط ب�رشوط خا�ضة وا�ضتثنائية. واحتجت على ل�ضان  اإغالق معب رفح يف 

االحتاد  ومراقبي  اهلل،  رام  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ممثلي  غياب  يف  املعرب  فتح  باأن  مبارك  الرئي�ض 

2005، ويت�شبب يف تعامل م�رص مع �شلطتني فل�شطينيتني،  االأوروبي، يخالف اتفاق املعابر ل�شنة 

ي�ؤدي  قد  الغيط،  اأب�  بح�شب  املعرب،  فتح  اأن  كما   .
22

والقطاع ال�شفة  بني  الف�شل  حالة  يكر�ض  مما 

.
لهجرة 200-300 األف فل�شطيني مل�رص نتيجة احلرب وه� ما تريده “اإ�رصائيل”23

مل تكن هذه املربرات مقنعة للكثريين، الذين ي�شتذكرون كيف اأن دور م�رص مل يكن فقط تزويد 

قطاع غزة باحتياجاته، واإمنا حمايته والدفاع عنه، بل والعمل على حترير باقي فل�شطني؛ واأن فتح 

املعرب ه� احلّد االأدنى املطل�ب لدعم �شعب عربي �شامد حتت االحتالل، ويتعر�ض ملجازر ب�شعة، 

بينما يحرمه احل�شار من حاجاته االأ�شا�شية. ولذلك، فاإن املظاهرات ال�شاخطة التي اجتاحت العامل 

بال�شل�ك  اأي�شاً  العامل، ُمنددة بالعدوان االإ�رصائيلي، نددت  العربي واالإ�شالمي، والعديد من دول 

اإىل ال�شفارات امل�رصية للتعبري عن  الر�شمي امل�رصي جتاه معرب رفح، وت�جهت مظاهرات عديدة 

غ�شبها.

حلما�ض،  انتقاداتها  لتخفيف  دفعها  فيه،  نف�شها  امل�رصية  ال�شلطة  وجدت  الذي  احلرج  ال��شع 

االإن�شانية، كما فتحت  للحاالت  اأكرث تعاطفاً، ولفتح جزئي ملعرب رفح خ�ش��شاً  والإظهار م�اقف 

. وقد انتقد ف�زي بره�م هذا ال�شل�ك 
24

امل�شت�شفيات امل�رصية لعالج جرحى العدوان االإ�رصائيلي

اأن تفتح م�رص معربها لالأحياء ال لالأم�ات،  “االأ�شل  اإن  يف فتح املعرب، قائالً  “االنتقائي”  اجلزئي 

. وقد بدا ال�شماح امل�رصي لبع�ض ق�افل االإغاثة بالعب�ر 
كي يع�د جرحانا يف ت�ابيت م�رصية”25

اإال يف �شياق  العديدين،  اآخرين، غرَي مفه�م لدى  االأ�شخا�ض ومنع  اأخرى، وال�شماح لبع�ض  ومنع 

الرئي�ض  اأن  الذي ي�شتمر فيه احل�شار. غري  ال�قت  ال�شعبي، يف  امت�شا�ض جزئي للغ�شب  حماولة 

وب�ج�د كامريات رقابة اإ�رصائيلية، اإذ  مبارك اأو�شح اأن فتح املعرب يتّم بالتن�شيق مع “اإ�رصائيل”، 

اإن قطاع غزة ما يزال ر�شمياً حتت االحتالل االإ�رصائيلي، واإن م�رص تتجنب الدخ�ل يف م�شاكل مع 

 .
االإ�رصائيليني “حتى ال ُي�شاء الفهم، اأو يزعم�ا اأننا ن�شمح بدخ�ل اأ�شلحة اأو ذخائر اأو ممن�عات”26
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اإىل فتح معرب رفح مع  الذين يدع�ن م�رص  املنتقدين  اإن  اأكرث و�ش�حاً عندما قال  الغيط  اأب�  وكان 

.
غزة، اإمنا يحاول�ن جّر م�رص اإىل م�اجهة مع “اإ�رصائيل”27

كان التعاطف ال�شعبي امل�رصي مع قطاع غزة �شّد العدوان االإ�رصائيلي وا�شعاً، ولقيت حما�ض 

وق�ى املقاومة دعماً كبرياً لت�شديها للعدوان. و�شهدت ع�رصات املدن امل�رصية مظاهرات �شخمة 

بفتح  وطالب�ا  حلك�متهم،  الر�شمي  امل�قف  انتقدوا  الذين  امل�رصيني،  من  االآالف  مئات  فيها  خرج 

وقد  القاهرة.  من  االإ�رصائيلي  ال�شفري  وطرد  “اإ�رصائيل”،  اإىل  الغاز  ت�شدير  ووقف  رفح،  معرب 

لعبت جماعة االإخ�ان امل�شلمني دوراً بارزاً يف املظاهرات، وكان اإىل جانبها اأع�شاء من حركة كفاية، 

امل�شلمني  االإخ�ان  جماعة  ودعت  وغريهم.  والنا�رصيني  اال�شرتاكيني،  والث�ريني  العمل،  وحزب 

االأنظمة  معظم  قبل  من  “الت�اط�ؤ  اأ�شمته  ما  �شّد  لل�ق�ف  واالإ�شالمية  العربية  ال�شع�ب  م�رص  يف 

 .
الفل�شطينية”28 للمقاومة  �رصبه  يف  العدو  بها  ي�شتعني  التي  واالإ�شالمية،  العربية  واحلك�مات 

ه حلركة حما�ض،  ورف�ض املر�شد العام لالإخ�ان امل�شلمني حممد مهدي عاكف االنتقادات التي ُت�جَّ

الر�شمي  بالدور  املعار�ض  العمل  حزب  وندد   .
ال�شهاينة”29 �شّد  اجلهاد  على  “م�ؤامرة  واعتربها 

امل�رصي يف احلرب، وقال اأمينه العام جمدي ح�شني “اإن جمال مبارك َي�شعد للحكم على جثث اآالف 

واتهم حزب العمل وجماعة الث�ريني اال�شرتاكيني ال�شلطات امل�رصية بالعمل على  الفل�شطينيني”، 

. و�رصح عبد اجلليل م�شطفى، من�شق حركة كفاية، باأن “�ش�رة م�رص 
30

دعم املحتل االإ�رصائيلي

.
اأ�شبحت يف احل�شي�ض، ب�شبب الدعم الذي يقدمه النظام الإ�رصائيل”31

قامت ال�شلطات امل�رصية مبحاولة كبح جماح املظاهرات، ونّفذت حملة اعتقاالت يف �شف�ف ق�ى 

700 معتقل معظمهم من االإخ�ان امل�شلمني. ووا�شلت  الثالث نح�  املعار�شة، �شملت حتى ي�مها 

حملتها ط�ال اأيام احلرب، بينما حذرت وزارة االأوقاف امل�رصية اخلطباء من اإثارة م�شاعر امل�شلنّي 

.
32

اأو دفعهم لرفع رايات اجلهاد، وحظرت اأي دعاء على احلكام العرب يف امل�شاجد

ن�شطت م�رص �شيا�شياً يف حماولة اإيقاف العدوان االإ�رصائيلي، وطرح الرئي�ض مبارك مبادرة يف 

 ،Nicolas Sarkozy 2009/1/6 يف م�ؤمتر �شحفي م�شرتك مع الرئي�ض الفرن�شي نيك�ال �شارك�زي

ت�شمنت:

الإتاحة  حمدودة؛  ملدة  النار  الإطالق  ف�ري  ب�قف  الفل�شطينية  والف�شائل  “اإ�رصائيل”  قب�ل   .1

الفر�شة الإي�شال م�اد االإغاثة اإىل �شكان غزة من خالل ممرات حمددة.

وجهات  االأوروبي  االحتاد  عن  ممثلني  اإىل  اإ�شافة  والفل�شطينيني،  “اإ�رصائيل”  م�رص  تدع�   .2

جذوره.  ومعاجلة  الراهن،  ال��شع  تكرار  عدم  �شمان  �شبل  ملناق�شة  لالجتماع،  اأخرى 

وتت�شمن هذه ال�شبل، �شبط حدود قطاع غزة، اأي منع تهريب االأ�شلحة من م�رص اإىل القطاع، 

وتق�م “اإ�رصائيل” وم�رص باملقابل بفتح املعابر الربية.
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فتح  حركتي  بني  ال�رصاع  اإنهاء  بهدف  الفل�شطينية،  للم�شاحلة  ح�اراً  م�رص  ت�شت�شيف   .3

.
33

وحما�ض، وت�شكيل حك�مة فل�شطينية جديدة تك�ن مقب�لة من جانب املجتمع الدويل

االإ�رصائيلي  باالن�شحاب  وا�شح  ب�شكل  تطالب  ال  الأنها  امل�رصية  املبادرة  على  حما�ض  حتفظت 

الكامل من القطاع بعد انتهاء العدوان، وال تن�ّض �رصاحة على اإنهاء احل�شار وفتح املعابر مبا فيها 

معب رفح، وتربط ذلك ب�رشوط قد تطيل اأمده، كما اأنها تربط متثيل الفل�ضطينيني بالقيادة يف رام 

اهلل، وال تتعامل مبا�رصة مع اجلهة التي حتكم قطاع غزة وتت�ىل الدفاع عنه. باالإ�شافة اإىل اأن املبادرة 

.
34

ال تن�ّض على اإدانة العدوان االإ�رصائيلي، وال متيز بني املعتِدي واملعتَدى عليه

على  تقف  “حما�ض  اأن  معتربة  �رصوطها،  �شقف  رفع  عدم  اإىل  حما�ض  امل�رصية  ال�شلطات  دعت 

واأن على قادة حما�ض “خف�ض  �شجرة عالية ويجب اأن تنزل عنها... واأن رهاناتها كانت خاطئة”، 

“قراءة املبادرة جيداً، واأال  . ودعتها اإىل 
�شقف �رصوطهم )للت��شل اإىل تهدئة( قبل ف�ات االأوان”35

نف�شها  على  اأ�شاعت  ف�شتك�ن  املبادرة،  حما�ض  رف�شت  اإذا  عليه...  �شتندم  قرار  اتخاذ  يف  تندفع 

. غري اأن وقف “اإ�رصائيل” للعدوان من طرفها، وان�شحاب ق�اتها الكامل 
فر�شة ميكن اأال تتكرر”36

من قطاع غزة دون قيد اأو �رشط، اأظهر اأن حما�ض فر�ضت على االإ�رشائيليني �رشوطاً اأف�ضل من تلك 

التي عر�شتها ال�شلطات امل�رصية، واأن اأداء حما�ض كان اأف�شل من �شقف الت�قعات امل�رصية.

االإ�رصائيلي  العدوان  الطارئ، ح�ل  العربية  القمة  امل�شاركة يف م�ؤمتر  القيادة امل�رصية  رف�شت 

على القطاع، الذي دعت اإليه قطر يف 2009/1/16. وراأت اأنه ميكن بحث هذا االأمر على هام�ض القمة 

. واأ�شارت بع�ض امل�شادر اإىل لعب 
االقت�شادية العربية التي ت�شت�شيفها الك�يت يف 372009/1/20-19

احلك�مة امل�رصية دوراً مثبطاً يف حماولة َثنْي عدد من الدول العربية عن امل�شاركة من بينها املغرب 

. وبالتايل مل يح�رص �ش�ى 13 بلداً عربياً من اأ�شل 22 بلداً، بعد اأن كان بع�ض الغائبني قد اأكد 
38

وليبيا

م�شاركته. وح�شب اأحمد اأب� الغيط يف مقابلة مع قناة اأوربت الف�شائية يف 2009/1/27، فاإن م�رص 

“اأف�شلت قمة الدوحة الأنه ال ميكن ربط العمل العربي امل�شرتك مب�افقة جزر القمر وال�ش�مال”؛ 
والأن هذه القمة يف حال انعقادها كقمة عربية مكتملة الن�شاب “كانت �شتلحق �رصراً بالعمل العربي 

 .
امل�شرتك”39

ب. املوقف من امل�صاحلة الفل�صطينية:

كان مل�رص الدور االأبرز عربياً يف الت��شط بني فتح وحما�ض وباقي الف�شائل الفل�شطينية باجتاه 

�شنة  من  االأوىل  الع�رصة  االأ�شهر  ط�ال  كبرية  جه�داً  م�رص  بذلت  وقد  ال�طنية.  امل�شاحلة  حتقيق 

وباقي  وحما�ض  فتح  بني  للح�ار  ج�الت  �شت  م�رص  وا�شت�شافت  امل�شاحلة.  اإىل  لل��ش�ل   2009

اإىل  ال�ف�د  من  لعدد  اإر�شالها  عن  ف�شالً  االأطراف،  هذه  وف�د  من  العديد  ا�شتقبلت  كما  الف�شائل، 

ال�شفة والقطاع و�ش�رية وغريها، ملحاولة ال��ش�ل اإىل حلٍّ ير�شي جميع االأطراف.
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املبذولة  واجله�د  الفل�شطينية  امل�شاحلة  م��ش�ع  التقرير  هذا  من  االأول  الف�شل  ناق�ض  وقد 

لتحقيقها، وحتى ال نقع يف التكرار، فاإننا ن�ضع هذه النقاط ا�ضتكماالً لل�ضورة:

1. بذلت م�رص �شنة 2009 جهداً كبرياً يف حماولة حتقيق امل�شاحلة ال�طنية، وه� جهد ا�شتثنائي 
الفل�شطينية،  االإيجابية  االأج�اء  من  اال�شتفادة  متت  وقد  املا�شية.  بال�شن�ات  قيا�شاً  ومميز 

تدرك  تزال،  وما  كانت،  م�رص  ولعل  غزة.  قطاع  على  االإ�رصائيلية  احلرب  اإثر  �شادت  التي 

بالعبء  ت�شعر  كما  الق�مي،  اأمنها  على  ال�شلبية  وانعكا�شاته  الفل�شطيني،  االنق�شام  خماطر 

الكبري نتيجة عدم ترتيب االأو�شاع يف قطاع غزة مبا يتنا�شب وحالة القب�ل العربي والدويل، 

اأنه م�شاركة يف عملية ح�شار ال�شعب  واأن اإغالقها ملعرب رفح )راغبة اأو كارهة(، ُيف�رصَّ على 

الفل�شطيني، وهي عملية بغي�شة �شعبياً وثقيلة ال�طاأة ر�شمياً. 

اإيجاد  حماولة  ويف  الفل�شطينية،  االأطراف  كافة  مع  الت�ا�شل  يف  ترجمته  متت  الكبري  اجلهد 

اأج�اء منا�شبة للح�ار، ويف املتابعة احلثيثة لرتتيب وتنظيم �شت ج�الت ط�يلة للح�ار، ويف 

حماولة التوفيق بني نقاط اخلالف، واقرتاح �ِضيَغ و�ضطى ومنا�ضبة.

االأطراف  بكافة  �شلتها  ومن  والعربي،  االإقليمي  وم�قعها  ثقلها  من  م�رص  ا�شتفادت   .2
الفل�شطينية، ومن دورها الريادي يف العامل العربي واالإ�شالمي، ومن عالقاتها االإ�رصائيلية 

واالأمريكية، لل�شغط باجتاه ال��ش�ل اإىل امل�شاحلة الفل�شطينية. غري اأن الرغبة االإ�رصائيلية 

ال  وطنية  وحدة  حك�مة  يف  حما�ض  م�شاركة  اإىل  ت�ؤدي  م�شاحلة  حتقيق  بعدم  واالأمريكية 

تعرتف ب�رشوط الرباعية، اأو توؤدي اإىل ت�ضليب املوقف الفل�ضطيني من عملية الت�ضوية، كانت 

العالقة  ا�شتمرار  يف  امل�رصية  القيادة  رغبة  ولعل  جتاوزه.  ال�شهل  من  يكن  مل  مثبطاً،  عامالً 

ق�ية ومتينة مع اأمريكا، خ�ش��شاً يف �ش�ء ح�شابات ملف الت�ريث جلمال مبارك، اأدت اإىل 

اأخذ و�شع ذلك يف ح�شبان عملية امل�شاحلة.

3. نظام احلكم يف م�رص مرتبط مبعاهدة �شالم مع “اإ�رصائيل” منذ �شنة 1978، وه� على عالقة 
نف�شه  وجد  وبالتايل  ال�شلمية؛  الت�ش�ية  عملية  م�شار  يتبنى  وه�  املتحدة،  بال�اليات  وثيقة 

عملياً يف مركٍب واحد مع الرئي�ض حمم�د عبا�ض وقيادة منظمة التحرير وال�شلطة يف رام اهلل. 

الذي تتبناه حما�ض، فه� من�ذج خمالف  اأما من�ذج املقاومة وعدم االعرتاف بـ“اإ�رصائيل”، 

عملية  يف  نف�شها  بالدرجة  قريباً  امل�رصي  النظام  يكن  مل  وبالتايل  العامة.  امل�رصية  لل�شيا�شة 

اإدارة اخلالف والتقريب بني اأطراف االنق�شام الفل�شطيني.

4. لنظام احلكم يف م�رص م�شاكله وح�شاباته الداخلية، خ�ش��شاً يف �ش�ء القلق من تنامي ق�ة 
يف  املعار�شة  جماعات  واأق�ى  اأكرب  وك�نها  امل�رصي،  املجتمع  يف  امل�شلمني  االإخ�ان  جماعة 

حتاول  والأنها  امل�شلمني،  االإخ�ان  جلماعة  امتداد  هي  حما�ض  والأن  تنظيماً.  واأكرثها  م�رص 

تقدمي من�ذج اإ�شالمي؛ فاإن �شيطرة حما�ض على القطاع مل تكن عمالً مرحباً به لدى القيادة 
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الفل�شطينية. وقد انعك�ض ذلك  امل�رصية، ف�شالً عن ف�زها يف االنتخابات وت�شكيل احلك�مة 

على طبيعة عالقة م�رص مع قطاع غزة، وعلى ا�شتمرار عملية احل�شار ب�شكل اأو باآخر نتيجة 

اإغالق معرب رفح، وبناء اجلدار الف�الذي؛ وه� ما ف�رصته حما�ض باعتباره حماولة الإف�شال 

من�ذجها اأو اإ�شقاطه. وقد �شّعب ذلك من قدرة احلك�مة امل�رصية على بناء عالقة وثيقة مع 

حما�ض، والتاأثري عليها يف عملية �شناعة القرار.

اأن�شج  من  تعّد  وهي   ،2009 اأكت�بر  االأول/  ت�رصين  يف  للم�شاحلة  ورقتها  م�رص  قدمت   .5
واأ�شمل اأوراق امل�شاحلة، حيث عاجلت ب�شكل مف�شل اجل�انب املتعلقة باالنتخابات، واالأمن، 

ومنظمة التحرير، واحلك�مة الفل�شطينية... وغريها. وقد قامت فتح بالت�قيع على ال�رقة، 

غري اأن رف�ض حما�ض الت�قيع اإال بعد اأخذ عدد من مالحظاتها بعني االعتبار، قد اأثار غ�شب 

اأو  تعديالت،  اأّية  اإدخال  اأو  للنقا�ض،  جديد  من  ال�رقة  فتح  رف�ض  الذي  امل�رصي،  اجلانب 

مالحق ت��شيحية. ولذلك، ان�شبت االتهامات امل�رصية على حما�ض باأنها ت�شببت يف تعطيل 

امل�شاحلة؛ بينما كانت حما�ض ترى اأن من حقها مراعاة حتفظاتها، خ�ش��شاً واأن التجارب 

ال�شابقة تدفعها اإىل التدقيق ل�شمان اإجناح عملية امل�شاحلة هذه.

ال�شلطات امل�رصية ارتاأت اأن التغيريات التي تطالب بها حما�ض على ورقة امل�شاحلة “لي�شت 

من  للتهرب  ذريعة  با�شتخدامها  حما�ض  واتهمت  االإطالق”،  على  ج�هرية  وغري  اأ�شا�شية، 

امل�رصي  االإعالم  و�شّن   .
40

ال�ثيقة بت�قيع  قطعتها  التزامات  ومن  امل�شاحلة،  ا�شتحقاق 

حترير  رئي�ض  كتبه  ما  ذلك  مناذج  من  وكان  وقيادتها،  حما�ض  على  حاداً  هج�ماً  الر�شمي، 

جريدة اجلمه�رية حممد علي اإبراهيم، حتت عن�ان “ال ورقة جديدة يا منا�شلي حما�ض... 

�شّن خاللها هج�ماً  يا م��شى )اأب� مرزوق(... احفظ ل�شانك، وم�رص ال ت�شاوم اأو تناور”، 

ا�شتجابة  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  جه�د  عطلت  باأنها  حما�ض  واتهم  حما�ض.  على  �شديداً 

.
41

ل�ضغوط اإقليمية من قطر واإيران و�ضورية

ج. املوقف من فّك احل�صار وفتح املعابر:

بنت ال�شلطات امل�رصية م�قفها الر�شمي جتاه فّك احل�شار عن قطاع غزة وفتح املعابر، وبالذات 

:
42

معرب رفح، وفق االعتبارات واملعايري التالية

م�ش�ؤولة عنه، واأن  “اإ�رصائيل”  اأن قطاع غزة ما زال حتت االحتالل االإ�رصائيلي، وما زالت   .1
تتهرب  ال  حتى  االحتالل،  بانتهاء  ت�حي  ال  �ش�ابط  وفق  يتّم  اأن  يجب  رفح  ملعرب  فتحها 

“اإ�رصائيل” من التزاماتها.
اأن احلك�مة الفل�شطينية ال�رصعية هي احلك�مة يف رام اهلل، واأن احلك�مة املقالة يف قطاع غزة   .2
ال  حتى  حما�ض،  تق�دها  التي  املقالة  احلك�مة  مع  التعامل  ترف�ض  م�رص  واأن  �رصعية،  غري 

ُتكرِّ�ض االنق�شام الفل�شطيني.
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و“اإ�رصائيل”،  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  امل�قعة   2005 ل�شنة  املعابر  اتفاقية  حترتم  م�رص  اأن   .3

وع�دة  رفح،  معرب  الإدارة  اهلل  رام  حك�مة  تعينهم  الذين  ال�شلطة  م�ظفي  ع�دة  يجب  واأنه 

املراقبني االأوروبيني حتى تق�م م�رص بفتح املعرب ب�شكل طبيعي وي�مي.

اأهل  معاناة  عن  تخفيفاً  واأخرى،  فرتة  بني  االإن�شانية  للحاالت  رفح  معرب  �شتفتح  م�رص  اأن   .4

القطاع، وبالتن�شيق مع اجلانب االإ�رصائيلي.

املعرب امل�رصي املخ�ش�ض  اأما  الب�شائع،  االأفراد ولي�ض  اأن معرب رفح خم�ش�ض فقط حلركة   .5

للب�شائع والتبادل التجاري فه� معرب كرم اأب� �شامل.

القطاع، واإن كان هناك  التهريب على حدودها مع  اأنفاق  ال�شلطات امل�رصية ر�شمياً  حاربت   .6

بع�ض الرتاخي فيما يتعلق بتهريب الب�شائع وامل�اد الغذائية.

مل يكن امل�قف امل�رصي مقنعاً للكثريين، الذين راأوا يف اإغالق معرب رفح، وه� املتنف�ض العربي 

واإف�شالها  ال�شغط على حك�مة حما�ض  لقطاع غزة، م�شاركة م�رصية يف احل�شار، بهدف  ال�حيد 

واإ�شقاطها. واأن ال�شلطات امل�رصية تقدم االعتبارات االإ�رصائيلية واالأمريكية على واجباتها ال�طنية 

والق�مية، واأنه ال ينبغي اإدخال الطرف االإ�رصائيلي كعن�رص حاكم اأو �شابط للحدود امل�شرتكة بني 

بلدين اأو منطقتني عربيتني، خ�ش��شاً واأنه قد ان�شحب منها. ثم اإنه يف حال تعر�ض �شعب للح�شار 

والعدوان والدمار، فاإن القان�ن االإن�شاين الدويل يدع� اإىل فّك احل�شار وم�شاعدة ال�شعب املنك�ب، 

اتهم كينيث روث  اإقليمية. وقد  اأو  اأو ترتيبات حملية  اتفاقات  اأية  االأح�ال على  وه� مقدم يف هذه 

Kenneth Roth املدير التنفيذي ملنظمة هي�مان رايت�ض ووت�ض Human Rights Watch ال�شلطات 

ع م�رص ب�رصورة وج�د مراقبني  امل�رصية بلعب “دور حا�شم” يف ح�شار قطاع غزة، وقال اإن تذرُّ

.
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على املعرب، لي�ض مربراً لتج�يع �شعب غزة

بالن�شبة مل�رص، فاإن فتح معرب رفح دون �ش�ابط اأو ت�افق مع االإ�رصائيليني واالأمريكيني )ومع 

ال�شلطة يف رام اهلل( كان يعني الدخ�ل يف اأزمة �شيا�شية مع هذه اجلهات، ورمبا اإىل تدخل ع�شكري 

اإ�رصائيلي؛ وه� ما كانت م�رص ترغب يف جتنُّبه، خ�ش��شاً واأن �شيا�شتها الر�شمية تتبنى م�رصوع 

ال�شالم، ولها عالقاتها الر�شمية مع “اإ�رصائيل”، ف�شالً عن عالقاتها ال�ثيقة باأمريكا. ولذلك �شعت 

اإىل تثبيت معادلة تظهر الت�افق الر�شمي مع هذه اجلهات فيما يتعلق مبعرب رفح، لكنها يف ال�قت 

ال�شيا�شة  اأن هذه  اإالّ  االأنفاق؛  االأغذية والب�شائع عرب  ما عن تهريب  اإىل حّد  الطرف  ت  نف�شه، غ�شَّ

اأكرث  اأ�شاليب  لتبني  امل�رصية  ال�شلطات  دفع  مما   ،2009 �ضنة  خالل  ال�ضغوط  من  ملزيد  تعر�ضت 

ت�شدداً يف حماربة االأنفاق.

تبنّت ال�شلطات امل�رصية �شيا�شة اإغالق معرب رفح منذ �شيطرة حما�ض على قطاع غزة يف منت�شف 

حزيران/ ي�ني� 2007، وكانت تفتحه ب�شكل ا�شتثنائي وعلى فرتات متباعدة حلركة االأفراد، ولي�ض 
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الب�شائع، من املر�شى والطالب وغريهم. وت�شري اإح�شاءات املركز الفل�شطيني حلق�ق االإن�شان 

719 ي�ماً، مّت اإغالق معرب رفح ملدة  2009/5/31، اأي ملدة  2007/6/12 وحتى  اأنه يف الفرتة من  اإىل 

اأ�شهر  اأنه يف الع�رصة  . كما ت�شري درا�شة للمركز نف�شه 
44

36 ي�ماً فقط اأنه ُفتح ملدة  اأي  683 ي�ماً، 

حالة  مدى  اإىل  ي�شري  وهذا  ي�ماً.   301 من  ي�ماً   33 ملدة  رفح  معرب  فتح  مّت   2009 �شنة  من  االأوىل 

“االختناق” واحل�شار التي وجد اأبناء غزة اأنف�شهم فيها، حتى من جهة ال�شلطات امل�رصية، بغ�ض 
النظر عن االأ�شباب التي دفعت اإىل ذلك.

الراغبة  االإغاثة  وق�افل  وال�شخ�شيات  الن�شطاء  على  نف�شها  امل�رصية  ال�شيا�شة  ان�شحبت  وقد 

الأ�شباب  الكثريين  دخ�ل  تاأخري  اأو  تعطيل  اأو  منع  وجرى  رفح.  معرب  عرب  القطاع  اإىل  الدخ�ل  يف 

وذرائع خمتلفة. وقد انطبق ذلك على ن�اب وبرملانيني، عرباً واأوروبيني، وعلى وف�د اإغاثية وطبية 

. وكان من النماذج التي لقيت دوياً اإعالمياً ما حدث لقافلة “�رصيان احلياة 3”، 
45

وحق�قية و�شيا�شية

جاالوي،  ج�رج  الربيطاين  النائب  يق�دها  كان  التي   ،2010 �شنة  واأوائل   2009 اأواخر �شنة  يف 

�شاحنة   250 اأح�رصوا  وغريها،  اأوروبا  ومن  واإ�شالمياً  عربياً  بلداً   17 من  ع�ش�اً   460 وبرفقته 

القافلَة  امل�رصية  ال�شلطات  اأجربت  وقد  للقطاع.  وطبية  غذائية  مع�نات  حتمل  اإ�شعاف،  و�شيارة 

على الع�دة من ميناء العقبة االأردين، وتغيري اجتاهها من ميناء ن�يبع امل�رصي على البحر االأحمر 

والقريب من العقبة، اإىل ميناء العري�ض على البحر املت��شط، عن طريق ميناء الالذقية يف �ش�رية، مما 

ت�شبب بتاأخري لعدة اأيام، وبخ�شائر مادية كبرية. كما وقعت ا�شتباكات بني اأع�شاء القافلة واالأمن 

اإىل غزة. و�شمحت ال�شلطات امل�رصية  اإدخال �شاحنات  امل�رصي يف العري�ض، ب�شبب خالفات على 

لـ 158 �شاحنة بالدخ�ل، ومنعت الباقي. وقد ت�شبب ذلك بحملة احتجاج وا�شعة، وبغ�شب �شعبي، 

خ�ش��شاً يف تركيا التي كان الأبنائها م�شاركة كبرية يف القافلة؛ وانتهى االأمر بدخ�ل القافلة التي 

. واتهم ج�رج جاالوي ال�شلطات امل�رصية باأنها 
46ً

ا�شتقبلت يف غزة ا�شتقباالً ر�شمياً و�شعبياً حافال

 .
48

، بينما اتهم اأب� الغيط اأع�شاء القافلة مبحاولة فر�ض اإرادتهم على م�رص
47

جزء من احل�شار

التي  االأنفاق  ظاهرة  م�اجهة  يف  واحرتافاً  جدية  اأكرث  م�رصية  جه�داً   2009 �شنة  �شهدت 

وال  املعي�شية.  حاجاتهم  على  للح�ش�ل  و�رصورية  ا�شطرارية  كبدائل  الفل�شطيني�ن  ي�شتخدمها 

ت�جد اإح�شاءات دقيقة لعدد االأنفاق، غري اأن التقديرات ت�شري اإىل اأنها ال تقل عن 500 نفق ورمبا ال 

تزيد عن األف نفق؛ وهي مت�شلة باجلانب امل�رصي من احلدود مع قطاع غزة، كما ت�شري التقديرات 

تلخ�شت  وقد  احتياجاتهم.  تلبية  يف  االأنفاق  على   %60-50 بنح�  يعتمدون  غزة  قطاع  اأهل  اأن  اإىل 

االإجراءات امل�رصية يف حماربة االأنفاق يف:

تدمري عدد كبري من االأنفاق.  .1

�شخ مياه عادمة اأو ر�ّض م�اد وغازات �شامة يف االأنفاق.  .2
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تركيب جم�شات اإلكرتونية واأجهزة �ش�نار لك�شف االأنفاق.  .3

اإن�شاء اأبراج حرا�شة متط�رة على ط�ل احلدود مع القطاع.  .4

اإن�شاء اجلدار الف�الذي.  .5

االأنفاق،  عرب  “التهريب”  �شّد  حملتها  االأمنية  االأجهزة  كثفت  فقد  من�ش�رة  تقارير  وبح�شب 

واأخذت تق�م بتفتي�ض كافة و�شائل النقل يف املنطقة، ون�رصت ح�اجز ع�شكرية على الطرق امل�ؤدية 

اإىل قناة ال�ش�ي�ض، وت�ا�شلت مع ال�شخ�شيات البارزة يف رفح و�شي�خ القبائل يف �شيناء لتاأكيد منع 

ذكرت   ،2009 �شنة  من  االأوىل  الثمانية  االأ�شهر  وخالل   .
49

االأ�شلحة تهريب  وخ�ش��شاً  التهريب، 

الهيئة  اأح�شت  . وقد 
50ً

350 نفقا ال�شلطات امل�رصية قامت ب�شبط وتدمري نح�  اأن  امل�شادر  بع�ض 

، كما اأح�شى املركز الفل�شطيني 
51

امل�شتقلة حلق�ق االإن�شان 62 حالة وفاة يف االأنفاق الأ�شباب خمتلفة

حلق�ق االإن�شان 64 حالة وفاة يف االأنفاق، يف الفرتة من �ضباط/ فرباير وحتى نهاية ت�رصين الثاين/ 

و�شعقات  ال�شامة،  والغازات  االختناق،  وح�ادث  االأنفاق،  حتطم  نتيجة  ُقتل�ا   ،2009 ن�فمرب 

ال�شلطات  اإن  بريطانيا  يف  االإن�شان  حلق�ق  العربية  املنظمة  قالت  اأخرى،  جهة  ومن   .
52

الكهرباء

القتل  االأنفاق بني قطاع غزة وم�رص، ومار�شت  املميتة يف حربها على  الق�ة  “ا�شتخدمت  امل�رصية 

العمد حتت االأر�ض بعيداً عن اأعني العامل”. وبح�شب هذه املنظمة فقد جرى ت�ثيق 54 حالة وفاة مات 

معظمها “ب�شبب ا�شتن�شاق اأن�اع من الغاز ال�شام، تق�م ق�ات االأمن امل�رصية بر�شه داخل االأنفاق”. 

واأ�شافت اأن ال�شلطات امل�رصية “قامت با�شتخدام املتفجرات و�شخ املياه العادمة، واإحداث اهتزازات 

فاإن  املنظمة  وبح�شب  م�شبق”.  اإنذار  ت�جيه  دون  العاملني  روؤو�ض  على  االأنفاق  لهدم  ا�شطناعية 

االإجراءات امل�رصية تتم باإ�رصاف ودعم كامل من قبل ال�اليات املتحدة و“اإ�رصائيل” وغالبية بلدان 

 .
53

االحتاد االأوروبي

وقد ذكرت م�شادر فل�شطينية يف اأوائل ني�شان/ اأبريل 2010 اأن عمليات اإدخال ال�شلع والب�شائع 

عرب االأنفاق �شهدت تراجعاً كبرياً، نتيجة الغارات االإ�رصائيلية، ونتيجة االإجراءات امل�رصية امل�شددة، 

 .
54

واأكدت امل�شادر اأنه قد مّت تدمري نح� 80% من االأنفاق

احلدود  “لتاأمني”  دوالر  ملي�ن   50 تخ�شي�ض  االأمريكي   Congress الك�جنر�ض  اأقّر  وقد 

. وترددت االأنباء والتقارير عن تعاون اأمريكي مب�شاركة خرباء ع�شكريني 
55

امل�رصية مع قطاع غزة

اأمريكيني لدعم اجله�د امل�رصية يف حماربة ظاهرة االأنفاق. ومن ذلك، ا�شتكمال وحدات ع�شكرية 

الهند�شة  �شالح  باإ�رصاف  االأنفاق،  عن  للك�شف  خا�شة  اأمريكية  اأنظمة  تركيب  م�رصية  واأمنية 

 .
56

االأمريكي

ويف 2009/12/9 ك�شفت جريدة هاآرت�ض نقالً عن م�شادر م�رصية اأن ال�شلطات بداأت عمل جدار 

 .
57

االأنفاق عرب  التهريب  ملكافحة  مرتاً   30-20 وبعمق  القطاع،  مع  حدودها  على  �شخم  ف�الذي 
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وقد نفت ال�شلطات امل�رصية يف البداية اإن�شاء اجلدار ثم عادت فاأكدت اخلرب، ولكن يف اإطار احلديث 

الق�مي امل�رصي  االأمن  اإطار  االأمر يف  اأخذت تربر  اإن�شاءات هند�شية على احلدود مع غزة، ثم  عن 

وال�شيادة امل�رصية وحت�شني احلدود. 

وقد ا�شتح�ذ م��ش�ع اجلدار الف�الذي على اهتمام و�شائل االإعالم يف تلك الفرتة، وجرى تاأكيد 

اإن�شاء اجلدار من خالل العديد من التقارير و�شه�د العيان. وظهرت احتجاجات وا�شعة �شّد بنائه 

كما �شدرت فتاوى من الكثري من العلماء،  “ال�شد ال�اطي”،  اأو  “جدار العار”  حيث �شماه البع�ض 

وعلى راأ�شهم ال�شيخ ي��شف القر�شاوي، بحرمة بنائه، ملا ي�شببه الأهل غزة من معاناة ف�ق حالة 

ق�ية،  بحملة  رّد  امل�رصي  الر�شمي  االإعالم  اأن  غري  يعي�ش�نها.  التي  والتج�يع  واحل�شار  املعاناة 

م�شتفيداً من فتاوى عدد من علماء االأزهر، باعتبار ذلك �شاأناً م�رصياً، واأن اأعمال البناء تتم يف داخل 

االأرا�شي امل�رصية.

حتدثت املعل�مات ح�ل اجلدار الف�الذي اأنه �شيك�ن بط�ل ع�رصة كيل�مرتات تقريباً من اأ�شل 

نح� 13.5 كيل�مرتاً هي ط�ل احلدود مع قطاع غزة، حيث اإن هناك نح� ثالثة كيل�مرتات من جهة 

البحر ال يتم بناء اأنفاق فيها، ب�شبب �شعف تربتها و�شه�لة انهيار االأنفاق. وُذكر اأن اجلدار مك�ن 

من األ�اح من احلديد ال�شلب بارتفاع 18 مرتاً، وعر�ض ن�شف مرت، و�ُشْمك خم�شة �شنتيمرات، واأن 

االأل�اح تنتهي براأ�ض مدبب مليء بالثق�ب، من املحتمل اأن ت�شتخدم يف �شخ املياه للت�شبب يف انهيار 

االأنفاق، واأنه قد مّت اإن�شاء نح� 5.4 كيل�مرتات حتى نهاية �شنة 2009، واأن العمل يف بناء اجلدار يتم 

.
58

بتعاون ومت�يل اأمريكي

وحما�ض،  امل�رصية  احلك�مة  بني  العالقة  يف  احتقان  حالة  وهناك   ،2009 �شنة  انتهت  وهكذا، 

بينما ت�شاعدت االإجراءات امل�رصية يف م�اجهة ظاهرة االأنفاق، وه� ما يعّده الكثريون من اأهل غزة 

م�شاركة يف ح�شارهم.

2. االأردن:

االأردن  عالقات  اإن  اإذ  االأردين،  ال�شيا�شي  ال�شاأن  يف  ال�شدارة  م�قع  فل�شطني  ق�شية  حتتّل 

باأحداث  واملبا�رص  ال�رصيع  وتاأثره  اجلغرافية،  وحدوده  الدمي�غرافية،  وتركيبته  التاريخية، 

فل�شطني، جتعل من ق�شية فل�شطني ق�شية مركزية وحي�ية لالأردن.

حدَّد االأردن م�ضاره ال�ضيا�ضي العام من خالل فكرّ االرتباط مع ال�ضفة الغربية، وتوقيعه معاهدة 

لل�شلطة  ودعمه  العربية،  واملبادرة  ال�شلمية  الت�ش�ية  مل�رصوع  وتبنيه  “اإ�رصائيل”،  مع  ال�شالم 

البديل. وب�شكل عام، فاإن هذا  ال�طن  الفل�شطينية بقيادة حمم�د عبا�ض، ورف�شه للت�طني وفكرة 

اخلط يعربِّ عن االنتماء اإىل ما يعرف بدول “االعتدال” العربي.
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االإ�رصائيلي على قطاع غزة، وغ�شت اجلهات  العدوان  االأردن ب�شكل �شعبي وا�شع مع  تفاعل 

الر�شمية الطرف عن املظاهرات ال�شعبية ال�شخمة، التي خرجت يف كل مكان يف االأردن، لتعرب عن 

تعاطفها مع قطاع غزة املحا�رص واملنك�ب، ومع حما�ض واملقاومة الفل�شطينية، يف وجه االعتداءات 

االإ�رصائيلية. وبح�شب وزارة الداخلية فقد خرجت 624 مظاهرة وم�شرية ت�شامنية يف اأثناء العدوان، 

نظمت جماعة االإخ�ان امل�شلمني 84 منها. وقد ل�َّح رئي�ض ال�زراء نادر الذهبي اأمام الربملان االأردين 

اخلطري  التده�ر  عن  ي�شكت  “لن  االأردن  اأن  على  و�شدَّد  “اإ�رصائيل”،  مع  العالقة  يف  النظر  باإعادة 

وا�شتقرارها”.  املنطقة  اأمن  يطال  الذي  التهديد  هذا  عن  ي�شكت  ولن  غزة،  يف  االإن�شاين  لل��شع 

ال�شفري  110 ن�اب، مذكرة تطالب بطرد  البالغ  الربملان  اأع�شاء  اأ�شل جمم�ع  نائباً، من   88 ووقع 

.
59

االإ�رصائيلي، وا�شتدعاء ال�شفري االأردين من تل اأبيب

اخلريية  اجلمعيات  ون�شطت  غزة،  قطاع  دعم  يف  كبري  دور  االأردين  ال�شعبي  للحراك  كان  وقد 

والنقابات املهنية، وخ�ش��شاً نقابة املهند�شني، يف جمع التربعات وتنظيم حمالت االإغاثة واإعادة 

اإعمار قطاع غزة.

رّكزت القيادة االأردنية �شنة 2009 على ثالثة اهتمامات مرتبطة بال�شاأن الفل�شطيني:

االأول: التاأكيد على اإعادة اإطالق مفاو�شات جادة وفاعلة بني الفل�شطينيني واالإ�رصائيليني حلل 

. وقد اأّكد ملك االأردن عبد اهلل الثاين هذا االأمر اأكرث 
60

ال�رصاع ب�شكل نهائي، على اأ�شا�ض حّل الدولتني

من مرة، قائالً اإن مبادرة ال�شالم العربية ت�شمن م�شتقبل “اإ�رصائيل” لتك�ن �رصيكاً مع ُثلث العامل 

)العامل االإ�شالمي( الذي ال يعرتف بها حتى االآن؛ و�شدَّد على اأهمية الدور االأمريكي يف دفع م�شرية 

امل�شكلة  ج�هر  حتل  لن  االقت�شادي  ال�شالم  لتحقيق  االإ�رصائيلية  املبادرات  اأن  اإىل  ونبّه  الت�ش�ية، 

. ويف لقائه مع نتنياه� قال العاهل االأردين اإن “اإ�رصائيل لن حت�شل 
61

املرتبطة بالق�شية الفل�شطينية

 .
على االأمن واال�شتقرار، ما مل يح�شل الفل�شطيني�ن على حّقهم يف الدولة والعي�ض ب�شالم واأمن”62

وقال امللك عبد اهلل الثاين يف مقابلة مع جريدة هاآرت�ض، يف ذكرى مرور 15 عاماً على ت�قيع معاهدة 

اأن  الراهن ال ميكن  تزداد بروداً، واإن ال��شع  “اإ�رصائيل”  اإن العالقة مع  “اإ�رصائيل”،  ال�شالم مع 

.
ي�شتمر “الأننا ننزلق نح� الظالم”63

بالنيابة عن اجلانب  االأردن لن يفاو�ض  اأن  االأردين نا�رص ج�دة  اأو�شح وزير اخلارجية  وقد 

الفل�شطيني، لكنه طرف اأ�شا�شي يف ق�شايا احلل النهائي، وخ�ش��شاً تلك املتعلقة بالقد�ض والالجئني 

الفل�شطيني،  االأردين  ال��شع  تداخل  مدى  عن  يعرب  ت�رصيح  وه�   .
64

واالأمن واحلدود  واملياه 

و�رصورة التن�شيق بني الطرفني يف الق�شايا امل�شرتكة.

اإذ  االأردن،  يف  ح�شا�شية  امل�ا�شيع  اأكرث  من  وه�  البديل،  ال�طن  وفكرة  الت�طني  رف�ض  الثاين: 

الفل�شطينيني ممن  الكثريون من  اأ�ش�ل فل�شطينية، وهناك  3.2 ماليني من  االأردن نح�  ي�شكن يف 
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“ال ي�جد يف قام��شنا �شيء ا�شمه  اأنه  اأكد ملك االأردن  اأردنية م�ؤقتة. وقد  يحمل�ن ج�ازات �شفر 

. وقال “م�قفنا من م��ش�ع الالجئني 
ال�طن البديل، واالأردن اأق�ى من اأن يفر�ض عليه �شيء”65

.
لن يتغري، ومت�شكنا بحق الع�دة والتع�ي�ض ثابت ال نقا�ض فيه”66

وقد اأثار نقا�ض الكني�شت االإ�رصائيلي مل�رصوع، يطرح االأردن ك�طن بديل للفل�شطينيني، ا�شتياًء 

ت�شم  والتي  االأردين،  الربملان  يف  الدمي�قراطية  ال�طنية  للكتلة  بيان  وعربَّ  و�شعبياً.  ر�شمياً  كبرياً 

15 نائباً، عن املزاج العام لنظام احلكم يف االأردن. فقد اعتربت الكتلة هذه املناق�شات خرقاً ملعاهدة 

ان، وب�شحب ال�شفري االأردين من تل  ال�شالم مع االأردن، وطالبت بطرد ال�شفري االإ�رصائيلي من عمَّ

.
67

اأبيب

وواجه االأردن اتهامات من منظمات حق�قية واإن�شانية ب�شحب اجلن�شية من اأردنيني من اأ�ش�ل 

فل�شطينية. وذكرت منظمة هي�من رايت�ض ووت�ض يف م�ؤمتر �شحفي يف عّمان اأن ال�شلطات االأردنية 

جّردت 2,732 اأردنياً من اأ�شل فل�شطيني من جن�شياتهم يف الفرتة 2004-2008، واأن العدد االإجمايل 

. وقد نفت احلك�مة االأردنية اأن تك�ن هناك عمليات �شحب ممنهجة للجن�شية 
68

اأكرب من ذلك بكثري

مع  االرتباط  فكرّ  قرار  مبوجب  اأو�ضاع  ت�ضويب  هو  يجري  ما  اأن  واأكدت  اأردنيني،  مواطنني  من 

. اأما وزير الداخلية االأردين نايف القا�شي، فقد اأو�شح اأن بالده تت�شدى مل�رصوع 
69

ال�شفة الغربية

اإ�رصائيلي، ي�شتهدف حّل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني على ح�شاب االأردن. ورف�ض وزير الداخلية 

اإىل  وه� يهدف  اأو�شاع”،  “ت�ش�يب  اأن ما يجري ه� جمرد  م�ؤكداً  “�شحب اجلن�شية”،  م�شطلح 

ال�شادر عن �شلطات االحتالل االإ�رصائيلي، اإىل جتديده  ح�ضِّ كل من يحمل ت�رصيح “مّل ال�شمل”، 

.
70

واملحافظة عليه يف م�اجهة املخططات االإ�رصائيلية

الالجئني  ق�شية  حّل  لفر�ض  حمتملة  اإ�رصائيلية   - اأمريكية  �شيناري�هات  من  التخّ�ف  وو�شط 

على ح�شاب االأردن؛ فقد ك�شفت اأنباء عن عقد اجتماع �شم كبار امل�ش�ؤولني االأردنيني، بحيث �شكل�ا 

.
71

لدرا�شة هذه االحتماالت، وو�شع خطط اأردنية مل�اجهتها ما ه� اأ�شبه بـ“خلية االأزمة”، 

الثالث: االهتمام بالقد�ض، واالحتجاج على اإجراءات الته�يد االإ�رصائيلية فيها. وقد وافقت �شنة 

2009 اختيار القد�ض عا�شمة للثقافة العربية، حيث �شهد االأردن فعاليات كثرية بهذه املنا�شبة.

�شدد امللك عبد اهلل الثاين على �رصورة وقف “اإ�رصائيل” كل االإجراءات واحلفريات واخلط�ات 

. وقد حذر 
72

العرب اأهلها  القد�ض، والتي ت�شتهدف تغيري ه�يتها وتفريغها من  اأحادية اجلانب يف 

العاهل االأردين يف وقت الحق، من اأن االإجراءات االإ�رصائيلية هذه، ال تهدّد بهّز عالقات “اإ�رصائيل” 

باالأردن فقط، ولكن بتفجري نقاط ا�ضتعال يف كل اأنحاء العامل االإ�ضالمي، وتقوي�ض اجلهود املبذولة 

اأي عبث من  واأن  اأحمر”،  “خط  اأن القد�ض  . كما نبه امللك عبد اهلل من 
73

الإطالق مفاو�شات ال�شالم

االإ�رصائيليني فيها �شي�ؤدي اإىل “نتائج كارثية على اأمن املنطقة وا�شتقرارها”، كما حذر االإ�رصائيليني 
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. وقد ا�شتدعت اخلارجية االأردنية ال�شفري االإ�رصائيلي يف عّمان يف 2009/10/4، 
من “اللعب بالنار”74

و�شلمته ر�شالة احتجاج ح�ل انتهاكات “اإ�رصائيل” املتكررة يف القد�ض وامل�شجد االأق�شى واالأماكن 

.
75

االإ�شالمية وامل�شيحية املقد�شة فيها

تابعت احلك�مة االأردنية عالقتها الر�شمية مع قيادة ال�شلطة يف رام اهلل، وتابعت تقدمي خدماتها 

االأمنية لتدريب عنا�رص ال�رصطة الفل�شطينية، غري اأن االأردن اعتذر حلركة فتح عن عقد م�ؤمترها 

مالحظة  مع  حمتمل؛  فتحاوي  داخلي  لنزاع  املكان  ت�فري  عدم  لتف�شيله  رمبا  عّمان؛  يف  ال�شاد�ض 

اأن االأردن كان حمطة االلتقاء االأ�شا�شية للجنة التح�شريية للم�ؤمتر ال�شاد�ض. وعندما قام فاروق 

عبا�ض  حمم�د  الرئي�ض  �شّد  ت�رصيحاته  باإطالق  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  �رّص  اأمني  قدومي 

با�شم  الر�شمي  الناطق  واالت�شال،  االإعالم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  ال�رصيف  نبيل  اأعرب  عّمان،  من 

احلك�مة االأردنية، عن اأ�شفه لذلك. وطلبت احلك�مة االأردنية من قدومي عدم ا�شتخدام االأرا�شي 

.
76

االأردنية الإطالق ت�رصيحات �شيا�شية واإعالمية مناوئه للرئي�ض عبا�ض

مع  ت�شاوقت  االأردنية  احلك�مة  اأن  اإال  غزة،  قطاع  اأهل  معاناة  مع  تعاطفها  من  الرغم  وعلى 

امل�قف الر�شمي العربي يف عدم االعرتاف باحلك�مة التي تق�دها حما�ض يف القطاع. ويف ال�قت الذي 

حت�شنت فيه العالقات ب�شكل ملح�ظ بني احلك�مة االأردنية وحما�ض خالل �شنة 2008، اإال اأن هذه 

اأعطت احلرب  اأي اخرتاق ملح�ظ. وقد  ت�شهد  2009، ومل  �شنة  بقيت على حالها خالل  العالقات 

اإىل زيارة خالد م�شعل لالأردن حل�ش�ر العزاء يف وفاة والده،  االإ�رصائيلية على القطاع، باالإ�شافة 

ال�شاحة  الذي حتظى به حما�ض يف  الكبرية  ال�شعبية  التعاطف ومدى  م�ؤ�رصات وا�شحة على مدى 

االأردنية.

من  الذهبي  نادر  اأخيه  اإقالة  ويف  الذهبي،  حممد  املخابرات  مدير  اإقالة  يف  البع�ض  راأى  وقد 

هذه  تط�ر  الحتماالت  جتميداً  االأقل  على  اأو  حما�ض،  مع  للعالقة  �شلبية  اإ�شارة  ال�زراء  رئا�شة 

احلك�مة  يف  للداخلية  وزيراً  القا�شي  نايف  تعيني  كان  ورمبا  اأعلى.  م�شت�يات  اإىل  العالقات 

اإبعاد قادة  1999 على  اأ�رصف �شنة  القا�شي قد  االأردنية اجلديدة، م�ؤ�رصاً على ذلك، حيث كان 

. وقد اأملح القا�شي اإىل ع�دة العالقات اإىل حالة “اجلم�د والربود” 
77

حما�ض من االأردن اإىل قطر

الفل�شطينية،  االأرا�شي  على  �شيا�شي  كتنظيم  حما�ض  حركة  مع  يتعامل  “االأردن  اإن  قال  عندما 

ب�شكل  معها  االأردن  يتعامل  التي  الفل�شطينية  الف�شائل  من  غريه  غرار  على  اأردنياً  احرتامه  له 

؛ 
االأردنية”78 ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  احلركة  لتلك  حق�ق  اأو  مطالب  اأي  عن  بعيداً  اعتيادي، 

اأو ات�شال مع حما�ض، واأ�شاف يف مقابلة مع جريدة ال�رصق  اأن يك�ن هناك ح�ار  وعندما نفى 

من  معها  ونتعامل  �شاأننا،  يف  بالتدخل  لها  ن�شمح  وال  ب�ش�ؤونها،  نتدخل  ال  “اإننا  قائالً  االأو�شط 

.
الفل�شطينية”79 ال�رصعية  خالل 
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وقد كان م��ش�ع تر�شيم العالقة بني االإخ�ان امل�شلمني يف االأردن وحركة حما�ض من امل�ا�شيع 

الداخلية  انتخاباتها  باإجراء  حما�ض  قامت  اأن  بعد  خ�ش��شاً  املعنية،  اجلهات  اهتمام  اأثارت  التي 

اأي منهما يف �شناعة  واختيار قيادتها. وظهرت نقا�شات ح�ل جدلية العالقة بني الطرفني، ودور 

القرار لدى االآخر، ومدى انعكا�ض ذلك على ال�شاحة االأردنية والعمل ال�شيا�شي يف االأردن، وعلى 

العمل للق�شية الفل�شطينية. ومل تخِف ال�شلطات رغبتها يف الف�شل االإداري والتنظيمي بني الطرفني، 

غري اأن �شع�بة االأمر تظهر يف خلفية ن�ش�ء حركة حما�ض، والتط�ر التاريخي للعالقة بني االإخ�ان 

امل�شلمني يف االأردن وحما�ض، ويف احلجم ال�شخم لالأردنيني من اأ�ش�ل فل�شطينية، ويف ك�ن الق�شية 

الفل�شطينية ق�شية مركزية وت�شكل هّماً ي�مياً لدى عامة االأردنيني، وتنعك�ض االأحداث يف فل�شطني 

ب�شكل مبا�رص على ال��شع يف االأردن، كما يحتفظ االأردن باأط�ل حدود مع فل�شطني املحتلة.

ويف اأواخر �شنة 2009 حّل امللك عبد اهلل الثاين جمل�ض الن�اب االأردين و�شّكل حك�مة جديدة حتى 

ذكرت  كما  بينها  من  لذلك،  الدافعة  الع�امل  من  العديد  هناك  وكان  نزيهة.  جديدة  النتخابات  ُتعّد 

اأ�ش�ل  من  ولالأردنيني  امل�شلمني،  لالإخ�ان  واأف�شل  اأكرب  ا�شتيعاب  يف  الرغبة  التحليالت،  بع�ض 

فل�شطينية يف النظام ال�شيا�شي االأردين.

3. �صورية:

ما زالت �ش�رية تلعب دوراً مهماً يف الق�شية الفل�شطينية، ب�شبب حالة العداء الر�شمية امل�شتمرة 

وا�شتمرار احتالل اجل�الن ال�ش�ري من قبل االإ�رصائيليني، باالإ�شافة اإىل م�قفها  مع “اإ�رصائيل”، 

من  قربها  على   2009 �شنة  خالل  �ش�رية  حافظت  فقد  ولذلك  الفل�شطينية.  املقاومة  لق�ى  الداعم 

الراهنة،  العربي. ويف �ش�ء املعطيات  الداعم للمقاومة يف مقابل مع�شكر االعتدال  املمانعة  مع�شكر 

فمن غري املت�قع اأن تغري �ش�رية من م�قعها هذا يف املدى املنظ�ر، واإمنا من املت�قع اأن تعزز مركزها 

 - ال�ش�ري  التفاو�شي  امل�شار  يف  انفراج  م�ؤ�رصات  وج�د  عدم  ظّل  يف  خ�ش��شاً  املع�شكر،  هذا  يف 

االإ�رصائيلي؛ م�شتفيدة من دعمها للمقاومة يف كل من فل�شطني ولبنان، ومن قربها من اإيران وتركيا، 

الق�تني االإقليميتني اللتني باتتا تلعبان دوراً اأكرث تاأثرياً يف الق�شية الفل�شطينية يف املرحلة الراهنة.

اأ. املوقف من العدوان على غزة:

اأوىل  بني  من  كانت  حيث  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  من  بارز  م�قف  ل�ش�رية  كان 

الدول العربية التي �شارعت الإدانة للعدوان، واأعلنت م�افقتها على ح�ش�ر القمة العربية الطارئة 

التي دعت اإليها قطر لبحث م��ش�ع العدوان، والتي انعقدت يف 2009/1/16 وحملت ا�شم “قمة غزة 

تاأييدها ال�رصيح للمقاومة يف غزة، راف�شة حتميل  القمة عن  وقد عرّبت �ش�رية خالل  الطارئة”. 

القمة  اأمام  كلمته  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�ش�ري  الرئي�ض  قال  حيث  العدوان؛  عن  م�ش�ؤولية  اأي  املقاومة 

الفل�شطيني عما يح�شل ه�  الطرف  اإ�رصائيل ومن يقف يف �شفها ح�ل م�ش�ؤولية  “ما تروجه  اإن 
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كذب �رصيح”. وراأى اأن مبادرة ال�شالم العربية هي “بحكم امليتة”، معلناً وقف مفاو�شات ال�شالم 

.
80

ال�ش�رية - االإ�رصائيلية غري املبا�رصة، التي كانت قد بداأت يف �شنة 2008، اإىل اأجل غري م�شمى

ا�شتقبل  حيث  العدوان،  ل�قف  الدبل�ما�شية  اجله�د  اإطار  يف  ن�شطة  حركة  دم�شق  �شهدت  كما 

قّدم  االأ�شد  اأن  دم�شق  يف  م�شادر  ونقلت  �شارك�زي،  نيك�ال  الفرن�شي  الرئي�ض  دم�شق  يف  االأ�شد 

اإطالق النار يف قطاع غزة،  لنظريه الفرن�شي خالل اللقاء مبادرة �ش�رية - تركية م�شرتكة ل�قف 

كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  االأ�شد  ا�شتقبل  نف�شه،  االإطار  ويف   .
81

حما�ض حركة  قب�ل  نالت 

م�ن Ban Ki-moon يف وقت الحق، بالتزامن مع اإعالن “اإ�رصائيل” وقف اإطالق النار من جانب 

.
82

واحد

ب. دعم املقاومة الفل�صطينية:

اأظهر امل�قف ال�ش�ري خالل العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة مت�شك دم�شق مب�قفها الداعم 

للمقاومة الفل�شطينية، ففي تاأكيد على م�قف �ش�رية من حركة حما�ض، راأى االأ�شد يف مقابلة مع 

جريدة دير �شبيغل Der Spiegel االأملانية يف 2009/1/19، اأن “الق�شاء على حما�ض يعني الق�شاء 

داعياً االأطراف الدولية للح�ار معها بالق�ل: “�ش�اء اأعجبتهم اأو  على ال�شعب الفل�شطيني بكامله”، 

.
ال، فاإنها ق�ة �شيا�شية على االأر�ض ال ميكن جتاهلها”83

“مقاومة  كما �شدد االأ�شد يف اأكرث من منا�شبة على م�قف �ش�رية الداعم للمقاومة، فقد اأكد اأن 

�رصف  وم�شاندتها  و�رصعي،  اأخالقي  واجب  ه�  قبلنا  من  ودعمها  وطني،  واجب  هي  االحتالل 

 .
84

حمذراً من اأن ف�شل املفاو�شات يف اإعادة احلق�ق يعني اللج�ء اإىل املقاومة كحل بديل نفاخر به”، 

اأن  دم�شق،  يف  املنعقد  العربية  لالأحزاب  اخلام�ض  العام  الق�مي  امل�ؤمتر  افتتاح  خالل  االأ�شد  واأكد 

�ش�رية تعمل من اأجل بناء �رصق اأو�شط جديد يف املنطقة “ج�هره املقاومة” بكل اأ�شكالها الثقافية 

.
85

والع�شكرية

ج. دعم امل�صاحلة الفل�صطينية:

على الرغم من اأن �ش�رية بدت خالل �شنة 2009 اأقرب اإىل حركة حما�ض وبقية ق�ى املقاومة، 

وخ�ش��شاً يف فرتة العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، اإال اأنها اأبقت على عالقتها مع ال�شلطة يف 

رام اهلل برئا�شة حمم�د عبا�ض، مع وج�د بع�ض الت�تر يف هذه العالقة اأحياناً، وحاولت البقاء على 

م�شافة واحدة من الطرفني فيما يتعلق مب��ش�ع امل�شاحلة الفل�شطينية. وكان م��ش�ع امل�شاحلة 

الفل�شطينية حا�رصاً با�شتمرار على جدول اأعمال الدبل�ما�شية ال�ش�رية، من خالل لقاءات الرئي�ض 

االأ�شد ووزير خارجيته مع الزعماء والدبل�ما�شيني العرب واالأجانب. وقد �شدد االأ�شد على هذا االأمر 

خالل مقابلة اأجرتها معه جريدة اخلليج االإماراتية ح�ل م��ش�ع امل�شاحلة العربية يف 2009/3/9، 

.
بق�له: “يف كل لقاء نناق�ض امل��ش�ع الفل�شطيني، ونحن ال نريد اأن نك�ن مع طرف �شّد طرف”86
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الرئي�ض  �شدد   ،2009 ماي�  اأيار/  يف  دم�شق  يف  عبا�ض  حمم�د  الفل�شطيني  الرئي�ض  لقائه  وخالل 

اإبداء  عن  اأنباء  وردت  كما   .
الفل�شطينية”87 امل�شاحلة  وحتقيق  اخلالف  “نبذ  �رصورة  على  االأ�شد 

دم�شق ا�شتعدادها لالإ�شهام يف جه�د امل�شاحلة الداخلية واإجنازها، حيث نقلت م�شادر عن االأ�شد 

عر�شه على حمم�د عبا�ض ا�شت�شافة ح�ار يجمع وفداً من حركة فتح مع قيادة حما�ض يف دم�شق، 

ودع�ة الف�شائل الفل�شطينية االأخرى حل�ار �شامل ينتهي بالت�قيع على اتفاق امل�شاحلة ب�شمانة 

�ش�رية، ومن ثم الذهاب اإىل القاهرة الإقامة االحتفال الر�شمي باالتفاق، وذلك عقب رف�ض حما�ض 

.
88

الت�قيع على ورقة امل�شاحلة امل�رصية

كما اأكد وزير اخلارجية ال�ش�ري وليد املعلم يف اأكرث من منا�شبة على حر�ض بالده على اإجناح 

الفل�شطينية نبذل كل جهد  الف�شائل  “من خالل ات�شاالتنا مع  الداخلي، قائالً:  الفل�شطيني  احل�ار 

بني  العربية  امل�شاحلة  اأعقبت  التي  الفرتة  ويف   .
القاهرة”89 يف  الفل�شطيني  احل�ار  الإجناح  ممكن 

دم�شق وكل من القاهرة والريا�ض، قال املعلم اإن تعزيز الت�شامن العربي يعترب مظلة مهمة مل�شاعدة 

التي  الق�شايا  لكل  م�شرتكة  ق�ا�شم  اإىل  الت��شل  يف  جناحه  يف  اأمله  عن  معرباً  الفل�شطيني،  احل�ار 

.
90

تفرق بني الفل�شطينيني

د. موقف �صورية من “اإ�رصائيل”:

على الرغم من احلراك الذي �شهده امل�شار التفاو�شي بني �ش�رية و“اإ�رصائيل” يف �شنة 2008، 

هذا  �شهد  فقد  تركية،  ر�شمية  برعاية  اأنقرة  يف  متت  التي  املبا�رصة  غري  املحادثات  بج�الت  متمثالً 

امل�شار انتكا�شة مع بدء العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة اأواخر �شنة 2008 ومطلع �شنة 2009، 

حيث اأعلنت �ش�رية وقف هذه املفاو�شات اإىل اأجل غري م�شمى احتجاجاً على العدوان.

كما اأن �شع�د حك�مة ميينية يف “اإ�رصائيل” برئا�شة بنيامني نتنياه� اأدى اإىل مزيد من التده�ر 

يف امل�شار التفاو�شي، عرّب عنه الرئي�ض ال�ش�ري ب�شار االأ�شد بق�له: اإن ف�شل العملية ال�شلمية حتى 

املن�ش�د”،  ال�شالم  ذلك  وجه  يف  االأكرب  العقبة  هي  اإ�رصائيل  اأن  حقيقة  �شارخ  ب�شكل  “اأظهر  االآن 

“اأكرث  باأنها  و�شفها  حك�مة  وج�د  ظّل  يف  “اإ�رصائيل”  مع  اتفاق  الأي  الت��شل  اإمكانية  م�شتبعداً 

. وقد ت�ضاعد م�ضتوى التوتر بني الطرفني مع حلول �ضهر �ضباط/ 
احلك�مات تطرفاً يف تاريخها”91

فرباير 2010 اإىل م�شت�ًى اأوجد ج�اً من التخ�ف من اندالع حرب اإقليمية �شاملة يف املنطقة؛ حيث 

اإن ت�رصيحات وزير الدفاع االإ�رصائيلي اإيه�د باراك يف ذلك ال�قت، من اأن “عدم وج�د اتفاق مع 

اأثارت ردود فعل حادة من  �ش�رية ميكن اأن ي�ؤدي اإىل �رصاع م�شلح قد يتط�ر اإىل حرب �شاملة”، 

“كل ال�قائع ت�شري اإىل اأن اإ�رصائيل تدفع املنطقة  �ش�رية على ل�شان الرئي�ض االأ�شد، الذي اعترب اأن 

فيما حذر وزير خارجيته وليد املعلم من اأن املدن االإ�رصائيلية لن ت�شلم من حرب  باجتاه احلرب”، 

.
92

على �ش�رية
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�شلمية  “ت�ش�ية  لتحقيق  املفاو�شات  وجه  يف  متاماً  الباب  �ش�رية  تغلق  مل  نف�شه،  ال�قت  ويف 

اإذ اأملحت لذلك مرات عديدة. وقد اأبدى الرئي�ض االأ�شد ا�شتعداد بالده للدخ�ل يف مفاو�شات  عادلة”، 

مبا�رصة مع “اإ�رصائيل” اإذا كانت ال�اليات املتحدة و�شيطاً فيها، وذلك يف مقابلة مع جريدة اآ�شاهي 

باالإدارة  فيها  رّحب  حيث   ،2009/3/11 يف  ُن�رصت  اليابانية   The Asahi Shimbun �شيمب�ن 

اأن  ا�شتعداده ذاك باإ�رصاره على  االأ�شد ربط  اأن  اإال  اأوباما.  التي يراأ�شها باراك  االأمريكية اجلديدة 

. وه� م�قف �شددت عليه �ش�رية دائماً، 
93

تعيد “اإ�رصائيل” ه�شبة اجل�الن التي حتتلها اإىل �ش�رية

حيث جددت م�قفها نف�شه عقب اإقرار الكني�شت االإ�رصائيلي اإجراء ا�شتفتاء عام، قبل تنفيذ اأي اتفاق 

يق�شي بان�شحاب “اإ�رصائيل” من �رصق القد�ض واجل�الن، م�ؤكدة رف�شها الع�دة اإىل املحادثات غري 

.
94

املبا�رصة مع “اإ�رصائيل” عرب ال��شاطة الرتكية، ما مل تلتزم االأخرية باالن�شحاب التام من اجل�الن

4. لبنان:

اأ. االأو�صاع الفل�صطينية يف لبنان:

تطورات ال�صاحة الفل�صطينية يف لبنان:

فعلى  واالأمني.  التنظيمي  امل�شت�يني  على  تط�رات  عدة  لبنان  يف  الفل�شطينية  ال�شاحة  �شهدت 

امل�شت�ى التنظيمي �شهدت حركة فتح وممثلية منظمة التحرير الفل�شطينية يف لبنان تغيريات على 

اأثر انعقاد امل�ؤمتر العام ال�شاد�ض للحركة يف بيت حلم ومقرراته، كان اأبرزها مغادرة الل�اء �شلطان 

اأب� العينني من�شبه كاأمني �رّص حلركة فتح يف لبنان، بعد انتخابه لع�ش�ية اللجنة املركزية للحركة؛ 

، ومغادرة عبا�ض زكي من�شبه كممثل ملنظمة التحرير يف لبنان 
95

حيث حّل مكانه فتحي اأب� العردات

.
96

يف 2009/10/24؛ حيث حّل مكانه عبد اهلل عبد اهلل

اأما على امل�شت�ى االأمني فكان التط�ر االأبرز اغتيال الل�اء كمال مدحت، نائب ممثل املنظمة يف 

2009/3/23، بتفجري عب�ة نا�شفة ا�شتهدفت م�كبه قرب مدخل خميم املية ومية جن�ب  لبنان، يف 

جرمية  لقيت  وقد  اآخرون.  ثالثة  وجرح  مرافقيه  من  ثالثة  مدحت  الل�اء  جانب  اإىل  وُقتل  لبنان. 

االغتيال اإدانة فل�شطينية ولبنانية وا�شعة، خ�ش��شاً واأن مدحت كان مكلفاً مبتابعة ملف امل�شاحلة 

والتهدئة داخل املخيمات، ومعروف عنه عالقاته اجليدة بجميع االأطراف يف فتح، وب�شائر الف�شائل 

.
97

والق�ى االأخرى

يف  اجلن�بية  ال�شاحية  يف  حريك  حارة  منطقة  �شهدته  فقد  االآخر،  البارز  االأمني  التط�ر  اأما 

2009/12/26، حيث اأ�ضفر انفجار قرب مركز حلركة حما�ض عن مقتل اثنني من عنا�رشها و�ضقوط 

. ومل تت�شح اأ�شباب االنفجار، الذي تعددت فيه الروايات، بينما تعهدت حركة 
98

عدد من اجلرحى

حما�ض بالتعاون مع التحقيق اللبناين، وال�شعي ملعرفة اجلناة. غري اأن بع�ض االأطراف وجد يف احلادثة 
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لق�ى  العامة  االأمانة  املخيمات، حيث عرّبت  الفل�شطيني خارج  ال�ج�د  فر�شة الإثارة م��ش�ع 

 .
99

14 اآذار عن “قلقها ال�شديد” من هذا االنفجار، م�شتغربة وق�عه يف هذه املنطقة خارج املخيمات
يف حني راأى نائب رئي�ض جمل�ض الن�اب فريد مكاري اأن االنفجار اأظهر اأن لبنان “�شي�شتمر يف دفع 

ثمن ت�شفية احل�شابات، ما دامت املربعات االأمنية قائمة فيه، وما دام ال�شالح اللبناين والفل�شطيني 

.
غري ال�رصعي م�ج�داً”100

العالقات اللبنانية - الفل�صطينية:

ي�مي  مدار  على  ا�شتمرت  التي  عبا�ض،  حمم�د  الرئي�ض  زيارة  كانت  الفل�شطيني،  اجلانب  يف 

تلك  اأن  اإال  الفل�شطينية،   - اللبنانية  العالقة  ملف  يف  االأبرز  احلدث  هي  لبنان  اإىل  و2009/12/8،   7
الزيارة مل حتمل جديداً بالن�شبة ل��شع الفل�شطينيني يف لبنان، على الرغم من اأن مباحثات عبا�ض مع 

امل�ش�ؤولني اللبنانيني تطرقت اإىل احلديث عن منح الفل�شطينيني يف لبنان حق�قهم املدنية واالجتماعية؛ 

خ�ش��شاً واأن املخيمات الفل�شطينية مل تكن على جدول اأعمال تلك الزيارة.

كما �شهد مطلع �شنة 2010 زيارة لرئي�ض املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ض خالد م�شعل اإىل لبنان، 

معهما  وبحث  احلريري،  �شعد  ال�زراء  ورئي�ض  �شليمان  مي�شال  اللبناين  الرئي�ض  خاللها  التقى 

الفل�شطيني يف  الفل�شطينيني، وال�شالح  املدنية لالجئني  الفل�شطينية، واحلق�ق  امل�شاحلة  م��ش�ع 

.
101

لبنان

لبنان  يف  املختلفة  والق�ى  واالأحزاب  اللبنانية  الدولة  مقاربة  بقيت  فقد  اللبناين،  اجلانب  يف  اأما 

واحلق�ق  والت�طني،  االأمن،  �شياقات:  ثالثة  اأحد  �شمن  غالبيتها،  يف  تتم،  الفل�شطيني  للم��ش�ع 

االجتماعية واملدنية.

 International Crisis ويف ال�شياق االأمني، اأ�شار تقرير �شادر عن املجم�عة الدولية لالأزمات

اإىل  الفل�شطينيني يف لبنان”  “اأر�ض خ�شبة لزعزعة اال�شتقرار: خميمات الالجئني  Group بعن�ان 
اأن حرب غزة اأ�شعلت نقا�شاً لبنانياً داخلياً اأعاد طرح ال�ج�د الفل�شطيني الذي كان هداأ تدريجاً بعد 

ال�شالح  نزع  النداء ب�ج�ب  التقرير،  اآذار، بح�شب   14 قادة  البارد، فجدد بع�ض  نهر  حرب خميم 

الفل�شطيني خارج املخيمات، على اأثر اإطالق �ش�اريخ يف ذلك ال�قت من جن�ب لبنان باجتاه �شمال 

.
“اإ�رصائيل”102

ويف هذا ال�شياق كان م�قف لرئي�ض الهيئة التنفيذية للق�ات اللبنانية �شمري جعجع راأى فيه “اأن 

“حان ال�قت جلمع  اأنه  م�شيفاً  ما يجري يف غزة ه� وليد ا�شرتاتيجية مل يكن للعرب راأي فيها”، 

.
ال�شالح الفل�شطيني خارج املخيمات حتى ل� اقت�شى االأمر ا�شتعمال الق�ى ال�رصعية”103

له  حديث  خالل  اجلميل،  �شامي  اللبنانية  الكتائب  حزب  عن  النائب  اعترب  اأخرى،  جهة  ومن 

اأمام اجلالية اللبنانية يف م�نرتيال، اأن اأوىل امل�شكالت التي يعاين منها لبنان هي “م��ش�ع �شيادة 
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لبنان التي ينتهكها الفل�شطيني�ن امل�شلح�ن على االأرا�شي اللبنانية، والذين يفر�ش�ن �شيادة غري 

.
ال�شيادة اللبنانية يف بع�ض املناطق ويف بع�ض املخيمات”104

اأما م��ش�ع الت�طني، فقد بقي احلديث عنه حا�رصاً يف ال�شاحة اللبنانية؛ حيث جّدد البطريرك 

املاروين مار ن�رص اهلل بطر�ض �شفري رف�شه للت�طني، واقرتح حلل ق�شية “الذين جاوؤوا وت�طن�ا 

اأن “تنظر احلك�مات الدولية يف �شاأنهم واأن ت�جد لهم اأر�شاً اإن مل تكن اأر�شهم االأ�شلية لكي  هنا”، 

.
يقيم�ا فيها”105

ومن الالفت لالنتباه اأن م��ش�ع الت�طني كان املحدد االأ�شا�شي الذي يحكم نظرة تيار �شيا�شي 

ال�شيا�شة  التجاذبات  يف  ا�شتخدامه  جانب  اإىل  تط�راتها،  مبختلف  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  حمدد 

ال�طني احلر،  التيار  الدولية م�قف  االأزمات  ال�شادر عن جمم�عة  التقرير  الداخلية؛ حيث الحظ 

الذي حذر يف اأثناء احلرب االإ�رصائيلية على غزة من تداعياتها على م��ش�ع الالجئني، ودّق ناق��ض 

.
106

خطر الت�طني يف لبنان

التي  النيابية  االنتخابات  بعد  اللبنانية  احلك�مة  ت�شكيل  تاأخر  على  وتعليقاً  اآخر،  جانب  ومن 

اأجريت يف منت�شف �شنة 2009، راأى النائب مي�شال ع�ن، زعيم التيار ال�طني احلر ورئي�ض تكتل 

التغيري واالإ�شالح النيابي، اأن “م�شكلة الت�طني هي البعد اخلارجي الأزمة تاأليف احلك�مة، ولي�شت 

.
فزيعة كما اّدعى البع�ض”107

وعلى هام�ض التجاذبات يف م��ش�ع اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، راأى اإبراهيم كنعان النائب يف 

تكتل التغيري واالإ�شالح اأن التم�يل الذي يخ�ش�ض الإعادة االإعمار، والذي يبلغ 300 ملي�ن دوالر، 

. ويف الي�م التايل حّذر ال�زير اليا�ض �شكاف خالل 
“يح�له من خميم لالجئني اإىل حمل اإقامة دائم”108

ع�شاء لهيئة التيار من اأنه “ي�م يقبل اللبناني�ن بالت�طني �شينتقل كل فل�شطينيي ال�رصق االأو�شط 

.
اإىل بلدنا”109

اأما فيما يت�شل مبلف احلق�ق االإن�شانية لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، فقد �شهدت الفرتة التي 

�رصورة  ح�ل  متكررة  اأحاديث  النيابية  االنتخابات  بعد  اجلديدة  اللبنانية  احلك�مة  ت�شكيل  تلت 

اإعطاء هذه احلق�ق لالجئني الفل�شطينيني واإيجاد حدٍّ ملعاناتهم، حيث اأكدت النائب بهية احلريري 

اأن “احلق�ق االإن�شانية لل�ج�د الفل�شطيني يف لبنان �شتاأخذ طريقها اإىل التنفيذ مع حك�مة الرئي�ض 

.
�شعد احلريري”110

اإن�ضاء وزارة دولة ل�ضوؤون  النائب وليد جنبالط  التقدمي اال�ضرتاكي  وقد اقرتح زعيم احلزب 

الفل�شطينيني يف احلك�مة اجلديدة، مبا يتيح بذل املزيد من اجله�د لالهتمام بق�شاياهم االإن�شانية 

، اإال اأنه تراجع عن مطلبه ذاك 
111

واالجتماعية وي�ؤدي اإىل حتييد هذا امللف عن التجاذبات ال�شيا�شية

.
112

بعد اأن دخل االقرتاح نف�شه يف اإطار تلك التجاذبات
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يف  لبنان  يف  املدنية  الفل�شطينيني  الالجئني  حق�ق  لدعم  م�ؤمتراً  التقدمي  احلزب  عقد  وقد 

حق  على  اللبنانية  االأحزاب  بني  املتناق�شة  النظر  وجهات  وت�حيد  “تقريب  بهدف   ،2010/1/13

ح�رصته غالبية الق�ى ال�شيا�شية اللبنانية والفل�شطينية. واأو�شى  الفل�شطيني باملعي�شة الكرمية”، 

والتعامل  ال�شيا�شية،  التجاذبات  دائرة  من  للفل�شطينيني  املدنية  احلق�ق  م�شاألة  باإخراج  امل�ؤمتر 

، مبا يعطي 
113

التملك والعمل لتعديل قان�ين  ال�طنية، داعياً  امل�شائل  الق�شية ك�احدة من  مع هذه 

الفل�شطينيني حق�قهم يف هذين املجالني.

“ال�شلطات اللبنانية  اأقرها يف م�ؤمتره العام الثامن  كما دعا حزب اهلل يف ال�ثيقة ال�شيا�شية التي 

�ش�ض �شحيحة ومتينة وقان�نية”، معترباً اأن 
ُ
امل�ش�ؤولة اإىل بناء العالقات اللبنانية - الفل�شطينية على اأ

جناح هذه املهمة يتحقق من خالل “احل�ار اللبناين - الفل�شطيني املبا�رص ]...[ واإعطاء الفل�شطينيني 

.
يف لبنان حق�قهم املدنية واالجتماعية... مع التم�شك برف�ض الت�طني”114

اإعادة اإعمار نهر البارد:

مّت االحتفال ب��شع حجر االأ�شا�ض الإعادة اإعمار خميم نهر البارد يف 2009/3/9، برعاية رئي�ض 

احلك�مة  التزام  جدد  الذي  مرتي،  طارق  االإعالم  ب�زير  ممثالً  ال�شني�رة  ف�ؤاد  اللبنانية  احلك�مة 

.
اللبنانية “باإعادة االإعمار والتنمية يف خميم نهر البارد والقرى املجاورة”115

ولكن اأعمال اإعادة االإعمار ما لبثت اأن تعطلت، حيث �شهد امل��ش�ع �شجاالً وا�شعاً بني احلك�مة 

اأخرى،  جهة  من  ع�ن  مي�شال  بزعامة  النيابية  واالإ�شالح  التغيري  كتلة  وبني  جهة،  من  اللبنانية 

الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  من  املكلفة  ال�رصكة  عث�ر  خلفية  على 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine يف ال�رصق االأدنى )االأونروا( 

اجلزء  يف  اأثرية  اأعمدة  على  املخيم  اأنقا�ض  برفع   Refugees in the Near East (UNRWA)

القدمي من املخيم، يف 2009/2/5. وقد اأو�شت املديرية العامة لالآثار يف ذلك ال�قت ب�قف العمل يف 

. مما دفع 
الدولية”116 للمعايري  االآثار وفقاً  “بطمر  اللبنانية اتخذت قراراً  اأن احلك�مة  اإال  امل�قع، 

وقف   2009/7/18 يف  قرر  الذي  الدولة،  �ش�رى  جمل�ض  اإىل  احلك�مة  قرار  يف  طعن  لتقدمي  ع�ن 

حددها  التي  املدة  هي  �شهرين،  ملدة  امل�قع  يف  العمل  واإيقاف  االآثار،  بطمر  احلك�مة  قرار  تنفيذ 

.
117

القان�نية لتقدمي مطالعاتهما  للطرفني 

واقرتح التيار ال�طني احلر اأن ت�شتملك الدولة االأرا�شي يف املخيم اجلديد وتبداأ االإعمار ف�قها، 

. واأو�شح التيار اأن م�قفه جاء من باب التزامه 
118ً

بينما حت�ل االآثار يف املخيم القدمي مركزاً �شياحيا

“بالدفاع عن حق اللبنانيني باحلفاظ على تاريخهم وتراثهم وثقافتهم املتمثلة باالآثار كما بغريها 
م�ؤكداً يف ال�قت ذاته على “التزام التيار الكامل بحق�ق ال�شعب الفل�شطيني املدنية  من العنا�رص”، 

باإلغاء الطعن املقدم من تكتل  اأ�شدر قراراً ق�شائياً  اأن جمل�ض �ش�رى الدولة  اإال   .
واالجتماعية”119



الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

165
مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

اأثرية،  التي تثبت �شحة وج�د مدينة  الالزمة  االأدلة والرباهني  ا�شتيفاء  التغيري واالإ�شالح، لعدم 

؛ وبناء عليه، ا�شت�ؤنفت اأعمال اإعادة اإعمار نهر البارد 
120

وذلك بعد انق�شاء املهلة املمن�حة للطرفني

.
يف 1212009/10/26

ب. لبنان و“اإ�رصائيل”:

�شهدت �شنة 2009 ارتفاعاً يف حدة الت�شعيد الكالمي وتهديدات احلرب بني “اإ�رصائيل” وحزب 

اهلل، حيث �شدرت تهديدات عدة للبنان وحلزب اهلل على ل�شان امل�ش�ؤولني ال�شيا�شيني والع�شكريني 

ويف مقدمتهم رئي�ض احلك�مة بنيامني نتنياه� ووزير الدفاع اإيه�د باراك ورئي�ض  يف “اإ�رصائيل”، 

.Gabi Ashkenazi هيئة االأركان غابي اأ�شكنازي

اإىل  اهلل  حزب  دخ�ل  من  نتنياه�  حّذر  لبنان،  يف  احلك�مة  ت�شكيل  م�شاورات  مرحلة  ففي 

امل�ش�ؤولية  تلك احلك�مة  �شتحمل  “اإ�رصائيل”  فاإن  ذلك،  مّت  اأنه يف حال  احلك�مة اجلديدة، م�ؤكداً 

. يف حني اأ�شار 
122

عن اأي عملية اإطالق نار من جانب حزب اهلل، بكل ما ينط�ي عليه ذلك من معاٍن

االإخالل  مّت  “يف حال  باأنه  اهلل، مهدداً  تنامي ق�ة حزب  تراقب عن كثب  “اإ�رصائيل”  اأن  اإىل  باراك 

بني  بالف�شل  تقبل  لن  “اإ�رصائيل”  اأن  م�ؤكداً  خط�ات”،  اتخاذ  �شندر�ض  فاإننا  الدقيق  بالت�ازن 

قيام  حال  يف  اأنه  من  اأ�شكنازي  هدد  كما   .
123

اللبنانية احلك�مة  وم�ش�ؤولية  اهلل  حزب  م�ش�ؤولية 

على  �شيحتم  ذلك  فاإن  مغنية،  عماد  الع�شكري  قائدها  اغتيال  على  انتقامية  عملية  باأي  اهلل  حزب 

.
124

“اإ�رصائيل” الرد وبق�ة

وقد رّد حزب اهلل على تلك التهديدات على ل�شان اأمينه العام ال�شيد ح�شن ن�رص اهلل، بق�له: “اإن اأي 

مع التنبيه اإىل تغري “املعادالت التي كانت  ر فيها اجلي�ض اال�رصائيلي”،  حرب �ش�ف تقع �ش�ف ُيدمَّ

 .
قائمة �شابقاً”، حيث “باتت ال�شاحية اجلن�بية مقابل تل اأبيب، ولي�ض بريوت مقابل تل اأبيب”125

كما اأكد اأن املقاومة باتت قادرة على ق�شف اأي مكان داخل “اإ�رصائيل” وم�اجهة جن�دها بع�رصات 

االآالف من املقاومني ولي�ض باالآالف كما جرى يف حرب 2006، وتعهد مبفاجاآت جديدة يف اأي حرب 

.
ت�شنها “اإ�رصائيل”126

الن�ضاط  تلقي  مع  الطرفني،  بني  االأمنية  احلرب  �رشارة  ا�ضتعرت  فقد  اأخرى،  جهة  ومن 

اال�شتخباري االإ�رصائيلي يف لبنان عدة �رصبات م�جعة، بعد جناح الق�ى االأمنية اللبنانية يف ك�شف 

العميد  اأبرزها �شبكة  لبنان،  يف  “اإ�رصائيل”  التي تعمل ل�شالح  التج�ش�ض  وتفكيك عدد من �شبكات 

ال�شابق يف جهاز االأمن العام اأديب العلم.

ح�ل  مف�شلة  ا�شتخبارية  معل�مات  على  احل�ش�ل  يف  اهلل  حزب  جناح  تقدم  ما  اإىل  وُي�شاف 

ن�شاطات اجلي�ض االإ�رصائيلي وقيادة املنطقة ال�شمالية، وفق ما ن�رصته جريدة يديع�ت اأحرون�ت 
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االإ�رصائيلية، يف 2009/12/11، التي قالت اإنها ح�شلت على ن�رصة داخلية �رصية حلزب اهلل، “ُتظهر 

اإىل اأي مدى جنحت ا�شتخبارات حزب اهلل يف التغلغل داخل اجلي�ض االإ�رصائيلي، وتثبت اأن حزب اهلل 

.
لديه م�شادر معل�مات ال باأ�ض بها”127

5. ال�صعودية ودول اخلليج:

امل�شاركة  ورف�شت  االعتدال،  دول  با�شم  ُيعرف  بات  ما  مع  وق�فها  على  ال�شع�دية  حافظت 

ال�شع�دي  اخلارجية  وزير  علّق  وقد  غزة.  لن�رصة  قطر  اإليها  دعت  التي  الطارئة  العربية  القمة  يف 

االأمري �شع�د الفي�شل على تلك القمة بالق�ل: “كان يكفينا االن�شقاق الفل�شطيني، بدالً من االن�شقاق 

. غري اأن ال�شع�دية 
العربي، الذي مير مبرحلة مراهقة، وهذه لي�شت اأول مرة يحدث فيها هذا”128

ال�شع�دية يف  وا�شتمرت  االإعمار يف قطاع غزة.  دوالر الإعادة  مليار  تقدمي دعم مقداره  اأعلنت عن 

ك�نها الداعم العربي االأكرب مالياً لل�شلطة الفل�شطينية، حيث التزمت بت�شديد املبالغ املرتتبة عليها.

وقد رف�شت ال�شع�دية على ل�شان الفي�شل �شحب املبادرة العربية، م�ؤكدة اأنها “�شاحلة، ولكن 

الطرف االإ�رصائيلي يتقاع�ض ومياطل الأنه ال يريد ال�شالم ويبحث عن ك�شب املزيد من االأرا�شي”، 

.
واأنها “مّكنت العرب من اخرتاق م�ؤيدي اإ�رصائيل ح�ل العامل”129

عند  نزوالً  “اإ�رصائيل”  تنازالت يف م�قفها جتاه  اأية  ال�شع�دية تقدمي  املقابل، فقد رف�شت  ويف 

“اإ�رصائيل”.  التي تنتهجها وا�شنطن جتاه  “اخلط�ة خط�ة”  رغبة وا�شنطن، كما رف�شت �شيا�شة 

فعقب لقائه وزيرة اخلارجية االأمريكية هيالري كلينت�ن، حذر الفي�شل من اأن “اخلط�ات االأمنية 

تاأتي  لن  العرب(  من  )املطل�بة  النية  ح�شن  ومبادرات  الفل�شطينية(  ال�شلطة  من  )املطل�بة  امل�ؤقتة 

بال�شالم”. واأ�شاف اأن املطل�ب ه� “نهج �ضامل ي�ضع اخلطوط االأ�ضا�ضية للحل منذ البداية، ويطلق 

.
ف�راً املفاو�شات ح�ل ق�شايا احلل النهائي )احلدود، القد�ض، املياه، الالجئني واالأمن(”130

هذه  لتحقيق  دع�تها  ال�شع�دية  اأكدت  فقد  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  من  بامل�قف  يت�شل  وفيما 

ق�شية  اأن  من  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شع�دي  العاهل  حذر  ال�شياق،  هذا  ويف  امل�شاحلة. 

فل�شطني ت��شك اأن تدخل نفقاً مظلماً ال خروج لها منه ب�شبب االن�شقاق الفل�شطيني، داعياً الف�شائل 

الفل�شطينية اإىل نبذ اخلالفات وال�رصاعات. واأكد اأن ما يحدث يف فل�شطني �رصاع مرّوع بني االأ�شقاء، 

م�شرياً اإىل اأن “العدو املتكرب املجرم مل ي�شتطع عرب �شن�ات ط�يلة من العدوان امل�شتمر اأن يلحق من 

.
االأذى بالق�شية الفل�شطينية ما اأحلقه الفل�شطيني�ن اأنف�شهم بق�شيتهم من اأذى يف اأ�شهر قليلة”131

�شهدت �شنة 2009 م�اقف قطرية متقدمة على �شعيد الق�شية الفل�شطينية، حيث كانت الدوحة 

هي من �شارعت للدع�ة اإىل قمة عربية طارئة ملناق�شة العدوان االإ�رصائيلي غلى قطاع غزة اأواخر �شنة 

واأعلنت يف القمة اإ�شهامها مببلغ  2008 ومطلع �شنة 2009، اأطلقت عليها ا�شم “قمة غزة الطارئة”. 
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. كما اأعلنت قطر جتميد عالقاتها ال�شيا�شية واالقت�شادية 
132

250 ملي�ن دوالر الإعادة اإعمار القطاع
.
133

وقررت اإغالق مكتب التمثيل التجاري االإ�رصائيلي لديها مع “اإ�رصائيل”، 

بالده  دعم  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  قطر  اأمري  جدد  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  ملف  ويف 

اإىل عدم التدخل يف ال�شاأن الداخلي الفل�شطيني  لل�حدة ال�طنية الفل�شطينية، داعياً يف ال�قت نف�شه 

لتغليب م�شلحة طرف دون اآخر، وم�ؤكداً اأن عدم اعرتاف دول كثرية بنتائج االنتخابات الت�رصيعية 

اأفقد دوالً كثرية م�شداقيتها  2006(، ومعاقبة �شعبها باحل�شار، قد  الفل�شطينية )التي جرت �شنة 

. كما انتقد رئي�ض ال�زراء القطري وزير اخلارجية ال�شيخ حمد بن 
134

عند حديثها عن الدمي�قراطية

جا�شم اآل ثاين م�اقف بع�ض الدول العربية التي قال اإنها اجتهدت يف تاأجيج اخلالف الفل�شطيني، 

“االنحياز  اإىل عدم  خا�شة بعد ح�ش�ل حركة حما�ض على االأغلبية يف االنتخابات الربملانية، داعياً 

.
لطرف فل�شطيني على ح�شاب اآخر”135

ومن جهة اأخرى، فقد �شهدت اأب� ظبي اجتماعاً لت�شع دول عربية يف 2009/2/3، اأطلقت حتركاً 

لت�شكيل ت�افق عربي ي�شع حداً للتدخالت “غري العربية”، ويدعم مبادرة ال�شالم العربية وال�شلطة 

الفل�شطينية. وقال وزير اخلارجية االإماراتي ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان بعيد انتهاء االجتماع: 

“جنتمع الأننا نريد اأن ندعم ال�حدة العربية وح�شد التاأييد ملبادرة ال�شالم العربية، والإعطاء مزيد 
امل�شاعدات  وت�ا�شلت   .

عبا�ض”136 حمم�د  الرئي�ض  راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  لل�شلطة  الدعم  من 

االإماراتية املالية للفل�شطينيني، حيث حّ�لت االإمارات يف 2009/11/22 م�شاعدة قدرها 100 ملي�ن 

. كما قدمت يف نهاية 
137

ي�رو )ح�ايل 149.2 ملي�ن دوالر( اإىل ح�شاب خزينة ال�شلطة الفل�شطينية

اإىل ق�افل  . باالإ�شافة 
138

2.5 ملي�ن دوالر لدعم ميزانية وكالة االأونروا ال�شنة منحة مالية قدرها 

امل�شاعدات االإن�شانية امل�جهة اإىل قطاع غزة، والتي ت�ا�شلت على مدار العام.

اأما الك�يت فقد ا�شت�شافت القمة العربية االقت�شادية يف 2009/1/19، وكان العدوان االإ�رصائيلي 

اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  الك�يت  اأمري  اأكد  وقد  اأعمالها.  جدول  راأ�ض  على  غزة  قطاع  على 

ال�شباح خالل القمة على اأهمية ت�حيد ال�شف واتفاق الكلمة واإزالة الفرقة بني الفل�شطينيني، داعياً 

كل القيادات الفل�شطينية اإىل ال�حدة والتكاتف والتعاون. كما اأعلن تربع بالده بـ 34 ملي�ن دوالر 

. واأعلن وزير اخلارجية الك�يتي ال�شيخ حممد ال�شباح عن تربع بالده 
139

لتم�يل وكالة االأونروا

اإعادة  200 ملي�ن دوالر لل�شلطة الفل�شطينية لل�شن�ات اخلم�شة املقبلة، وذلك خالل م�ؤمتر  مببلغ 

.
اإعمار غزة الذي انعقد يف �رصم ال�شيخ يف 1402009/3/2

اآل خليفة خالد م�شعل مرتني يف  امللك حمد بن عي�شى  البحريني  العاهل  ا�شتقبل  البحرين،  ويف 

غ�ش�ن عام؛ حيث ا�شتقبل م�شعل وبرفقته رئي�ض املجل�ض الت�رصيعي الفل�شطيني باالإنابة د. اأحمد 

بحر يف 2009/3/16، واأكد على �رصورة جتاوز اخلالفات الداخلية الفل�شطينية وحتقيق امل�شاحلة 

. وا�شتقبله جمدداً يف 2010/1/5، يف 
141

ال�طنية، داعياً لرفع احل�شار عن قطاع غزة، واإعادة اإعماره
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. ومن جهة اأخرى، فقد اأقرّ جمل�ض الن�اب البحريني يف 
142

اإطار ج�لة عربية كان يق�م بها م�شعل

.
2009/10/27 م�رصوع قان�ن يحظر كافة اأ�شكال التعامل مع “اإ�رصائيل”143

على مدى عق�د من الزمن واملحاوالت االإ�رصائيلية الخرتاق 

فالتطبيع  تنقطع،  مل  وال�شعبي  الر�شمي  العربي  النظام 

بالن�شبة لـ“اإ�رصائيل” م�شاألة ا�شرتاتيجية، تتعلق با�شتمرارية 

وج�دها يف املنطقة العربية. وقد جنحت “اإ�رصائيل” منذ قيام كيانها يف اإقامة عالقات �شيا�شية �رصية 

مع بع�ض الزعماء العرب، فيما اخرتقت جدار الرف�ض العربي بتطبيع ر�شمي عربي عرب اتفاقيات 

�شالم مع كل من م�رص واالأردن. كما اأ�شبحت فر�ض التطبيع اأكرث واأو�شع بعد دخ�ل “اإ�رصائيل” 

يف مفاو�شات مبا�رصة مع منظمة التحرير الفل�شطينية وت�قيع اتفاق اأو�شل�، فاأقامت عالقات علنية 

مع عدد من الدول العربية.

اآالف  �شحيته  ذهب  والذي   ،2009/2008 �شتاء  يف  االإ�رصائيلي  العدوان  من  الرغم  وعلى 

العربية  الدول  بع�ض  اأن  اإال  غزة،  قطاع  يف  وقع  الذي  ال�ا�شع  التدمري  اإىل  باالإ�شافة  الفل�شطينيني، 

ا�شتمرت يف تطبيع العالقات مع الكيان االإ�رصائيلي، على الرغم من الرف�ض ال�شعبي ال�ا�شع لهذه 

العالقات.

1. م�رص:

ا�شتمرت ق�شية الغاز امل�رصي امل�شدَّر لـ“اإ�رصائيل” يف التفاعل بني خمتلف االأو�ضاط امل�رشية، 

فقد ق�شت املحكمة االإدارية العليا يف م�رص  على اعتبار اأنها اأحد اأهم اأوجه التطبيع مع “اإ�رصائيل”. 

قرار  باإلغاء  القا�شي  الدولة  باإلغاء حكم جمل�ض   2009/2/2 ال�شغري يف  اإبراهيم  امل�شت�شار  برئا�شة 

الغاز.  ا�شتمرار ت�شدير  االإدارية  وقررت املحكمة  لـ“اإ�رصائيل”،  الغاز  احلك�مة امل�رصية بت�شدير 

 East Mediterranean Gas ويف هذا االإطار ك�شفت جريدة هاآرت�ض االإ�رصائيلية اأن �رصكة اإي اإم جي

لت�شدير كميات  2009 عقداً جديداً  االإ�رصائيلية قد وّقعت يف �شهر مت�ز/ ي�لي�  (EMG) امل�رصية 

�شخمة من الغاز الطبيعي لـ“اإ�رصائيل” ملدة 17 عاماً، مع اإعطاء احلق للطرف االإ�رصائيلي بتمديدها 

ملدة خم�شة اأع�ام اإ�شافية. وقد بررت وزارة البرتول امل�رصية هذا االأمر على اعتبار اأن هذا االتفاق 

ه� اتفاق جتاري بني ال�رصكة و�رصكائها االإ�رصائيليني.

ميمان  ي��شى  االإ�رصائيلى  االأعمال  لرجل  اململ�كة  جي  اإم  اإي  �رصكة  اأن  هاآرت�ض  واأو�شحت 

 Dorad Energy Ltd Yossi Meiman بال�رصاكة مع احلك�مة امل�رصية، اتفقت مع �رصكة دوراد 

االإ�رصائيلية العاملة فى جمال ت�ليد الكهرباء على ت�ريد 12.5 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي، 

فى �شفقة جديدة ترتاوح قيمتها بني 2.1 و2.5 مليار دوالر.

ثالثًا: التــطـورات يف 

جمال التطبيع
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750 ملي�ن مرت مكعب من  وفى اإطار االتفاق الثنائي بني ال�رصكتني تلتزم اإي اإم جي بت�شليم 

125-150 ملي�ن  الغاز الطبيعي �شن�ياً ل�رصكة دوراد، وحت�شل يف املقابل على مبلغ يرتاوح بني 

العق�د  قيمة  عن  العربية،  االقت�شادية   Calcalist كالكالي�شت  جريدة  ك�شفت  كما  �شن�ياً.  دوالر 

التي اأبرمتها �رصكة اإي اإم جي امل�رصية مع �رصكات اإ�رصائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي امل�رصي، 

ج�متان  ليئ�ر  الطاقة  �ش�ؤون  خبري  اأ�شار  وقد  اأمريكي.  دوالر  مليارات  ع�رصة  اإىل  ت�شل  والتي 

Lior Gutman اإىل اأن املبلغ يت�شمن العق�د التي اأبرمتها ال�رصكات االإ�رصائيلية م�ؤخراً مع �رصكة 

اإي اإم جي، وبلغ اإجمايل العق�د التي وقعتها ال�رصكة امل�رصية مع �رصكات اإ�رصائيلية ثمانية عق�د 

ودوراد  ني�رص  وم�شانع  االإ�رصائيلية،  الكهرباء  �رصكات  وهي:  “اإ�رصائيل”،  يف  جهات  ثماين  مع 

واأ�شدود للطاقة، ورامات هنيجف لت�ليد الطاقة الكهربائية، و�ش�الد للطاقة، وحيفا للكيماويات، 

.
144

مكتا�شيم وم�شنع 

 ،2009 �شبتمرب  اأيل�ل/  يف  الي�م،  امل�رصي  جريدة  ن�رصتها  التي  الر�شمية  البيانات  واأظهرت 

اأن هيئة البرتول �شّدرت   ،2009-2008 يف �شنتي  لـ“اإ�رصائيل”  ح�ل �شعر الغاز امل�رصي امل�شدَّر 

حمققة من خالله عائدات  30 مليار قدم مكعب من الغاز، عرب خط الغاز البحري، اإىل “اإ�رصائيل”، 

 .)btu( بريطانية  حرارية  وحدة  ملي�ن  لكل  دوالر   2.97 مبت��شط  دوالر،  ملي�ن   90 بنح�  تقدر 

بثالثة  املحلية  ال�ش�ق  يف  بيعه  �شعر  عن  يقل  لـ“اإ�رصائيل”  الغاز  بيع  �شعر  فاإّن  اجلريدة  وبح�شب 

.
145

�شنتات لل�شناعات الكثيفة اال�شتهالك للطاقة، التي حت�شل على الغاز بثالثة دوالرات

�رصكة  قالت  االإ�رصائيلي،  للكيان  ال�شفقة  هذه  من  االقت�شادي  املردود  عن  احلديث  �شياق  ويف 

�شتمكن  امل�رصي  الغاز  اإمدادات  اإن   Israel Electric Corporation (IEC) اإ�رصائيل”  “كهرباء 
، وه� ما 

146
ال�رصكة من حتقيق هدفها الإنتاج 40% من الكهرباء يف “اإ�رصائيل” من الغاز الطبيعي

يع�د بالفائدة للكيان االإ�رصائيلي. 

حيث  كما �شهدت �شنة 2009 تط�راً ملح�ظاً يف قيمة التبادل التجاري بني م�رص و“اإ�رصائيل”، 

اإىل   2008 اأمريكي يف �شنة  132.4 ملي�ن دوالر  االإ�رصائيلية من م�رص من  ال�اردات  ارتفعت قيمة 

بن�شبة  اإىل م�رص  االإ�رصائيلية  ال�شادرات  انخف�شت  بينما   ،2009 �شنة  270.9 ملي�ن دوالر خالل 
 2009 139 ملي�ن دوالر بينما و�شلت خالل �شنة  2008 ما قيمته  3.6%، حيث بلغت خالل �شنة 
بن�شبة  ارتفاعاً  �شجل  االإ�رصائيلي  امل�رصي  التجاري  التبادل  فاإن  وبذلك،  دوالر،  ملي�ن   134 اإىل 

.
147%49

مل تقت�رص جماالت التطبيع على امل�شت�ى االقت�شادي، فالكيان االإ�رصائيلي الذي عجز عن اخرتاق 

الثقافية ط�ال فرتة العق�د الثالثة املن�رصمة من اتفاقية ال�شالم بني م�رص و“اإ�رصائيل”،  ال�شاحة 

مبن�شب  للف�ز  نف�شه  ت�ش�يق  ح�شني  فاروق  امل�رصي  الثقافة  وزير  حماوالت  ا�شتغالل  ا�شتطاع 
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مدير عام منظمة الي�ن�شك�، ف�جهت له انتقادات �شديدة عن ت�رصيح �شابق له قال فيه اإنه م�شتعد 

واحلملة  باملن�شب  الف�ز  متطلبات  واأمام  االإ�شكندرية.  مكتبة  يف  وجدت  اإن  اإ�رصائيلية  كتب  حلرق 

االإ�رصائيلية التي واجهها ح�شني، ا�شطر اإىل التعبري عن “اأ�شفه” عن الت�رصيح ال�شابق، بل قامت 

االأوروبية  الن�رص  دور  اإحدى  مع  التعاقد  م�رص  نية  عن  باالإعالن  ذلك  بعد  امل�رصية  الثقافة  وزارة 

 David جرو�شمان  وديفيد   Amos Oz ع�ز  عام��ض  االإ�رصائيليني  للكاتبني  م�ؤلفات  لرتجمة 

.
148

Grossman اإىل العربية

االأهرام  التي ي�شدرها مركز  الدمي�قراطية  وكذلك قامت هالة م�شطفى، رئي�شة حترير جملة 

للدرا�شات ال�شيا�شية واال�شرتاتيجية، با�شت�شافة ال�شفري االإ�رصائيلي يف م�رص، وه� ما اأثار جدالً 

وا�شعاً يف ال��شط ال�شحفي يف م�رص. وقد دافعت هالة عن نف�شها قائلة اإنه ال ي�جد يف الئحة االأهرام 

يكن  مل  باالأهرام  االإ�رصائيلي  لل�شفري  ا�شتقبالها  اأن  ك�شفت  كما  دبل�ما�شي،  اأي  ا�شتقبال  مينع  ما 

ال�شابق  االإ�رصائيلي  ال�شفري  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  املنعم �شعيد رئي�ض جمل�ض  ا�شتقبل عبد  �شابقة، حيث 

 .
149

بح�ش�ر اإبراهيم نافع رئي�ض جمل�ض االإدارة ال�شابق

2. االأردن:

تعطل  قد  التي  والعراقيل  ال�شع�بات  كافة  وتذليل   48 فل�شطيني  عن  التخفيف  ذريعة  حتت 

تاأديتهم للفرائ�ض الدينية يف م�ا�شم احلج والعمرة، برر وزير الداخلية االأردين نايف القا�شي 

االأرا�ضي  اإىل  الدخول  تاأ�ضرية  على  احل�ضول  �رشط  من  االإ�رشائيلية  اجلن�ضية  َحَملَة  اإعفاء 

االأردن يفر�ض على م�اطني عدد من  اأن  العلم  اأبيب؛ مع  تل  االأردنية يف  ال�شفارة  االأردنية عرب 

الدول العربية كال�ش�دان وم�رص واملغرب وغريها احل�ش�ل على تاأ�شرية الدخ�ل اإىل االأرا�شي 

الدخ�ل  تاأ�شرية  على  احل�ش�ل  طلب  يف  االإ�رصائيلية  ال�شلطات  ا�شتمرت  املقابل  ويف  االأردنية. 

الذهبي  نادر  االأردين  ال�زراء  رئي�ض  نفى  الحق  وقت  ويف   .
150

االأردنية اجلن�شية  حملة  على 

ت�رصيح  على  احل�ش�ل  االإ�رصائيلية  اجلن�شية  حاملي  من  “يطلب  اإنه  قائالً  و�رصح  االأمر  هذا 

على  احل�ش�ل  االأردنية  اجلن�شية  حاملي  من  االإ�رصائيلي  اجلانب  يطلب  مثلما  االأردن،  لدخ�ل 

“غل�اً  وكانت االأحزاب والنقابات االأردنية قد �شنت حملة �شّد قرار االإعفاء، وعّدته  ت�رصيح”. 

.
العدو”151 التطبيع مع  يف 

 Yaakov واأ�شار تقرير ن�رصته اجلزيرة.نت اإىل اأن ال�شفري االإ�رصائيلي يف عّمان يعق�ب روزين

جلنة  رئي�ض  وراأى  االأردنيني.  واالإعالم  االأعمال  رجال  من  عدد  ح�رصه  ع�شاء  حفل  نظم   Rosen

حماية ال�طن وجمابهة التطبيع حمزة من�ش�ر اأن امل�ؤيدين للتطبيع مع “اإ�رصائيل” هم “حفنة من 

املرتزقة والنفعيني الباحثني عن دور”، وعن م�قف اجلهات الر�شمية االأردنية، قال من�ش�ر اإن هذه 

اجلهات “تبحث عن ثمن لدى وا�شنطن عرب حفنة من التجار واملرتزقة”.
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غري اأن طارق احلميدي، وه� نا�شط يف جمال التطبيع مع “اإ�رصائيل” واأحد ح�ش�ر احلفل، رف�ض 

احلديث عن اأن املطبعني “قلة”. وقال “اأنا بنف�شي اأعرف الع�رصات من االأردنيني الذين ي�شارك�ن يف 

دورات تقام على مدار العام يف اإ�رصائيل”، والتي ت�شل اإىل “12 دورة �شن�ياً يف جماالت املياه والبيئة 

.
وغريها، وي�شارك يف كل واحدة من ع�رصين اإىل 25 اأردنياً”152

ويف 2009/9/8 قام وفد م�ؤلف من 12 �شحفياً اأردنياً ميثل�ن خمتلف م�ؤ�ش�شات االإعالم الر�شمية 

واخلا�شة بزيارة ر�شمية ملدينة القد�ض، وهي االأوىل من ن�عها، وذلك بغر�ض االطالع على جه�د 

با�شم احلك�مة  الر�شمي  املتحدث  به  اأفاد  االإ�شالمية وامل�شيحية، وذلك ح�شب ما  املقد�شات  رعاية 

االأردن  يف  املهنية  النقابات  عن  املنبثقة  التطبيع  مقاومة  جلنة  هددت  وقد  ال�رصيف.  نبيل  االأردنية 

باإدراج اأ�شماء اأع�شاء ال�فد ال�شحفي الذي قام بالزيارة، على الق�ائم ال�ش�داء بتهمة التطبيع مع 

، فيما راأى نقيب ال�شحفيني عبد ال�هاب زغيالت اأن اأي زيارة لل�شحفيني االأردنيني 
“اإ�رصائيل”153

ومهني  ر�شمي  عمل  ال�شحفي�ن  به  قام  ما  اأن  وبنّي  التطبيع.  نطاق  يف  تدخل  ال  املحتلة  لفل�شطني 

يف  االإ�شالمية  املقد�شات  اإعمار  يف  واالأردين  الها�شمي  الدور  وت��شيح  القد�ض  عروبة  على  للتاأكيد 

.
154

القد�ض واملحافظة عليها

واالأردن  االإ�رصائيلي  الكيان  بني  التجاري  التبادل  حركة  ا�شتمرت  االقت�شادي  ال�شعيد  وعلى 

 ،%23.6 بن�شبة  التجاري بني االأردن و“اإ�رصائيل”  التبادل  2009، وقد تراجعت قيمة  خالل �شنة 

اأي ما يعادل 93.2 ملي�ن دوالر اأمريكي. ويف تقرير ل�زارة الزراعة االأردنية ك�شف وزير الزراعة 

�شعيد امل�رصي اأن االأردن ا�شت�رد من “اإ�رصائيل” خالل فرتة االأ�شهر الت�شعة االأوىل من �شنة 2009، 

نح� ثالثة اآالف طن من اخل�شار والف�اكه، اإىل جانب كميات متفاوتة لنح� �شتني �شنفاً من املنتجات 

 .
155

الزراعة االأخرى

ويف بالغ عممته دائرة اجلمارك االأردنية يف كان�ن الثاين/ يناير 2010، اأنه مب�جب الربوت�ك�ل 

مرحلته  دخل  الذي  و“اإ�رصائيل”،  االأردن  بني  واالقت�شادي  التجاري  التعاون  باتفاقية  امللحق 

ذات  وامل�اد  االأ�شناف  من  جديدة  دفعة  جمارك  وتخفي�ض  اإعفاء  مّت  فقد   ،2010/1/1 يف  ال�شاد�شة 

املن�شاأ االإ�رصائيلي. واأرفقت دائرة اجلمارك اأ�شناف ي�شملها القرار و�شلت اإىل 2,500 �شلعة مدرجة 

ومعفاة من الر�ش�م وال�رصائب.

من  عدد  عن  االأخرى  وال�رصائب  اجلمركية  الر�ش�م  االأردنية  اجلمارك  دائرة  خف�شت  كما 

.
االأ�شناف وامل�اد ذات املن�شاأ االإ�رصائيلي، عند ت�شديرها مبا�رصة اإىل االأردن ب�اقع 156%50

ع�شكرية  تدريبات  واالإ�رصائيلية  االأردنية  الع�شكرية  الق�ات  اأجرت  االأمني  امل�شت�ى  وعلى 

 .
157

مل�اجهة الزالزل، وقد �شارك فيها �رصيتان اإىل ثالث �رصايا من كل جانب
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3. دول عربية اأخرى:

Lev Leviev بافتتاح اأربعة متاجر متخ�ش�شة يف بيع  قام امللياردير االإ�رصائيلي ليف ليفايف 

املذك�ر  االأعمال  رجل  اأن  خ�ش��شاً  غا�شبة،  فعل  ردود  اأثار  مما  دبي،  اإمارة  يف  الفاخرة  االألب�شة 

اأن ليفايف قام من ناحيته  التقارير  الغربية. واأكدت  ال�شفة  الداعمني للم�شت�طنني يف  اأكرب  ه� من 

بت�قيع عقد مع �رصكة فرن�شية متخ�ش�شة يف هذا املجال، والتي قامت بدورها بت�قيع عقد مع اأحد 

اأن افتتاح املتاجر االأربعة ه� املرحلة االأوىل من افتتاح  التقارير  رجال االأعمال االإماراتيني. وراأت 

. ويف ال�شياق نف�شه ن�رصت جريدة يديع�ت 
158

املتاجر يف اأكرب املجمعات التجارية يف دبي واأفخرها

حملة  من  عدداً  اأن  اإىل  فيه  اأ�شارت  خرباً   2009/2/23 يف  ال�شادر  عددها  يف  االإ�رصائيلية  اأحرون�ت 

االإمارة  بزيارة  الذين يق�م�ن  واأن من بني  اإمارة دبي،  اإىل  االإ�رصائيلية يدخل�ن  ال�شفر  اجل�ازات 

رجال اأعمال وجتار اأملا�ض وم�اد غذائية وغريهم. يف املقابل رف�شت ال�شلطات االإماراتية منح العبة 

للتن�ض،  دبي  بط�لة  يف  للم�شاركة  الدخ�ل  تاأ�شرية   Shahar Pe′er بري  �شاهار  االإ�رصائيلية  التن�ض 

والتي اأقيمت يف �ضباط/ فرباير 2009، وقد اأحال بع�ض املراقبني اأن �شبب هذا املنع يع�د اإىل العدوان 

.
159

االإ�رصائيلي على قطاع غزة يف الفرتة التي �شبقت انعقاد البط�لة

املتجددة  الطاقة  الدولية  ال�كالة  اجتماع  يف  مبندوبني  “اإ�رصائيل”  �شاركت  اأخرى  جهة  ومن 

الذي عقد يف ت�رصين االأول/ اأكت�بر 2009 يف اإمارة اأب� ظبي. وقد اأعادت وزارة اخلارجية االإماراتية 

م�ش�ؤولية امل�شاركة االإ�رصائيلية اإىل املنظمة الدولية التي ت�رصف على االجتماع، واأ�شافت اأن الدور 

اأكدت  كما  الدول.  ح�ش�ر  عن  م�ش�ؤولية  دون  من  االجتماعات،  ا�شت�شافة  يف  انح�رص  االإماراتي 

االإمارات اأن مثل هذه امل�شاركة االإ�رصائيلية ال تعني تغيرياً يف �شيا�شتها مع تل اأبيب، اأو م�ؤ�رصاً على 

.
160

تطبيع مع الدولة العربية

معر�ض  يف  للم�شاركني  “اإ�رصائيل”  مقاطعة  �رشط  اإلغاء  على  العراق  اأقدم  اأخرى،  جهة  من 

بغداد، وكان االحتاد االأوروبي قد ا�ضرتط اإلغاء هذا ال�رشط، حتى تتمرّ م�ضاركة الدول االأوروبية يف 

. وقد اأكد النائب العراقي ن�ر الدين احليايل اأن االإ�رصائيليني م�ج�دون يف جميع مناطق، 
161

املعر�ض

جريدة  اأ�شارت  كما  �شابقاً.  امل��ش�عة  املخططات  وفق  العراق  تق�شيم  ه�  ذلك  من  الهدف  واأن 

مبعدات  تزويده  مب�جبها  يتم  املتحدة  ال�اليات  مع  �شفقة  عقد  العراق  اأن  اإىل  اأحرون�ت  يديع�ت 

قيمتها  تبلغ  ت�قيعها  مّت  التي  ال�شفقة  اأن  اجلريدة  واأو�شحت  ال�شنع،  اإ�رصائيلية  حديثة  ع�شكرية 

اإطار  تاأتي يف  ا�شت�شعار وكامريات مراقبة، واأنها  اأبراج مراقبة واأجهزة  49 ملي�ن دوالر، وت�شم 

.
162

اتفاقيات التعاون الع�شكري االإ�رصائيلي - االأمريكي

اأما يف البحرين فقد اأقّر جمل�ض الن�اب البحريني يف 2009/10/27، قان�ناً لتجرمي وحظر التعامل 

فيما حتفظت احلك�مة البحرينية على هذا القان�ن، وقال وكيل وزارة اخلارجية  “اإ�رصائيل”.  مع 
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اخت�شا�شات  يف  الت�رصيعية  ال�شلطة  من  “تدخالً  يعّد  القان�ن  اإن  العامر  حمد  االإقليمية  لل�ش�ؤون 

ال�شلطة التنفيذية جلهة ر�شم ال�شيا�شات وال�ش�ؤون اخلارجية املن�طة ب�زارة اخلارجية”. 

ويف تفا�شيل القان�ن، وافق جمل�ض الن�اب البحريني على اأن:

يعاقب كل من يخالف اأحكام م�رصوع قان�ن حظر التعامل مع اإ�رصائيل بال�شجن مدة ال تقل 

عن ثالث �شن�ات وال تتجاوز ع�رص �شن�ات، ويج�ز مع هذه العق�بة احلكم بالغرامة التي 

ال تتجاوز ع�رصة اآالف دينار بحريني ]اأي ما يعادل 26.6 األف دوالر[. واإذا وقعت اجلرمية 

من �شخ�ض اعتباري، يعاقب بذات العق�بة املن�ش��ض عليها يف الفقرة ال�شابقة كل م�ش�ؤول 

.
163

عن ارتكاب اجلرمية اأو �رصيك فيها ينتمي اإىل ذلك ال�شخ�ض

ويف املغرب �شارك ح�ايل 200 يه�دي مغربي بينهم اإ�رصائيلي�ن، يف لقاء دويل �شخم لليه�د من 

اأ�ش�ل فا�شية. وذكرت جريدة “اجلريدة االأوىل” املغربية اأن هذا اللقاء الذي عقد حتت �شعار “يه�د 

.
164

فا�ض يف فا�ض” يهدف اإىل اإطالع االأجيال اليه�دية على الرتاث اليه�دي يف املدينة

وعلى ما يبدو فاأن بع�ض املحاوالت االإ�رصائيلية لاللتفاف على الق�انني، التي متنعها من التعامل 

نائب   ،David Artsy ارت�شي  ديفيد  اأكده  ما  وه�  جنحت،  قد  معها،  والتطبيع  العربية  الدول  مع 

املدير العام لل�شناعات اجل�ية الع�شكرية االإ�رصائيلية، والذي �شغل قبل ذلك من�شب رئي�ض معهد 

الت�شدير االإ�رصائيلي، ففي مقابلة له مع م�قع جريدة يديع�ت اأحرون�ت قال “ال اأعتقد اأنه ي�جد 

كما اأكد وج�د ت�شدير اإ�رصائيلي اإىل كل مكان،  على اأر�ض ال�اقع �شيء ا�شمه مقاطعة الإ�رصائيل”. 

ما عدا دول يحظر على االإ�رصائيليني اأي�شاً املتاجرة معها، هي: اإيران و�ش�رية ولبنان. وذكر اأنه قام 

بزيارة العديد من الدول العربية ومنها اخلليج، ولي�ض من ال�شهل معرفة حجم املبالغة يف كالمه، غري 

.
165

اأن قدرة “اإ�رصائيل” على االخرتاق االقت�شادي ظلت �شئيلة وحمدودة يف العامل العربي

جدول 3/1: ال�صادرات والواردات االإ�رصائيلية مع بع�ض الدول العربية 2009-2006 

)باملليون دوالر(166

البلدان

الواردات االإ�رصائيلية من:ال�صادرات االإ�رصائيلية اإىل:

20092008200720062009200820072006

231.2288.5250.7136.670105.954.438.2االأردن

134139153.6126.7270.9132.494.377.2م�رص

17.720.616.611.53.23.92.71.8املغرب
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ال�صادرات االإ�رصائيلية اإىل بع�ض الدول العربية 2006-2009 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رصائيلية من بع�ض الدول العربية 2006-2009 )باملليون دوالر(
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عربياً  جماهريياً  ت�شاعداً   2009 �شنة  بداية  �شهدت 

الهج�م  اإثر  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  الت�شامن  يف 

الفعاليات  وا�شتمرت  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي 

العربية ال�شعبية الت�شامنية على مدار �شنة 2009. كما �شكل ال�شم�د الن�عي للمقاومة الفل�شطينية 

يف القطاع عامالً حمفزاً لتحرك ال�شارع العربي �شّد ال�شمت الر�شمي ملا حدث يف قطاع غزة. وقد 

العربي  النظام  اأداء  بني  العميقة  الفج�ة  الفل�شطينية  الق�شية  من  العربي  ال�شارع  م�قف  اأظهر 

الر�شمي جتاه الق�شية الفل�شطينية ورغبات ال�شارع العربي، الذي اأبدى ا�شتعداداً وا�شحاً لن�رصة 

ال�شعب الفل�شطيني ب�شكٍل مبا�رص، وه� ما اأحرج العديد من االأنظمة العربية التي خ�شيت من تط�ر 

لل�شعب  امل�ؤيدة  ال�شعبية  التحركات  مرة  من  اأكرث  ف�اجهت  ا�شتقرارها؛  يهدد  مبا  ال�شعبي  التحرك 

الفل�شطيني باملنع واالعتقال.

لقد اأثبت حترك ال�شارع العربي، عرب مظاهراته وفعالياته املختلفة يف اأثناء العدوان االإ�رصائيلي، 

مدى ارتباطه بالق�شية الفل�شطينية، كما �شكلت هذه املظاهرات ا�شتفتاًء عربياً �شعبياً جتاه املقاومة 

ففي  اأ�شكالها.  بكافة  املقاومة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حلّق  وداعماً  م�ؤيداً  اأتى  والذي  الفل�شطينية، 

م�رص عّمت املظاهرات ال�شعبية املحافظات امل�رصية كافة، واتهم املر�شد العام لالإخ�ان امل�شلمني يف 

م�رص حممد مهدي عاكف النظام العربي بالت�اط�ؤ مع “اإ�رصائيل” واأمريكا، وطالب بفتح معرب رفح 

والإدخال كل املع�نات االإن�شانية؛ كما طالب “بقطع العالقات  “الإدخال ال�شالح اإىل الفل�شطينيني”، 
 .

مع العدو ال�شهي�ين، وقطع الغاز والنفط عنه”167

احلك�مة  امل�رصي”،  الطبيعي  الغاز  ت�شدير  ل�قف  ال�شعبية  “احلملة  هددت  اأخرى  جهة  ومن 

امل�رصية يف حال عدم تنفيذ قرار حمكمة الق�شاء االإداري القا�شي ب�قف ت�شدير الغاز لـ“اإ�رصائيل”، 

. كما اتهم ن�اب م�رصي�ن 
بالع�دة “لزمن الفدائيني يف فرتة االحتالل لينتزع�ا حق�قهم باأنف�شهم”168

وقال الن�اب خالل م�ؤمتر �شحفي عقدوه  معار�ش�ن احلك�مة امل�رصية بالت�اط�ؤ مع “اإ�رصائيل”، 

بعد منعهم من دخ�ل قطاع غزة، اإن النظام امل�رصي “يت�اطاأ مع اإ�رصائيل لتج�يع وحما�رصة وقتل 

ال�شعب الفل�شطيني، وعزف اأوبريت كامل من الغ�ض والزيف ب�شاأن دخ�ل امل�شاعدات االإغاثية اإىل 

اإ�رصائيلي  �شباق  اإقامة  على  احلك�مة  م�افقة  امل�رصية  املعار�شة  ا�شتنكرت  كما   .
غزة”169 قطاع 

 .
170

للدراجات النارية، وفتح معرب رفح ملدة ت�شعة اأيام اأمام املت�شابقني

وفيما يخ�ض تقرير ج�لد�شت�ن دعت نقابة املحامني امل�رصيني اإىل عقد حماكمة �شعبية للرئي�ض 

الق�شية  جتاه  م�اقفه  خلفية  على  وذلك  القاهرة،  و�شط  مقرها  يف  عبا�ض  حمم�د  الفل�شطيني 

. كما تقدم ن�اب اإ�شالمي�ن وم�شتقل�ن 
171

الفل�شطينية، وبخا�شة تاأجيل مناق�شة تقرير ج�لد�شت�ن

با�شتج�ابات اإىل الربملان امل�رصي للمطالبة ب�قف ت�شييد اجلدار الف�الذي على احلدود امل�رصية مع 

رابعًا: املــوقـف الـعــربـي 

ال�سعبي وتوجهاته
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“اإن بناء اجلدار  البلتاجي  العام للكتلة الربملانية لالإخ�ان امل�شلمني حممد  قطاع غزة، وقال االأمني 

الف�الذي اأول�ية اأمريكية و�شهي�نية، وال ميكن القب�ل بت�ش�يقه على اأنه اأول�ية لل�شعب امل�رصي”. 

وقال اأي�شاً اإن وج�د االأنفاق يف حّد ذاته جرمية تتحمل م�ش�ؤوليتها احلك�مة امل�رصية، الأنها اأرغمت 

1.5 ملي�ن فل�شطيني على اأن ت�شبح و�شيلتهم ال�حيدة جللب حاجاتهم االأ�شا�شية ه� تهريبها عرب 
.
172

االأنفاق، بعدما اأغلقت احلك�مة امل�رصية معرب رفح

مئات  فيها  �شارك  حيث  االأردنية،  املدن  �ش�ارع  ال�شعبية  املظاهرات  عمت  فقد  االأردن  يف  اأما 

االآالف منددين بالعدوان االإ�رصائيلي على ال�شعب الفل�شطيني يف قطاع غزة. كما نظم امللتقى ال�طني 

للنقابات املهنية واأحزاب املعار�شة مهرجاناً مركزياً �شارك فيه نح� 100 األف �شخ�ض. وقال رئي�ض 

جمل�ض النقباء نقيب املهند�شني الزراعيني عبد الهادي الفالحات، يف كلمة له باملهرجان، اإن االأردنيني 

اأنها حترق بالعدوان ال�شهي�ين احلاقد،  “الأنها تدفع ثمن احلرية االآن، رغم  يت�شامن�ن مع غزة 

والأنها تدافع عن االأمة، وعن عّمان والقاهرة وعن كل املدن العربية”. و�شدد الفالحات على �رصورة 

. كذلك نظمت النقابات املهنية 
“اإ�رصائيل”173 اإلغاء اتفاقيات وادي عربة واأو�شل� وكامب ديفيد مع 

ودعت اللجنة امل�ؤ�ش�شات وال�رصكات  االأردنية حملة الإعمار غزة با�شم “�شنعيدها اأجمل واأق�ى”، 

بقيمة  الذهبية  االإعمار  اأ�شهم  يف  االكتتاب  خالل  من  للتربع  واملهند�شني  والنقابيني  وامل�اطنني 

 .
174

100 دينار اأردين والف�شية بقيمة 50 ديناراً لل�شهم ال�احد

مظاهرات  يف  االآالف  �شارك  حيث  الك�يت،  �شهدته  الذي  التحرك  حجم  للنظر  الالفت  ومن 

غا�شبة ت�شامناً مع قطاع غزة، وهتف املتظاهرون تاأييداً للمقاومة الفل�شطينية، ومنددين بال�شمت 

“غزة...  . كما نظمت جلنة فل�شطني اخلريية حملة جلمع التربعات حتت �شعار 
175

العربي والدويل

اإغاثة طبية  املدين ق�افل  املجتمع  بالتعاون مع عدد من جمعيات  اللجنة  كما �شريت  نحن معكم”، 

. وقبل الي�م الذي انتهى فيه العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة نظمت 
176

واإن�شانية ل�شكان القطاع

ال�زراء  رئي�ض  ك�فية  على  مزاٌد  خالله  اأقيم  ت�شامنياً،  مهرجاناً  غزة  لن�رصة  الك�يتية  اللجنة 

ما  )اأي  ك�يتي  دينار  األف   100 مببلغ  بيعت  والتي  هنية،  اإ�شماعيل  املقالة  احلك�مة  يف  الفل�شطيني 

دعا   ،2009/1/19 يف  عقدت  التي  االقت�شادية  الك�يت  قمة  �شياق  ويف   .
177

دوالر( األف   345 يعادل 

اإىل التعبري عن رف�شهم مل�شاركة الرئي�ض حمم�د عبا�ض يف القمة،  ال�شعب الك�يتي  21 نائباً ك�يتياً 
على اعتبار اأنه �شخ�ض غري مرغ�ب فيه، وقال الن�اب اإن عبا�ض �شاحب م�اقف �شلبية ومتخاذلة 

يف م�اجهة حرب العدو ال�شهي�ين على ال�شعب الفل�شطيني املحا�رص يف قطاع غزة، واإنه ذو م�اقف 

.
178

�رصيحة يف تقييد عمليات املقاومة امل�رصوعة �شّد املحتل

وكذلك �ضهدت العا�ضمة املغربية الرباط يف 2009/1/4، م�شرية و�شفت بامللي�نية للت�شامن مع 

واحلق�قية  والنقابية  ال�شيا�شية  الهيئات  خمتلف  فيها  �شاركت  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 

 .
179

وال�شبابية والن�شائية، وحيا املتظاهرون املقاومة الفل�شطينية
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منظمات  مع  بالتعاون  والثقافة  والعل�م  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  عقدت   2009/2/14 ويف 

امل�ؤمتر  واختتم  االإ�رصائيلية”،  واالإبادة  احلرب  “جرائم  ح�ل  م�ؤمتراً  ودولية  فل�شطينية  حق�قية 

القطاع،  معابر  وفتح  غزة،  قطاع  على  املفرو�ض  احل�شار  لرفع  بالدع�ة   2009/2/15 يف  اأعماله 

غزة،  اإىل  اجلنائية،  االأدلة  بجمع  املهتمة  واملنظمات  والهيئات  وامل�اد  االأ�شخا�ض  عب�ر  وت�شهيل 

.
180

�شماناً لت�ثيق �شامل جلرائم احلرب االإ�رصائيلية ميهد ملحاكمة جمرمي احلرب االإ�رصائيليني

اأكدوا فيه  اأ�شدرت جمم�عة من العلماء وامل�شايخ والدعاة يف مكة املكرمة، بياناً  ويف ال�شع�دية 

والدعاء.  وال�شالح  باملال  املقاومني  ن�رصة  وج�ب  على  اأكدوا  كما  امل�شلحة،  املقاومة  �رصعية  على 

ال�رصعية  الفل�شطينية  “امل�شارعة يف دعم احلك�مة  اإىل  العربية واالإ�شالمية  البيان احلك�مات  ودعا 

الكفيلة  ال�شيا�شي واالقت�شادي والع�شكري، وبذل كل اجله�د  الدعم  اأن�اع  املنتخبة يف غزة بكافة 

كما دعا العلماء احلك�مة امل�رصية اأن ت�شت�شعر م�ش�ؤوليتها وتبادر  برفع الظلم والعدوان عنهم”. 

.
181

اإىل فتح معرب رفح اأمام كافة االحتياجات وب�شكل دائم

ويف مبادرة ر�شمية انطلقت حملة خادم احلرمني الإغاثة الفل�شطينيني يف قطاع غزة، وقد القت 

التجارية؛  واملحال  امل�شانع،  واأ�شحاب  والتجار،  االأعمال،  رجال  من  كبرياً  �شعبياً  جتاوباً  احلملة 

 .
182

حيث متكنت احلملة من جمع نح� 55 ملي�ن دوالر اأمريكي

غزة،  قطاع  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  ن�رصة  اللبنانية  املدن  غالبية  املظاهرات  عمت  لبنان  ويف 

حيث تنقلت التجمعات االحتجاجية من اأمام ال�شفارة امل�رصية اإىل حميط ال�شفارة االأمريكية. كما 

نظمت اجلماعة االإ�شالمية باالإ�شافة اإىل عدد من الق�ى والفعاليات االإ�شالمية وال�طنية اللبنانية 

عدداً من الن�شاطات الت�شامنية مع قطاع غزة، جمع خاللها التربعات النقدية والعينية، كذلك كان 

املخيمات  يف  املت�شامنة  االأن�شطة  تت�قف  مل  حيث  لبنان،  يف  الفل�شطينية  املخيمات  جميع  يف  احلال 

لغزة”  “العزة  �شعار  حتت  قانا،  بلدة  يف  احتفالياً  جتمعاً  اهلل  حزب  نظم  كما  العدوان.  فرتة  ط�ال 

خالل  له  كلمة  ويف  والفل�شطينية.  اللبنانية  واالإ�شالمية  ال�طنية  الق�ى  من  كبري  عدد  مب�شاركة 

اأهداف احلرب،  “عندما ت�شقط  النائب ح�شن ف�شل اهلل  االحتفال قال ع�ش� كتلة ال�فاء للمقاومة 

اإىل  وي�شطر  دخ�لها  على  يجروؤ  وال  والقرى،  واملخيمات  املدن  اأب�اب  على  العدو  جي�ض  ويقف 

الرتاجع، عند ذلك ن�شتطيع اأن نعلن بالفم املالآن اأننا اأمام انت�شار جديد واأمام فجر جديد، واأمام 

.
هزمية جديدة لهذا العدو”183

كما كانت العا�شمة ال�ش�رية دم�شق من بني الدول التي �شهدت مظاهرات �شخمة ت�شامناً مع 

ال�شعب الفل�شطيني يف اأثناء العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، مب�شاركة فعاليات �شيا�شية ودينية 

واقت�شادية واجتماعية وطالبية ون�شائية واأهلية، انتقد املتظاهرون خاللها م�اقف ال�اليات املتحدة 

.
184

االأمريكية املنحازة لـ“اإ�رصائيل” وعجز االأمم املتحدة وجمل�ض االأمن
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ففي  احلرب،  فرتة  ط�ال  على  ال�شعبية  والتحركات  املظاهرات  تنقطع  مل  ال�ش�دان  ويف 

الربملان  رئي�ض  خاللها  دعا  ملي�نية،  م�شرية  اخلرط�م  ال�ش�دانية  العا�شمة  �شهدت   2009/1/8

تتعر�ض  مبا  �شبهها  الأيام  اال�شتعداد  اإىل  امل�شرية  يف  امل�شاركني  الطاهر  اإبراهيم  اأحمد  ال�ش�داين 

له غزة، كما دعا رئي�ض الهيئة ال�شعبية ملنا�رصة غزة فتحي خليل االأمني العام لالأمم املتحدة بان 

االإ�رصائيلي  العدوان  من  االأوىل  اجلمعة  خطبة  امل�شاجد  اأئمة  وخ�ش�ض  اال�شتقالة.  اإىل  م�ن  كي 

لتقدمي  ال�ش�داين  لل�شعب  دع�تهم  اخلطباء  ووجه  الفل�شطيني،  ال�شعب  لدعم  غزة  قطاع  على 

اال�شتنفار  حالة  ال�ش�دان  اأطباء  احتاد  اأعلن  ذاته،  ال�شعيد  وعلى  القطاع.  الأهل  العيني  الدعم 

دوالر،  ملي�ن  من  باأكرث  قدرت  طبية  قافلة  بت�شيري  االحتاد  وقام  التربعات،  جلمع  �شف�فه  يف 

ويف   .
185

امل�شاعدة الطبية  الك�ادر  من  وعدد  تخدير  واخت�شا�شي�  جراح�ن  فيها  �شارك  وقد 

املحملة  ق�افلها  ت�شيري  يف  غزة  ملنا�رصة  ال�ش�دانية  ال�شعبية  احلملة  ا�شتمرت  ذاته  ال�شياق 

ال�شعب  اإىل  ال�ش�داين  ال�شعب  اأبناء  من  جمعتها  التي  الدم،  ووحدات  واالأدوية  الطبية  باملعدات 

.
186

غزة قطاع  يف  الفل�شطيني 

الفل�شطيني  العلم  ورفع�ا  امل�رصية،  القن�شلية  مقر  غا�شب�ن  متظاهرون  اقتحم  اليمن،  ويف 

التربع  دع�ات  مع  اليمني  ال�شارع  تفاعل  كما   .
187

رفح معرب  اإغالق  على  احتجاجاً  املبنى،  ف�ق 

اليمني  التعاطف  حجم  عك�ض  مما  الكبرية،  املدن  وبع�ض  �شنعاء  العا�شمة  م�شاجد  �شهدتها  التي 

امل�شاجد  يف  عف�ي  ب�شكل  جمعها  مّت  التي  التربعات  قيمة  قدرت  حيث  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع 

قيام  للنظر،  الالفتة  ال�شعبية  امل�شاهد  هذه  ومن  اليمنية،  الرياالت  من  املاليني  مبئات  الكبرية 

 .
188

ذهبية مب�ش�غات  البع�ض  تربع  اإىل  اإ�شافة  ومنازلهم،  ب�شياراتهم  بالتربع  اليمنيني  بع�ض 

اإذ  “اإ�رصائيل”،  لقتال  املتط�عني  لتدريب  مع�شكرات  فتح  اإىل  الزنداين  املجيد  عبد  ال�شيخ  دعا  كما 

“ل� فتحت مع�شكرات التط�ع يف بالد العرب ودخل ماليني ال�شباب  اإحدى خطب اجلمعة  قال يف 

الربملان  نائباً يف  اأخرى طالب �شت�ن  . ومن جهة 
اأمريكا الإ�رصائيل ارجعي”189 للتدريب، �شتق�ل 

اليمني بعدم ا�شتقبال اأو التعامل مع رئي�ض ال�شلطة الفل�شطينية حمم�د عبا�ض، متهمني اإياه بعدم 

.
190

دعم املقاومة

الذين  ال�رصطة،  ورجال  املتظاهرين  اآالف  بني  عنيفة  م�اجهات  امل�ريتانية  العا�شمة  و�شهدت 

حاول�ا تاأمني مبنى ال�شفارة االإ�رصائيلية، حيث قام املتظاهرون بتحطيم واجهة ال�شفارة. وطالب 

املتظاهرون بطرد ال�ضفري االإ�رشائيلي من نواك�ضوط، وباإغالق ال�ضفارة وا�ضتدعاء ال�ضفري املوريتاين 

من تل اأبيب. ونّظم حزب االحتاد والتغيري امل�ريتاين مهرجاناً احتفالياً تعبرياً عن فرحتهم ب�شم�د 

قطاع غزة. كذلك نظمت الرباط املوريتاين ملقاومة االخرتاق ال�ضهيوين حفل ع�ضاء جمعت خالله 

.
191

تربعات مالية وعينية الأهايل قطاع غزة
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البحرينية،  العا�شمة  بالعدوان. حيث �شهدت  ويف دول اخلليج، قامت م�شريات حا�شدة تنديداً 

. كذلك خرج االآالف من امل�اطنني واملقيمني يف قطر يف 
192

ولعدة اأيام، تظاهرات �شارك فيها االآالف

م�شرية ت�شامن وتاأييد للفل�شطينيني يف غزة. و�شارك االآالف من اأبناء اجلالية الفل�شطينية والعربية 

القن�شلية  مقر  يف  والثاين  ظبي،  اأب�  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة  مبقر  االأول  جتمعني؛  يف  االإمارات  يف 

. ويف 
193

الفل�شطينية يف دبي، ت�شامناً مع ال�شعب الفل�شطيني وتنديداً بجرائم االحتالل االإ�رصائيلي

.
194

اجلزائر، تظاهر اأكرث من 140 األفاً يف عدة مدن تنديداً بالعدوان

و�شهدت طرابل�ض الغرب ومدن ليبية اأخرى، مظاهرات حا�شدة ندد فيها املتظاهرون بالتق�شري 

ال�شفارة امل�رصية  املتظاهرين  العربية لل�شالم، كما هاجم بع�ض  املبادرة  العربي، وطالب�ا ب�شحب 

 .
195

ور�شق�ها باحلجارة

كانت �شنة 2009 مظهراً ال�شتمرار حالة العجز العربي الر�شمي جتاه ق�شية فل�شطني. وما 

تزال علل النظام العربي تنعك�ض ب�شكل مبا�رص وغري مبا�رص على الق�شية الفل�شطينية؛ 

وال �شك اأن قدرة العامل العربي على تقدمي الدعم قد تاأثرت بحالة االنق�شام الفل�شطيني، اإال اأن ذلك ال 

يج�ز اأن يك�ن �شبباً ي�شتند اإليه الأن العجز وال�شعف العربي �شابق لهذا االنق�شام.

ق�ش�ر  مدى   )2009/1/18-2008/12/27( غزة  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  ك�شف  وقد 

اإن بع�ض  بل  الفل�شطيني يف قطاع غزة.  ال�شعب  الدفاع عن  العربي وانق�شامه، وعجزه عن  النظام 

وخ�ش�ماتها مع حما�ض  االأنظمة قّدمت اعتبارات النف�ذ االأمريكي، والتزاماتها جتاه “اإ�رصائيل”، 

العربي، وم�ش�ؤولياتها جتاه فل�شطني. ومل ينجح  الق�مي  االأمن  االإ�شالميني على اعتبارات  اأو مع 

النظام العربي يف فّك احل�شار عن ال�شعب الفل�شطيني، كما مل ينجح يف تنفيذ تعهداته باإعادة اإعمار 

قطاع غزة، وظلت معاناة اأهل القطاع �شاهداً �شافراً على عجز هذا النظام.

األهب �شم�د املقاومة يف القطاع واأداءها املتميز، على الرغم من قلة اإمكاناتها، حما�شة اجلماهري 

العربية التي تفاعلت ب�شكل وا�شع من خالل جمع التربعات واملظاهرات وغريها. وكان م�ؤمتر القمة 

العربية الطارئة يف الدوحة يف 2009/1/15 انعكا�شاً لهذا التفاعل على الرغم من مقاطعة بع�ض الدول 

�شيا�شياً  اخرتاقاً  وفل�شطني  املقاومة  با�شم  ليتحدث  م�شعل  خالد  ا�شت�شافة  كانت  كما  له.  العربية 

كبرياً حلما�ض، كان لقطر دور مهم فيه، خ�ش��شاً بعد امتناع الرئي�ض عبا�ض عن احل�ش�ر. غري اأن 

اإذ �رصعان ما مّت امت�شا�ض االألق الذي حققته حما�ض،  هذا االخرتاق حلما�ض كان م�ؤقتاً وحمدداً، 

الرئي�ض عبا�ض وحك�مة رام اهلل، وعادت �شيا�شة عزل وتهمي�ض  للتعامل مع  العربي  النظام  وعاد 

حما�ض وحك�متها.

خامتة
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وبخالف   ،2009 �شنة  ط�ال  الفل�شطيني  ال�شاأن  يف  الرئي�شي  العربي  الالعب  م�رص  ظلت  وقد 

ال�شنتني ال�شابقتني، حيث كانت هناك جه�د �شع�دية، وقطرية، ومينية، و�ش�دانية... فاإن جه�د 

انتهت  العديد من ج�الت احل�ار،  القاهرة  اأ�شا�شي، حيث �شهدت  امل�شاحلة كانت م�رصية ب�شكل 

بتقدمي م�رص ورقة للم�شاحلة وقعت عليها فتح، وحتفظت عليها حما�ض. 

كعبء  القطاع  يف  وحك�متها  حما�ض  مع  يتعامل  امل�رصية  احلك�مة  اأداء  اأن  ال�ا�شح  من  وكان 

و�شحنات  التربعات  اإدخال  على  والت�شييق  رفح  معرب  اإغالق  يف  اال�شتمرار  وكان  “م�شكلة”،  اأو 

االإغاثة، ثم بناء اجلدار الف�الذي للق�شاء على االأنفاق التي تزود القطاع بنح� 50% من احتياجاته 

اهلل،  رام  يف  ولل�شلطة  لفتح  امل�رصي  النظام  من  ميٌل  اأنها  على  حما�ض  اعتربتها  مظاهر  االإن�شانية، 

وم�ضاركة عملية يف اإ�ضقاط حما�ض واإف�ضالها. 

ويف االأردن اأ�شيبت حالة االنفراج التي �شهدتها العالقة مع حما�ض يف الن�شف الثاين من �شنة 

العالقة  ملف  وكان  الذهبي.  حممد  املخابرات  مدير  اإقالة  بعد   2009 �شنة  خالل  باجلم�د   ،2008

امللفات  من  وا�شعة،  داخلية  اإخ�انية  نقا�شات  �شهد  الذي  االأردن،  يف  االإخ�ان  وجماعة  حما�ض  بني 

االأردنية،  ال�شاحة  على  املحتملة  النعكا�شاته  االهتمام،  من  مبزيد  االأردنية  ال�شلطات  تابعتها  التي 

وكان هناك رغبة وا�شحة يف “فكرّ االرتباط” لهذه العالقة. ومن جهة اأخرى، اعتذرت االأردن عن 

ا�شت�شافة امل�ؤمتر ال�شاد�ض حلركة فتح، وقد كان ذلك اأحد الع�امل التي دفعت فتح لعقد م�ؤمترها 

يف ال�شفة الغربية.

ف�شائل  وباقي  حما�ض  ا�شت�شافة  ويف  العربي،  املمانعة  مع�شكر  قيادة  يف  �ش�رية  ا�شتمرت 

باإنهاء  يتعلق  فيما  واحدة  م�شافة  على  تبدو  اأن  حر�شت  لكنها  اخلارج،  يف  الفل�شطينية  املقاومة 

مبادرة  يف  النظر  باإعادة  �ش�رية  وطالبت  الفل�شطيني.  ال�شف  ووحدة  الفل�شطيني،  االنق�شام 

لل�شعب  وح�شارها  القطاع  على  عدوانها  يف  “اإ�رصائيل”  ا�شتمرت  ما  اذا  العربية  ال�شالم 

كان  الذي  ال�ش�ري   - االإ�رصائيلي  التفاو�شي  امل�شار  انقطاع   2009 �شنة  و�شهدت  الفل�شطيني. 

متطرفة  ميينية  حك�مة  لت�شكيل  كان  حيث  الرتكية؛  ال��شاطة  خالل  من  مبا�رص  غري  ب�شكل  يتم 

بقيادة نتنياه� اأثره على هذا االنقطاع.

ويف لبنان، ا�شتمرت معاناة الالجئني الفل�شطينيني، وا�شتمر حرمانهم من العديد من حق�قهم 

املدنية يف العمل والتملك. وظلَّ ا�شتخدام “فزاعة” اخل�ف من الت�طني �شالحاً ي�شتخدمه البع�ض 

فل�شطينياً  اإجماعاً  هناك  اأنَّ  مع  طبيعية؛  اإن�شانية  حق�ق  من  الفل�شطينيني  حرمان  ال�شتمرار 

الرغم من  كبرياً، على  البارد فقد �شهد تعرثاً  اإعمار خميم  اأما ملف  الت�طني.  ولبنانياً على رف�ض 

ت�فر املخططات والتم�يل الالزم، ومل يتم ا�شتئنافها اإال يف 2009/10/26. 
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ومل تن�شغل ال�شع�دية يف �شنة 2009 ب��شاطات لعالج االنق�شام الفل�شطيني، وظلّت ال�شع�دية 

الداعم  ظلّت  اأنها  غري  الدوحة،  يف  الطارىء  القمة  م�ؤمتر  يف  ت�شارك  ومل  االعتدال،  مع�شكر  �شمن 

املايل العربي االأكرب ر�شمياً و�شعبياً لفل�شطني. وكان هناك برود يف العالقة مع حما�ض حتى حلظات 

متاأخرة من �شنة 2009، عندما وافقت ال�شع�دية على ا�شتقبال خالد م�شعل والذي زارها يف مطلع 

لقادة حما�ض لعدد من دول اخلليج كاالإمارات والبحرين  االنفراج زيارات  2010، وتبع هذا  �شنة 

وقطر والك�يت.

وقد ظّل التطبيع بني “اإ�رصائيل” والبالد العربية حم�ش�راً يف حدود �شيقة، مع الدول التي وقعت 

يف  لـ“اإ�رصائيل”  ال�ا�شعة  العداء اجلماهريية  ال�شالم وحتديداً م�رص واالأردن. وظلّت حالة  اتفاقية 

الر�شمية. وقد  التطبيع االأطر  اأن يتجاوز  البلدان العربية مبا فيها م�رص واالأردن، حت�ل دون  كل 

والكراهية �شّد  العداء  اإياه يف زيادة حالة  االإ�رصائيلية على قطاع غزة وح�شارها  اأ�شهمت احلرب 

“اإ�رصائيل”.
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