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 ملخص

 مرتبطة عادأب لوجود نظرا   مباشرة، وغير مباشرة بطرق الفلسطينية القضية الخليجية األزمة تمس
 لمية،الس التسوية مسار من ومواقفها ،"السياسي اإلسالم" تنظيمات من لقطر الحصار دول بمواقف

 .لقطريةا اإلعالمية والسياسات اإلعالم من مواقفها وكذلك إيران، من ومواقفها الفلسطينية، والمقاومة

 الوصول قبل الخليج دول مع عالقاتها تطبيع في األزمة من االستفادة في قوية إسرائيلية رغبة وثمة
 النفوذ مواجهة روت وعلى" اإلرهاب محاربة" وتر على اللعب وفي الفلسطينية؛ للقضية سلمية تسوية إلى

 المقاومة، قوىو  حماس نفوذ لتقليص إسرائيلي سعي مع الدول؛ لهذه طبيعي كشريك للظهور اإليراني
 .األزمة استثمار في إيران على الطريق وقطع

 ألسباب مستبعدا   احتماال   قطر ضد   لحرب الحصار دول بشن المرتبط الكارثي السيناريو ويبدو
 النهاية في لةمقبو  تسويات إيجاد طريق عن للتحقق األقرب هو الديبلوماسي السيناريو يزال وما. عديدة
 المقاومة قوىل الخسائر بعض تحتمل قد والتي القطرية، التنازالت بعض ثمنها ويكون األطراف، لهذه

 المقاومة ىقو  فعلى ولذلك. األزمة حل   في الغربي األمريكي الدور تصاعد مع خصوصا   الفلسطينية،
 القوة أوراق ترتيب إعادة ومحاولة ،"اإلرهاب قوائم" على وضعها محاوالت إلفشال بوسعها ما تبذل أن

 حلال إلى والدعوة األزمة؛ أطراف من أي لصالح حاسمة اصطفافات أي في الدخول تجنب مع لديها،
 .العرب" األشقَّاء" بين السياسي
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دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في  هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول

 مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 خرى التي تدخل ضمن عمل المركز.باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األ
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 الفلسطينية القضية على الخليجية األزمة تداعيات
 

 مقدمة:أواًل: 

 ،بيةمارات العر واإل ،)السعودية دول خليجية ثالثلم تكن األزمة الخليجية التي انفجرت بين 
ة الصلة عن أزمات سابقة عرفها مجلس التعاون الخليجي نبتَّ م   5/6/2017والبحرين( ومعها مصر يوم 

وبعضها كان  ،2014 سنةوفي  2002 سنة، كما في وجرى سحب سفراء فيها، وكان بعضها معلنا  
اء مزيد نشإسه من خالل فتور العالقات بين بعض دول مجلس التعاون أو رفض يمكن تلم   صامتا  
ية أبعاد رئيس أربعةجراءات التكاملية بين دول المجلس، ويتمحور جوهر هذه األزمات حول من اإل

 و غير مباشرة الموضوع الفلسطيني، وتتمثل في اآلتي:أكل منها بطريقة مباشرة  مس  ي  

رانية يالسياسة اإل :هما ،يران لها بعدانإ، وهذه العالقة مع يرانإية مع حدود العالقة الخليج. 1
 ثانية. يرانية تجاه القضية الفلسطينية من ناحيةوالسياسة اإل ،تجاه الدول العربية بشكل عام من ناحية

 ،ينخوان المسلمجناح اإل وخصوصا   "،سالم السياسياإل"حدود العالقة الخليجية مع تنظيمات  .2
ون خوان المسلمين يشكلن اإلأ)السعودية واإلمارات بشكل خاص( إلى  تنظر دول خليجية محددةحيث 

ي السلطة ن هذا التنظيم يسعى لتولأو  واألكثر خبرة سياسية في العالم العربي، التنظيم األكبر حجما  
 ،غربالمو  ،وتونس ،شكال مختلفة في مصرأوب في الدول العربية، وقد كان دوره السياسي بارزا  

ثير احتمال انتقال تأ —من وجهة نظر السعودية— وهو ما يعني .لخإ...ةوسوري ،ردنواأل ،وفلسطين
لة وهناك جذور تاريخية وبنية مجتمعية خليجية قاب السعودي، خصوصا   ،هذا التيار للمجتمع الخليجي

مال "القفز على احت ، بناء على هذا الفهم،نصات لألدبيات السياسية لهذا التنظيم، وهو ما ينطويلإل
 .ارمن وأد هذا التي ومن هنا ال بد   .في السعودية" خصوصا  على السلطة في هذه الدول الخليجية 

خوان ذات صلة تاريخية باإل "سرائيل"إفي الصراع مع  ولما كانت القوى الفلسطينية األكثر نشاطا  
اومة حركة المق وخصوصا   ،هذه التنظيمات لتصيبالمسلمين، فإن ظالل األزمة الخليجية امتدت 

 .(حماس)سالمية اإل

لقطرية. ا عالمية الخليجية وفي قلبها السياسة التحريرية لقناة الجزيرةحدود سياسة الحريات اإل. 3
نه األكثر أو  ،""تحريضيا   ن قناة الجزيرة تمثل منبرا  أمارات( السعودية واإل خصوصا  إذ ترى دول الخليج )

خوان المسلمين، ناهيك عن أنه يتجاوز الكثير من السياسات التحريرية عن توجهات اإل ضمنيا   تعبيرا  
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ي اتجاهات " للمياه الراكدة فعالم العربي، وهو ما يشكل "خضا  عالمية التقليدية التي اعتاد عليها اإلإلا
لعربية مع ارات الثورات والتغيالرأي العام العربي، وبدا أثر ذلك كله خالل الفترة الممتدة من بداية 

ن هذه السياسة التحريرية للجزيرة تجعل من الموضوع أخذ في االعتبار إلى اآلن، مع األ 2010نهاية 
 الفلسطيني مادة رئيسية لها.

جلس منذ أن نشأ م مركزية الدور السعودي في القرار السياسي في مجلس التعاون الخليجي:.  4
، كانت السعودية ترى فيه 1979 سنةيرانية كرد فعل على قيام الثورة اإل 1981 سنةالتعاون الخليجي 

في هذا  ،ن يكون مركزيا  أيرانية في الخليج، وبأن الدور السعودي يجب أداة للجم تداعيات الثورة اإل
قضية عالن عن المبادرة العربية لتسوية الوبعد اإل .قليم الخليجيبحكم الثقل السعودي في اإل ،المجال

ة حساس السعودي بمركزيوالتي كانت السعودية مهندسها الرئيسي، تعزز اإل ،2002 سنةفلسطينية ال
دور المملكة في صياغة التوجهات االستراتيجية العربية بشكل عام وليس الخليجية فقط، وهو ما 

ماني عن مجاراة النزعة برزها قطر، وعزوف ع  أاصطدم بنوع من "القلق" بين دول خليجية محددة 
لسطيني ولما كان الموضوع الف .قدر من الحرج الكويتي من هذه النزعة إليه المركزية السعودية، مضافا  

)بغض النظر عن جدواها( فإن السعودية رأت ضرورة  هم مالمح االستراتيجيات العربيةأ حد أيشكل 
و الدول أ جق لعدد من دول الخلير  تطويع الموضوع الفلسطيني لصالح توجهات أخرى، وهو ما لم ي  

 خرى.العربية األ

 

 سرائيلي لألزمة الخليجية:التصور اإلثانيًا: 

من الضروري فهم العالقة اإلسرائيلية الخليجية ومن منظور تاريخي ومعاصر لفهم الموقف 
سرائيلي من الحصار الخليجي المصري لقطر ومن مالبسات األزمة الخليجية، وتتمثل هذه العالقة اإل

 اإلسرائيلية في جوانبها العامة في اآلتي:الخليجية 
 :("سرائيل"إمارات العربية مع )عالقات السعودية واإل سرائيليةالعالقات الخليجية اإل .0

نقطة تحول في الجهود األمريكية لتقريب دول مجلس التعاون الخليجي  1990 سنةيمكن اعتبار 
من السعودية مباشرة  2017مايو أيار/ ترامب في مريكي دونالد ولعل انتقال الرئيس األ "إسرائيل".من 

وتتجلى هذه  ".ةصامت"سرائيلية إمن عالقات خليجية  في رحلته األخيرة للخليج يمثل جزءا   "سرائيلـ"إل
جهزة كاديمية سعودية ذات صالت سابقة باألأالعالقات في عدد من المؤشرات مثل ظهور شخصيات 

ناورات مارات العربية في مرتس عن مشاركة اإلآذكرته صحيفة ه ، وما"سرائيل"إفي السعودية منية األ
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مارات وقبل ذلك بعام شاركت اإل .وروبية في اليونانأوالواليات المتحدة ودول  "سرائيل"إعسكرية مع 
 "سرائيل"إن أ كما ودول غربية في نيفادا في الواليات المتحدة، "سرائيل"إفي مناورات أخرى مشتركة مع 

ظبي تحت ظل الوكالة الدولية للطاقة  بوأفي  بلوماسيا  يد مكتبا   2015نوفمبر ن الثاني/ تشريفتحت في 
ن هذا أ 2017فبراير شباط/ في  Bloomberg Businessweek بلومبرج بيزنس ويك المتجددة، وذكرت
شارت وبقية دول الخليج. كما أ "سرائيل"إن يقوم بدور السفارة لتعميق العالقة بين أالمكتب يمكن 

ناهيك عن  ؛1سرائيليةإإلى سلسلة لقاءات سرية سعودية  Times of Israel تايمز أوف إسرائيل صحيفة
ل منذ فترة في توظيف وسائل التواص أسرائيلية بدقسم وسائل االتصال في وزارة الخارجية اإلأن 

في  "سرائيلـ"إل virtual embassyة "افتراضية" لخ(، حيث أنشأ سفار إ...)الفيسبوك والتويتر االجتماعي
فراد في أويتم التواصل مع  .2013في دول الخليج( منذ  السفارة االفتراضية )اسمها كل دولة خليجية

ي عمليات ويتم ف .سرائيلي ييغال بالمورالتي يديرها السفير اإل السفارة االفتراضية الخليج من خالل هذه
وهو ما جعل حجم التبادل  —عبر طرف ثالث—التواصل هذه التشجيع على العالقات التجارية 

تقديرات ل نصف مليار دوالر طبقا   نحو( يصل إلى "سرائيل"إالتجاري )عبر طرف ثالث بين الخليج و
 .2ننشال تايمزايبيب في حوار له مع صحيفة فأستاذ االقتصاد السياسي في جامعة تل أيتسحاق غال 

 سرائيلية:العالقات القطرية اإل .2

وبحضور الرئيس  6991 سنةوقطر بدأت في  "سرائيل"إن العالقات التجارية بين أمن المعروف 
إغالق المكتب من رغم على الو  .2007 سنةبيريز والذي عاد لزيارة قطر  شمعونسرائيلي السابق اإل

 سنةوفي  إسرائيليا . تجاريا   وفدا   2013 سنةفي ال أن قطر استقبلت إ 2008 سنةسرائيلي التجاري اإل
هللا بن خليفة آل ثاني في سويسرا  يهود باراك مع الشيخ عبدإسرائيلي حينها التقى وزير الدفاع اإل 2008

في مؤتمر  2008 سنةمير قطر أسرائيلية تسيبي ليفني خالل مؤتمر دافوس، كما التقت الوزيرة اإل
 .ريينوالتقت بعدد من المسؤولين القطنفسها،  السنةمتحدة، وقامت ليفني بزيارة الدوحة في لألمم ال

 في قطر في حالة تأهلها 2022في مباريات كأس العالم  "سرائيل"إكما أبدت قطر ترحيبها بمشاركة 
لسطينية في مدينة سخنين الف "سرائيل"إقطر في بناء استاد رياضي باالتفاق مع  أسهمتو  ،رياضيا  

طاع يصال المساعدات القطرية لقإ، ناهيك عن التواصل بين الطرفين لترتيب سبل 1948راضي أفي 
رتيبات تفي  أسهمتن قطر أوذكرت صحيفة ديلي تلغراف  .زمة المصرية مع حماساأل غزة في ظل  

في ري قط دور  إلى رائيلية ستشير مصادر إكما  .في غزة "سرائيل"إطالق النار بين حماس وإوقف 
2013 سنة "سرائيلـ"إترحيل عدد من يهود اليمن ونقلهم ل

3. 
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وحق  حماس في المشاركة من االمتعاض من دعم قطر لحماس،  قدرا   "سرائيل"إبدت أالمقابل  فيو 
في النظام السياسي الفلسطيني، وجهودها لفك الحصار عن قطاع غزة، وفي إعادة إعمار القطاع. 

لعل أكثر و حيث ي عد  الموقف القطري من أكثر المواقف العربية تقدما  في دعم القضية الفلسطينية. 
 .ماندور ليبر جفيأالمنتقدين لهذا الدور القطري هو وزير الخارجية 

 سرائيلي؟ولكن ما عالقة األزمة الخليجية بكل ذلك من المنظور اإل

ألغلب توجهات محلليها والذي يمكن اعتبار التقرير الذي صدر  لألزمة )طبقا   "سرائيل"إتنظر  
 4بينها( وعمقا   كثر وضوحا  بيب األأفي جامعة تل  INSS اإلسرائيلي القوميألمن دراسات اعن معهد 
 خرىأيران من ناحية إوعلى  ،هما انعكاسات األزمة الخليجية على حماس من ناحية ،من زاويتين

 :على النحو التالي

نية" في مواجهة  سرائيلية مؤشرا  اعتبار األزمة من وجهة النظر اإل. 1 على تصدع الجبهة "ال س 
 ينفرط هذا كي المريكية للعودة للوساطة لتشجع بل وتضغط على اإلدارة األ "سرائيل"إيران، لذا فإن إ

ر قطر في ميأمريكية التي عرضها ترامب على ن الوساطة األأ "سرائيل"إوترى  .العقد المواجه إليران
 سرائيلي( ما يلي:)من المنظور اإل امن األهداف أهمه ن تنجز عددا  أيجب  2017يونيو حزيران/ 

ضغوط "، وهو ما يزيد من التحديدا  ن ت ربط بتقليص دعم قطر "لحماس أمريكية يجب ن الوساطة اإلأ أ.
نسخ نموذج الضفة و  ،ليهاإكثر قابلية للقبول بعودة السلطة الفلسطينية أويجعلها  ،المالية على غزة

ون مر الذي تحبذه كل دول مجلس التعامني في قطاع غزة( وهو األالتنسيق األ خصوصا  الغربية )
 .الخليجي ومصر

ن الضغط المستمر على قطر سيقود لدفع األزمة القطرية، أليران الستثمار إقطع الطريق على  .ب
يراني وهو ما يتضح في فتح المجال الجوي اإل .والعراق ةيران بل وسوريا  قطر نحو روسيا و 

 يرانيين من مستوى رفيع في العاصمة القطرية.إواستقبال مسؤولين  ،غذيةرسال األا  و  ،لقطر

واقف في "تكييف" ميلية بأن يكون هناك دور قطري ج. في المقابل، هناك رغبة لدى أطراف إسرائ
سرائيلية( لبعض قيادات حماس من الدوحة مؤشر للتقارير اإل بعاد قطر )طبقا  إن أكما . حماس
ن الضغط على الدوحة قد يعرقل المسار التدريجي الهادئ في التراجع القطري عن دعم أعلى 
 .5حماس
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دعم  لضمان استمرار ،التعاون الخليجي مهم للغايةرأب الصدع في مجلس أن  "سرائيل"إترى . 2
زمة تريد امتداد األ "سرائيل"إ، وزمة الخليجية تمتد نحوهاالتي بدأت ظالل األ ،المعارضة السورية

 .السورية ألطول فترة ممكنة

 شخصية بعادا  أن هناك أسرائيلية في معرض التحليل لألزمة إلى تلمح الدراسات اإل .3

من  وال بد   ،بلوماسية عالية لمعالجتهاين القطرية والسعودية، مما يحتاج لدراية دفردية بين القيادتي
 سرائيلية.هداف اإلتوظيف هذه الحساسيات الفردية بشكل يخدم األ

من جهة أخرى، فإن األزمة الخليجية تشكل فرصة مهمة الستنزاف دول الخليج سياسيا   .4
األمريكي الغربي ألطراف األزمة؛ وبالتالي يمكن توظيفها واقتصاديا  وعسكريا ، ومدخال  لالبتزاز 

إسرائيليا  في تطبيع العالقات مع "إسرائيل" كمدخل للرضا األمريكي، وكجزء من صراع النفوذ مع 
 إيران.
  

 سيناريوهات األزمة الخليجية وانعكاساتها من المنظور الفلسطيني:ثالثًا: 

 في السيناريوهات التالية: يمكن تحديد سيناريوهات األزمة الخليجية

 السيناريو الكارثي:. 1

زمة بشكل يدفع كل طرف نحو مزيد من ويتمثل هذا السيناريو في استمرار التعقيد في األ 
من مبيعات  %20أن ما لمرحلة المواجهة العسكرية ال سي   وصوال   اآلخر،جراءات العقابية للطرف اإل

إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتضاعف حجم  2016–2015 سنةالسالح في العالم ذهبت 
2016–2011مشتريات السالح الخليجي خالل الفترة من 

6. 

لكن هذا السيناريو سيؤدي لخسائر مادية تجعل استمرار الدعم المادي لفلسطين يتراجع بقدر كبير  
بلوماسية يلدا من ناحية، كما سيلقي بظالل قاتمة للغاية على أولوية القضية الفلسطينية في نشاط

ل تنافس حالة الحرب هذه من خال "سرائيل"إسوأ تطور في هذا السيناريو أن تستثمر أ غير أن .العربية
ئر كجسر لتوظيف اللوبي اليهودي في الدوا "سرائيل"إطراف الخليجية المتصارعة على استرضاء األ
تطبيع ل لـ"إسرائيل" ك مدخال  وسيكون ذل .و ذاكأمريكي لصالح هذا الطرف مريكية لجر الموقف األاأل

ساس ألى نحو تسوية تقوم ع متزايدا   سرائيليا  إ هناك توجها   نأ خصوصا  العالقة مع دول عربية أكبر، 
 .طينيعلى حساب أولوية تسوية الموضوع الفلس "سرائيل"إأولوية التطبيع العربي بأوسع قدر ممكن مع 
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على ثقة من أن مكانة القضية الفلسطينية تراجعت في "الوجدان والحساب العقلي"  "سرائيل"إإذ تبدو 
ابلية لتوسيع صبح أكثر قأن الباب أالسياسي لدى شريحة واسعة من المجتمع العربي، وعليه فهي ترى 

 نها ستجعل التفاوض على التطبيع معها يسبق تحديدأوهو ما يعني  .ظهورها في العواصم العربية
التسوية الفلسطينية، وبالتالي تحقيق المزيد من الخلل في موازين القوى بين الطرف الفلسطيني ماهية 

اب الجوار على حس الصراع الحقا   سرائيلي، مما يعني االستمرار في تهويد الضفة الغربية وحل  واإل
 .العربي

 معوقات حدوث هذا السيناريو: 

أن ال أحد يستطيع تقديم إجابة قطعية بو  ،زال ضعيفا  )الحرب( ما  ن احتمال هذا السيناريوأ يبدو 
 و طارئ المسارات كلها )مثل حدوثأما وغير متوقع  ثال تشتعل، فقد يغير حد أمالحرب ستشتعل 

جابة عن احتمال اشتعال الحرب يبقى لذا فإن اإل .صراع على السلطة في إحدى دول الحصار لقطر(
 عالن الحربإ ا زال المشهد الخليجي يشي بأن احتماالت ضمن نظرية االحتماالت "العقالنية"، وم

 بلوماسية عرض العضالت" مثليوقد تأخذ طابع ما يسمى "د .على قطر ما تزال ضعيفة ومستبعدة
رسال المزيد من القوات التركية لقطر، إو أمن حدود قطر،  رسال القوات من قبل دول الحصار قريبا  إ
دون  ؛و خرق المجال الجوي لقطرأو قبالة الشواطئ القطرية، أدود و القيام بمناورات حربية على الحأ

 :لألسباب التالية الوصول لمرحلة الغزو العسكري الذي يبدو مستبعدا  

عدم وجود رغبة جدية لدى دول الحصار بالذهاب إلى سيناريو الحرب، كما يظهر من السلوك  .أ
 السياسي والميداني لهذه الدول.

سعار البترول: إذا نشبت الحرب فإن حركة النقل في منطقة الخليج ستتوقف بشكل كامل طيلة أ .ب
من  %30وهو ما يعادل  مليون برميل يوميا   24 نحون الخليج يقدم أفترة الحرب، فإذا علمنا 

ول منه األ سعار البترول بشكل يجعل المستفيدأ، فإن اشتعال الحرب سيرفع الناتج العالمي تقريبا  
 الدول الغربية حريصة على تنامي اقتصادها، ناهيكال يبدو أن يران وفنزويال، وهي دول ا  روسيا و 

من الواردات األوروبية من  %78.2عن أن ذلك سيكلف أوروبا الكثير، فالنفط ومشتقاته يمثل 
ن تعطل حركة التجارة سيضر أوروبا التي يصل حجم تبادلها التجاري مع دول أالخليج، كما 

 ،بانعلى الصين والهند واليا نفسها مليار دوالر، ويمكن تطبيق النظرة 138.6 قرابةالتعاون  مجلس
 جمالي تجارة الخليج.إمن  %49.5وروبا والصين والهند واليابان أتشكل حيث 
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من  %48 نحوجانب جنبية في دول الخليج: يشكل األالمخاطر على األجانب واالستثمارات األج. 
مليون نسمة، فإذا علمنا  51 قرابةجانب( أجمالي عددهم )مواطنين و إسكان الخليج الذي يصل 

 . من سكان قطر هم من األجانب فإن المخاطرة على حياة هؤالء ستكون عالية %90ن أ

مريكا( فعلى الرغم من تراجع وتيرة االستثمار أوروبا و أأما االستثمارات األجنبية )وأغلبها من 
ن الحرب تعني إ، ف2016 سنةمليار  25قل من أإلى  2008 سنةمليار دوالر  58 نحونبي من جاأل

 .وهو ما ال تقبله الدول المالكة لهذه االستثمارات ،تعريض هذه االستثمارات للخطر

مريكي ألف عسكري أ 35 قرابةمريكية لدى طرفي الصراع )مريكية أو القوات األوجود القواعد األ د.
مجلس التعاون( سيضع هذه القوات في موقف حرج، فإذا تدخلت في الصراع فذلك يعني في دول 
ذا لم تتدخل للدفاع عن مناطق وجودها و متعاكسا   تدخال   متها فقدت قي ،في قطر خصوصا  ، وا 

مريكية وفي عدم التدخل خسارة أخرى، وهو ما ينطبق أففي التدخل خسارة  .للدولة الحاضنة لها
 .التي لها وجود عسكري في الخليج مثل بريطانيا وفرنسا بشكل خاصعلى بقية الدول 

ع بعض ضعاف دول الخليج، ودفإن الحرب الخليجية تعني مكاسب استراتيجية إليران تتمثل في إ ه.
تطورات ل لغيره طبقا   أمستي يطراف الخليجية لالستعانة بها في المواجهة سواء للدعم اللوجاأل

يران، إمر ليس في صالح الدول الغربية وال دول المجلس في ضوء مواقفها من أالمعركة، وهو 
 .جظروف كتلك القائمة في الخلي فليس من مصلحة الواليات المتحدة تحطيم حلفائها في ظل  

نظار عن األزمة السورية وهو ما يضر باستراتيجية دول الحرب في الخليج تعني صرف األإن  و.
 ة.ية التي تسعى لتغيير النظام في سوريال سيما السعود ،الخليج

 بلوماسي:يالسيناريو الد. 2

بية لها الجهود العربية واألورو  مضافا   ،بلوماسية األمريكية تحديدا  يويعني استمرار الجهود الد
قوى تتوازى مع موازين ال ،من المكاسب وغيرها، بهدف الوصول لتسوية يحقق كل طرف فيها قدرا  

سيناريو أن هذا ال منهما. وال شك   وال تهدر ماء وجه أي   ،السياسية واالقتصادية والعسكرية من ناحية
ك ال يعني ول، لكن ذلنسب للطرف الفلسطيني ألنه يقلص من اآلثار الكارثية للسيناريو األهو األ

 ثل:زمة الخليجية في هذا السيناريو، ماأل "نجاة" القضية الفلسطينية من بعض الخسائر من تداعيات

خوان ما اإلسالمية وال سي  للحركات اإل القادمة هي الفترة األكثر عسرا   السنواتستكون أ. ربما 
واجهة قليمي فاعل في مإألربعة عوامل رئيسية هي: فقدان هذه الحركة ألي سند  المسلمين، نظرا  
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لم تعد قادرة على توظيف التناقضات  —خواناإل خصوصا  — الضغوط عليها، فهذه الحركات
لتضييق  ا  نظر  ،على غرار ما كان عليه الحال في الفترة الناصرية أو ما بعدها ،العربية لصالحها

سالمية المسلحة المشاركة في التنظيمات اإلعددا  من ن أكما  .مجال المناورة السياسية عليها
 ،قل جاذبية جماهيريةأ"الجهاد" وجعلته  وحتى اآلن شوهت صورة 2010الحراك العربي منذ 

ولي يضاف لذلك الخناق الد .عملياتها الخارجية والداخلية ج  و  وه   ،تناحراتها الداخلية وخصوصا  
للتيارات ة المؤسسات العسكرية العربي عداء   وأخيرا   .نساني في مشهده العامعليها وطبيعة التطور اإل

سالمية تكون مواتية للتنظيمات الفلسطينية ذات الصبغة اإلن بيئة كهذه لن أ ، وال شك  اإلسالمية
 سالمي.حركتي حماس والجهاد اإل خصوصا  

 رهابية( اتسع بشكل عام من نطاقإو غير أرهابية إ) ن تصنيف الحركات الجهاديةأمن الواضح ب. 
 "سرائيلإ" سالمية الفلسطينية، وهو أمر سعت لهسالمية العربية ليمتد نحو الحركات اإلالحركات اإل

اف وشكل اصطف اإلرهابية.والواليات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الحديث عن قوائم الحركات 
سوأ أرهاب أحد مارات بشكل خاص مع فكرة دمج حركة حماس ضمن قوائم اإلالسعودية واإل

اس ن حذف اسم حمأالتطورات المعاصرة في الموقف العربي من الموضوع الفلسطيني، ويبدو 
 ـقائمة ال)سرائيلي من القائمة األخيرة سماء شخصيات فلسطينية مقاومة لالحتالل اإلأمن ي أأو 
 را  ، نظخليجيا  توجها  علنتها دول الحصار، جاء نتيجة مسعى مصري أكثر منه أ ( التي 59

ض الفتق بروز بوادر على رتق بع خصوصا   لمالبسات كثيرة في العالقات المصرية الفلسطينية،
 في العالقات المصرية مع حماس.

 —تنظيمات المقاومة المسلحة خصوصا  —وضعت األزمة الخليجية صناع القرار الفلسطيني ج. 
و العالقة مع دول الخليج، ولعل الدعم أيران إمام خيار العالقة مع أمأزق يتمثل في جعلها  في

ي يراني المادي والمعنو والدعم اإل األخرى،بي من دول الخليج وبعض الدعم الشع، المالي القطري
ن الضغط م همية لحركات المقاومة الفلسطينية، وخسارة أي منهما يمثل مزيدا  أ هما الرافدان األكثر 

ن الذي يعاني م ،المادي والمعنوي على المقاومة المسلحة من ناحية وعلى جمهورها الفلسطيني
 وسياسات القضم المادي التدريجي للسلطة الفلسطينية في رام هللا اإلسرائيلية،سياسات التضييق 

 ن الطرف الفلسطيني سيعرف خالل الفترة القادمة قدرا  أمن ناحية ثانية. وتبدو المعطيات األولى 
ر جناح ما دو )ال سي  واألمريكية الضغوط العربية  ظل   خصوصا  فيأكبر من التضييق المالي 

 ألوروبية.امريكية( وبعض الدول بيض مقارنة بتوجهات الخارجية األيكي والبيت األمر الرئيس األ
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من الضفة  منينفوذ السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتعميم التنسيق األ وقد يكون مطلب مد  
ة يران في المرحلإن قدرة ألقطاع غزة هو الهدف المركزي المباشر لكل هذه الضغوط. ويبدو 

سوار الحصار العربي والدولي لتنظيمات المقاومة ستكون أضعف من أاوز القادمة على تج
لخليجية في األزمة افإيران تتنازعها  إيرانية.قليمية وداخلية ا  دولية و  ألسباب ،المراحل السابقة

 لسعودية،لى اعأكبر  تحقيق ضغطالحالية رغبتان: األولى تعميق العالقة اإليرانية القطرية بهدف 
 ...ةيف العالقة اإليرانية القطرية في حال تطورها في تعديل الموقف القطري في سوريوالثانية توظ

ي مرحلة لكنها ستعمل ف ...بشكل أكبرويبدو أن إيران معنية في الظرف الحالي بالرغبة األولى 
 .7الحقة بعد نجاحها في الرغبة األولى على توظيفها في تحقيق الثانية

 

 رجح:السيناريو األ رابعًا: 

تمرار مريكا وبريطانيا وفرنسا اسأإذا استبعدنا احتمال الحرب، فإن مصلحة الدول الغربية ال سيما 
زيد من و استحضار المأمن صفقات التسلح،  )بمزيدزمة ضمن قيود معينة مما يدفع نحو العسكرة األ

وممارسة  رانللمنطقة، وهو ما يشكل غطاء لمزيد من التطويق إلي خصوصا  جنبية الغربية القوات األ
الضغط عليها عبر تكثيف الوجود العسكري الغربي حولها( ولكن دون الوصول لمرحلة الحرب، وقد 

بغرض ضمان وقوف اللوبي اليهودي في  "سرائيل"إتندفع دول خليجية نحو انفتاح أكبر على 
 .شرنا سابقا  أمريكية لجانبها في الصراع الخليجي كما المؤسسات األ

 تطورات األزمة على المالمح التالية:وتدل معاينة 

و عرب( أ الوسطاء )أمريكيونوسيعمل  األمريكية،خارج الرؤية  هناك أي حل   . ال يبدو أنه سيكون1
ها ة، ولن تكون أي تسوية تشرف عليزمضمن الحدود التي تضعها الواليات المتحدة لتسوية األ

 العالقات الخليجية الفلسطينية. يف فلسطينيةالواليات المتحدة معنية بتحقيق أي مصلحة 

لف أ 35 قرابة) مريكيةن القوات األأما زمة ال سي  عسكري لأل يكون هناك حل   . من المستبعد أن2
ن من أزمة، كما طراف األأولو بمستويات مختلفة على أراضي جميع  ،مريكي( موجودةأعسكري 

عدم تصاعد األزمة لما لذلك من آثار سلبية على سياسات الطاقة  مصلحة القوى الكبرى جميعا  
، وهو أمر يقع في صالح الطرف الفلسطيني بشكل غير وعلى فرص االستثمار لدى الطرفين

 مباشر.
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مارات ستعلو على تلبية المطالب المصرية المتمثلة بشكل تلبية مطالب السعودية واإل . يبدو أن3
. وهو ما يعني أن انعكاسها على الجانب للسلطات المصريةشخاص خاص في تسليم بعض األ

الفلسطيني سيظل محدودا ؛ إال إذا كان ثمة إصرار على االستقواء باألمريكان بشكل كبير لتحقيق 
 مطالب حاسمة من قطر.

بشكل  خوان المسلمينعلى حركة اإل وتضييقا   قد تكون الفترة القادمة هي أكثر الفترات حرجا  . 4
ي ليبيا ف لكنه سيكون أكثر وضوحا   ،بشكل عام في كل العالم العربي "سالم السياسياإل"خاص و
 .وفلسطين وسورية

ولكن قد يجري  ،ن قناة الجزيرة لن تغلقأرجح األ . إذا ما وافقت قطر على بعض التنازالت، فإن5
المدى  ويلوطدئ هاتغيير في مجلس إدارتها وربما استبعاد لبعض كبار مذيعيها وتغيير تدريجي 

رف قل فائدة للطأ، وهو أمر بلوماسية القطريةيالديحرج عالمية وبشكل ال في توجهاتها اإل
 الفلسطيني.

ولكنها قد ت دفع نحو  ،ن تتجاوز الضغوط على حماس حدود ما هو قائم حاليا  . من المستبعد أ6
يام القمن مصلحة حماس في الظرف الحالي  لعلو  ."التواري التدريجي" في المشهد القطري

سرائيلي إلرباك العرب الساعين للتطبيع مع تصعيد "مدروس ومحدود" للتوتر مع الجيش اإلب
لمسجد خيرة تجاه اسرائيلية األفرزته أزمة السياسات اإلأما في المناخ الذي ، ال سي  "سرائيل"إ

لتي يحتلها االكبيرة للمكانة  ، نظرا  لكتروني وغيرهخضاع المصلين للتفتيش اإلإاألقصى مثل 
 المسجد.

 يرانية في حدودها الحالية مع تأكيدات قطرية على "فكرةتبقى العالقات القطرية اإل. من المتوقع أن 7
يراني في الشأن العربي وااللتزام بعروبة الجزر الثالث" لكن العالقات االقتصادية عدم التدخل اإل

 يضير الشأن الفلسطيني. مر الأ، وهو استبقى على حاله

زمة ستؤدي في المدى المتوسط والبعيد إلى تحجيم نسبي للدور القطري في التفاعالت ن األأيبدو . 8
 ما قد يفقد حماس وقوى المقاومة الفلسطينية داعما  رسميا  عربيا  مهما .وهو  قليمية،اإل

شكاالت الصراع الطائفي والعرقي( السنة والشيعةالصراع بين  عملية تأجيجن أيبدو . 9 ت أد بدق )وا 
قل عربيةغير أن هناك قوى  ؛تدريجيا  وهناك فرص ألن تتوارى  ،غراضهاأ تستنفد  يمية ودولية وا 
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ستسعى لتأجيجها. وبشكل عام، فإن تراجع الصراع الطائفي والعرقي في المنطقة يصب في 
 مصلحة القضية الفلسطينية.

 

 التوصيات:خامسًا: 

 المشهد السابق، قد يكون من األجدى لو اشتملت االستراتيجية الفلسطينية على ما يلي: في ظل  

 بلوماسية تنصب في المرحلةين تعمل على جعل جهودها الدأعلى تنظيمات المقاومة المسلحة  .6
جها دراإقليمي والدولي نحو عدم القادمة وبكل جهد شعبي ورسمي على المستوى المحلي واإل

بية عديدة ولدول عر  لـ"إسرائيل" ن اإلدراج سيمثل غطاء شرعيا  رهابية، ألظيمات اإلضمن قوائم التن
 لغزة.التنسيق األمني  ومد   ،لنزع سالح المقاومة

ن تعمل المقاومة الفلسطينية على رأب الصدع مع حلفائها السابقين ولكن بشكل أمن الضروري  .2
رميم جبهة عادة تإ عربية المستفيدة من و غير الأقليمية العربية تدرجي وعبر توظيف القوى اإل

 ،وبعض التيارات العلمانية العربية المساندة للمقاومة ،وحزب هللا ،وتركيا إيران، )مثلالمقاومة 
 اعدا  متص ضغطا  على األغلب ن المرحلة القادمة ستشهد إوبعض الدول العربية كالجزائر(، إذ 

 في غزة. الفلسطينية خصوصا   المقاومةما من الناحية المادية والعسكرية على ال سي  

باالشتراك في أي اصطفافات حاسمة التنظيمات الفلسطينية المقاومة تقوم ال أمن الضروري  .3
شقاء"، بلوماسي "بين األيالخالف الخليجي، والتركيز على ضرورة الحل الد أطرافلصالح أي من 

 عن تصريحات قابلة للتأويل المباشر.  وبعيدا  

بعاد األطراف األمريكية  الدفع باتجاه .4 حل  مشاكل المنطقة بشكل سلمي بين الدول المعنية، وا 
 اإلسرائيلية عن التدخل في إدارة و"معالجة" أزمات المنطقة.

 

مسودة بخالص الشكر على اإلسهام في إعداد ال وليد عبد الحي الدكتور * يتقدم مركز الزيتونة لألستاذ
 التي اعتمد عليها هذا التقدير.
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