الموقف التركي والقطري من القضية الفلسطينية والمسارات المستقبلية
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أ .شفيق شقير

2

يختلففل المونفففار القلففر والترك ف ل ف مسففارعما التففاريخ مففر الة نففة م ف الق ففية الفلس ففلينية
والمقاوم ففة لي ففا ولق ففا لظ ففرول اليل ففدير ومس ففار ال،كف ف لي م ففا ون ففد يه ففد اليا،ف ف

لف ف موانف م ففا م ففر

المقاومة الفلسلينية نواس مشتركة عدة وت،ديدا يةد وصول ،فز الةدالفة والتنميفة سفنة  2002إلف
ال،ك ف ل ف تركيففا ال سففيما أن مففا أظ ف ار تشففاي ا اللت فا ل ف موانف مففا ع ف ا يةففد االنتخايففات التش فريةية
الفلسلينية الت هرت سنة  2006يسي
وا،دة تقرييا لمتلليات عملية س

إهماع اله تير ال،اكمتير لي مفا علف تفسفير وا،فد ورؤيفة
ما يزال اليلدار يتمسكار يه ،ت الل،ظة.

عادلة وعو ال

ويتمسف اليلففدار يمفا تكف جفرم يالهملفة كروايففت عرييفة أو إسف مية ول فا هف ور لف القف اررات الدوليففة
مر ل تأييد ،ل الدولتير :للسفلينية سواسفراليلية ي،فدود  1967والقفدم عاصفمة الدولفة الفلسفلينية
ويؤيففد اليلففدار مسففار الس ف

وتنفي ف مقت ففيات مففؤتمر مدريففد  2001وميففدأ ا رق مقايففل الس ف

ويشففهةار يالهملففة التوصففل إلف اتفففاق يففير الفلسففلينيير وا س فراليليير .3ولكففر اليلففدير ل ف يقفففا عل ف
ش ففالل القف ف اررات الدولي ففة كم ففا لة ففل الةدي ففد م ففر ال ففدول الةريي ففة وا سف ف مية واالكتف ففاا ي ففالونول وراا
منظم ففة الت،ري ففر الفلس ففلينية أو الس ففللة الفلس ففلينية ولف ف يكتفي ففا يتس ففهيل موان ففل تص ففةيدية يس ففي
االخت ل م ا مريكيير أو ا سراليليير ل ملفات أخرى سوى الملل الفلسلين
الدول اليةيدة عر الصراع ل الةادة؛ يل انتريا مر تيار المقاومة الفلسلين
للون ففول علف ف اعت ار ففاته علف ف عملي ففة السف ف

كما تفةل يةفق

ال سيما ا س م منه

و،اهات ففه لت دل ففة لويل ففة ا م ففد تفسف ف المه ففال أم ففا

تفاوق متكالل لة يير اللرلير الفلسلين وا سراليل .
ولغايات تتصل يأعدال الي،

سيت تقسي الورنة إل ر رة أنسا  :المونل الترك والقلفر مفر

الق ية الفلسلينية نيل االنتخايات التشريةية الفلسلينية سنة  2006والران  :كيل أصي،ت ،مام
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ند أ .شفيق شقير ع ا الورنة ل مؤتمر "مستقيل المقاومة الفلسلينية ل

2

متخصص ل المشرق الةري وال،ركات ا س مية.

ال

3

وا ال،ر عل نلاع غزة ل صيل "2014

أنامه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ل ييروت ل .2014/11/27

انظر :تيسير عل ال،ساينة تأرير السياسة الخارهية القلرية عل الق ية الفلسلينية ( )2142-4991رسالة ماهستير هامةة
ا زعر غزة للسلير  2142ص  23وما يةدعا؛ وياسر يشير الةش

السياسة الخارهية التركية تهاا الق ية الفلسلينية ل

ظل ،ك ،ز الةدالة والتنمية  2142–2112رسالة ماهستير هامةة ا نص
1

للسلير  2141ص .23–41

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ل مركز السياسة القلرية والتركية يةد االنتخايات التشريةية ونييل ال ،ار الةري ؟ وا خير :مونل
اليلدير مر المقاومة يةد ال ،ار الةري

إ الة إل خاتمة تت مر يةق التونةات واال،تماالت.

 .1الموقف التركي والقطري قبل انتخابات :2006
تخ

نلر وتركيا لييلة استراتيهية متشاي ة عند ال،دي

عر الشرق ا وسل والمنلقة الةرييفة

سوار كانت سياسة ا خيرة أكرر تةددا ياعتيار المون الهغرال والمكانة السياسية والتهرية التاريخيفة
إال أر ك ف من مففا لففه نففدرات متفاوتففة ومصففال مختلفففة ل ف الة نففة م ف أل فرال أساسففية تففؤد أدوا ار
أساسية ل المنلقة مرل :السةودية سوايرار ومصر.
لالمنلقفة كانفت منقسففمة علف نفسف ا منف التسففةينيات إلف م،ففورير :م،فور االعتففدال الةريف

وم،ففور

الممانةة وكانت مصر والسةودية وا ردر مر أيرز نادة م،ور االعتدال؛ لف ،فير كانفت إيفرار وسفورية
م ففر أي ففرز ن ففادة م ،ففور الممانة ففة 4وع ففدت ن ففوى المقاوم ففة ،م ففام و ،ففز ه ه ففزاا م ففر عف ف ا ا خي ففر.
وامتفازت تركيففا ونلففر عفر دول المنلقففة يم،اولففة تأديفة دور الهسففر أ،يانففا والوسففيل أ،يانففا أخففرى وكانتففا
تنتميار استراتيهيا ل المونل مر عملية الس

إل م،ور االعتدال لكن ما كانتفا أكرفر تف مفا للمقاومفة

ظفا علف تواصفل يجنفاا مف
سواا الفلسلينية أ اللينانية .وند ريلت اليلدير ع نفة ممتفازة مف سفورية و،ال َ
إيرار م تفاوت كل من ما ل ع نته م ل رار سواا ل المصال أ ا عدال والم،ا ير.
أ .الموقف التركي:
همةففت تركيففا ع نففة ممي فزة م ف "إس فراليل" نياسففا إل ف كففور ا ول ف دولففة مسففلمة وسففليلة الخ لففة
الةرمانية ول تخفل مفر يةفق الفت،فظ التركف علف يةفق السياسفات ا سفراليلية لف المنلقفة مرفل
رل ف ا ل،ففر "إسفراليل" سففنة  1967ورل ف ا نفرار "إسفراليل"

ف القفدم إداريففا (يةفد ا،ت ل ففا سففنة

 )1967إ ففالة إلف أخففرى ممارلففة وسففارت أ،يانففا يخف ل الرغيففة ا سفراليلية مرففل اعترال ففا يمنظمففة
الت،رير الفلسلينية سفنة  1975ممفر شفرعيا وو،يفدا للشفة
مكت

ل فا لف تركيفا سفنة  1979كمفا اعترلفت يفنع ر الدولفة الفلسفلينية سفنة  .1988لكفر لف تخفر

أنق فرة عففر التوهففه الةففا ال ف

4

الفلسفلين

وسفما ،ا للمنظمفة يالتتفا

لي ف ال،قيففة ا تاتوركيففة الت ف اعتمففدت لي ففا تركيففا عل ف التوهففه غريففا

و ا خنفر ،سايات هديدة وم،اور نديمة مون الهزيرة.نت  2013/10/15انظر:

،سايات-هديدة-وم،اور-نديمةhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/10/15/
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واعتيار "إسراليل" مر ع ا الغر

نيفل أ

إال أن ا ل التسةينيات أخ ت تتهه هنويا أكرفر مفر

ن،و الةال الةري سوايرار دور أر يؤرر كري ار عل سياسات ا إزاا "إسراليل" .يل نهد أر "أل ل" لترة

للة نات يير اليلدير والت ش دت اتفانيات عسكرية وأمنيفة اسفتراتيهية يين مفا كانفت مفا يفير سفنت
 2002–1996أ نيي فل وصففول ،ففز الةدالففة والتنميففة إل ف ال،ك ف ؛ و ل ف م ف
ففر عل ف عرلففات ل ف

المونففل الترك ف المنففدد يال،صففار ا س فراليل ال ف

ففرورة ا شففارة إل ف
المقالةففة سففنة 2001

ووصفه لما ارتكيه ا سراليليور ل مل،مة هنير سنة  2002يالم ي،ة الهماعية .ويلييةة ال،ال ع ا
التوازر التركف النسفي تهفاا الةفر والق فية الفلسفلينية ال يمكفر لصفله عفر انلف ق عمليفة السف
يمؤتمر مدريد  1991وما ت عا.
ب .السياسة الخارجية التركية:

لي ف

أردوغففار سففنة  2002ش ف دت

ويوصففول ،ففز الةدالففة والتنميففة إل ف السففللة يرلاسففة ره ف

الة نة يةق الفتور إال أن ا عادت وت،سنت أوالل سنة 2005؛ ،ي

زار وزير خارهيفة تركيفا عيفد

ه غول الكيار ا سراليل

وكانت الزيفارة ا ولف لمسفؤول رليف المسفتوى منف وصفول ،فز الةدالفة

والتنمية أعقيت ا ل أول أيار /مايو مر السنة نفس ا زيارة أخرى للكيار مر نيل رليم الوزراا ره
لي

أردوغفار ت،فت عنفوار "تشفهي السف " ورالقفه أكرفر مفر ملفة مفر رهفال ا عمفال التفر  .ولف

السياق نفسه كار المسار الترك ن،و الهنو يم
انفتا،ا واسةا عل سورية مر

ن،و روته لش دت تركيا لف ع فد أردوغفار

مر الرؤية السياسية "صففر مشفاكل" وسياسفة "تةفدد ا يةفاد"؛ التف
يقف

ستخول تركيا ا ل ل عل القفارتير ا وروييفة وايسفيوية مةفا خصوصفا الشفرق ا وسفل الف
مستيةدا لوي عر تركيز السياسة التركية.
وكانت ع ا الفترة أكرفر ا،تففاا يالهانف

الةريف والفلسفلين

وتلتقف مف مفا تَكُّنفه الهمفاعير التركيفة

مففر مشففاعر وانتمففاا إلف الهغراليففا التاريخيففة الةرمانيففة ال سففيما أنففه لف عف ا السففنة نفسف ا أ

2005

كففار عيففد ه غففول نففد زار مقففر السففللة الفلسففلينية لف ار ه وأتية ففا أردوغففار يففأخرى التقف خ ل ففا
الرليم عيام ل أيار /مايو إل

أر توهت ياعترال تركيا ينتالج االنتخايات الفلسلينية سفنة 2006

الت هاات يأغليية ،مام إل اليرلمار سوال رلاسة الوزراا ودعت أنقرة الغر ل عترال ينتاله ا.5
5

لتتي التلور التاريخ
ول ل ع عل

للمونل الترك

وانترايه مر الق ية الفلسلينية انظر :ياسر يشير الةش

رؤية ،ز الةدالة والتنمية القالمة عل

مره سايق؛

التوازر ل ع نات ا م كل مر للسلير و"إسراليل" انظر:

م،سر صال ويشير نال (م،ررار) التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ( 2005ييروت :مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات  )2006ص .120-116
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ج .الموقف القطري:
ل يكر المونل القلر مر الق ية الفلسلينية شيلا اللتا نَيفل التسفةينيات؛ و لف ياعتيفار أر نلفر

ل تكر مل،وظة عل خريلفة ا ،فدا
الخليهف المؤيففد لل،ففق الفلسففلين

السياسفية عمومفا وكفار لف المونفل يفدور لف إلفار المونفل

ويةتمففد علف دول الهفوار —سففورية وا ردر ومصففر— لف إدارة

عملية التفاوق م "إسراليل" دور أر يكور ل فا دور مياشفر أو أساسف لي فا ولف التسفةينيات ت،ديفدا
سنة  1996اعترلت الدو،ة رسميا يالكيار ا سراليل

والتت ا خير مكتيه التهفار لف الدو،فة كهفزا

مففر تلففور مونففل نلففر السياسف مففر عمليففة السف ؛ التف انللقففت لف مدريففد سففنة  1991ومففا أعقي ففا
م ففر إعف ف ر للس ففللة الفلس ففلينية س ففنة  1994وونف ففت —كيقي ففة ال ففدول الةريي ففة— إلف ف هانف ف الش ففة
الفلسلين والسللة الفلسلينية ل كل الم،ر التف م جفرت ي فا منف إع ن فا وريمفا أيرزعفا عمليفة السفور
ال ف فوان ؛ ،ي ف ف

تةف ففرق ال ف فرليم الفلسف ففلين ياسف ففر عرلف ففات لل،صف ففار ل ف ف مقف ففر الرلاسف ففة الفلسف ففلينية

(المقالةففة) مففا يففير سففنت  2004–2002ونففد أ جدت الدو،ففة دو ار م مففا مففر وراا الكفواليم لفف ال،صففار
عنه وونفت إل هانيه إل ،ير ولاته وخ لة م،مود عيام أي مازر له.6
اسففتلاعت الديلوماسففية القلريففة ل ف ع ف ا الفت فرة تقففدي "نمففو

هديففد" ل ف التةامففل م ف عمليففة

الس 7؛ لقد أنامت ع نات مف "إسفراليل" لف السفياق نفسفه الف

أنفدمت عليفه دول عرييفة أخفرى

—مصر ل كام

ديفيد ( )1978وا ردر ل واد عرية ( —)1994كهزا مر "سياسة تشهيةية

سفراليل" كف تنخفرل يرقفة أكيفر لف "عمليفة السف " لكن فا لف الونفت نفسفه أللقفت يفد ننفاة الهزيفرة
(انللقت سنة  )1996الت كانت تسير ل اتهاا مغاير ين،از إل روايت الشفة

الفلسفلين سوارادتفه

ل المقاومة والت،رير.
يمكر القول :إر نلر عل الرغ مفر اعترال فا يفف"إسراليل" ا،تفظفت ي،فق نقفد عف ا ا خيفرة؛ ال يفل
عففززت مففر نففدرت ا علف

ل ف وعلف نلففاق واسف

ولكففر لف ،ففدود عمليففة الس ف

وأعففدال ا كمففا أر

تأديففة دور الوسففيل أو الهسففر يففير م،ففور الممانةففة واالعتففدال ولجففر ل ففا الفرصففة لتقتففر أكرففر مففر
لرلف المةادلففة الفلسففلينية :منظمففة الت،ريففر الفلسففلينية و،ركففة ،مففام خصوصففا ا خيفرة وكانففت
روة ع ا التوازر ل اعترال ا يانتخايات سنة 2006؛ الت هاات ي،مام إل رلاسة ال،كومة.
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انظر :تيسير عل ال،ساينة مره سايق ص .64
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همال عيد ه السياسة الخارجية لدولة قطر ( :)2013-1995روافعها واستراتيجيتها (الدو،ة :مركز الهزيرة للدراسات

وييروت :الدار الةريية للةلو  )2014ص .167-165
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 .2حماس في مركز السياسة القطرية  -التركية:

يتَ َسففلُّ أي ف مففازر يدايففة سففنة  2005كانففت وه ففة السياسففة القلريففة يخصففوص للسففلير مففا ت فزال
تنتم إل المر،لة الت كار يقودعا عرلات خصوصا السنوات ا خيرة من ا الت ،الظ لي ا علف
عامش المقاومفة علف الفرغ مفر الت ازمفه يأوسفلو ويالةمليفة السفلمية؛ لف ،فير كفار أيفو مفازر يف ع
ل اتهفاا خخفر ينتمف أكرفر لل،قيفة التف تف لي فا تونيف أوسفلو (أيلفول /سفيتمير  8)1993أ التخلف
عر "المقاومة الةسكرية" والدل يالمفاو ات إل ا ما اعتمادا علف االلتف از الفدول يةمليفة السف
والقوانير الدولية والدع الةري 9؛ خصوصا أر تداعيات زلزال تفهيرات أيلول /سيتمير  2001أسفرت
سفقلت نتيهت فا كفايول( )2001ويغفداد ()2003

عر ،فر أمريكيفة مهنونفة علف مفا سف جمته ا رعفا

م ا خ ياالعتيار ما لسقول ا خيرة مر تأريرات عل الق ية الفلسلينية والمنلقة عمومفا؛ ل ف
عففر اسففتغ ل "إس فراليل" ل ف ا ال،ففر الت ف انشففغل الةففال ي ففا لتشف جفر ،ري ففا الخاصففة عل ف السففللة
وتتخلجص مر عرلات.

وهاات الفدعوة ل نتخايفات التشفريةية الفلسفلينية لف أعقفا

عف ا ا هفواا المشف،ونة لتةفد ي ف"ازدعار

ديمقرال " ل المنلقة وكانت المفاهأة يفوز ،مام يأغلييفة  76صفوتا مفر أصفل  132ولتنفدل أزمفة
ص ،يات يير الرليم أي مازر ورليم الوزراا إسماعيل عنية وليسفر المش د عفر انقسفا للسفلين
سنة  2007يير غزة ت،كم ا ،كومة إسماعيل عنية وال فة وما يل،ق ي ا ت،ت ،ك رلاسة عيام.
وعملفت نلفر لف عف ا المر،لفة علف م،فورير :الونففول إلف هانف

التهريففة االنتخاييفة يففاالعترال

ينتاله ففا والينففاا علي ففا يمففا يخففد "عمليففة الس ف " لة ف يةففد تهاعففل لريففق يمرففل ش فري،ة واسففةة مففر
الفلسلينيير أ ،مام؛ وم،اولة أر الصدع يير الفلسلينيير سوان اا االنقسا يير غزة وال فة.

يالنسففية إل ف تركيففا كانففت االنتخايففات إ ،ففدى المفففردات المفتا،يففة الموه فة لسياسففت ا الخارهي ففة

والم لمة لخلفية الةدالة والتنمية ا س مية وهم ورعا

8
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انظر يةق الفروق يير أي مازر وعرلات ل  :يشير موس نال
الهزيرة.نت  2004/12/22انظر:

ويالنسية إل نلر كانت مناسية السفتدعاا
رلاسة أيو مازر ..هزا مر المشكلة أ هزا مر ال،ل؟

رلاسة-أيو-مازر-هزا-مر-المشكلة-أ -هزا-مر-ال،لhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/12/22/؛
وماهد كيال

أيو مازر ..ما له وما عليه الهزيرة.نت  2009/5/26انظر:

أيو-مازر-ما-له-وما-عليهhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/5/26/

9

ياسر الزعاترة م م التسوية والمفاو ات ل ع د م،مود عيام الهزيرة.نت  2005/1/10انظر:
م م -التسوية-والمفاو ات-ل -ع

10

د-م،مود-عيامhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/1/9/

يرى ،ز الةدالة والتنمية أر عنا خصوصية تركية ل ع نة المهتم الترك المسل يالدولة ال،ديرة وع نة الديمونرالية
يا س

ويمكر القول إر ع ا ما يمرل هوعر النمو

الترك يالنسية ل  .انظر ليةق ع ا :عقيل سةيد م،فوق السياسة

الخارجية التركية :االستم اررية – التغير (ييروت :المركز الةري لألي،ا ودراسة السياسات  )2012ص .148-147
5
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يةففق "المقاومففة" إل ف عمليففة الس ف ؛ وي ف ا االعتيففار يمكففر الهففز يففأر والدة ،مففام ككيففار "شففيه
رس ففم " ل ففه ع ن ففات خاص ففة مف ف دول خ ففار منظوم ففة دول الممانة ففة التقليدي ففة ن ففد تكرس ففت لف ف عف ف ا
المر،لففة م ففر خ ف ل الة ن ففة الممي فزة مف ف نلففر وتركي ففا ونففد تمس ففكت الففدولتار ياالنتخاي ففات لتكففريم
ه ودعمففا وع نات مففا الدوليففة لصففال للسففلير وكانففت ،مففام ا كرففر اسففتفادة ياعتيففار أن ففا كانففت
ا كرفر ،اهففة للشففرعية علف المسفتوى الرسففم وخففار إلففار المنظومفة التف اعتففادت أر تكففور لي ففا
و ر السللة الفلسلينية كانت وما زالت مكتفية يدور م،ور االعتدال الةري .
العدوان اإلسرائيلي على غزة :2009/2008
هففاات ،ففر "إسفراليل" ن ايففة سففنة  2008علف غفزة وأللقففت علي ففا اسف "الرصففاص المصففيو "
وس ف جمت ا المقاومففة "مةركففة الفرنففار" لته ف ر عمليففا االنقسففا يففير ال فففة وغ فزة؛ و ل ف ينيهففاد ظففرول
صففةية م،يلففة ي ف ا ا خي فرة؛ لتصففي ن ففية نالمففة ي ف ات ا تفصففل ا الهغراليففا والمصففال وال،اهففات
واللييةة والسللة عر ال فة .عملت الديلوماسية القلرية والتركية 11لَ َوال لتفرة الةفدوار علف إيهفاد
مخر سياس سوانرار عدنة م لمة لللرل الفلسلين عنوان ا :رل ال،صار عر غزة ولت المةاير.
نشففلت الديلوماسففية القلريففة ل ف مواه ففة الةففدوار ودعففت لقمففة لارلففة ل ف  2009/1/16عكسففت
اسففتقلايا وا فف،ا

12

يففير المؤيففدير لةقففد القمففة والرال ففير ل ففا ،ي ف

من ا :السةودية ومصر وا مارات (يسي

تغي ف

عن ففا عففدة دول عرييففة

 ،ور القمة الرليم ا يران أ،مد نهفاد كمفا أعلفر)

وا ردر إ ففالة إلف الفرليم الفلسففلين م،مففود عيففام؛ لف داللففة وا فف،ة علف اعتفراق هففل عف ا
الدول عل سياسة نلر إزاا غزة وعل مونف ا المتشدد ،يال ،مام وسللت ا ل غزة .وألق خالد
مشةل كلمة ل القمة ما اعتيرته السللة أر نلر إل هان

غزة وليست إل هاني ا وأن ا يالنسفية

إل تل الدول المناولة ل صل ،مفام؛ أمفا يالنسفية إلف "إسفراليل" لقفد رأت أر الدو،فة نففزت نففزة
كيي فرة ياتهففاا ،مففام ولريق ففا خصوصففا وأن ففا —أ الدو،ففة— أعلنففت ل ف ع ف ا القمففة عففر إغ ف ق
المكت
11

التهار ا سراليل ل الدو،ة ل ،ير  ،رعا الرليم ا يران أ،مد نهاد.

للمونفير القلر والترك

مر عدوار سنة  2008انظر :م،مد السةيد إدريم "الموانل الةريية مر الةدوار " ل

عيد

ال،ميد الكيال (م،رر) دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب /معركة الفرقان)

(ييروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  )2010ص  165وما يةدعا؛ وم،مد نور الدير "الموانل ا س مية مر

الةدوار " ل عيد ال،ميد الكيال (م،رر) دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب/
معركة

الفرقان)

(ييروت:

مركز

الزيتونة

للدراسات

http://www.alzaytouna.net/permalink/4210.html
12
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3

واالستشارات

)2010

ص

199

انظر:

و،ففدرت —أي ففا— انةلالففة ل ف السياسففة التركي ففة يسففي

عففدوار ، 2008ي ف

التركية للهرال ا سفراليلية وكانفت أنسف الةيفارات تتفوال مفر أردوغفار

اشففتدت ا دان ففة

فد "إسفراليل" ومن فا وانةفة

دالففوم الشف ف يرة يداي ففة س ففنة — 2009وصففل لي ففا ا سف فراليليير يقَتَل ففة النففام وا لف ففال ي ففد ي ففارد—
وكانففت إي ف انا ي،قيففة هديففدة ل ف الة نففة م ف "إس فراليل"؛ ،ي ف
وونفت إل هان

اله ود الشةيية الت ي لت لخرق ال،صار وانت ت يمواه ة ديلوماسية ناسية مف

الكيار سنة  2010يسي
متن ا

13

سففةت تركيففا لرل ف ال،صففار عففر غ فزة

االعتداا ا سراليل عل أسلول ال،رية ومقتل تسةة ناشلير أت ار عل

وأصي،ت تركيا ال،ديرة لرلا ل نزاع م "إسراليل" ل ا ش داا هفل للسفلير ت،ولفوا إلف

"رموز" للشة

وتل،ظ

ا دارة السياسية التركية الرسمية.

يالنسففية إل ف تركيففا كانففت االنتخايففات الت ف هففاات ي،مففام لرصففة للقففول إر ،مففام دخلففت دال فرة
"الشرعية الديمونرالية" التف ي فدل المهتمف الفدول لتأليرعفا
ل ففا سياسففيا ياعتيارعففا تتشففيه يففالنمو
مر نوة ل تمو ةه ا نليم ويتف

فمن ا وكاليفة لتيريفر ا،ت فار أنقفرة

التركف "ا سف م " مةتمففدة لف
الغر له .وي،س

لف علف مففا يمرلففه النمففو

القاموم الترك السياسف أريتفت "إسفراليل"

يةدوار  2009–2008عل غزة ويةدوار  2010عل أسلول ال،رية أن ا ال تصل

ر تكور شريكا

استراتيهيا لتركيا؛ ال يل ع دولفة ليسفت هفديرة ي ف"الديمونرالية" وليسفت صفادنة لف سفةي ا للسف
وت،رص عل إلشال أ م،اولة لتةزيز االعتدال ا س م والديمونرالية ل المنلقة.
ويمكففر القففول إر ع ف ا المر،لففة امتففازت يم،اولففة تركيففا ونلففر نص ف
المستوى ا نليم والدول

"مظلففة" لففوق ،مففام عل ف

يما تةنيه مر شرعية وت،مله مر لرصة لتةزيز مكانة "المقاومة" سياسيا

ومصف ففل،ة للسف ففلير همية ف ففا؛ ولكف ففر ل ف ف اتصف ففال م ف ف ملال ف ف

المهتم ف ف الف ففدول المتمرلف ففة "يتةزيف ففز

الديمونرالية واالعتدال وم،ارية التلرل" وليم ل مواه ت ا أو يالخرو علي ا.
 .3موقف البلدين في ظل الحراك العربي:
يةد انل ق الرورات الةريية اختلل المش د ا نليم

وأصفي،ت المنلقفة أمفا رف

كتفل إنليميفة

لاعلة؛ ا ول  :تزعمت ا تركيا ونلر وألقَت يرقل ا وراا الرورات الةرييفة وسفةت للينفاا علف نتاله فا
ياعتيارعا المسار الليية للتاريخ وأر االن،ياز يه

أر يكور للشفةو وخيارات فا ولفيم لألنظمفة.

وكانت ،مام يأدييات ا أكرر انتماا عمليا ل ف ا الرفورات ياعتيارعفا ا كرفر تةييف ار عفر عويفة المنلقفة
13

م،سر م،مد صال (م،رر) التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ( 0202ييروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
ييروت  )2144ص  173وما يةدعا.
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وشفةوي ا والمةفايير التف تسفة إلي ففا وياعتيارعفا ت،قففق االسفتقرار والمناعففة ل ف ا الففدول لف مواه ففة
الةدو ا سراليل .14
ويالمقايففل يففرزت كتلففة مت،فظففة عل ف الرففورات همةففت أل ارلففا مففر م،ففور االعتففدال والممانةففة
علف

تزعمففت ا ول السففةودية ومة ففا ا مففارات واسففتلاعت انتفزاع مصففر إلف هاني ففا يةففد االنقف

الف فرليم م،م ففد مرسف ف ( )2013/6/30-2012/6/30لف ف  ،ففير تزعم ففت الر ففان إيف فرار و ففمت إلف ف
،ظيرت ا سورية ل ونفت ميكفر إ فالة إلف ،فز ه الف

انخفرل لف ال،فر السفورية إلف هانف

نظففا الفرليم يشففار ا سففد .15وعك ف ا نهففد أر التقسففي الرنففال الف

كففار سففالدا نيففل الرففورات "اعتففدال

وممانةة" ند تغجيفر وأر نفوى التوسفل والهسفر أ نلفر وتركيفا أصفي،ت تميفل أكرفر لتكفور "مركف از"
سياسيا يكل ما يةنيه المركز مر توهه صار ووه ة نظر ،ازمة.
ونففد أدت نلففر وتركيففا إل ف هان ف
الةدوار عل غزة ال

مصففر ل ف ظففل رلاسففة م،مففد مرس ف دو ار ارلففدا ل ف إيقففال

شجنته "إسراليل" لف  2012/11/14وسف جمته "عفامود السف،ا " وأللقفت عليفه

المقاومة "،هارة السهيل" .ولت،ت مصر ال،دود أما الولود الت  ،رت للت امر م غفزة وكفار
مففر أيففرزع وزيففر الخارهيففة الترك ف داود أوغلففو .وكشففل الةففدوار مففر ،ي ف

أراد أو ل ف يففرد عففر نففوة

ت،ففالل هديففد 16يةيففر عففر شفةو ا نلففي يسياسففة رسففمية ولنيففة ويةل ف ل ف"االعتففدال" لف المنلقففة
مةنف لف تة ففدا مففر نيففل ال سففيما أر عف ا الففدول لف تصفجنل أو تةف ُّفد يومففا "متلرلففة" ال يففل همةت ففا
ع نات م "إسراليل".
ويالةودة إل نلر لقد يف لت ه فودا ،ريرفة مسفتفيدة مفر أهفواا "ال،ف ار الرفور الةريف " لت،قيفق
ورَعت اتفانا عقد ل الدو،ة ل  2012/2/26ت جمر عدة ينفود
مصال،ة للسلينية سوان اا االنقسا َ
من ا تشكيل ،كومة توالق ولن مر المستقلير والتكنونرال يرلاسة م،مود عيام ال ونجةه ينفسه

14

،از يدر الرورات الةريية ت
 2014/3/18انظر:

15
16

م،ور االعتدال والممانةة إزاا سياسة "إل

الخلل در" ص،يفة العرب لندر

http://alarab.co.uk/m/?id=17962

انظر :و ا خنفر مره سايق.

انظر الدور الترك والتنسيق الةال م مصر ل م،مد نور الدير "تركيا والق ية الفلسلينية " 2013–2012 :مر مؤتمر
الق ية الفلسلينية :تقيي استراتيه

 - 2142تقدير استراتيه

 2142مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ييروت

 2013/2/6انظرhttp://www.alzaytouna.net/permalink/38991.html :؛ وانظر :الدور القلر

ومصر ل

م،مد همةة "التأرير الةري

ل

المتناغ م

الق ية الفلسلينية ومساراته الم،تملة  " 2013-2012مر مؤتمر الق ية

الفلسلينية :تقيي استراتيه  - 2142تقدير استراتيه  2142مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ييروت

ص  6–5انظر:

http://www.alzaytouna.net/permalink/38527.html
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تركيا
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2013/2/6

إلف هانف

مشففةل .17وتلفور دعف الدو،فة لغفزة يشفكل متسففارع لف عف ا المر،لفة ،يف

السايق الشيخ ،مد ير هاس خل ران إل زيارت ا ل كانور ا ول /ديسمير  2012مر

يفادر ا ميففر
مر ه ود

كسفر ال،صفار سواعمففار غفزة واسفتقيلت الدو،ففة عنيفة لف السففياق نفسفه كمفا اسففتقيلت أيفرز القيففاديير
ل،ركة ،مام ك يول مقيمير عل أر
وعو ما أرار غ

تلور ا و اع ل سورية ومن

ا يسي

م،ور الممانةة عل ،مام

خالد مشةل

ن ا غادرت سورية و ر انتقال ا كار إل "عدوة

سففورية" أ نلففر .وش ف دت ع ف ا المر،لففة أول هولففة خارهيففة يقففو ي ففا رلففيم ال،كومففة الفلسففلينية
المقالففة إسففماعيل عنيففة شففملت لف ية ف ا نلففر وتركيففا ويف َكر أر عف ا ا خيفرة ازرعففا مشففةل غيففر

مفرة .ومففر الم ف عنففا ا شففارة إل ف الففدور الم،ففور الف
ا م المت،دة يصفة "دولة مران

أ جدتففه تركيففا لف إنفرار ع ففوية للسففلير ل ف

غير ع و" ل .2012/11/29

وتمففت ن فرااة ع ف ا التلففورات يسففيانات عففدة؛ ل فف"إسراليل" رأت ففا ت ،فوال كففام ل ف مونففل نلففر مففر
عملية الس

وتغيي ار كيي ار ل سياسة تركيا إزاا "إسراليل" ونرأت ا نوى أخرى مر م،ور االعتدال

والممانةة السايقير ياعتيارعا توه ات هديدة تنتظ ل سياق ت،فالل أوسف يفير نلفر وتركيفا و،ركفة
ا خوار المسلمير وأر نلر وتركيفا تراعنفار علف أر مسفتقيل التغييفر لف الةفال الةريف عفو لصفال
ع ف ا الفريففق كمففا ن أرت ففا يةففق دول الممانةففة عل ف أن ففا م،اولففة مففر ع ف ا الفريففق —خصوصففا مففر
نلر— يةاد غزة عر إيرار سوا ةال ع نة عف ا ا خيفرة ي،مفام

18

و،رمفار سفورية مفر شفرعية

"المقاومة" ل مواه ة شةي ا...إلخ.
الرايففت المؤكففد أر ع نففة نلففر وتركيففا المياش فرة م ف ،مففام ونففوى المقاومففة أصففي،ت أم ف ار ميففر ار
وغيففر نايففل للهففدل و ل ف ياعتيففار أر عنففا نففوى شففةيية يفةففل ال ،ف ار الرففور مرشفف،ة ر تكففور
سياسات ا لف مركفز القفرار لف أكرفر مفر دولفة عرييفة وعلف الةفال أر يتقيفل الفدور القلفر والتركف
"المةتففدل" وأر يمففارم يالمقايففل ال ففغل عل ف "إس فراليل" لت َغيففر مففر سياسففات ا وأر يففت الي ،ف

عففر

"مةادلة" أكرر عدال مر تل الت لر ت ا "إسراليل" يف"القوة" عل شةو المنلقة وأنظمت ا.
ولكر ظفرول المفونفير القلفر والتركف نفد تغيفرت يةفد االنقف

لف مصفر ومهف ا عيفد الفتفا

السيس ف إل ف رلاسففة مصففر ل ف سففياق ت،ففالل هديففد /نففدي ي ف السففةودية وا مففارات إ ففالة إل ف
ا ردر است دل استيةا
17

م،مود سمير الرنتيس

وم،اصرة مد "ال ،ار الرور الةري " وم،اصرة ،ركة ا خوار المسفلمير

السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية ()2013–2011

(الدو،ة :مركز الهزيرة للدراسات وييروت :الدار الةريية للةلو  )2014ص  142وما يةدعا.

18
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مصريا وعرييا وتقلي أظالرعا ياعتيارعا رالةة التغيير أو المسفتفيد الو،يفد منفه أيفديولوهيا وسياسفيا
و،اولففت "إس فراليل" االسففتفادة مففر ا و ففاع الهديففدة؛ لأعلنففت ،كومت ففا ل ف  2014/7/7عففر إل ف ق
عملية عسكرية واسةة

د القلاع أللقت علي ا اسف "الهفرل الصفامد" وسفمت ا المقاومفة "الةصفل

المفأكول" .ويفالقفز لففوق ا سفيا

المياشفرة لل،ففر لفنر مكتسففيات الرفورة التف ،صففدت ا ،مفام كانففت

ع أ،د ا عدال الرليسية :مر ،ي

دلر المصال،ة وتغيير ا و اع ال،دودية يفير مصفر وغفزة

سوا ةال ،مام وعزيمة الم،ور الهديد ال

مر أعمدته نلر وتركيا.

كاد يتشكل ،ول ا؛ ال

وظ ر عد االنسها يير السفللة المصفرية الهديفدة لف مصفر مفر ه فة وتركيفا ونلفر و،مفام
مر ه ة أخرى ل ه ود التوصل إل إيقال الةدوار عل غزة؛ ،ي

كانفت تركيفا ونلفر ت،رصفار

عل ف إيقففال إل ف ق النففار ولففق شففرول تن ف ،صففار غ فزة وتزيففل خرففار الةففدوار يتنسففيق وريففق م ف
،مام كما عو م الرليم الفلسلين عيام

19

ويتنسيق عال يير اليلدير؛ ،يف

همف لقفاا ا ميفر

تمفي يفر ،مفد خل رففان مف الفرليم أردوغففار لف أنقفرة علف خلفيفة الةفدوار .20و لف لف ،فير كانففت
مصر تةمل عل ونل إل ق النار ك دل ي،د اته ياعتيارا "ي،قق مصل،ة المهتمف الفلسفلين "
ولف تتواصففل مف ،مففام لف يةففق ه ودعففا المةلنففة لونففل الةففدوار إلف أر تكللففت اله ففود يففنع ر
موالقة الهمي عل الميادرة المصرية.
الخ صففة أر غ فزة ش ف دت خ ف ل مر،لففة ال ،ف ار الرففور الةري ف عففدوانير إس فراليليير ارنففير كشفففا
عر الفرق ال

يمكر أر ي،دره الت،ول ا نليم ل ظل ما سم "الريي الةري " لو اكتمفل وعفر

الخسففالر الت ف منيففت ي ففا الق ففية الفلسففلينية وت،ديففدا المقاومففة يتةرُّففر ع ف ا ال ،ف ار أو إه ا ففه.21
ويمكر القول اختصا ار :إر عنا تقدما للم،فور المنفاعق للتغييفر الرفور

ويقفود ،ملفة إنليميفة علف

،ركة ا خوار المسلمير وعل كل ه ة يةتقد أن ا تشكل مصادر نوة ل ا ال،ركة مالية أو سياسية
أو مةنوية أو أنه ينتم إلي ا يسييل ما؛ و ل ل ،فير أر تركيفا ونلفر ولفق عف ا الرؤيفة مفر أكرفر

19
20

ص،يفة القدس العربي لندر .2014/7/15

انظر لقاا أمير نلر م مشةل وعيام عل

سييل المرال ل  :نس ا رشيل والمةلومات مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات ملل مةلومات  22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :عملية "العصف المأكول" – عملية "الجرف
الصامد" ( 0202/8/02-0202/7/7ييروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

)2141

ص

203

انظر:

http://www.alzaytouna.net/permalink/81869.html
21

انظر المقارنة يير الميادرة المصرية لونل الةدوار عل غزة يير ع د
عل

السيس ومرس

نلاع غزة :نرااة مقارنة للميادرة المصرية  2014م تفاعمات  2012المركز الةري

 2141/8/44انظر:

ل ، :سير أيو النمل الةدوار
لألي،ا

ودراسة السياسات

http://www.dohainstitute.org/release/47d63ca5-5cfc-446c-a8c4-9eddc62e947e
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ال ففدول ت ففر ار ياعتي ففار أن م ففا راعن ففا علف ف التغيي ففر أو ي ففا ،رى شف ف جك رالة ففة ل ففه خخف ف ير ياالعتي ففار
الم مور القيم وا يديولوه ال

ي،مله وعد االكتفاا يالتركيز عل الونال السياسية ل،س .

وتكرر التك نات ،ول التغييرات السياسية الت ستلهأ إلي ا نلر وتركيا ا ل ار ار أو اختيا ار التف
ية ف ا نففد يكففور علف صففلة يالق ففية الفلسففلينية ويالمقاومففة لي ففا خصوصففا يةففد ت،سففر الة نففات
القلرية  -المصرية يوسالة واعتما استرنال مر المملكفة الةرييفة السفةودية ونيادت فا وعفو الخيفار
ال يمكففر اسففتيةادا ل ف المسففار الترك ف المصففر أي ففا سوار يدرهففة أنففل ل ف عففر تفففاع ت

ال ف

ال ،ار الةري الت ال يمكر الهز ياستقرارعا إال إ ا استقرت الم،اور ا نليمية الهديدة عل ا نفل
وعو ا مر ال

ل يت،قق ،ت الل،ظة.

 .4توقعات واحتماالت:
إر الة نة يير كل مر نلر وتركيا م "إسراليل" ل ا ظرول وشرول مختلفة إال أر الروايت ل
سياسة اليلدير الخارهية إزاا الق ية الفلسلينية —ال سيما الت أرست ا نلر ل التسةينيات وتركيفا
م ف وصففول ،ففز الةدالففة والتنميففة الترك ف إل ف ال،ك ف — لففر تتغيففر كري ف ار مففر ،ي ف
تغيففرت الظففرول ال سففي ما مففر ،يف

هوعرعففا م مففا

االلتف از يةدالففة الق ففية الفلسففلينية وتشففهي "ال،ففل السففلم "

دور تهاعففل أولل ف ال ف ير ل ف أر مختلففل ل ف "عمليففة الس ف " وعل ف أرس ف

،مففام وسففي،رص

اليلففدار —كمففا لة ف سففايقا— عل ف إريففات أر الةرنلففة ال،قيقيففة ع ف مففر اللففرل ا س فراليل

وأر

،مام لر ترلق "تسوية مر،لية" تخد عملية الس .
ولكففر مففر المؤكففد أر خسففارة تركيففا ونلففر لمصففر يففانق
الةري

السيس ف

ودخول المنلقة ليما يشيه اال،ت ار الم عي والداخل

وت اره ف تففأرير المففد الرففور

وتةرق تركيا ونلر النتقادات مر
ُّ

نففوى االعت ففدال والممانة ففة ل ف ف ع ففر االيتف فزاز ا س فراليل لتركي ففا وات ام ففا لقل ففر ي ففدع ا رع ففا ؛
سيدل ياليلدير إل انت ا سياسة أنل اندلاعا عر تل الت انت هاعا ل ظل المد الرور الةري .
ولكر ستيق نتالج االنتخايات التشفريةية عف السفقل الف
اعتيففار شففرعية ،كومففة ال فرليم عنيففة ولففو يال،ففد ا دن ف

سيتمسف يفه اليلفدار وسيسفتمرار لف
ن ففا هففاات نتيهففة انتخايففات شففرعية ل ف

تتكرر ،ت الل،ظة ويالتفال ستسفتمر ع نتي مفا مف ،ركفة ،مفام ولكفر نفد تشف د تراهةفا تكتيكيفا
إ ا ما لويت صف،ة االنتخايات نتيهة تلورات داخلية تتةلق ينعفادة إنتفا السفللة الفلسفلينية ولفق
شرول أو ونال هديدة وتستيةد ،مام من ا.
يالنسففية إلف تركيففا مففر المؤكففد أن ففا لف تك فر لف وارد نل ف ع نت ففا مف "إس فراليل" يففالمللق ينففاا
عل موانل ميدلية ،ت ل ظل تقد المد الرور الةري ؛ و ل
11

سيا

تتةلق يلييةة ال،ك لي ا
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ومونة ففا وي ففدورعا ا نليمف ف
يأمريكففا والغففر

ك ففار —وم ففا يف فزال— إلف ف  ،ففد كيي ففر مرتيل ففا وظيفي ففا ومص ففل،يا

الف ف

كمففا ال يمكن ففا أر تتهاعففل أو أر ال تكففالل "إس فراليل" عل ف أ تنففازل تقدمففه؛ كمففا
ندمفه نتنيفاعو لف  2013/3/22عفر اسفت دال أسفلول ال،ريفة يةفد

،صل ل نيول ا ل عت ار الف

أر تة د يدل تةوي ات وتخفيل ال،صار عل غزة.
لكن ففا لففر تت ففردد مسففتقي —خصوصففا لف ف ظففل اس ففتمرار ،ك ف الةدالففة والتنمي ففة— ل ف ممارس ففة
ال غل عل "إسراليل" لتدر أر ت،سير الة نة مة ا يتأرر سليا سوايهايا يما ي،د
ومر ل القييفل مفا لةلتفه يةفد عفدوار  2009–2008وكف ل عفدوار ، 2014يف

لف للسفلير

22

أكفدت تركيفا أنفه ال

ع نة لييةية م "إسراليل" مفا لف ترلف ال،صفار عفر غفزة؛ كمفا سفت،رص مفر ه فة أخفرى علف أر
تظلل ،مام ما استلاعت يسياسة "الت امر ا س م " الت تهيد ،مام االن واا ت،ت ا لكن فا
تتلل ف

رالةففة مففر دول أخففرى

ر الففدور الترك ف ل ف إلففار ع ف ا السياسففة دالمففا عففو مكمففل دوار

أخرى وعو ما لةلته تركيا نيل مر،لة "ال ،ار الرفور الةريف " ،يف

كانفت تتكامفل لف مونف فا إزاا

المقاومة ل للسفلير —و،تف لف لينفار— مف دول الممانةفة؛ سفورية سوايفرار وعفو مفا لةلتفه خف ل

،ك الرليم مرس

،ي

ر يت يأر تكور وراا المونل المصر وليم أمامه.

أما المونفل القلفر لفنر هفوعرا يقفو علف دور الوسفالة
الةري

وند يكور مر الصة

يتةلق يالملل الفلسلين

ال،دي

يسي

23

إ ا اسفترنينا تلفورات ال،ف ار الرفور

عر اسفتةادة عف ا الفدور لف القريف

الةاهفل خصوصفا ليمفا

توتر ع نت ا م "إسراليل" مر ه ة ولةد اسفتقرار مصفال،ت ا مف

مصر مر ه ة أخرى؛ يل ،تف لفو اسفتقرت ع نت فا مف مصفر للفيم مفر المفره أر يكفور الملفل
الفلسلين مو

اتفاق اللرلير الخت ل التقديرات يشأنه ولتفاوت تأريراته وصلته يكل من ما.

إال أر عف ا ا خيففر سففيمكر الدو،ففة مففر أر تففؤد دو ار إيهاييففا أكيففر علف صففةيد ت،سففير الة نففة
يير المقاومة الفلسلينية والقاعرة ويير غزة و ار ه؛ و ل يما يصل يا لرال هميةا إل تفاعمات
تخفق مر مستوى التوتر أو ت،د مر ،دة الخ لات.
وال،قيقفة التف ال يمكففر إنكارعفا أر الدو،ففة تملف رصفيدا لففدى ،مففام ال تملكفه دول عرييففة أخففرى
وأريتت ،مام ندرة عل التكيل م مةليات كفل مر،لفة سياسفية تواه فا واسفتلاعت يصفمودعا لف
ال،ر ا خيرة أر تؤكد أنه ال يمكر القفز لون فا ويهف

مراعات فا وسفتكور الدو،فة لف ن ايفة الملفال

22

انظر :رسول لوسور الة نات التركية ا سراليلية إل أير؟ الهزيرة.نت  2014/5/23انظر:

23

انظر ت،والت السياسة القلرية ل  :كريستيار كوتم أولريكسر نلر والريي الةري  :الدوال السياسية والم اعفات

الة نات-التركية-ا سراليلية-إل

-أيرhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/

ا نليمية مركز كارنيغ للشرق ا وسل  2014/9/24انظر:
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56730
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إ،دى أع الدول المرش،ة دارة التفاوق م ،مام ل ظرل دنيق تخفاق ليفه أكرفر مفر ،فر لف
المنلقة (سورية الةراق ليييا اليمر القاعدة تنظي الدولة ا س مية )...عل أكرر مر صةيد.
وند ترددت أنياا عر "إيةاد" مشةل عر الدو،فة ينفاا علف للف
اللل ف

منففه ل ف

وعففو مففا نفتففه الدو،ففة و،مففام اليتففة

24

السفللات لي فا أو عزم فا علف

وتسففر ع ف ا ا خيففار ل ف سففياق ال،ففدي

المت ازيففد عففر تغيففر سياسففة الدو،ففة و،اهت ففا للتخفففل مففر أعيففاا المواه ففات الةرييففة الةرييففة وتهنيففا
غول إنليمية أو دولية تمارم علي ا ي ا الشأر.
وال،قيقفة أنففه سففيق للدو،ففة أر نففدمت ل،مففام لف المنفف ملهففأ مؤنتففا وت،ديففدا لمشففةل نفسففه يةففد
لردا مر ا ردر سنة 1999

25

ول تكر االست الة خن ا ل سياق انةلالة ما لف سياسفة الدو،فة

تهاا الملل الفلسلين أو ،تف تهفاا "إسفراليل"؛ يفل كانفت هفزاا مفر سياسفة نلفر المة فودة القالمفة
عل دع الق ية الفلسلينية ياعتيارعا ن ية عريية وتولير ظرول عملية س

،قيقية تشمل كفل

ا لرال وال تستيةد أ،دا ال سيما ا لرال الفلسلينية الفاعلة .وع ا السياسة تستيلر مر الدو،ة
ويق ففدر م ففا تس ففم ظرول ففا لس ففد ية ففق الرغف فرات

اس ففتدراكا خل ففاا النظ ففا الةريف ف م ففا أمكن ففا لف ف

ولففيةق الونففت خصوصففا ل ف اتهففاا الق ففية الفلسففلينية .وعففو مففا يدركففه الفلسففلينيور يففدورع ال
سففيما نففادة ،مففام عنففد تففوه
،مففام علف

ل سففتقرار ل ف الدو،ففة وريمففا يمكففر القففول ولففو يففت،فظ :ج
إر ،ففرص

ففر أعففدال عسففكرية وت،ف ير المففدنيير ا سفراليليير مففر صفواريخ ا خف ل المواه ففة

ا خيرة سنة  2014ل غزة عكست تقدير ،مام لظرول االست الة لقيادت ا وعد إ ،ار الدو،ة.
ل ف الختففا إر المونففل القلففر والترك ف ال يمكففر توظيف مففا مياش فرة ل ف ال ففدل السياس ف ال ف
تصيو إليه ،مفام أ الت،ريفر مفر الي،فر إلف الن فر وال إلف االعتمفاد علف السف
لكنففه يففولر شففيكة أمففار للمقاومففة الفلسففلينية لف رد الةففدوار وتةزيففز صففمود الشففة

لف الت،ريفر؛
الفلسففلين لف

مواه ة االعتدااات ا سراليلية ويمكر اسفترمارا لف تةزيفز مونفل المقاومفة الفلسفلينية نامفة دولفة
للسلير المستقلة عل أرق  1967وك ل ل،ماية ال،قفوق الفلسفلينية السياسفية وا نسفانية للشفة
الفلس ففلين ول ففق المنظ ففور ال ففدول

سف فواا علف ف أر ففه لف ف الخ ففل ا خ ففر وال فففة وغف فزة أ لف ف

الشتات وعو دور أخ ت تتقاعم عنه مةظ الدول الةريية وا س مية ل ونت تش د ليه المنلقفة
الةريية ا لرايات وانقسامات ند تستمر لفترة ليست يالقصيرة.

24
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انظر :ص،يفة العرب الدو،ة .2015/1/7
See: Mouin Rabbani, Qatar and the Palestinians - Conflict & Intl. Politics, Heinrich Böll Stiftung, Middle East,
3/3/2014, http://lb.boell.org/en/2014/03/03/qatar-and-palestinians-conflict-intl-politics
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