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مةخص لعدرلس
ت هلل"ت ل"دوللة تأثمو ل"لم لة ل" ,وجمة ل"قطومة سعل ل"قلمة ل"رعلطم مة(.24.-4991ك) حمم

تك ل"بحم ي ل"دهللو ل"لم لي ل"قطوي ,اا ,الر دوللة ل"اهلللقل هللل"تاومح ت هلللإلجولالت
ل"لم لمة هللل قتا دمة ل"قطومة.
هللللتعولت ل"دوللة ل"تطهللو ل"ت وم,ي "عاهللقل ل"قطوي إزلا ل"قلمة ل"رعلطم مة را تك ت هللر

ل"لم لة ل" ,وجمة ل"قطومة تج

هللز حورة حا ش ب

ت ,ب ت ل"تيومعمة س ك .22.ك ,إل ة

إ"ل ل"بحم ي تهللج ت لم لة قطو ل" ,وجمة تج ل قل ك ل"رعلطم ي هللاعل ل"اا "حة.
هلللستادت ل"دوللة سعل ل"ا ج ل"هللاري ل"تحعمعي "هللال هللترلمو اهللقل قطو اا لألحدلم
هللل"تطهللولت ل"تي اوت ب

ل"قلمة ل"رعلطم مة ,هللا ج لت ,ذ ل"قولو" ,دوللة ل"عهلللار ل"دل,عمة

هللل" ,وجمة ل"امثوم سعل ل"قولو ل"لم لي ل"قطوي ,إل ة إ"ل ل"ا ج ل"ت وم,ي هللل"ذي مت هللر

اهلللهللس ت ل"دوللة ي لم ق ل"ت وم,ي لاا ل"تقلمك ل"اهلللهللسي "عدوللة.
هللل ت ت ل"دوللة إ"ل اجاهللسة اا ل" ت ئج ر ا اا أها :

 .4لتلك ل"اهللقل ل"قطوي ا قبر س ك .22.ك ب ",ط ب ل"لم لي ل"دلسك "عاهللقل ل"رعلطم ي
هللل"حقهللا ل"رعلطم مة هللتأممد ل"ق لوولت ل"ا دوم سا لألاك ل"اتحدم ,هلل"ك مرا "قطو أي دهللو

"عهللل طة أهلل ل"اب دوم أهلل ل"تأثمو ي ل"قلمة ل"رعلطم مة.

 ..ق ات قطو بتيجم ل قل ك ل"رعلطم ي هللق ات بتاهللمعم هللذ"ك اا ,الر ت لمق هللدسا
ل"ا "ي "حرهللاة حورة حا ش بعد ل ت ,ب ت ل"تيومعمة هللل بتع د سا ل"ت لما ا ل"لعطة
ل"يوسمة ل"اعتول ب دهلل"م .

هللأهللات ل"دوللة بعدم تهللام ت ر ا أها :

 .4لوهللوم تل و ل"ج هللد ل"عوبمة "ترهللا سهلل ً "عرعلطم مما ي ل تزلع حقهللق ك ل"ايوهللسة,
أا ترهللا ل"قلمة ل"رعلطم مة هللاع م ل"يعب ل"رعلطم ي أهللولا متك للتثا وه

تزلع أهلل

تولمخ هذل ل"دهللو ل"لم لي ,هللب "ت "ي ازمدلً اا ل قل ك هللل"تيوذك هللل"رهلللوم بحا ل"يعب

ل"رعلطم ي.

 ..للت,دلك ح "ة قطو ر اهللذا لت,دلك ل"قهللم ل"ذرمة اا ج ب ل"قهللى ل"ر سعة ي ل"ا طقة
ل"عوبمة "تحقما أ ولم إمج بمة اثر ل"لالك هللل لتقولو هللل"ت امة ل قتا دمة.
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Abstract
The study dealt with the impact of the Qatari foreign policy on the
Palestine issue (1994-2012)
Through studying attitudes ,statement ,political and economic
measures.
The study reviewed the historical evolution of Qatari attitude
toward the Palestine issue, particularly the victory of Hamas
movement in legislative elections in 2006,in addition to Qatari
foreign policy regarding Palestine division and reconciliation file.
The study was based on analytical descriptive approach to
describe and interpret the Qatari attitude concerning the events and
developments of the Palestine issue ,decision process, internal and
external factors affecting the Qatari political decision as well as
the historical approach dealing with the topics in the historical
context within the topics in the historical context with the thematic
division of the study.
The finding of the study were as follows:
1-The Qatari attitude before 2006 was characterized by political
discourse advocating the Palestine rights and supporting some
united nations resolutions .At that time ,there was no intermediary
role or initiative vis-à-vis .
2-Qatari encouraged the Palestinian division by funding Hammas
government after the legislative elections ,and abstained from
coordinating with the internationally recognized authority.
The recommendations of the study were as follows :
1-The necessity of uniting Arab efforts in extracting and regaining
the Palestine legitimate rights rather than establishing division and
rift among the Palestinians to avoid disasters and suffering.
2-Taking the Qatari case as amodel of using smart power by the
effective forces in the Arab region to achieve positive purposes
such as peace, stability and economic development
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 1.1المقدمة:
شهدت السياسة الخارجية القطرية في السنوات األخيرة العديد من التطنورات والتيينرات ،حين

لعتنت

قطر دو اًر كتي اًر ومحورياً في المنطقة العرتية تأسرها ،نتيجة التطورات اإلقليمية والتيييرات السياسية التي
طرأت على النظام الدولي تشكل عام وعلى النظام العرتي تشكل خاص.
وكانن ننت السياسن ننة الخارجين ننة القطرين ننة طيلن ننة السن نننوات الما ن ننية ،انعكاس ن ناً لم ن ننيا م ن ن ا عتتن ننارات
المو ننوعية المتعلقنة تالتيئننة اإلقليميننة والداخليننة ،حين

تحنناول الدتلوماسننية القطريننة التننأرير علننى الشننأ

الفلسطيني ،لنيادة نفوذها ومكانتها في المنطقة العرتية ،م خالل ما تقدمه م دعم متواصل للحكومنة
المقالة في قطاع غنة ،ومحاو تهنا للعن

دور تنارن فني المصنالحة الفلسنطينية ،حين

أننه من المعنرو

على مستوى الساحة السياسية العرتية أ م أراد أ يكو دوره رئيسياً في المنطقة العرتية ،تد له أ
يقوم تدور أساسي على صعيد الق ية الفلسطينية.
تمتل ن قطننر م ن المقوم ننات مننا يمكنهننا من ن القيننام تالنندور الكتيننر ،والفاع ننل علننى المسننتوى العرت نني
والنندولي أي ناً ،فهنني تمتلن شننتكة عالقننات مميننة مننر معظننم النندول العرتيننة ،ومننر النندول األوروتيننة ذات
األهمية على المستوى الدولي ،كما أنها تتمتر تعالقات سياسنية ممتنانة منر الو ينات المتحندة األمريكينة،
ف نالً عن كمكاناتهننا الطتيعينة ومواردهنا الماليننة التني تسنهل لهننا التنأرير علنى الصننعيد العرتني واإلقليمنني
والدولي.
وتركن هذه الدراسة على دراسة تأرير السياسة الخارجية لقطر على الق ية الفلسنطينية خنالل الفتنرة مننذ
العننام 1991م وحتننى العننام 2012م ،وذل ن لمننا لهننذه الفت نرة م ن أهميننة كتي نرة خاصننة تعنند قيننام السننلطة
الفلسنطينية ،ومنا تتنر ذلن من أحندا

وتطنورات خطينرة خاصنة ا نقسننام الفلسنطيني النداخلي ومنا ترتن

عليه م نتائا خطيرة على المجتمر الفلسطيني والق ية الفلسطينية.
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وتت ننم هننذه الد ارسننة أرتعننة فصننول ك ننافة كلننى الفصننل التمهينند للد ارسننة والخاتمننة ،حي ن
الفصنننل األول مفهنننوم السياسن ننة الخارجين ننة وأتن ننرن مواق ن ن
الفلسطينية ،أما الفصل الراني فيسنتعر

يسننتعر

دول مجلن ننت التعن نناو الخليجن نني م ن ن الق ن ننية

السياسنة الخارجينة القطرينة تجناه الق نية الفلسنطينية مننذ قينام

السلطة الفلسطينية وحتى عام 2002م ،أما الفصل الرال

فيتطرق كلى السياسة الخارجينة القطرينة تجناه

الق ننية الفلسننطينية خننالل الفت نرة تعنند عننام 2002م ،وأخي ن اًر يسننتعر

الفصننل ال ارتننر وم ن خننالل نظ نرة

كستشرافية السياسة الخارجية القطرية المتوقعة تجاه الق ية الفلسطينية.

 1.1مشكلة الدراسة:
ش ننكلت التط ننورات السياس ننية عل ننى الس نناحة العرتي ننة واإلقليمي ننة ،والتييين نرات الت نني طن نرأت تح ننو ً ف نني
سياسات العديد م تلدا المنطقة ،وكا على رأت تلن الندول قطنر ،والتني قامنت من خنالل سياسناتها
الخارجية تلع

دور رئيسياً وفاعالً في مختلن
اً

الق نايا العرتينة واإلقليمينة فني السننوات األخينرة  ،وكنا

عل ننى رأت تلن ن الق ننايا ،الق ننية الفلس ننطينية ،حين ن

حاول ننت قط ننر القي ننام ت نندور م ننقرر تج نناه الق ننية

الفلسطينية ،وسواء كنا هنذا الندور ايجاتيناً أم سنلتياً ،ك أننه يندلل علنى قندرة السياسنة الخارجينة القطرينة
على التواجد وتقوة في كافة المحافل العرتية واإلقليمية والدولية.
م خالل ما ستق نستطير أ نحدد مالمح مشكلة الدراسة تالتساقل الرئيت التالي:
ما تأثير السياسة الخارجية القطرية على القضية الفلسطينية خالل الفترة من 1211-1991م؟

وينبثق من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أترن مواق

دول مجلت التعاو الخليجي تجاه الق ية الفلسطينية؟

 .2ما محددات السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية؟
 .3كي

تعاملت قطر مر الق ية الفلسطينية تعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1991م؟
3

 .1ما موق

السياسة الخارجية القطرية م صعود حركة حمات للسلطة؟

 .5مننا أتننرن المواق ن

القطريننة تجنناه ملفننات المفاو ننات الفلسننطينية-اإلس نرائيلية،الحر والعنندوا عل نى

قطاع غنة ،ا نقسام الفلسطيني-الفلسطيني ومل
 .2ما هو حجم المساعدات المقدمة للشع

المصالحة الوطنية ؟

الفلسطيني م قطر؟

 1.1أهداف الدراسة:
تهد

الدراسة كلى:
 .1الكش

ع أترن مواق

دول مجلت التعاو الخليجي تجاه الق ية الفلسطينية.

 .2التعر على محددات السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية.
 .3التعر على الموق

القطر م الق ية الفلسطينية تعد قيام السلطة الفلسطينية عام

1991م.
 .1تو يح موق
 .5الكش

السياسة الخارجية القطرية م صعود حركة حمات للسلطة.

ع توجهات السياسة الخارجية القطرية تجاه ا نقسام الفلسطيني ،والعدوا على قطاع

غنة  ،والمفاو ات الفلسطينية –اإلسرائيلية  ،ومل
 .2التعر على حجم المساعدات المقدمة للشع

المصالحة الوطنية.

الفلسطيني م قطر.

 1.1فرضيات الدراسة:
تناء على مشكلة الد ارسنة وتسناق تها ،تقنوم الد ارسنة علنى فر نية رئيسنية مفادهنا ،وجنود عالقنة كرتتاطينة
ً
تنني المتيي نرات اإلقليميننة التنني تعص ن
عل ننى حس ننا

تالمنطقننة ،وتنني تننرون وتعنيننن النندور القطننر اإلقليمنني والنندولي

ال نندول العرتي ننة المحوري ننة ف نني قي ننادة النظ ننام العرت نني ،وينتر ننق عن ن ه ننذه الفر ننية الرئيس ننية

الفر يات الفرعية التالية:
1

دور السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية قتل عام2002م.

.1

ع

.2

يوج نند أ توج ننه حقيق نني ف نني السياس ننة الخارجي ننة القطري ننة إلنه نناء حالن نة ا نقس ننام وانج ننان ملن ن

المصالحة الفلسطينية.
 .3انسجام السياسة الخارجية القطرية مر المصالح األمريكية تخصوص الق ية الفلسطينية.

 1.1أهمية الدراسة:
ك جنندوى د ارسننة مو ننوع تننأرير السياسننة الخارجيننة القطريننة علننى الق ننية الفلسننطينية فنني هننذه المرحلننة
يكتسن

أهميننة خاصننة ،وتفر ننه أسننتا

وجيهننة فنني

ننوء مننا تشننهده المنطقننة م ن تيينرات تنيويننة علننى

الصعيد الداخلي ،وتلقي ت اللها تال ش في المرحلة القادمة على العالقات الدولية.
م هنا جاءت فكرة هذه الدراسة ،التي تحاول كتران دور السياسة الخارجية القطرية وتأريرها على الشأ
الفلسطيني ،وح ورها في ملفات ا نقسام والمصالحة الوطنية الفلسطينية ،علنى اعتتنار أ قطنر لعتنت
في السنوات األخيرة دو اًر تار اًن ،م خالل تدخالتها الكريرة ودعمها المتواصل لحكومة حركة حمات في
قطاع غنة.
وتعتتننر هننذه الد ارسننة من الد ارسننات القليلننة التنني تناولننت هننذا المو ننوع الحيننو والهننام ،ومن الممكن أ
تك ننو تمرات ننة مس نناهمة متاشن نرة ف نني التحن ن

العلم نني لتو ننيح األدوار السياس ننية المختلف ننة تج نناه الق ننية

الفلسطينية.

 1.1منهجية الدراسة:
تفر

طتيعة مو وع الدراسة استخدام عدة مناها في وقت واحد وأهمها ما يلي:
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 -المنهج التحليلي :لتفسير طتيعنة الندور القطنر تجناه الق نية الفلسنطينية ،حين

يحتنا التاحن

كلنى

جمر المعلومنات والتياننات المتنوفرة من الكتن  ،والمصنادر والندوريات ،وشنتكة ا نترننت ،حنول مو نوع
الدراسة ،م أجل تفسير أتعاد وأستا

ومستتات ودوافر الدور القطر تجاه الق ية الفلسطينية.

 مـنهج اتخـاذ القـرار :تنم اسنتخدام مننها اتخناذ القنرار(،نمنوذ ريتشنارد سننايدر)Richard Snyderالخنناص تد ارسننة عوامننل التننأرير علننى الق نرار السياسنني للدولننة فنني السياسننة الخارجيننة ،وذل ن ع ن طريننق
تحليل المحددات والعوامل الخارجية والداخلية المقررة على اتخاذ القرار السياسي القطر .
حي

قدم نموذجاً لفهم صنر القنرار فني السياسنة الخارجينة ،وذلن تتقنديم مجموعنة من العوامنل الداخلينة

والخارجية ،التي تقرر متاشرة على خيارات السياسة الخارجية ،ويقوم هذا النموذ على حقيقنة أننه مهمنا
كان ننت العوام ننل المح ننددة للسياس ننة الخارجي ننة ،ف ننال أهميته ننا تتح نندد من ن خ ننالل كد ار ص ننانعي السياس ننة
الرسنميي  ،فنالذا منا أدركنوا تلن العوامنل فالنهنا تنقرر – فني هنذه الحالنة فقنط – فني السياسنة الخارجينة.1
)Robinson, Snyder, 1965 :pp433
 -المنهج التاريخي :والذ يتناول مو وعات الدراسة في سياقها التاريخي

نم التقسنيم المو نوعي

لخطة الدراسة.

 1.1حدود الدراسة:
 .1الحد المكاني :تم تحديد مكا الدراسة في األ ار ي الفلسطينية (ال فة اليرتية وقطاع غنة).
غزة :المنطقة المعروفة تحدودها السياسية في الناحية الجنوتية اليرتية م فلسطي  ،يحد القطاع
قطاع ّ
من ن الين نر والش ننمال خ ننط الهدن ننة لس نننة 1950م ،ومن ن جهت ننه اليرتي ننة التح ننر المتوس ننط ،ومن ن الجه ننة

1
ص ْنر السياسة الخارجية ،فحس
كم مينة هذا النموذ في أنه يأخذ في ا عتتار التُعد اإلنساني في عملية ُ
تَ ُ
عوامل تفسير خيارات السياسة الخارجية هي دوافر صانعي القرار ،ومدى توافُر المعلومات لديهم ،وتأرير السياسات الخارجية للدول المختلفة

وجهة نظر سنايدر فال أهم

ص ْنر القرار" ،والذ
على خياراتهم ،ولتحسي النموذ أ ا سنايدر مفهوم "مناستة ُ
ِمرْل وجود أنمة أو عدم وجودها في تل اللحظة.
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يشير كلى خصائص الموق

القائم لحظة اتخاذ القرار،

الجنوتية مصر ،ويمتد القطاع على مساحة  320كيلو متر مرتر حي

يكو طولها  11كيلو متر أمنا

عر ها فيتراوح تي  1555كيلو متر( .أتو جامر)17 :1997 ،
الضـــفة اليربيـــة :يش ننمل التعتي ننر السياس نني لتس ننمية ال ننفة اليرتي ننة م ننا ك ننا يع ننر تالسلس ننلة الفقري ننة
لمرتفعننات وسننط فلسننطي  ،التنني يحنندها م ن الشننرق نهننر األرد تطننول 70كيلننو متننر ،تاإل ننافة كلننى
الشنناط اليرتنني والشننمالي اليرتنني للتحننر الميننت تطننول يصننل كلننى 10كيلننو متننر ،ويحنند تقيننة الجهننات
الرالرة األخرى خط الهدنة األردنية اإلسرائيلية ،وتمتد ال فة اليرتية تي دائرتي عر

 32.33درجنة

شما ً و 31520درجة وتي خطي طول  31535درجة و 35531درجة شرقا( .مقتول)22 :1937 ،
 .1الحد الزماني :تم تحديد الفترة النمنية لهذه الدراسة م عام  1991ولياية 2012م.
شكل رقم ()1
(األراضي الفلسطينية -قطاع غزة والضفة اليربية)

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1212،
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 1.1الدراسات السابقة:
ق ننام التاحن ن

ت ننا طالع عل ننى ع نندد من ن الد ارس ننات الس نناتقة المرتتط ننة تالد ارس ننة ،وذات الص ننلة تمو ننوع

الدراسة ،فكانت هنا تع

الدراسات التي خصت السياسة الخارجية القطرية ،ودراسات حنول السياسنة

الخارجية لدول أخرى تجاه الق ية الفلسطينية ،وكا تناول الدراسات على الوجه التالي:
أوالً :الدراسات باللية العربية:
 .1دراسة (ماجد خضير ،)1211 ،بعنوان" :مقومات السياسة الخارجيـة القطريـة(دراسـة فـي السـلو
السياسي) ،مجلة الدراسات الدولية ،العدد ( ،)19مركز الدراسات الدولية ،جامعة بيداد.
هنندفت الد ارسننة كلننى التحن

فنني النندور القطننر  ،وذلن لتنننامي النندور القطننر فنني السنناحة العرتيننة واندينناد

الدرسننة تنطلننق م ن فر ننية
ا
فاعليننة سياسننتها الخارجيننة رغننم محدوديننة مكانتهننا الجيوتولتيكيننة .لننذا فننا
تنينند الح ننور القطننر فنني المحيطنني اإلقليمنني والنندولي ننناتر م ن رغتننة قطريننة لتننناء ذاتهننا
مفادهننا ،ك ا
وايجنناد سياسننة خارجيننة فاعلننة ومسننتقلة وتعينندة ع ن النندو ار فنني فل ن المحنناور اإلقليميننة فنني المنطقننة.
وتوصننلت الد ارسننة كلننى نتننائا أهمهننا :أ السياسننة الخارجيننة القطريننة اسننتطاعت تحقيننق هنند
األول ينندعم دورهننا كش نري فنني تع ن

مننندو ،

الق ننايا العرتيننة ،كق ننية لتنننا  ،ومشننكلة دارفننور .والرنناني قطننر

الطريق أمام تدخل أ قوة كقليمية غير عرتية تحاول كيجاد منوطىء قندم لهنا فني المنطقنة ،وهننا تمكننت
قطر م طي مسألة حجم الدولة التي كانت سائدة ساتقاً.
 .1دراسة (حاتم قنديل ،)1211،بعنوان" :السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي اإلسـرائيلي
فـــي ظـــل حكـــم الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة ل ثـــان" ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،قســـم الدراســـات
السياسية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
هدفت الدراسة كلى التح

في ما كذا كانت قطنر وفني كطنار محاو تهنا أ يكنو لهنا دور كقليمني يننافت

القننوى اإلقليميننة الكتننرى فنني المنطقننة ،ومنندى اعتتننار الق ننية الفلسننطينية فنني كطننار طموحاتهننا فرصننة
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تاريخيننة فيمننا لننو أتننيح للنظننام القطننر امننتال نمننام المتننادرة واحنندا
المتدر  .واعتمد التاح
حي

اخت نراق يتننرجم الطمننوح السياسنني

على مننها اقتن ار الندور ،النذ نشنأ وتطنور فني كطنار علنم ا جتمناع اليرتني،

يمين هذا ا قت ار تي عدة مستويات متكاملة تحليالً .وتوصلت الد ارسنة كلنى أ قطنر تعلن دومنا

مساندتها للق ايا العرتية على المستوى الرسنمي ،خاصنة ق نية الصنراع العرتني اإلسنرائيلي وفني القلن
مننه الق نية الفلسننطينية فني حنني تقنيم عالقنات وطيندة مننر الجانن

اإلسنرائيلي امتندت كلنني كقامنة شنراكة

اقتصنادية فني مجنا ت الينان ،وعنندد من المشنروعات ا قتصنادية األخنرى ،علنى النرغم من عندم حاجننة
قطر لمرل هذه الشراكة ا قتصادية ،سواء م الناحية ا قتصادية ،أو من الناحينة السياسنية ،وذلن من
منظور أ قطر ليست م تي دول المواجهة العرتية اإلسنرائيلية ،ولنذل فهني
وجهننة نظرهننا تالسننالم مننر الجان ن

تحتنا أل تعتنر عن

اإلس نرائيلي .وانتهننت الد ارسننة كلننى عنندم وجننود مصننداقية أو تنناألحرى

رتنات علنى المصننداقية فيمننا تقننوم تننه السياسننة الخارجيننة القطريننة تجنناه الصنراع العرتنني اإلسنرائيلي ،وفنني
القل

منه الق ية الفلسطينية ،وهو استنتا قام ته التاحن

تعند مقارتنة تاريخينة تسنيطة تتعلنق تق نيتي

ا ح ننتالل األمريك نني للعن نراق ،والت نندخل القط ننر ف نني ليتي ننا ،وه ننو تن نناق

ص ننار يت ننرن تو ننوح المت نندأ

الميكافيللي القائل'الياية تترر الوسيلة'.
 .1دراســة (أثيــر عبــد الواحــد ،)1211،بعن ـوان" :دور السياســة الخارجيــة القطريــة فــي ظــل األزمــات
العربيــة واإلقليميــة" ،مجلــة الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ،1211 )19مركــز الدراســات الدوليــة ،جامعــة
بيداد.
هنندفت الد ارسننة كلننى الكشن

عن دور السياسننة الخارجيننة القطريننة ،فنني ظننل األنمننات العرتيننة واإلقليميننة،

الدرسننة علننى منننها التحليننل السياسنني لمعطيننات واقننر السياسننة الخارجيننة القطريننة ،فنني كطننار
واعتمنندت ا
عالقاته ننا اإلقليمي ننة والدولي ننة .واس ننتخدمت الد ارس ننة م نننها تحلي ننل م ننمو الخط ننا

السياس نني لقيادته ننا،

وانصتت على تو يح العوامل الدافعة لتتنني سياسنة خارجينة مسنتقلة خنار ا نتمناء الخليجني والعرتني،
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وم رم تناول الوساطة والمتادرات القطرية في عدد م األنمات اإلقليمية والعرتية ،على النرغم من اننه
لننيت هنننا مشننكلة أو أنمننة فنني المنطقننة ك والدتلوماسننية القطريننة حا نرة فيهننا .وتوصننلت الد ارسننة كلننى
نتننائا من أهمهننا :أ أيننة دولننة فنني العننالم ،سنواء أكانننت فنني الما نني أو الحا ننر ،تسننعى وفنني محننيط
عالقاته ننا الدولي ننة ،لك نني تك ننو سياس ننتها الخارجي ننة مجس نندة لقوته ننا التشن نرية ،وا قتص ننادية والعس ننكرية،
وامكانية تفاعلها تشكل مقرر في المحيط اإلقليمي ،تما يتطل

الحفاظ على مصالحها الوطنية وسيادتها

اإلقليميننة .واذا كانننت السياسننة الخارجيننة هنني امتننداد للسياسننة الداخليننة ،وانهننا تعتننر عن فلسننفة من يقننود
السلطة ،فا ما تسعى كليه السياسة الخارجية القطرية لم يخر ع هنذا ا تجناه العنام ،ولكن لنيت وفقنا
نترتيجي ،وم ننا يترتن ن
لمعننايير الق ننوة الدوليننة المتع ننار عليهن نا فنني الفق ننه السياس نني وا سن ا

علننى ذلن ن من ن

التنمننات محسننوتة فنني كطننار التنننافت تنني القننوى الكتننرى ،وانمننا وفقننا لحجننم الدولننة م ن ناحيننة الموقننر
ا
ندرتها المحنندودة فنني التنننافت اإلقليمنني ،ومننا يمكن تعننوي
والسننكا  ،وقن ا
السياسية ،في كدارة اللعتة الدتلوماسية ،وصو كلى األهدا

ذلن فنني القننوة الماليننة ،والحنكننة

اإلستراتيجية ،والمتمرلة فني المحافظنة علنى

الدولنة ونظامهننا السياسنني من أ تتتلننر ،لننيت من القننوى الدوليننة الكتننرى ،وانمننا من قتننل القننوى اإلقليميننة
المتنافسة في الهيمنة على المنطقة.
 .1دراســة (ناهــد عبــد الكــريم ،)1222 ،بعنـوان" :أولويــات السياســة الخارجيــة القطريــة مــن -1111
1911م" ،كلية اآلداب ،جامعة السلطان قابوسُ ،عمان.
هدفت الدراسة كلى التح

ع األولوينات التني شنيلت حكنام قطنر من لل رناني النذي اقتنر تهنم ظهنور

قطر كياناً سياسياً معترفاً ته ،وكيفية التعاطي مر الدول المهيمنة في تل الفترة ،وكيفية المحافظة علنى
رروات التالد ،حين

تعتتنر الفتنرة من عنام  1935-1323مرحلنة التأسنيت .واسنتخدمت التاحرنة المننها

التاريخي ،م خالل تتتر تع
تقطر مرل كتا

الورائق التريطانية حنول تناري قطنر ،وتعن

الكتن

مصادر تاري قطر ،وتوصلت الدراسة كلى مجموعة م النتائا:
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والم ارجنر المتعلقنة

 -1نجحت قطر في الدفاع ع وحدة أ ار يها ،واحتفظت تالسيادة على مدينة العديد ومدينة النتارة.
 -2لننم تننتمك النندولتا المتنافسننتا فنني الخلننيا العرتنني (تريطانيننا والدولننة العرمانيننة) م ن الق نناء علننى
السيادة القطرية ،حي

مارت حكام قطر سياسة مستقلة على الرغم م التتعية ا سمية.

 -3حافظت قطر على مصالحها ا قتصادية ،وقاومت استيالل مصادرها المالية.
 -1أظهرت الدراسة القوة التي تمتر تها حكام قطر في الدفاع ع دولتهم الناشئة.
 .1دراســـة (محمـــود بيـــراوي ،)1991 ،بعنـــوان" :موقـــف المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن القضـــية
الفلســطينية مــن عــام 1911-1911م" ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة اآلداب ،قســم تــاريخ،
جامعة النجاح الوطنية نابلس ،فلسطين.
هدفت الدراسة كلى دراسة موق

المملكة العرتينة السنعودية من الق نية الفلسنطينية ،وتحلينل موقفهنا من

هننذه الق ننية خننالل مسننيرتها التاريخيننة وأعمالهننا السياسننية ،مننا تنني عننامي  ،1913-1932حين

يرجننر

اختيار هذه الفترة النمنية حول سياسة المملكة العرتية السنعودية تجناه الق نية الفلسنطينية ،ألننه لنم يكن
نارن تجناه هننذه الق نية قتنل هننذه الفتنرة نشنيالها تشنقونها الداخليننة .واعتمند التاحن
للسنعودية دو اًر ت اً

فنني

هذه الدراسة على ورائق غير منشورة ،كورائق جمعية الدراسات العرتينة فني القندت ،وعلنى ورنائق عرتينة
منش ننورة أص نندرتها جامع ننة ال نندول العرتي ننة ،وعل ننى الم ارس ننالت ت نني المملك ننة العرتي ننة الس ننعودية والو ي ننات
المتحنندة األمريكيننة ،وعلننى تع ن

الورننائق الصننادرة ع ن و انرة الخارجيننة ،وو انرة المسننتعمرات التريطانيننة،

وعلننى مننذكرات وأوراق لشخصننيات وطنيننة عاصننرت األحنندا

وتطننورات الق ننية الفلسننطينية .وتوصننلت

الدراسة كلى نتائا كا م أهمها :أ قيام وتأسيت المملكة العرتية السنعودية قند تنم تندعم من الحكومنة
التريطانية تطريقة غير متاشرة  ،أما تخصوص موق

المملكة العرتية السعودية م الق ية الفلسطينية

قتل رورة 1932م ،فال فلسنطي لنم تحظنى تنأ اهتمنام من قتلهنا ،وعنندما انندلعت رنورة 1932م ،قامنت
المملكننة العرتيننة السننعودية ع ن طريننق الم ارسننالت تال ننيط علننى القيننادة الفلسننطينية ،المتمرلننة تاللجنننة
11

العرتيننة العليننا م ن اجننل وق ن

اإل ن ار  ،وكننا ات ن سننعود فنني رسننائله يقكنند علننى الحقننوق الفلسننطينية،

وعلى عدالة حكومة تريطانية الصديقة للعر .

ثانياً :الدراسات باللية االنجليزية:
 .1دراسة () Steinberg 2012
Qatar and the Arab Spring Support for Islamists and New Anti-Syrian Policy

الدرسننة كلننى التعننر علننى النندور القطننر فنني الرتيننر العرتنني ،خاصننة فيمننا يتعلننق تسننوريا .حي ن
هنندفت ا
توصننلت الدارسننة كل نى نتننائا م ن أهمهننا :أ قطننر عملننت ،وتعمننل جاهنندة م ن أجننل تتننني دور ارئنند فنني
العننالم العرتنني ،وقامننت قطننر تالتعننديل فنني سياسننتها الخارجيننة فنني أعقننا

الرتيننر العرتنني ،كمننا توصننلت

استقرر عمنل قطنر فني الموانننة التقليدينة،
ا
الدرسة كلى أ سياسة قطر تجاه سوريا قد تقد كلى نعنعة
ا
تي الو يات المتحدة وحلفائها م جهة ،واي ار وحلفائها م جهة أخرى.
 .1دراسة ()Kamrava,2009
Royal Factionalism and Political Liberalization in Qatar
التسعينيات ،وذل نتيجة متاشرة لجهود أمير التالد

تدأت عملية التحرر السياسي في قطر في منتص

الجديد الشي حمد ،وذلن تعوي ناً عن القاعندة الهشنة التني كاننت داخنل أسنرة لل رناني الحاكمنة ،وذلن
من خنالل اللجنوء كلنى المجتمنر الندولي من خننالل فنر

سياسنة خارجينة قطرينة جديندة  ،حين

لنم يكن

لقطر في ذل الوقت أ تواجد على الساحة الدولية.
وتوصلت الدراسة كلى نتائا م أهمهنا :أ قطنر اتتعنت سياسنة جديندة ،وسناهم فني نجناح تلن السياسنة
ا رتفاع المطرد في كيرادات النفط واليان ،حي

سمحت تل اإليرادات لقطر تفر

قدراتها تشكل أكتر

في المجتمر الدولي ،كما أ الشي حمند قنام تعندد من التييينرات الهامنة ،علنى الصنعيد النداخلي لقطنر،
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حي

قام تتييير رجا ت الدولة وو نر المخلصني من أنصناره ،تمنا فني ذلن تعن

من أتنائنه وتناتنه.

وذل تمهيداً أل يكو أحد خلفائه هو أحد أتنائه.
التعليق على الدراسات السابقة:
طرح ننت الد ارس ننات الس نناتقة السياس ننة الخارجي ننة القطري ننة ،تش ننكل ع ننام دو التط ننرق تالتفص ننيل للق ننية
الفلسنطينية ،والندور القطنر التنارن فني الشنأ الفلسننطيني .ولنذا فنال هنذه الد ارسنة تختلن

عن الد ارسننات

الساتقة فيما يلي:
 -1تطرقننت هننذه الد ارسننة تشننكل م ن التفصننيل لعالقننات قطننر تالشننأ الفلسننطيني تاريخي ناً سننتخالص
األتعاد والمحددات التي حكمت عالقة قطر تفلسطي التني شنهدت تطنورات كرينرة وخاصنة فني السننوات
األخيرة تعد ا نتخاتات الفلسطينية عام 2002م وفون حركة حمات تهذه ا نتخاتات.
 -2تتي هذه الدراسة حجم التأرير النذ تركتنه السياسنة الخارجينة القطرينة علنى الشنأ الفلسنطيني ،من
خننالل جهودهننا المتواصننلة فنني ملفننات المصننالحة الفلسننطينية – الفلسننطينية ،واعننادة كعمننار قطنناع غ ننة،
وموقفهن ننا م ن ن الحن ننر والعن نندوا عل ن نى قط ن ناع غ ن ننة تاإل ن ننافة لموقفهن ننا م ن ن المفاو ن ننات الفلسن ننطينية –
اإلسرائيلية .
 -3تمي نننت ه ننذه الدارس ننة عن ن الد ارس ننات الس نناتقة ف نني عنص ننر ا ستشن ن ار

والتوق ننر لمس ننتقتل السياس ننة

الخارجية القطرية تجاه الشأ الفلسطيني في المرحلة القادمة .
وأخي اًر فال هذه الدراسة تطمح أل تكو دراسة أصيلة ،وم الدراسات الرائدة في هذا المجال.

 9.1هيكلية الدراسة:
الدرسننة الفصننل التمهينند حننول مو ننوع الد ارسننة ،وأهميتننه ،وتسنناق ته ،وفر ننياته ،والد ارسننات
ا
تت ننم
الساتقة ،وأرتعة فصول ك افة كلى الخاتمة كالتالي:
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دول مجلننت التعنناو الخليجنني م ن الق ننية الفلسننطينية .ونتحنند

الفصـــل األول :مواق ن

األول ع مفهوم السياسة الخارجية ،وفي المتح

الرناني نسنتعر

نتنذة عن أتنرن مواقن

فنني المتح ن
دول مجلنت

التعاو الخليجي م الق ية الفلسطينية.
الفصل الثـاني :السياسنة الخارجينة القطرينة تجناه الق نية الفلسنطينية قتنل عنام 2002م .ونسنتعر
المتحن ن

األول مح ننددات السياس ننة الخارجي ننة القطري ننة تج نناه الق ننية الفلس ننطينية ،وفن ني المتحن ن

نسننتعر

الموق ن

وفي المتح

الرال

فني
الر نناني

القطننر م ن الق ننية الفلسننطينية قتننل كقامننة السننلطة الفلسننطينية (1991-1971م)،
نستعر

السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية منذ قيام السلطة عنام

 1991كلى عام 2002م.
الفصـــل الثالـــث :السياس ننة الخارجي ننة القطري ننة تج نناه الق ننية الفلس ننطينية ف نني الفتن نرة تع نند ع ننام 2002م.
ونسننتعر

فنني المتح ن

2002م ،وفن ني المتحن ن

األول الموق ن
الر نناني نس ننتعر

القطننر تجنناه فننون حركننة حمننات تا نتخاتننات التش نريعية عننام
السياس ننة الخارجي ننة القطري ننة تج نناه ا نقس ننام الفلس ننطيني ف نني

السادت م حني ار /يونيو2007م ،والحصار على قطاع غنة ،وفني المتحن

الرالن

واألخينر نسنتعر

السياسة الخارجية القطرية وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
الفصــل الرابـ  :السياسننة الخارجيننة القطريننة المتوقعننة تجنناه الق ننية الفلسننطينية .ونسننتعر
األول الموق ن

القطننر م ن التسننوية الفلسننطينية  -اإلس نرائيلية ،وف ني المتح ن

ا قتصاد القطر  ،وأخين اًر نتنناول فني المتحن

الرالن

الرنناني نسننتعر

النندعم

مسنتقتل السياسنة الخارجينة القطرينة من الق نية

الفلسطينية في المرحلة القادمة.
الخاتمة :وتت م نتائا الدراسة ،والتوصيات التي انتهت كليها الدراسة.
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فنني المتحن

الفصل األول

الفصل األول

مواقف دول جملس التعاون اخلليجي من القضية
الفلسطينية

 152املبحث األول :مفهوم السياسة اخلارجية

 252املبحث الثاني :أبرز مواقف دول جملس التعاون اخلليجي من
القضية الفلسطينية
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 1.1المبحث األول
مفهوم السياسة الخارجية
ك المتتتننر لتعريفننات السياسننة الخارجيننة ،التنني نخننرت تهننا الد ارسننات العلميننة المختلفننة ،يالحننظ
األهمية الكتيرة لمفهوم السياسة الخارجينة ،تنالرغم من أ مفهنوم السياسنة الخارجينة ،هنو مفهنوم مختلن
عليننه ،حي ن

يوجنند اتفنناق فنني أد

السياسننة الخارجيننة لتحدينند تعري ن

نظ اًر لكررة التتاد ت ،والتيينرات ،والتتايننات فني ااراء والمواقن

مشننتر ونهننائي لهننذا المفهننوم،

والتحلنيالت .حين

أ هنذا المفهنوم فني

رأينا مرله كمرل أ مفهوم في العلوم السياسية يعاني م عدم ا تفاق عليه ،لعدم وجود نظرية أكاديمية
عامننة للسياسننة الخارجيننة ،التنني تعنننى كلننى مجموعننة م ن األسننتا

منهننا :الطتيعننة الديناميكيننة للسياسننة

الخارجينة ،والتفناعالت الدولينة ،وانعكاسنات ظهننور وتننوة قنوة فاعلنة جدينندة وحيندة فني السياسنة الدوليننة،
السياسة الخارجية م دولة ألخرى.

وهي الو يات المتحدة األمريكية وأي اً واقر اختال

وتالرغم م ذل فقند ظهنرت محناو ت عديندة ،ومندارت متعنددة لتقنديم أسنالي  ،ومنناها علمينة
لتفس ننير ،وتحدي نند مفهنننوم للسياس ننة الخارجي ننة ،وكاننننت المدرس ننتا األساس ننيتا همن ننا المدرس ننة الواقعينننة،
والمدرسة األخالقية (المرالينة) ،ومن رنم ظهنرت مندارت أخنرى
حي

تقنل أهمي ِنة عن المدرسنتي السناتقتي ،

ارتتطت هذه المدارت تالماركسية ،والراديكالية وغيرها ،وكا لهذه المندارت المختلفنة حنول طتيعنة

النظام الدولي ،وقر مقرر على سلو الدولة الخارجي( .المهتد )9 :2009 ،
ويتنن نناول هن ننذا المتح ن ن

مفهنننوم السياسن ننة الخارجين ننة ،وأتعن نناد السياسن ننة الخارجين ننة وأخي ن ن اًر أهمين ننة السياسن ننة

الخارجية.
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 1.1.1مفهوم السياسة الخارجية:
ك تحدينند مفهننوم وا ننح ،ودقيننق للسياسننة الخارجيننة ،يعتتننر م ن الصننعوتة تمكننا فنني ظننل تعنندد
التعريفات ،التي أطلقها التاحري في علم السياسة ،والحق فنال تعندد التعريفنات ،وتفناوت ننواحي التركينن
تها ،كنما يعكت تعقيد ظاهرة السياسنة الخارجينة ،للتوصنل كلنى مجموعنة األتعناد التني تنندر فني كطارهنا
والعالقة تينهما( .المهتد )10 :2009 ،
يعرفهننا الرم نناني تأنهننا :مجموعننة النوايننا التنني تنندفر النندول كلننى نمننط معنني م ن السننلو  ،أوهنني
مجموعة الخطط لما يج

أ يعمل تنه خنار حندود الندول( .الرم ناني )25 :1991،ويعرفهنا "جمنيت

رونننو"  James Rosneauتأنهنا :مننها للعلنم يتتعنه الممرلنو الرسنميو للمجتمنر القنومي تنوعي ،من
أجنل كقنرار أو تييينر موقن

معني فني النسنق الندولي تشنكل يتفنق واألهندا

المحنددة سنلفاًJames, ( .

)1976 :p15
م جهة أخرى يعرفها جمان تأنها :مجمل التوجهات العامة ،التي يتم كعندادها فني تداينة تاريخينة
معينة ،أو تعتارة أكرنر تسناطة :التوجهنات التني تنم كعندادها عنند مجنيء حكومنة جديندة كلنى السنلطة ،أو
هي تل العملية التي تقوم أ دولة تتنفيذها م أجل الدفاع ع مصالحها الوطنية م أجل تلوة هد
محدد سلفاً( .جمان)7 :2009 ،
كما تعتتنر السياسنة الخارجينة جننء من السياسنة الوطنينة التني تشنكل مجمنوع السياسنات الخارجينة
والداخلية للدولة ،غايتها تحقيق األمن للدولنة ،وتحقينق الرفاهينة ا قتصنادية ،وا جتماعينة( .طشنطو ،
)15 :2010
م جان

أخر هنا م استخدام مصطلح السياسة الخارجية كمراد

لمفهنوم الدتلوماسنية ،فيقنال

ك الدتلوماسننية ،هنني أسننلو تنفيننذ السياسننة الخارجيننة "Technique of execution Foreign
" Policyكمننا تسننتخدم كلمننة الدتلوماسننية ،لتحقيننق أهنندا
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السياسننة الخارجيننة Diplomacy is a

" "Political technique for implementing Foreign Policyوتهنذا المعننى ك مارسننها
الدتلوماسيو المحترفو  ،فالنها تقتر كري اَر م الدتلوماسية التقليدية ،حي

كا المحنور الرئيسني لعمنل

الدتلوماسي المحتر  ،يرتكن على انجان السياسة الخارجية لتلده( .على)15 :2003 ،
ويقكنند (فهمنني )2010 ،علننى أ السياسننة الخارجيننة هنني سننلو  ،أو مجموعننة م ن السننلوكيات،
يكننو مصنندرها الدولننة ،وهننذا السننلو يوصنني تأنننه خننارجي كونننه موجننه كلننى الييننر م ن وحنندات النظننام
الدولي ،وتالتالي فال مجال حركة هذا السلو هو التيئة الخارجية للدولة( .فهمي)22 :2010 ،
كمننا تختل ن

السياسننة الخارجيننة أل دول نة ،ع ن األنشننطة الخارجيننة للدولننة ،ففنني حنني ينصننر

مفهوم السياسنة الخارجينة كلنى "النشناط الخنارجي" ،أو الحركنة الخارجينة للدولنة ،أو غيرهنا من الوحندات.
ك أنه م التديهي أنه

يمك القول أ كل نشاط خارجي ،يت م تال رورة سياسة خارجية ،فما لم

تك ن هننذه األنشننطة مرتتطننة تتحقيننق أهنندا
أ ن

كلننى ذلن أ السياسننة الخارجيننة

عامننة للدولننة ،فالنهننا

تصننن

علننى أنهننا سياسننة خارجيننة،

تت ننم األنشننطة وحنندها ،ولكنهننا تت ننم التنراما ،واألدوار،

واألهدا  ،والسياسات تاإل افة كلى األنشطة( .حسا )151 :2012 ،
ويع ننر التاحن ن

السياس ننة الخارجي ننة تأنه ننا :فلس ننفة النظ ننام السياس نني لدول ننة معين ننة ،تج نناه محيطه ننا

الخن ننارجي م ن ن الن نندول األخن ننرى ،معتمن نندة هن ننذه الفلسن ننفة علن ننى قن نندرات هن ننذه الدولن ننة المالين ننة ،والعسن ننكرية،
والجيرافية ،وعلى الحنكة واألدوات التي يملكها القائد السياسني لهنذا النظنام ،تمنا يحقنق أهندا

السياسنة

العامة لهذه الدولة.

 1.1.1أبعاد السياسة الخارجية:
ينصننر مفهننوم السياسننة الخارجيننة ،كلننى ترننناما العمننل العلننني الننذ يختنناره الممرلننو الرسننميو
للوحنندة الدوليننة ،من تنني مجموعننة من التنندائل الترنامجيننة المتاحننة ،من أجننل تحقيننق أهنندا
المحيط الدولي ،وتهذا المعنى فال مفهوم السياسة الخارجية ،يشمل ستعة أتعاد أساسية هي:
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محننددة فنني

 .1تنصر السياسة الخارجية كلى سياسة وحندة دولينة واحندة ،أ التنراما التني تتتعهنا تلن الوحندة كناء
العالم الخارجي ،وهو ما يمين السياسة الخارجية ع العالقات الدولية.
 .2السياسن ننة الخارجين ننة ،هن نني تل ن ن السياسن ننة التن نني يصن ننوغها الممرلن ننو الرسن ننميو للوحن نندة الدولين ننة ،أ
األشخاص المخولو رسمياَ اتخاذ القرارات الملنمة.
.3السياسننة الخارجيننة ،تنصننر كلننى تنراما العمننل الخننارجي المعلنننة ،ويقصنند تننذل أنهننا تنراما مقصننودة
لذاتها ،وقاتلة للمالحظة ،تمعنى أنها مقصودة لذاتها لتحقيق أهدا

معينة( .الصديقي)1 :2002 ،

أمننا تلن التنراما واألفعننال التنني جنناءت نتيجننة للتطننور الطتيعنني لأحنندا
فالنهننا

أو التفاعننل مننر النندول األخننرى

تنندخل فنني نطنناق السياسننة الخارجيننة ،ولعننل أشننهر األمرلننة علنى ذل ن سياسننة مصننر أرننناء أنمننة

أيار/مايو – حني ار /يونيو سننة 1927م ،لقند اتتعنت مصنر سياسنة معلننة قوامهنا ردع كسنرائيل ،وتجنن
نشو الحر  ،ولكنها انتهنت كلنى انند ع الحنر منر كسنرائيل ،وهني نتيجنة لنم يقصندها صنانر السياسنة
الخارجية المصرية ،فالذا أدخلنا تل النتيجة كجنء م السياسة الخارجية المصرية ،فالننا نكو قد خلطنا
تي السياسة الخارجية ،وتي النتائا التي تترت

على تطتيق تل السياسة( .جمان)29 :2009 ،

 .1أ صننانعي الق نرار قنند يعتنقننو فلسننفات وأيننديولوجيات معينننة ،ووجننود ص نراعات تنني هننذه المفنناهيم،
وهي تالتالي تنيد الحاجة كلى كتتاع أنموذ للوساطة ،والتوفيق في حسم المع الت الدولية( .النعيمني،
)31 :2001
 .5تعتتر السياسة الخارجية ترناما ذو تعدي رئيسيي  ،التعد األول وهو التعد العام ويشنمل التوجهنات،
واألدوار ،واألهنندا  ،وا سننتراتيجيات ،أمننا التعنند الرنناني وهننو التعنند المحنندد ،فالنننه ينصننر كلننى مجموعننة
الق اررات ،والسلوكيات ،والمعامالت ،التي تت منها السياسة الخارجية( .الصديقي)1 :2002 ،
.2أ صننانعي القنرار ،فنني ترجمننة المصننالح القوميننة ،يأخننذو فنني حسننتانهم ،الظننرو
على المستوى الداخلي والخارجي.
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التيئيننة المختلفننة،

 .7قيننام صننانر الق نرار تتطننوير خطتننه أو كسننتراتيجيته ،تتع ناً لقنندرات ،وامكانيننات الدولننة ،كلننى درجننة م ن
الممك التعامل منر مواقن

السياسنة الخارجينة ،تالسنلو العقالنني ،من أجنل تحقينق األهندا

الخارجينة

للدولة( .النعيمي)31 :2001 ،

 1.1.1أهمية السياسة الخارجية:
تعتتننر السياسننة الخارجيننة أحنند المكونننات األساسننية ،المكونننة للسياسننة العامننة للدولننة ،فهنني تت ننم
اتخنناذ القن اررات المتعلقننة تنناألم القننومي للدولننة ،ومن رننم فهنني تحتننل موقعناً مركنيناً فنني السياسننة العامننة.
غير أ أهمية السياسة الخارجية في كطار السياسة العامة ،تختل
ل ننتع

م وحدة دولية كلى أخنرى .تالنسنتة

الوح نندات تعتت ننر السياس ننة الخارجي ننة أداة رئيس ننة لتحقي ننق أه نندا

السياسننة الخارجيننة مكانننة رانويننة فنني تحقيننق أهنندا

السياس ننة العام ننة .تينم ننا تحت ننل

السياسننة العامننة لننتع

الوحنندات األخننرى .وتصننفة

عامننة تمرننل السياسننة الخارجيننة موقع ناً مركني ناً فنني السياسننة العامننة للوحنندة الدوليننة فنني الحننا ت التاليننة:
(كسليم)73 :1993 ،
 .1تسعى السياسة الخارجية كلى القيام تدور تنمو  ،وذل م خالل الدور النذ تلعتنه فني ك نفاء
مكان ننة دولي ننة معين ننة عل ننى الوح نندة الدولي ننة ،ت نندفر تالوح نندات األخ ننرى كل ننى التن ننافت ،إلعطائه ننا
المساعدات ا قتصادية ،لالستفادة م المكانة الدولية لتل الوحدة.
 .2تقوم السياسة الخارجية تدور هام في تدعيم ا ستقالل السياسي للدولة.
 .3ك السياسننة الخارجيننة تقننوم تنندور هننام فنني تننأمي المصننالح الخارجيننة ،ومرننال ذل ن النندور الننذ
لعتته السياسة الخارجية السوفيتية في الشرق األوسنط فني الخمسنينيات ،لكسنر الحصنار اليرتني
على ا تحاد السوفيتي ،أو الدور الذ لعتته السياسنة الخارجينة األمريكينة ،فني ذلن الوقنت من
أجل خلق المنا المالئم ندهار ا سترمارات األمريكية في الخار .
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 .1ك األصننل فنني السياسننة الخارجيننة ،هنني أنهننا كحنندى السياسننات العامننة للدولننة ،وا كانننت تتمتننر
تو ننر خ ناص مننا تنني هننذه السياسننات نظ ن ار لطتيعننة الفنناعلي فنني صنننعها ،ونتيجننة لحساسننية
المو وعات والق اررات فيها ،وتالرغم من ذلن  ،نجند دسناتير العنالم تحندد اإلطنار العنام للسياسنة
الخارجي ننة للدول ننة ،وتت ننر لقم ننة اله ننرم السياس نني تحدي نند األط ننر ال ننيقة لص نننر ،وممارس ننة ه ننذه
السياسة تشكل يومي على أر

الواقر ،وتالنظر كلى أ الدستور هو م ي ر أسنات العالقنة

ت نني ال ننداخل والخ ننار  ،أ ت نني النظ ننام الح نناكم والسياس ننة الخارجي ننة للدول ننة( .ف نناروق ،ص ننحيفة
الشروق)2102/9/8 ،
 .5وعلننى الصننعيد الننداخلي ف نال السياسننة الخارجيننة ،تلع ن

دو اًر سياسننياً داخلي ناً فنني تنندعيم سننلطة

صانر السياسنة الخارجينة ،وا نفاء الشنرعية علنى سنلطته الداخلينة ،وتصنفة عامنة فنال السياسنة
الخارجيننة تننقد دو اًر حيوي ناً ،فنني تأكينند مشننروعية سننلطة القائنند السياسنني ونيننادة شننعتيته ،ففنني
المج ننال الخ ننارجي ،يس ننتطير القائ نند السياس نني أ يظهن ننر حنكت ننه السياس ننية ،وقدرت ننه عل ننى تقن ننديم
الحلول الفورية للمشنكالت الدولية ،م خالل مناتر الهيئات الدولية ،دو أ يلنم نفسه تتحمل
تكالي

تل الحلول ،كذل يلجأ صانر السياسة الخارجية كلى المتادرات الخارجية لتدعيم مركنه

الداخلي كناء المعار ة وتهدئة المشكالت الداخلية التي تواجهه( .كتراهيم)32 :1932 ،
 .2قد يلجأ صانعوا السياسة الخارجية ،كلى التركين على العدو الخارجي ،أو افتعال مشنكلة دولينة،
مما يقد كلى التفا

أفنراد الشنع

حنول صنانر السياسنة الخارجينة فني وجهنة العندو الخنارجي،

وتذل فال السياسة الخارجية ،تعمل على تحقيق التكامل القومي أو ا ستقرار السياسي.
 .7تننقد السياسننة الخارجيننة دو اًر فنني كعط ناء الدولننة مكانننة دوليننة رمنيننة تتناس ن
مستوى تطورها الح ار ( .كسليم)73 :1993 ،
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مننر مواردهننا ،أو

ونالحننظ هنننا أ أهميننة السياسننة الخارجيننة ،هنني ق ننية عمليننة وليسننت مجننرد ق ننية نظريننة ،وهنني
ت نرتتط ارتتاط ناً وريق ناً تنناألداء العننام للنظننام السياسنني ،فصننانر السياسننة الخارجيننة ،يج ن
السياسة في موقعها المناس

ندر من التنوان المعقنول تني السياسنة
م السياسنة العامنة للدولنة ،محققنا ق اً

الخارجية ،والسياسة الداخلية حس
تحقيق قد اًر م التوان والوقو

أ ي ننر تل ن

ظرو

دولتنه .وتالتنالي فقند اسنتطاعت السياسنة الخارجينة القطرينة،

على مسافات متساوية تي األط ار

التي قامت تالتوسط فيها لننع فتيل التوتر.
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المتنانعة في العديد من الق نايا،

 1.1المبحث الثاني
أبرز مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من القضية الفلسطينية
تعتتننر الق ننية الفلسننطينية ،م ن أهننم وأعقنند الق ننايا التنني شننيلت العننالم فنني القننر العش نري تشننكل
عام ،والعالم العرتي تشنكل خناص ،حين

تعتتنر الق نية الفلسنطينية ق نية العنر األولنى ،ورغنم ت ارجنر

ا هتمننام الرسننمي العرتنني ،تالق ننية الفلسننطينية فنني السنننوات األخي نرة ،ك أ الق ننية الفلسننطينية ظلننت
محتفظة تمكانها التقليد  ،على قمة أولويات النظام العرتي عموماً ،والخليجي خصوصاً ،ليت ألسنتا
عاطفية فحس  ،تحكم تعر
تل ألستا

الشع

الفلسطيني ،للعدوا اإلسرائيلي منذ ما ينيد ع قر م النما ،

ا نتماء والمصلحة .لقد ظلت الق ية الفلسطينية مقياساً أل

نظام عرتي ،لذل ظلت هذه

األنظم ننة تح ننافظ عل ننى دع ننم الق ننية الفلس ننطينية ،ول ننو ش ننكلياً معتم نندة أي ننا عل ننى الخط ننا
الفلسطيني ،الذ كا يعتتر األط ار

الرس ننمي

العرتية ،أطرافاً أساسية في الصراع العرتي اإلسرائيلي.

ولهننذا فننال الصنراع العرتنني اإلسنرائيلي ،لن ينتهنني تتوقيننر اتفاقيننة تسننوية تنني دولننة عرتيننة واسنرائيل ،تننل
سيسننتمر مننا دام هننذا الكيننا موجننوداً فنني فلسننطي  ،يمننارت شننتى األعم نال اإلرهاتيننة

نند الفلسننطينيي ،

ويه ن نندد ا س ن ننتقرار ،واألمن ن ن ف ن نني المنطق ن ننة العرتي ن ننة تش ن ننكل ع ن ننام( .مرك ن ننن ال ارص ن نند للد ارس ن ننات السياس ن ننية
وا ستراتيجية)2010/2/7،
دول مجلنت التعناو الخليجني من الق نية الفلسنطينية،

ويتناول هذا المتح

تالدراسة والتحلينل ،مواقن

فنتناول أتنرن مواقن

دول مجلنت التعناو الخليجني من الق نية الفلسنطينية ،رنم نتنناول تالد ارسنة موقن

المملكة العرتينة السنعودية من الق نية الفلسنطينية تشنكل منفنرد ،وذلن لمنا للملكنة العرتينة السنعودية من
أهمية على المستوى العرتي ،واإلقليمي ،ولتعدد مواقفها تجاه الق ية الفلسطينية منذ نكتة فلسنطي عنام
1913م.
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 1.1مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من القضية الفلسطينية قبل عام 1911م:
علنى امتننداد السنننوات الطويلننة كانننت العالقننات الكويتيننة الفلسننطينية جينندة نسننتياً ،فكريننر من الفلسننطينيي
سننكنوا الكويننت ،حي ن

كننا الفلسننطينيو يتمتعننو تحالننة خاصننة ،فهننم معرفننو أكرننر م ن أ جاليننات

أخرى ،وموروق تهم عامنة ،وقند وصنل األمنر تهنم كلنى حند التطنوع دفاعناً عن الكوينت عندة منرات ،كتنا
التهديد العراقي للكويت سنة ( .1922تراند)121-120 :1991،
وقد منح الوجود الفلسطيني الكتينر فني الجهنان الحكنومي الكنويتي ،الجالينة الفلسنطينية تعن

النفنوذ فني

صنر السياسات في الكويت ،وم األدلة علنى العالقنات الطيتنة تني حكومنة الكوينت ،ومنظمنة التحرينر
أ الحكومة الكويتية كانت تجتي منذ أواخر الستينيات ما نستته  %5م رواتن

موظفيهنا الفلسنطينيي

"ك ريتة تحرير" وتحال ال ريتة فيما تعد كلى الصندوق القومي الفلسطيني( .تراند)121 :1991،
وشكلت منطقة الخليا العرتي عموماً ،والكويت خصوصاً ،حا نة

مريل لها للعمل الفلسطيني خالل

عقند السنتينيات ،والسننتعينيات ولعلننا نالحننظ هننا أ منطقننة الخلنيا شننهدت تندايات وننواة انطالقنة العمننل
الننوطني الفلسننطيني نهايننة الخمسننينيات م ن القننر الما نني ،تتل ن الخليننة التنني
عرفات ،وخليل الونير ،وصالح خل

ننمت ك نالً م ن ياسننر

وغيرهم( .أتو السعود)2013 ،

 1.1مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من القضية الفلسطينية من 1222-1911م:
تع نند تأس ننيت مجل ننت التع نناو الخليج نني ف نني الرمانيني ننات ،ل ننم يظه ننر أ دور ل ننه ف نني الصن نراع العرت نني
اإلس نرائيلي ،علننى الننرغم م ن النندور المننقرر لنندول الخلننيا خ نالل حننر عننام 1973م حنني هننددت تقطننر
النفط ع أوروتا والو يات المتحدة األمريكية.
لك ن هننذا األمننر لننم يتكننرر فيمننا تعنند ،فقنند غننا

دور المجلننت خننالل مرحلننة الرمانينيننات ،واقتصننر علننى

التيانات السياسية تدعم دول المواجهة ،وكفاح الشع
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الفلسطيني.

لقد كانت مواق
حقننوق الشننع

مجلنت التعناو الخليجني تجناه الق نية الفلسنطينية ،وعملينة السنالم وا نحة فني دعمنه
الفلسننطيني ،ورف ن

واسننتنكار السياسننات ،واإلج نراءات العدائيننة

ننده ،وتننذل المسنناعي

والجهود إليجاد حل عنادل وشنامل ودائنم للصنراع العرتني -اإلسنرائيلي ،وعكسنت التياننات الصنادرة عن
المجلننت األعلننى ،والمجلننت الننو انر لمجلننت التعنناو الخليجنني ،عمننق التننام دول مجلننت التعنناو تنندعم
عمليننة السننالم فنني الشننرق األوسننط كخيننار اسننتراتيجي عرتنني ،تنندءاً من دورتننه األولننى التنني ُعقنندت فنني
أيار/مايو 1931م( .األمانة العامة لمجلت التعاو الخليجي)2013/1/1 ،
ومر اند ع ا نتفا ة الفلسطينية عام 1937م ،وتصاعدها دعمت دول مجلت التعناو رسنمياً وشنعتياً
ه ننذه ا نتفا ننة ،كم ننا ش نناركت دول المجل ننت ممرل ننة ف نني األم نني الع ننام ف نني م ننقتمر مدري نند للس ننالم ع ننام
1991م ،ك أ الي نننو الع ارق نني للكوي ننت ع ننام 1990م أح نند
الق ية الفلسنطينية ،والشنع
الفلسطيني المعار

تيين ن اًر كتين ن اًر ف نني الموقن ن

الخليج نني تج نناه

الفلسنطيني ،نتيجنة اتهنام منظمنة التحرينر تتأييندها للعنراق ،وشنكل الموقن

لق اررات القمة الطارئة لنونراء الخارجينة العنر عنام 1990م ذريعنة يتندو أ أط ارفناً

عرتيننة كانننت تنتظرهننا لش ن حملننة تح نري

علننى منظمننة التحريننر الفلسننطينية ،وقنند أعننر ونيننر شننقو

مجلننت الننونراء الكننويتي فنني ذل ن الوقننت د.عتنند الننرحم العننو

ع ن أس ن

الننرئيت

الكويننت لموق ن

عرفات الذ يعتتر ا حتالل العراقي للكويت شيئاً طتيعياً( .شئو فلسطينية)122 :1990 ،
وق نند أدى التيي ننر ف نني الموقن ن
المقيمنني تالكويننت ،حي ن

الخليج نني كل ننى نت ننائا وخيم ننة عل ننى المنظم ننة ،وأتن نناء الش ننع

يشننير سننليم النعنننو

*1

الفلس ننطيني

فنني مذك ارتننه كلننى أ " :خسننارتنا كانننت أكتننر الخسننائر،

نحن خسنرنا كمننا قننال األ ياسننر عرفننات  11مليننار دو ر ،وهنني ممتلكننات شننركاتنا واألفنراد ،وأكرننر من
 300فلسطيني قتلوا ،كما أ منظمة التحرير الفلسطينية خسرت الندعم المنالي من الفلسنطينيي  ،وكنانوا

*1

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
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أغنى تجمر فلسطيني في العالم ،لقد ُهجر أكرر م رالرمائة وخمسني ألن

فلسنطيني كلنى األرد  ،ممنا

أدى كلى حدو مشاكل اقتصادية (كارتفاع األسعار وغيرها م المشاكل) "( .النعنو )311 :2013 ،
من ن ن جه ن ننة راني ن ننة أك ن نندت تيانن ن نات القم ن ننة الخليجي ن ننة المنعق ن نندة ف ن نني التحن ن نري والص ن ننادرة ف ن نني  31ك ن ننانو
األول/ديسننمتر 2000م ،علننى موقن

دول المجلننت من التسننوية السياسننية للصنراع العرتنني -اإلسنرائيلي

على أسات متادئ الشرعية الدولية ،ومتدأ األر
الشع

مقاتل السالم ،مشددة على مفهومها للسالم تاسنتعادة
اإلسرائيلي الكامل من

الفلسطيني لكامل حقوقه ،تما في ذل كقامة دولته المستقلة ،وتا نسحا

األ ار ني العرتينة المحتلننة عنام 1927م ،كمنا أكنندت علنى دعننم جهنود المجتمنر النندولي لتسنوية الصنراع،
وناشده ال يط على كسرائيل لاللتنام تذات المتادئ( .الحمد)2003/2/21 ،
وقند شنكلت المسناعدات العرتينة للشنع

الفلسنطيني ،محنو اًر هامناً من محناور اهتمامنات وأولوينات النندول

العرتيننة وشننعوتها ،فقنند قامننت النندول والشننعو العرتيننة ،تتقننديم مسنناعداتها للشننع
والجدول التالي يو ح تع

الفلسننطيني ،وسننلطته،

المساعدات في الفترة ما تي 2000-1993م.
جدول رقم ()1

بعض المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة من 1222-1991م بالمليون دوالر.
الدولة المانحة

التعهدات

االلتزامات

الدف /الصرف

م
.1

الكويت

12

255515

255515

.2

قطر

115033

115033

115033

.3

المملكة العرتية السعودية

300

2225150

1225252

.1

اإلمارات

310

295010
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المصدر( :جابـر)191-191 :1221 ،

وتالنظر للجدول الساتق نالحظ أ قطر كانت م أقل الدول الداعمة للشع

الفلسنطيني مالينا من تني

دول الخل ننيا األخ ننرى ف نني تلن ن الفتن نرة ،حي ننت س ننارعت قط ننر ف نني تلن ن الفتن نرة كل نني تأيي نند كقام ننة الس ننلطة
22

الفلسطينية وذل ليت انحيا اًن للفلسطينيي  ،تل جاء م خنالل رغتنة الحكومنة القطرينة فني التطتينر منر
كسرائيل ،وتالتالي لم يك لقطر أ تأرير وا ح على الق ية الفلسطينية في تل الفترة ،سوى مساندتها
اإلعالمية وفي تع

األحيا المادية .

 1.1مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من القضية الفلسطينية بعد عام 1222م:
نتيجة لما شهده الشع

الفلسطيني في األ ار ي الفلسطينية المحتلة م تصعيد في مسنتوى الممارسنات

العدوانية اإلسرائيلية لمواجهة انتفا نته التني انندلعت فني  23أيلول/سنتتمتر 2000م ،فقند قامنت جامعنة
الدول العرتية من خنالل مجالسنها المختلفنة (القمنة – ونراء الخارجينة -ونراء المنال وا قتصناد) ،تنالقرار
الق اررات ،والتراما الداعمة للشع

الفلسطيني ،وسلطته ،ومقسساته في مواجهة السياسات اإلسرائيلية.

أمننا التعهنندات التنني قنندمت من خننالل صننندوق األقصننى ،وصننندوق القنندت ،فقنند احتلننت المملكننة العرتيننة
السننعودية المرتتننة األولنى  %1551من مجمننوع ا لتننام ،تلتهننا الكويننت ،وقطننر  %1351 ،%1551علننى
التوالي ،ويو ح الشكل التالي ،تونير التعهدات المقدمة م الدول العرتية خالل انتفا ة األقصى.
شكل رقم ()1
توزي تعهدات الدول العربية من المساعدات الطارئة خالل انتفاضة األقصى

المصدر(:تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،رام اهلل)1221 ،
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من جهننة أخننرى أيندت دول المجلننت المتننادرات الراميننة كلنى كيجنناد حننل عنادل ،وشننامل للصنراع العرتنني-
اإلسن نرائيلي ،ت ننل أ المملك ننة العرتي ننة الس ننعودية ،تق نندمت تمت ننادرة إليج نناد ح ننل له ننذا الصن نراع ف نني الع ننام
أقرها مقتمر القمنة العرتينة
2002م .وتتمس دول مجلت التعاو الخليجي تمتادرة السالم العرتية ،التي ّ
فنني تيننروت عننام 2002م .كمننا رحتننت دول المجلننت تخطننة "خارطننة الطريننق" ،التنني تنننص علننى كنه نناء
ا حننتالل اإلس نرائيلي ،والتوصننل كلننى كقامننة دولننة فلسننطينية ،وتنفيننذ ا لت انمننات التنني تنيننت علننى أسننات
مقتمر مدريد ،ومتدأ األر

مقاتل السالم ،وقن اررات الشنرعية الدولينة .كمنا سنناندت دول مجلنت التعناو

الخليجنني جهننود اللجنننة الرتاعيننة الدوليننة ،راعيننة عمليننة الس نالم ،والمجتمننر النندولي لتنفيننذ خطننة خارطننة
الطريق ،تالتوافق مر أست متادرة السالم العرتية ،وفي هذا اإلطار ،رحتنت دول المجلنت تتتنني مجلننت
األمن ن  ،تاإلجم نناع فن ني تشن نري ر نناني/نوفمتر 2003م ،القن نرار رق ننم ( ،)1515القا نني ت نندعم "خارط ننة
الطريننق" ،تهنند
جن

التوصننل كلننى حننل الص نراع الفلسننطيني -اإلس نرائيلي ،تالقامننة دولتنني تعيشننا جنت ناً كلننى

تأم وسالم ،والتأكيد على

رورة تحقيق سالم شامل ،ودائم لكافة األط ار  ،تما فني ذلن سنوريا

ولتنا ( .األمانة العامة لمجلت التعاو الخليجي)2013 ،
ورح ن

مجلننت التعنناو الخليجنني ،تنتننائا ا نتخاتننات الفلسننطينية عننام 2002م ،وفننون حركننة حمننات،

وطالن ن

مجل ننت التع نناو الخليج نني  ،كعط نناء حرك ننة حم ننات الفرص ننة للقي ننام ت نندورها ،ألنه ننا ف ننانت ف نني

ا نتخاتننات ،وأل ذل ن يننقد كلننى ا سننتقرار والسننالم فنني منطقننة الشننرق األوسننط ،مشنندداً علننى
وف نناء كسن نرائيل تتعه ننداتها ،وا لتن ننام تا تفاقي ننات المترم ننة ف نني مدري نند ،وأن ننه يجن ن

أ

الفلسطيني على خياره في ا نتخاتنات التشنريعية ،و تند من العمنل علنى دعنم الشنع
وق

يعاقن ن

ننرورة
الش ننع

الفلسنطيني ،وعندم

المساعدات المالية له ،مقكداً حرص دول مجلت التعاو الخليجني علنى تقنديم العنو والمسناعدة.

(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام)111 :2007 ،2002
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أمننا تالنسننتة للموق ن

م ن الص نراع الفلسننطيني – الفلسننطيني عننام2007م ،فكننا موق ن

الخليج نني راف ن ناً لم ننا ح نند

ف نني قط نناع غن ننة ،وأو ننح انحي ننا اًن كل ننى صن ن

مجلننت التعنناو

الس ننلطة الفلس ننطينية ،فالقم ننة

التشنناورية الخليجيننة التنني انعقنندت فنني  15أيار/مننايو2007م ،دعننت القيننادات الفلسننطينية كلننى ا لت ننام
تاتفاق مكة المكرمة ،كما دعت كلى محاستة المتستتي في حالة الفو ى.
لقد أخذت المواق

الخليجية المتشددة تجاه الق ية الفلسطينية تاللي تعند القمنة العرتينة ا قتصنادية فني

 19كننانو راني/يننناير2009م ،وتأكينندها علننى أهميننة توحينند الص ن

واتفنناق الكلمننة ،وا انلننة الفرقننة تنني

الفلسطينيي ( .التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام )127 :2010 ،2009
وعلى صعيد لخر فقد سارعت الدوحة للدعوة كلى قمة عرتية طارئنة ،لمناقشنة العندوا اإلسنرائيلي علنى
قطاع غنة أواخر سنة 2003م ،ومطلر عام 2009م ،أطلقت عليها اسم قمة غننة الطارئنة ،وأعلننت فني
القمننة كسننهامها تمتل ن  250مليننو دو ر إلعننادة كعمننار قطنناع غ ننة ،ولك ن

تشننير التيانننات الرسننمية

الصننادرة ع ن السننلطة الفلسننطينية فنني رام ام أو الحكومننة المقالننة فنني قطنناع غ ننة علننى أ قطننر قامننت
تتسننديد هننذه المتننال  ،كمننا أعلنننت قطننر تجمينند عالقاتهننا السياسننية وا قتصننادية مننر كس نرائيل ،وقننررت
كغالق مكت

التمريل التجار لديها ،كما جدد أمير قطر دعنم تنالده للوحندة الوطنينة الفلسنطينية ،داعيناً

فنني الوقننت نفسننه كلننى عنندم التنندخل فنني الشننأ الننداخلي الفلسننطيني لتيلي ن

مصننلحة طننر دو أخننر.

(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام )127-122 :2010 ،2009
م جهة أخرى أكدت قطر علنى وقن

كطنالق الننار تني الجنانتي  ،وأ ينتم رفنر الحصنار ،وفنتح جمينر

المعاتر ،و يجون المساومة تي م يدافر ع وطنه وتي المعتد ( .صحيفة القدت )2009/1/5،
ويت ح ذل تشكل أوسنر خنالل الفصنول التالينة ،عنند مناقشنة السياسنة الخارجينة القطرينة تجناه الق نية
الفلسطينية.
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عل نى صننعيد لخننر شننهدت أتننو ظتنني اجتماع ناً لتسننر دول عرتي نة فنني 3شننتاط/فتراير2009م ،حي ن

كننا

هنا تحركاً لتشكيل توافق عرتني ،ي نر حنداً للتدخننالت "غينر العرتينة" ،ويندعم متننادرة السننالم العرتيننة،
والسلطة الفلسطينية.
حي

أكد ونير الخارجية اإلماراتي ،على

رورة حشد التأييد لمتادرة السالم العرتية ،واعطاء منيداً من

الدعم للسلطة الفلسطينية ،وعلى أرسنها رئنيت السنلطة الفلسنطينية محمنود عتنات( .التقرينر ا سنتراتيجي
الفلسطيني لعام )127 :2011 ،2010
أمننا فنني الكويننت فقنند تحولننت المواق ن

المتشننددة للكويننت تجنناه الق ننية الفلسننطينية وأخننذت تنناللي عننام

2009م ،وترن ذل م خالل است افتها القمة العرتينة ا قتصنادية فني  19كنانو راني/ينناير 2009م
وتأكيندها علنى أهميننة توحيند الصن  ،واتفنناق الكلمنة ،وا انلنة الفرقننة تني الفلسنطينيي  ،كمننا دعنت الكويننت
على لسا أميرها الشي صتاح األحمد الجناتر الصنتاح كنل القينادات الفلسنطينية ،كلنى الوحندة والتكنات
والتعاو ( .التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام )127 :2010 ،2009
أما الموق

التحريني من المصنالحة الفلسنطينية ،فكنا وا نحاً من خنالل تأكيند ملن التحنري حمند تن

عيسى لل خليفة ،على

رورة تجاون الخالفات الداخلية الفلسطينية ،وتحقيق المصالحة الوطنية ،ورفر

الحصار ع قطاع غنة واعادة كعماره( .جريدة األيام التحرينية)2009/3/17،
م جهة رانية دعم مجلت التعاو الخليجي اتفاق المصنالحة عنام 2011م فني القناهرة ،وجناء ذلن من
خالل ترحي

ونراء خارجية دول مجلت التعاو الخليجي ،تاتفناق المصنالحة الوطنينة الفلسنطينية النذ

تننم فنني القنناهرة ،فنني ختننام اجتمنناعهم فنني  15حني ار /يونيننو 2011م تجنندة ،حين

دعننا الفلسننطينيي كلنى

اسننترمار هننذه الفرصننة التاريخيننة ،واإلس نراع فنني تشننكيل الحكومننة الوطنيننة ،م ن اجننل اسننترداد حقننوقهم
الوطنية ،وأشاد المجلت تجهود مصر في ستيل الوصول كلي هذا ا تفاق ،ورح
تطتي ننق تس ننهيالت ف نني العم ننل تمعت ننر رف ننح ،والتأكي نند مج ننددا علن نى
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المجلت تقرار مصنر

ننرورة اإلسن نراع ف نني رف ننر الحص ننار

اإلس نرائيلي ع ن قطنناع غ ننة ،وفننتح جميننر المعنناتر للشننروع فنني كعننادة كعمنناره ،وطال ن

المجتمننر النندولي

تالعمل على رفر هذا الحصار( .صحيفة األهرام المصرية)2011/2/12 ،
وعلننى صننعيد العالقننات الدتلوماسننية تنني الكويننت ،والسننلطة الفلسننطينية فقنند اسننتقنفت فنني مطلننر عننام
2013م ،تعد انقطاع دام أكرر م  22عاماً ،وذل تعد استقتال ونينر الخارجينة الكنويتي الشني صنتاح
خال ن نند الصنن ننتاح السنن ننفير الفلس ن ننطيني ارمنن نني طهتنن ننو  ،وه ن ننو الس ن ننفير األول من ن ننذ غ ن نننو الكوينن ننت سنن نننة
1990م(.جريدة القتت الكويتية.)2013 /3/ 27 ،
وي ننرى التاحن ن

وأن ننه من ن خ ننالل النظ ننر ف نني السياس ننات الخارجي ننة ل نندول الخل ننيا العرت نني تج نناه الق ننية

الفلسننطينية ،نجنند أ هننذه السياسننة تفتقننر كلننى ا سننتقالل والتحننرر م ن التتعيننة ،وأ هننذه النندول

تمل ن

سياس ننات خارجي ننة هادف ننة .ويت ننح ذلن ن من ن خ ننالل ر ننو دول مجل ننت التع نناو الخليج نني لل ننيوط
األمريكيننة للنندخول فنني عمليننة السننالم ،م ن خننالل مننقتمر مدرينند فنني عننام 1991م  ،وأي ناً م ن خننالل
عمليات التطتير ا قتصاد  ،والسياسي غير المعلنة مر كسرائيل.

 1.1.1موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية:
يستطير أ قارئ أو مطلر على السياسة ،أ ينكنر الندور السنعود الهنام فني الق نايا العرتينة
عام نة ،والق ننية الفلسننطينية تشننكل خنناص ،وعلننى الننرغم م ن أ المملكننة العرتيننة السننعودية تعتتننر م ن
الدول العرتية القليلة ،التي تتأرر وتقرر في الق ية الفلسطينية ،رغم عدم كونها م دول المواجهة مر
نن ف نني دعمه ننا السياس نني ،والم ننالي المس ننتمر لنصن نرة الق ننية
نارن وممي ن اً
دور ت ن اً
كسن نرائيل ،ك أنه ننا قام ننت تن ن اً
الفلسطينية ،وتعنين صمود الشع

الفلسطيني ،وتحقيق تطلعاته لتناء دولته المستقلة.
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 1.1.1الموقف السعودي ما قبل عام1992م:
ك اهتمننام المملكننة العرتيننة السننعودية تالق ننية الفلسننطينية ،لننم يك ن الهنند
مكاس

منننه الحصننول علننى

سياسية ،أو كيديولوجية ،أو غيرها ، ،وكانت نظرتها كلى الق نية الفلسنطينية ليسنت قائمنة علنى

اعتتننارات قوميننة أو كنسننانية فقننط ،تننل أساسناً دينيناً يتمرننل فنني رالن

الحننرمي الشنريفي  ،ومسننرى الرسننول

محم نند ص ننلى ام علي ننه وس ننلم ال ننذ ين نرتتط ارتتاطن ناً روحانين ناً تقريني ننه المس ننجد الحن نرام ،والمس ننجد النت ننو
الشري .
لقد كا اهتمنام المملكنة العرتينة السنعودية تالق نية الفلسنطينية من تداينة النكتنة عنام 1913م ،حين
تدخر المملكة أ جهد ممك في ستيل تحقيق تطلعات وطموحات الشع

لنم

الفلسطيني .

فعندما حلت نكسة عام 1927م ،أطلنق الملن فيصنل ننداءه تتشنكيل اللجنا الشنعتية لمسناعدة مجاهند
فلسطي في المملكة العرتية السعودية ،فأصدر أوامره في  13تمون/يوليو1927م ،تتشنكيل لجننة شنعتية
ترئاسننة األميننر سننلما ت ن عتنند العنيننن أميننر منطقننة الريننا

تقننوم تجمننر التترعننات الشننعتية لمسنناعدة

األرد في غو النانحي الفلسطينيي  ،م ال فة اليرتية وقطاع غنة( .جاموت)21 :2001 ،
لقد جسدت اللجنة الشعتية ،واللجا التي تم تأسيسها في جمير أنحاء المملكة العرتية السنعودية ،موقن
المملكننة العرتي ننة السننعودية ،الرات ننت م ن الق ننية الفلسننطينية ،ودعمه ننا للشننع

الفلس ننطيني ،فنني كفاح ننه

العادل م أجل الحفاظ على حقوقه ،وتمكينه م استمرار مقاومته ،حتنى نينل هنذه الحقنوق( .جناموت،
)77 :2001
وفي عام 1979م تقدمت المملكة العرتية السعودية كلنى منقتمر ونراء خارجينة الندول اإلسنالمية العاشنر
المنعقد تمدينة فآت الميرتية تورقة عمل تشأ القندت ،وت نمنت العديند من المقترحنات ،ومنهنا تشنكيل
لجنة عليا ترئاسة المل الحس الراني ملن المينر  ،وع نوية أرتعنة من ونراء خارجينة دول كسنالمية،
من ن أج ننل حن ن

الع ننالم لن نتفهم الق ننية الفلس ننطينية ،وأ مدين ننة الق نندت عرتي ننة
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يج ننون تييي ننر أو تت ننديل

و عها الحالي ،كما طالتت تالنشاء صنندوق القندت واعتتنار عنام 1930م عامناً للقندت( .جريندة عكناظ
 ،)1979،وفي عام 1931م تم كعال مشروع السالم السعود  ،والذ سمي تمشروع األمير فهد.

 1.1.1الموقف السعودي ما بعد عام 1992م:
فنني عننام 1991م تننأرر النندور السننعود تجنناه الق ننية الفلسننطينية ،نتيجننة الموق ن

المقينند للع نراق الننذ

اتخذته منظمة التحرير الفلسطينية خالل أنمة الكويت 1991-1990م ،ورداً علنى ذلن أوقفنت المملكنة
العرتية السعودية الدعم المالي ،وطردوا اا
منظمة التحرير الفلسطينية في

م العمال الفلسطينيي  ،ونتيجة لذل سرعا ما وقعنت

ائقة مالية وخيمة( .مقسسة )2011/2/21 ،Fanack

وتعنند ا تفنناق الفلسننطيني اإلس نرائيلي فنني عننام 1993م ،تننرنت حاجننة السننلطة الفلسننطينية للمسنناعدة فنني
دعم اقتصادها ،وتناء التنية التحتية في األ ار ي الفلسطينية التي تخ نر لسنيطرتها ،فحولنت السنعودية
كتير م المتال المعتمدة ،وتنم اإلعنال عنهنا فني
لمشارير التنية التحتية في األ ار ي الفلسطينية جنءاً اً
مقتمرات الدول المانحة في األعوام 1999-97-95-91م( .التانعي)15 :2001 ،
وعنند اننند ع انتفا ننة األقصننى فنني  23أيلول/سننتتمتر 2000م ،كانننت المملكننة العرتيننة السننعودية علننى
هتة ا ستعداد لندعم الشنع

الفلسنطيني فني انتفا نته ،تجاوتناً منر احتياجنات الشنع

المل فهد في  10تشري األول /أكتنوتر2000م ،األمينر نناي
لجنننة س ننعودية لإلش ن ار

الفلسنطيني ،وأمنر

تن عتند العنينن ونينر الداخلينة ،تتشنكيل

عل ننى و ننر ال نواتط لجم ننر التترعننات الش ننعتية ،ف نني المملكننة ل نندعم انتفا ننة

األقصنى ،ولقنند تعندت كجمننالي منا تلقتننه لجننة دعننم انتفا نة األقصننى حتنى تنناري  2لذار/مننارت2001م
م تترعات شعتية متل  250مليو لاير( .جاموت)31-33 :2001،
وفي عام 2002م ،عر

المل عتد ام عندما كا ولياً للعهد في قمة تيروت (لذار/منارت2002 ،م)

متادرتنه لحنل الق ننية الفلسنطينية ،وتتنتهننا الندول العرتيننة كمشنروع عرتنني موحند لحننل الصنراع العرتنني -
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اإلسنرائيلي ،والتنني تننوفر األمن وا سننتقرار لجميننر شننعو المنطقننة ،وتننقم حنالً دائمناً ،وعنناد ً ،وشننامالً
للصراع العرتي  -اإلسرائيلي.
وحاولت المملكة العرتينة السنعودية أ تقن
فقنند دعننت تاسننتمرار كلننى

علنى الحيناد فني الخالفنات الفلسنطينية  -الفلسنطينية ،ولهنذا

ننرورة تحقيننق المصننالحة الوطنيننة تنني السننلطة الفلسننطينية ،وحركننة حمننات،

وتنفيذ اتفاق مكة الذ كا قند وقنر فني  3شنتاط/فتراير 2007م ،ترعاينة سنعودية ،كمنا اتجهنت المملكنة
العرتية السعودية كلى فكنرة كدخنال قنوات عرتينة كلنى غننة ،كحنل لفنتح المعناتر ورفنر الحصنار عن قطناع
غنة ،وانقسمت الدول العرتية تي مقيد ومعار
أ يحنند

صنندام تنني الجنني

ولك الرف

الحقيقي جاء م "كسنرائيل" التني خشنيت

اإلس نرائيلي ،الننذ يقننوم تا عتننداءات المتكننررة علننى قطنناع غ ننة ،والق نوات

العرتية( .التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام )152 :2009، 2003
وحافظنت المملكنة العرتينة السنعودية عنام 2009م علنى وقوفهنا منر منا تنات يعنر تاسنم دول ا عتندال،
ورف ت المشاركة في القمة العرتية الطارئة التي دعت كليهنا قطنر لنصنرة قطناع غننة ،غينر أ المملكنة
العرتية السنعودية أعلننت عن تقنديم دعنم مقنداره ملينار دو ر إلعنادة اإلعمنار فني قطناع غننة ،واسنتمرت
التنم ننت

المملكننة العرتيننة السننعودية فنني كونهننا الننداعم العرت نني األكتننر مالي ناً للسننلطة الفلسننطينية ،حي ن

تتسن ننديد المتن ننال المترتتن ننة عليهن ننا ،كمن ننا أكن نندت المملك ن نة العرتين ننة السن ننعودية دعوتهن ننا لتحقين ننق المصن ننالحة
الفلسطينية( .التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام )122: 2010، 2009
وتع نند استع ار نننا ألت ننرن المواقن ن

الخليجي ننة تج نناه الق ننية الفلس ننطينية تش ننكل ع ننام ،والمملك ننة العرتي ننة

السننعودية تشننكل خنناص ،فالننننا نالحننظ وجننود تذتننذ

فنني مواق ن

النندول الخليجيننة فنني دعمهننا للق ننية

الفلسننطينية ،فالمملكننة العرتيننة السننعودية ومنننذ أكرننر من خمسنني عامناً ،نجنند أنهننا دائمننا تقن
الحق ننوق الفلس ننطينية ،ك أ تلن ن المواقن ن

كلننى جانن

ترك نننت تالدرج ننة األولن نى عل ننى ال نندعم الم نناد  ،حين ن

تعتت ننر

المملكة العرتية السعودية م أكتر الداعمي مالياً للسلطة الفلسطينية م تي الدول العرتية ،تالرغم م
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المت ننادرات السياس ننية لح ننل الق ننية الفلس ننطينية ،الت نني كان ننت ف نني جوهره ننا تتمح ننور ح ننول وجه ننة النظ ننر
األمريكية واألوروتية لحل الصراع العرتي -اإلسرائيلي.
والجدول رقنم ( )2يتني حجنم الندعم الخنارجي لموانننة السنلطة الفلسنطينية من قتنل دول الخلنيا العرتينة،
منذ عام  2009ولياية عام 2013م.
جدول رقم ()1
الدعم الخارجي لموازنة السلطة الفلسطينية في رام اهلل بالمليون دوالر
م

الدولة

1001

1010

1011

1011

1011

.1

المملكة العرتية السعودية

1.1.1

1.5.1

119.1

111

111.5

.1

اإلمارات العرتية المتحدة

113.9

.1.9

.1.5

55.5

11

.3

الكويت

11

11

11

11

11

..

قطر

11

9.1

11
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9

المصدر(وزارة المالية ،رام اهلل )1011،

ويشار هنا أ الدعم القطر قد انداد تعد ا نقسام الفلسطيني عام 1111م للحكومة المقالة في قطناع
تتننرر قطننر ذل ن نتيجننة لوق ن

غ ننة ،ولننيت للسننلطة الفلسننطينية فنني رام ام ،حي ن

المسنناعدات الدوليننة

المقدمة لقطاع غنة نتيجة فون حركة حمات تا نتخاتات واحدارها لالنقسام وتفردهنا تشنئو قطناع غننة.
كمننا يالحننظ ك معظننم هننذه المسنناعدات فنني تل ن الفت نرة تقنندم عل نى شننكل مشننارير س نواء فنني اإلسننكا أو
التني ن نة التحتين ننة ،أو تن ننوفير الوقن ننود الن ننالنم لمحطن ننة الكهرتن نناء الوحين نندة فن نني قطن نناع غ ن ننة  ،و تقن نندم هن ننذه
المساعدات تشكل نقد .
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الفصل الثاني

السياسة اخلارجية القطرية جتاه القضية
الفلسطينية قبل عام 2002م

 153املبحث األول :حمددات السياسة اخلارجية القطرية

 253املبحث الثاني :املوقف القطري من القضية الفلسطينية قبل إقامة
السلطة الفلسطينية(1991-1971م)

 353املبحثثث الثالثثث :السياسثثة اخلارجيثثة القطريثثة جتثثاه القضثثية
الفلسطينية من عام  1991إىل عام 1221م.
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 1.1المبحث األول
محددات السياسة الخارجية القطرية
تمرننل محننددات السياسننة الخارجيننة أل وحنندة دوليننة ،التوجهننات الخارجيننة نحننو الق ننايا الدوليننة ،وذل ن
تهنند

تحقيننق أهنندا

الوحنندة الدوليننة ،وتننقرر فنني السياسننة الخارجيننة أل دولننة مجموعننة من المحننددات

واألتع نناد ،الت نني تح نندد من ن خالله ننا الدول ننة سياس ننتها الخارجي ننة ،تلن ن المح ننددات منه ننا الجيرافي ننة ،ومنه ننا
التاريخيننة ،ومنهننا السياسننية ،وا قتصننادية ،وجميننر هننذه المحننددات تلع ن

دو اًر كتي ن اًر ف ني رسننم السياسننة

الخارجية للدولة.
وقند أولننت قطننر منننذ عقننود م ننت اهتمامناً كتين اًر تالق ننية الفلسننطينية ،حين
مساحة

شننيلت الق ننية الفلسننطينية

تأت تها في السياسة الخارجية لقطر.

ويتناول هذا المتح

المحددات المقررة في السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية ،وخاصة

المحددات الجيرافية ،والسياسية ،وا قتصادية.

 1.1.1المحددات الجيرافية
تقننر قطننر فنني منتص ن

السنناحل اليرتنني للخلننيا العرتنني ،تنني دائرتنني عننر

 ،21:30و 29:21شننما ً

وتني خنط طنول  50:15و 51:1جنوتناً ،وهني عتنارة عن نتنوء قنار  ،يمتند شنمال جننو علنى الهننام
الشمالي الشرقي لشته الجنيرة العرتية( .الدتاة)29 :1921 ،
وهي عتارة ع شته جنيرة تحيط تها مياه الخليا العرتي م الشمال والشرق والير  ،ويتل طولها مائة
ميل أ ما يعادل  15كم ،وعر ها م الشرق كلى الير  75كم( .حس  ،وشاكر)2 :2001 ،
وتتمين قطر تأ جل مساحتها سنهل قاحنل مكسنو تالرمنال ،و يرتفنر السنطح ك فني جتنل دخنا (90م
فوق سطح التحر) ،في المجال النذ توجند فينه أهنم منناجم الننفط ،أمنا أمناك الينان الطتيعني فهني تمتند
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نتاء ،وتتلن مسناحة
تح اًر في شمال غر شته الجنيرة ،ومنا قطر صحراو  ،حنار جنداً صنيفاً معتندل ش ً
قطر 11521كم مرتر( .العوينه)25 :2003 ،
جيرفياً وسكانياً ،وأ كانت م الناحية ا قتصادية غنية توجود
و تعد قطر م الدول صييرة المساحة ا
ال نننفط ،األم ننر ال ننذ انعك ننت عل ننى طتيع ننة الحي نناة ترمته ننا وعل ننى الص ننعد كاف ننة ا قتص ننادية ،والسياس ننية،
وا جتماعية( .خ ير)201 :2011،
و يتل ن ن عن نندد سن ننكا قطن ننر  12..029.1ملين ننو نسن ننمة ،تحس ن ن

كحصن ننائية  11لذار/من ننارت .011م.

(الجهنان المركننن لإلحصنناء القطننر .011،م) ،مقارنننة مننر ( )941ألن

نسننمة (تحسن

للمرحلننة الرانيننة من التعننداد السننكاني فنني عننام .004م) ،ومقارنننة ت ن ( )2..ألن

النتننائا األوليننة

نسننمة فنني لخننر تعننداد

عام1..9م ،ويسك ما نستته  %11م السكا في الدوحة( .قنديل)11 :1111 ،
لقد أررت العديد م التييرات ا قتصادية على النمو السنكاني فني قطنر ،حينت أ التحنول من اقتصناد
تقليد يعتمد على التجارة ،والنراعة ،والصيد ،واليوص على اللقلق ،كلي اقتصاد حندي

تندأ منر ظهنور

الننفط واعتمند كرين اًر علنى عوائننده المت انيندة ،أدى كلنى حندو تيينرات ديميرافيننة سنريعة ،وعميقننة كنا لهننا
مردوداتها العميقة في التشكيلة ،والتركيتة السكانية للدولة( .فخرو)115 :1111 ،
ويننرى التاح ن

أ الموقننر الجي ارفنني لقطننر ،قنند لع ن

فموقعهننا الجي ارفنني المتميننن ،ووقوعهننا كلننى جان ن
العرتيننة السننعودية ،واي ن ار قنند سننمحا لهننا تلع ن

دو اًر مننقر اًر فنني تشننكيل السياسننة الخارجيننة القطريننة،
دول تلع ن

دور مننقر اًر فنني السياسننة الدوليننة ،كالمملكننة
اً

دور فاعننل فنني السياسننة الدوليننة ،وخاصننة فنني المنطقننة

العرتية.
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 1.1.1.1تأسيس قطر:
تحنند

المقرخننو العننر فنني السنناتق عن قطننر ،ووصننفوها تأنهننا التلنند الننذ نسننيته الطتيعننة ،فهننو قطننر

فقير في موارده الطتيعية ،فالنراعة تكناد تكنو معدومنة علنى اإلطنالق ،و توجند الودينا فني أ مكنا
فيها ،ولم يك هنا غينر التحنر يتننود مننه سنكا قطنر القليلنو تمقومنات معيشنتهم ،ك أ سنكانها قند
تحدوا عوامل الطتيعة القاسية حتى انتصروا عليها في النهاية( .الحمداني)7 :2012 ،
ولقد حكمت قطر العديد م األسر العرتية ،والمسلمة قتنل ا حنتالل الترتينالي عنام 1517م ،رنم حكمهنا
العرمانيو تالتحال

مر سكانها ،تعد أ أطاحوا تالترتياليي الذي استعمروا التالد  21عاماً ،وفي عام

1323م ترسن حكنم أسنرة لل رناني ،النذي اسننتقروا فني قطنر التنني قندموا كليهنا من شنته الجنينرة العرتيننة،
فنني أوائننل القننر الرننام عشننر قتننل انتقننالهم كلننى الدوحننة فنني منتصن

القننر التاسننر عشننر ،حين

تننم فنني

ذل العام كعال الشي محمند تن رناني أول حناكم لقطنر ،وتكنرت حكنم هنذه األسنرة فني نمنننا الحا نر
م خالل أميرها الساتق حمد ت خليفة لل راني( .و انرة الخارجية القطرية)12 :2000 ،

 1.1.1المحددات السياسية:
 1.1.1.1المتيير القيادي وعملية صن القرار السياسي في قطر:
يلع

رئيت الدولة دو اًر مهمناً فني صنناعة السياسنة الخارجينة ،وخصوصناً فني النتالد العرتينة ،حين

تعند

مقسسننة رئاسننة الدولننة هنني الصننانر الحقيقنني للسياسننة الخارجيننة لتل ن الننتالد ،ك أهننم الصننفات الواج ن
توافرهنا فني القائنند النناجح فنني ممارسنته لسياسننته الخارجينة ،هنو أسننلو القائند وامننتال التجنار  ،والقنندرة
عل ننى التخط ننيط ،والتط ننوير ،والتكين ن

م ننر المتيين نرات الدولي ننة ،واإلحاط ننة تالتعقي نندات السياس ننية الدولي ننة،

والمتييرات الدولية ،والقدرة على اختيار أف ل التدائل التي تحقنق أعظنم المكاسن  ،وأقنل الخسنائر ،وأ
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يعننر كلننى أ منندى يسننتطير الم نني فنني تنفيننذ األهنندا

مننر ا حتفنناظ النندائم تتأيينند ال ن أر العننام ،هننذا

تاإل افة كلى قدرته على المناورة والخرو م ا حراجات والمآنق( .المشهداني)11 :2013 ،
على مستوى نظام الحكم ،تعتتر قطر كمارة تعتمد النظام الوراري ،ويعتتر األمير هو رئيت الدولة.
وتحكم قطر عائلة لل راني ،التي يعود تواجدها في شته الجنيرة القطرية كلى القر الرام عشر ،ويأتي
اسم لل راني م اسم عميد األسرة الشي راني ت محمد وهو والد الشي محمد ت راني الذ كا أول
م حكم شته الجنيرة القطرية خالل منتص

القر التاسر عشر ،وتعتتر عائلة لل راني فرعاً م قتيلة

تني تميم العرتية( .قنديل)22 :2011 ،
حصننلت قطننر علننى اسننتقاللها السياسنني فنني أول أيلول/سننتتمتر م ن عننام 1971م ،تعنند كليائهننا معاهنندة
الحماية التي وقعتها مر الحكومة التريطانية في تشري راني /نوفمتر عام 1912م ،وعلى الرغم م أ
تل ن المعاه نندة كان ننت

ت نننص عل ننى ت نندخل تريطاني ننا فنني ش ننئو الحك ننم ال ننداخلي ،ك أنه ننا كان ننت تت ننر

العالقات الخارجية في يد الحكومة التريطانية ،ومن رنم اسنتطاعت قطنر تعند كليائهنا لتلن المعاهندة ،أ
تننتخلص م ن القيننود التنني كانننت تفر ننها تريطاني نا علننى سننيادتها الخارجيننة( .و انرة الخارجيننة القطريننة،
 )77 :2000وقنند ترت ن

عل نى كعننال ا سننتقالل ،أ صنندر فنني  3أيلول/سننتتمتر 1971م ق ن ار ار تالنشنناء

و انرة للخارجية ،تو ها تالنياتة ولي العهد ونائ

الحاكم ،وفي  11أيلول/ستتمتر م نفت العام ان مت

قطر كلى جامعة الدول العرتية ،وفي  12أيلول/ستتمتر 1971م ان مت لهيئة األمم المتحندة ،وشنرعت
ممارسة سياستها الخارجية تنفسها ألول مرة في تاريخها( .الشلق)129 :1999 ،
ولقند امتنانت السياسنة الخارجينة القطرينة فنني فتنرة حكنم الشني خليفنة ،التنني اسنتمرت منا يقنر من رالرننة
وعشري عاماً 1995-1972م ،تا هتمنام تالتأسنيت للسياسنة الخارجينة القطرينة وارسناء دعنائم وجودهنا
الخارجي عتر تتادل السفارات والتعرات الدتلوماسنية وا نخنراط فني المنناتر الدولينة واإلقليمينة مرنل األمنم
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المتح نندة ،والجامع ننة العرتي ننة ،ومجموع ننة ع نندم ا نحي ننان ،تاإل ننافة كل ننى المس نناهمة ف نني تأس ننيت مجل ننت
التعنناو الخليجنني ،ولننم تتجنناون السياسننة الخارجيننة القطريننة طاتعهننا المحننافظ والتقلينند  ،كذ ظلننت منكفئننة
على تأمي محيطها الخارجي العرتي ،دتلوماسياً ،وعسكرياً ،دو القيام تأينة متنادرات تداخلينة لندى دول
الج نوار العرتي ننة واإلسننالمية ،والمالح ننظ هن ننا أ قطننر ق نند ش ننهدت منننذ اس ننتقاللها تنمي ننة فنني الكري ننر من ن
المجا ت السياسية ،وا قتصادية ،والرقافية ،وا جتماعية ،واسنتمرت هنذه التنمينة فني تصناعد م نطرد.
(عودة)91: 2012 ،
وعلى ارر ا نقال

النذ قنام تنه الشني حمند تن خليفنة لل رناني ،ولني العهند وونينر الندفاع لننذا علنى

والننده ،وحكمننه للدولننة ،حيننت اسننتيل سننفر والننده كل نى أوروتننا ليقننوم تا سننتيالء عل نى الحكننم ،وذل ن فنني
حني ار /يونيننو1995م( .أتننو عيشننة )113 :2002 ،فأخننذت السياسننة الخارجيننة ،تأخننذ منح نى أخننر ع ن
المنحنى السنناتق ،حين

تنندأت السياسننة الخارجيننة القطريننة تعننر اتجاهناً مت انيننداً نحننو الخننرو من شنرنقة

ا نكفاء على الذات ،نحو معانقة الهموم العرتية والقومية،

سيما منر الوفنورات المالينة الهامنة المتنوفرة

لننديها ،ف نالً ع ن شننتكة التحالفننات الواسننعة والمعقنندة لهننا ،مننر دوائننر صنننر الق نرار العننالمي ،السياسنني،
وا قتصاد  ،واألمني( .عودة)92 :2012 ،
ويالحظ هنا أنه ومنذ استقالل قطر سنة 1971م ،لم يتوق

النظام السياسي القطر ع تطوير نفسه،

ولعل الدساتير التني عرفتهنا الدولنة مننذ القنانو األساسني سننة 1970م كلنى اعتمناد الدسنتور الندائم سننة
2005م مقشر على منهجية التندر والتطنوير التني تمينن تهنا النظنام السياسني القطنر  ،تندأت مظاهرهنا
تاستفتاء على الدستور وتنظيم انتخاتات محلية ومهنية .ك مينة النظام السياسي في قطر تكم فني أ
المكننو الرئيسنني هننو اسننتمرار أسنرة أل رنناني فنني الحكننم ،وتننولي أميننر الننتالد القيننادة العسننكرية ،والسننلطة
التنفيذيننة ،تالتعنناو مننر الننونير األول الننذ ينندير مجلننت الننونراء ،لك ن دسننتور 2005م يعتتننر تاريخي ناً
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تاعتتننار أنننه تننرجم روح اإلصننالحات ،التنني واكتننت وصننول الشنني حمنند تن خليفننة كلنى السننلطة ،ورغتتننه
الملحة في التييير ،وليت استجاتة لمطال

و يوطات شعتية ( .نار)7 :2013 ،

 1.1.1.1.1مرتكزات السياسة الخارجية القطرية (عتد الواحد:)107: 2011،
 .1كقامة عالقات حس الجوار ،وعدم التدخل في الشئو الداخلية للدول األخرى.
 .2حننل جميننر الخالفننات ت ننالطرق السننلمية ،ومرننال ذل ن الخالف ننات الحدودي نة مننر المملكننة العرتي ننة
السعودية.
 .3دعم الق ايا العرتية ،واإلسالمية ،وتجلى ذل تصورة وا حة في دعمها للق ية الفلسطينية.
 .1تطوير عالقات التعاو في كطارها اإلقليمي والدولي.
ويعتقد أ الست

وراء تتني قطر كستراتيجية حس الجوار ،واستراتيجية عالقات التعاو  ،يرجر كلى

عدة عوامل منها مخاو

قطر األمنية ،فيما يتقى الطموح النوطني لقطنر دافعنا أساسنياً نحنو سنعيها

لتناء مكانة دولية فريدة)Beterson, 2006:p741( .
وتعتتر السمة الرئيسية للسياسة الخارجية لقطر ،هي نجاح دورها كوسيط فني المفاو نات فني عندد من
الص نراعات فنني الشننرق األوسننط ،وأمنناك أخننرى ،كأفيانسننتا  ،كريوتيننا ،الع نراق ،واأل ار نني الفلسننطينية،
ولتنا  ،والسودا  ،حي

تسعى قطر كلى التواصل تي الفصائل المتحارتة لدفعهم للوصول كلى تسويات

سياسية ف ال ع توفير المساعدة اإلنسانية)Khatib, 2013:p 418( .
وفي سياق نها ا نفتاح والتييير الذ

يقوده الشي حمد ،والذ

كا الهد

منه جعل قطر أكرر

تفاعالً مر المجتمر الدولي ،فقد حاولت قطر المساهمة في حل الكرير م المشاكل الجوهرية التي
تقرق تال المجتمر الدولي ،فقد أطلقت قطر عدة متادرات خالل السنوات القليلة الما ية ،وخاصة فيما
يتعلق تاست افة الكرير م المقتمرات ،والندوات الدولية حول التنمية ،والديمقراطية ،وحقوق اإلنسا ،
وتعنين رقافة السالم ،وهكذا فقد است افت قطر المقتمر السادت حول الديمقراطيات الجديدة،
12

تاإل افة ست افتها تصفة سنوية منتدى الديمقراطية ،والتنمية ،والتجارة الحرة ،كما است افت في
شهر أيار/مايو 2007م المنتدى الراني للديمقراطية واإلصالح السياسي في العالم العرتي ،والذ
توجت أعماله تالنشاء المقسسة العرتية للديمقراطية ،وهي األولى م نوعها في العالم العرتي ،والذ
اتخذت مدينة الدوحة مق اًر لها( .التنان)12 :2003 ،
كما سعت قطر كلى ا حتفاظ تسياسة خارجية مرنة ،ومستقلة ،تسنتند كلنى حند كتينر علنى تعنينن السنالم
الدولي ،حي

نص على ذل الدستور القطر  ،والذ ينص فني المنادة  7علنى أ " :السياسنة الخارجينة

للدولة تقوم على أسات متدأ توطيد السلم واألم الدوليي ع طريق تشجير التسوية السلمية للمنانعات
الدولية ،ودعم حق الشعو في تقرير المصير ،وعدم التدخل في الشقو الداخلينة للندول ،والتعناو منر
األمم المحتة للسالم")Barakat, 2012 :p10( .
 1.1.1.1.1مالمح السياسة الخارجية القطرية منذ العام 1991م:
لقد شهدت قطر خالل السنوات األخيرة تحو ً كتي اًر في سياساتها الداخلية والخارجية ،حي
العقدي

الما يي

تطو اًر كتي اًر في أ

أصتحت قطر م

التلدا

شهد

ذات التأرير في السياسة العرتية

والدولية ،ولقد تمرلت مالمح السياسة الخارجية في السنوات األخيرة في رال

استراتيجيات رئيسية هي:

التحرر ا قتصاد  ،والسياسي ،والسعي لتحقيق سياسة خارجية مستقلة ،وتحقيق التنمية ،تل
ا ستراتيجيات سمحت لقطر تالظهور كوسيط قو وفاعل على الساحة العرتية والدولية ،وتمريلها على
أنها تق

في موق

الحياد م الق ايا المختلفة)Barakat, 2012: p4( .

شهدت قطر في منتص

تسعينيات القر العشري  ،تيي اًر في أو اعها السياسية ،فقد اتجهت قطر

كلى التخلص م الما ي ،والتدء تسياسة جديدة ،وقد لم الشي حمد تأ قطر تحاجة لتييير موقعها
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منظور اجتماعياً وصاح
تشكل أساسي لتصتح تلداً قيادياً معتد ً تتركين دولي ،وم
اً

معرفة ولهذا فقد

كا لحمد أفكا اًر مختلفة تعمق ع تل التي لوالده تالنستة لمستقتل قطر منذ تعيينه ولياً للعهد ووني اًر
للدفاع في عام 1977م( .روترتت)2012 ،
سادت موجة م عدم القتنول لهنذا التحنول فني الندور القطنر الخليجني ،والعرتني ،واإلقليمني الجديند من
قتل تع

الدول األخرى خاصة ،وانه ت ار مر السياسنات المعلننة للعديند من الندول العرتينة خاصنة

الخليجية منها ،التي لم تعهد مرل هذه التحو ت في مواق
ا نقال

الذ حد

أ دولة م دول مجلت التعاو  ،وخاصة

في قطر ،تاإل افة كلى محاولة قطر أ تيرد خار السنر القيناد لندول مجلنت
واعنادة األمينر السناتق خليفنة

التعاو  ،مما دفر تالمملكة العرتية السعودية لمحاولة كفشنال هنذا ا نقنال

كلننى سنندة الحكننم وذلن تاست ننافته واقامننة م ارسننم اسننتقتال رسننمية لننه ،لكن هننذه المحنناو ت لننم يكتن
النجنناح ،وهكننذا واجننه العهنند الجدينند موقفناً خليجيناً ،وعرتيناً متتاينناً ،وهننذا الخننال
الدوحننة تشننكل أكرننر كلحاح ناً وذكنناءاً كلننى التح ن

ع ن التحننال

لهننا

دفننر الحكننم الجدينند فنني

الخننارجي ،ومحاولننة ا عتمنناد علننى دول

كقليمينة هني العنراق ،واين ار  ،والسننودا تني عننامي (1993-1997م) ،تحين

وجنندت السياسنة الخارجيننة

القطري ننة أ عليه ننا أ تخت ننرق تق ننوة ،وس ننرعة التقالي نند العرتي ننة اإلس ننتراتيجية ،وا نفت نناح عل ننى تريطاني ننا،
وفرنس ننا ،والو ي ننات المتحننندة األمريكي ننة ،وكسن ن

التأييننند من ن واش نننط وا نفتن نناح عل ننى مف نناهيم الحكنننم،

والسياسة ،والسير تخطوات الديمقراطية( .النيد )91 :2011 ،
من جهننة أخننرى فننا السياسننة الخارجيننة القطريننة ،انتهجننت سياسننة التننا
العرتي ننة واإلقليمي ننة ،فق نند است ننافت قط ننر المكتن ن

المفتننوح تجنناه مختلن

الق ننايا

التج ننار اإلسن نرائيلي ،وحافظ ننت عل ننى عالقاته ننا م ننر

الو يننات المتحنندة األمريكيننة ،وعلننى القواعنند األمريكيننة فنني قطننر ،وفنني نفننت الوقننت وفننرت قاعنندة لقيننادة
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حركننة حمننات ،واست ننافت اإلخنوا المسننلمي مرننل الشنني يوسن

القر نناو Khatib, 2013:p ( .

)420
والناظر كلى السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة في تل الفترة وتحديداً في منتص

الستعينيات ،

يرى تو وح أ الو يات المتحدة األمريكية ركنت وتدقة في اختيار القوى الخليجية ،والقوى الشرق
أوسطية المفتر

استعدادها لتحقيق ذل

الهد  ،وم

رم وعالوة على القوى الخليجية ،والشرق

أوسطية التقليدية في و ء الو يات المتحدة األمريكية ،فقط أرى صانعوا القرار األمريكي أ قطر م
أهم تل

القوى الجديدة ترو اًن لتحقيق تل

األهدا  ،وجاء ذل

استعداد أمير قطر الجديد حمد ت خليفة لالستجاتة كلى األهدا
أهم هذه األهدا

ترويا سياسات ومواق

كدخال كسرائيل كالع

ا ختيار ألستا

عديدة أهمها أو ً

األمريكية الهامة في المنطقة ،وم

سياسية تخدم السياسة األمريكية في المنطقة ،ك افة كلى

رئيسي في المنطقة عتر التطتير ا قتصاد

والسياسي ،وذل

مقاتل الدعم

األمريكي للسياسة الخارجية القطرية ،ورانياً حتواء قطر على مخنو هائل م اليان الطتيعي تم
اكتشافه في الستعينيات وقد تأكد وجوده في العقد األخير م الرمانينات ،وهو مصدر طاقة هائل يهم
الو يات المتحدة األمريكية السيطرة عليه ،ورالراُ لالستيالء على قاعدة عسكرية إلكمال السيطرة
األمريكية في منطقة الخليا( .جمال الدي )1-3: 2003 ،
وأسنهم الشنني حمنند تن خليفننة لل رنناني مسنناهمة كتينرة فنني تنشننيط الدتلوماسننية القطريننة ،وارنراء ح ننورها
السياسنني كقليميننا ودوليننا ،ممننا مكن قطننر من "الح ننور القننو علننى السنناحة اإلقليميننة والدوليننة"( .قنننديل،
)27-22 :2011
ويننرى التاح ن

أنننه عننند الحنندي

ع ن التطننور الننذ حنند

فنني قطننر ،تنند م ن اإلشننارة كلننى أ القيننادة

السياسننية كننا لهننا النندور الرئيسنني فنني هننذا التطننور ،ومن رننم يمكن القننول أنننه منننذ سنننة 1995م ،حين
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تننولى األميننر الشنني حمنند تن خليفننة لل رنناني مقالينند الحكننم حنند

تيييننر أساسنني فنني التوجهننات القطريننة

مهدت لمرحلة مختلفة ،تاعتتار أ األمير الذ ينتمي كلى جيل جديد من الشنتا

المنتعلم ،والنذ تلقنى

تدريتننه ،وتعليمننه فنني كليننة سننا هيرسننت التريطانيننة ،كمننا أنننه يقننر تالحريننة وا نفتنناح ولننو شننكلياً ،حي ن
استطاعت السياسة الخارجية في عهد األمير حمد ،أ تكسر جدار العنلة الذ كنا علنى عهنند أميننرها
الس نناتق خليف ننة لل ر نناني ،كم ننا اس ننتطاعت كيج نناد سياس ننة خارجي ننة نش ننطة ،وفاعل ننة وقام ننت تالعدي نند من ن
المتادرات الدتلوماسية نحو تحقيق ذاتها ،والدخول كالع

فاعنل ونشنيط فني ق نايا المنطقنة كافنة ،كمنا

اتتعت أسلو الدتلوماسية الحيادية ،وا يجاتية في الوقت نفسه.

 1.1.1.1البعد الديني:
كان ننت مركني ننة الق ن نية الفلس ننطينية الت نني تجس نندت فيه ننا وح نندة ا نتم نناء الوطنين نة الفلس ننطينية ،والقومي ننة
العرتية ،والعقيدة اإلسالمية ،كانت تمراتة الرتاط اإلسالمي الجامر لأمنة اإلسنالمية ،علنى امتنداد العنالم
اإلس ننالمي ،كم ننا كان ننت ه ننذه الق ننية المركني ننة ،الطاق ننة المفجن نرة للمش نناعر اإلس ننالمية تج نناه التح ننديات
الصهيونية ا ستعمارية المحدقنة تالمسنجد األقصنى والقندت الشنري  ،والنوط الفلسنطيني النذ رتنط ام
تينه وتي الحرم المكي الشري ( .صالح)1 :1113 ،
لقد أحيت الق ية الفلسنطينية تتعندها اإلسنالمي ،ومركنيتهنا تني ق نايا األمنة الرتناط اإلسنالمي الجنامر
تي أع اء جسد األمنة اإلسنالمية ،وكمنا جعنل اإلسنالم المسنجد األقصنى ،واحنداً من المسناجد التني
تشنند الرحننال ك كليهننا ،فننال الق ننية الفلسننطينية قنند غنندت محننور الق ننايا العرتيننة ،واإلسننالمية التنني تشنند
كليها رحال شعو األمة اإلسنالمية ،علنى امتنداد أقطنار وقنارات العنالم ،ولنم تيفنل اإلسنتراتيجية القطرينة
ع ن هننذه النقطننة وذل ن لدغدغننة مشنناعر األمننة ،وتوجيهه نا عتننر الفتننوى الشننرعية كمننا كلننى حي ن
السياسة أو كلى تترير ما فعلته السياسة وصتيه تلتات الدي  ،وقد سعت قطر كلى استقطا
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ترينند

شخصيات

دينية هامة كالشي يوس

القر او  ،وغيره وفتحت لهم المناتر حتى تكسن

تهنم حن

الننات ،وتجعنل

منهم عكا اًن تتك عليه ،وتظهر وكأنها حامية للدي ومنها كا دعمها للحركات اإلسنالمية تشنكل عنام،
وحركة حمات تشكل خاص ،وم هنا كانت قطر التي ترننو كلنى تتنوء مكاننة المملكنة العرتينة السنعودية
ف نني قي ننادة المنطق ننة ،ان ننه ت نند له ننا من ن س ننح

تلن ن الش ننرعية الديني ننة الت نني تحظ ننى ته ننا المملك ننة العرتي ننة

السعودية حتى تستطير أ تتحنر تكنل حرينة ،وتحسنتاً من كمكانينة اسنتعمال المملكنة العرتينة السنعودية
للجماعننات الدينيننة كورقننة

ننيط

نندها ،ويعتقنند (مننأمو الفننند ) تننأ قطننر قنند حققننت الصننيية المراليننة

لمحارتننة المشنناعر ا نتقاميننة للنعمنناء العننر  ،وذل ن من خننالل احت ننانها للقواعنند العسننكرية من جهننة،
ومن خننالل احت ننانها لمنظمننة اإلخنوا المسننلمي  ،تلن المنظمننة التنني تحظننى تقاعنندة شننعتية عري ننة،
اء من جانن
األمر الذ يمكنها أي ا م تفاد أ انتقنادات ،أو هجمنات سنو ً
جانن ن

النعمناء العنر  ،أو من

المنظم ننات اإلس ننالمية المتطرف ننة ،وعل ننى أرس ننها تنظ ننيم القاع نندة( .مانائي ننل )1119/1/15 ،عل ننى

الرغم م أ قطر الدولة العرتية الوحيدة التي

يوجد فيها تنظيم لإلخوا المسلمي  ،فقد قامت جماعة

كخوا قطر تحل نفسها تلقائياً في عنام 1999م ،وقنال جاسنم سنلطا الع نو السناتق فني الجماعنة ،أ
قرار الحل جاء
ويننرى التاح ن
الديني،

قطر تمترل للشريعة اإلسالمية ،و داعي للتنظيم.
هنننا أ حكننام قطننر قنند نجح نوا تدغدغننة المشنناعر الدينيننة ،تاسننتخدامهم المقنندت والمطلننق

م رنائية تسنييت الندي وتنديي السياسنة  ،فتنارة ينتم كصندار فتناوى مصندرها صنحيح الندي ،

وت ننارة أخ ننرى ص ننحيح الق ننانو وهك ننذا ،واله نند
ا صطفا

والياي ننة سياس نني تامتي ننان ،تمعن ننى مع نناداة نظ ننام م ننا ،أو

مر نظام أو حركة أخرى وفقاً للسياسة والمصالح.

وتناءاً على ما ستق فال المواق
مكان ننة خاص ننة عن نند الش ننع

القطرية تجاه فلسطي محكومة تمواق

تاريخية ،حين

كنا لفلسنطي

القط ننر  ،وأ فلس ننطي والق نندت تالنس ننتة للقط ننريي ل ننم تكن ن يومن ناً محكوم ننة

تمصنالح قطنر ،وأ مسنألة القندت ،وفلسنطي لهنا مكاننة خاصنة عنند القطنريي سنواء كنانوا علمنانيي أو
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كسالميي  ،وعلى هذا فال الق ية الفلسطينية ،كانت و نالت موجودة وحا رة تشكل كتير لدى الشع
القطر  ،نظ اًر للرواتط الدينية تي الشعتي .

 1.1.1.1البعد اإلعالمي:
يخفى على أحد أ لوسائل اإلعالم دو اًر مهماً وكتي اًر ،في توجيه السياسة الخارجية تجاه ق ايا
معينة ،ويمكننا أ نتتتر طتيعة السياسة الخارجية لدولة م الدول ،م خالل وسائل كعالمها وطتيعتها
ونوعيتها وتوجيهها وتسييسها تما يتالءم مر توجهاتها السياسية( .خ ير)233 :2011 ،
وتتعدد الوسائل اإلعالمية في قطر ،حي

تمتل

قطر العديد م الوسائل اإلعالمية منها تلفنيو

قطر ،واذاعة قطر ،ووكالة األنتاء القطرية ،وشتكة الجنيرة اإلعالمية ،وتعد شتكة الجنيرة اإلعالمية
كحدى أهم -ك لم تك أهم -أدوات القوة الناعمة التي اعتمدت عليها السياسة الخارجية لقطر في
تعنين مكانتها كقليميا ودوليا.
وتساهم وسائل اإلعالم في عملية صنر القرار السياسي ،م خالل قيامها تتوفير قاعدة واسعة م
المعلومات ،ع توجهات ال أر

العام للنخ

الحاكمة ولرائهم ،ولترسم هذه النخ

خططها وتطلعاتها

مستعينة تهذه القاعدة الواسعة م المعلومات( .المشهداني)175 :2013 ،

 1.1.1.1.1قناة الجزيرة:
تدأت قناة الجنيرة ترها عام 1992م م الدوحة العاصمة القطرية ،ويعتتر أ قناة الجنيرة الف ائية
متخصصة في مجال األختار ،وقد ساعد األمير القطر حمد ت خليفة أل راني على تأسيت شتكة
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الجنيرة تمنحة تليت  110مليو دو ر أمريكي ،ومنذ ذل الحي نودت الحكومة القطرية أغل

تمويل

القناة)Blanchard, 2012: p19( .
وتمتل الجنيرة اليوم شتكة كاملة م القنوات ،والمقسسات ،والمراكن التحرية ،كما تمتل العديد م
المكات

المنتشرة في أنحاء العالم ،وتت

على عدة أقمار صناعية ،والوا ح هنا أ الهد

القطر

المتدئي إلنشاء الجنيرة ،هو و ر قطر على خريطة السياسة اإلقليمية والدولية ،حيت كا هذا توجهاً
شخصيا م األمير ،في أ تمنح هذه القناة قطر صوتاً خليجياً واقليماً ودولياً كتي اًر وأ تكسر ا حتكار
السعود

لإلعالم الذ

كا يسيطر خالل تل الفترة ،وهذا ما تم فعال حيت تاتت قطر تعد الجنيرة،

ليست كقطر قتل الجنيرة سياسياً ،على المستوى اإلقليمي ،والدولي وذل

تالتناغم مر الدتلوماسية

والسياسة القطرية الجديدة( .عطوا )35 :2009 ،
ويرى الحرو أ الجنيرة استطاعت خلق منتر جديد للحرية السياسية ،فالجنيرة تمراتة ناطق مخ رم
تلسا

قطر ،وأميرها حمد لل راني ،وتالتالي فا

الجنيرة تشكل جنءا م

الهوية الوطنية لقطر،

وطموحاتها في مجال السياسة الخارجية)Hroub, 2012: p37( .
ومنننذ كنشننائها تحركننت قننناة الجني نرة عل نى كيقنناع الننديوا األميننر  ،تتعننا ألجننندة كقليميننة

نناغطة علننى

الجي ار عموماً والمملكة العرتية السعودية خصوصاً .ك ما ساعد قناة الجنيرة علنى الصنعود تهنذه القنوة
هننو الت ننييق والتعتننيم اإلعالمنني العرتنني علننى اإلختننار والمعلومننات ،ك ننافة كلننى الخت نرات اإلعالميننة
المتمينة التي استقطتتها القناة للعمل فيها( .اللتاد)1111 ،
ورغم اتفاق جل المهتمي والتاحري حول مكانة ،وقوة قناة الجنينرة كعالميناً ومهنيناً ،فنال الكرينر مننهم
يكنناد يسننلم تا سننتقاللية التامننة للخننط التحريننر لهننا ،سنواء م ن حين
العرتية ،أو م حي

طريقننة تناولهننا للختننر فنني األقطننار

توافقها منر السياسنة الخارجينة القطرينة كناء العديند من الق نايا الدولينة واإلقليمينة،
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وما أراره ذل م ردود فعل غا نتة لنم تقتصنر علنى الت نييق علنى القنناة وصنحفييها وطنرد م ارسنليها،
تننل جننرت معهننا كشننكا ت دتلوماسننية تنني قطننر والكريننر من النندول العرتيننة كالمملكننة العرتيننة السننعودية،
ومصر حسني متار  ،والسلطة الفلسطينية ،والمير واليم وغيرها( .عودة)1111 ،
لقنند أدركننت الجنينرة ومن خلفهننا الننديوا األميننر  ،أ الق نية الفلسننطينية هنني مفتنناح السياسننة الخارجيننة
الناجحة أل دولة ،فكا التركين م قتنل القنناة علنى الق نية الفلسنطينية من خنالل العديند من التنراما
التي نفذتها القناة تشكل يومي.
لعتت الجنيرة دو اًر هامناً ومنقر اًر فني تيطينة الشنأ الفلسنطيني المتصنل تنا حتالل اإلسنرائيلي ،وممارسنته
عل ننى األر  ،وه ننو ال نندور ال ننذ ف ننح ا ح ننتالل اإلسن نرائيلي ،ووقن ن
والشننع

الفلسننطيني ،أمننا علننى الجانن

محنتننه ،حين

كل نني جانن ن

الق ننية الفلس ننطينية

الرسننمي فننال قطننر ظلننت من المسنناندي للشننع

قنندمت المسنناعدة الماديننة والمعنويننة للفلسننطينيي  ،وشنناركت كلنني جانن

الفلسننطيني فنني
النندول العرتيننة فنني

طرح متنادرة السنالم العرتينة لسننة 1111م ،كمنا تندخلت للصنلح تني حركتني فنتح وحمنات ودفعهمنا كلنى
توقير اتفاق المصالحة الفلسطينية( .عتد ام)51 :1111 ،
لقد كانت الجنيرة دائما متواجدة كأداة فاعلة للسياسة الخارجية لقطر ،فمر اند ع انتفا ة األقصنى فني
أواخ ننر 1111م ،كان ننت الجنين نرة القن نناة األكر ننر ش ننعتية ف نني فلس ننطي  ،وف نني المنطق ننة ف نني مج ننال الش ننقو
الفلسنطينية ،فتيطيتهنا الشناملة ،والمعمقنة ،والمتاشنرة فني األغلن
كتير كلى رأت المال السياسي للدوحة في صفو

لكنل جوانن

ا نتفا نة أ نافت تشنكل

الفلسطينيي  ،ولم تستطر الدتلوماسية القطرية قتل منا

يسمى الرتير العرتي ،تجاون قدراتها تجاه ملفنات الق نية الفلسنطينية ،فاسنتمرت تيطينة قنناة الجنينرة فني
الت ننرويا ال ننذكي للسياس ننة الرس ننمية ،ول ننم يكن ن القطري ننو ق ننادري عل ننى منافس ننة أ من ن المملك ننة العرتي ننة
الس ننعودية أو مص ننر تش ننكل فاع ننل ،عل ننى ص ننعيد التف نناو
()Rabbani, 2012: p43
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عل ننى تفاهم ننات ت نني حركت نني ف ننتح وحم ننات.

ومن ن هن ننا يص ننع

فه ننم السياس ننة القطري ننة دو النظ ننر كل ننى أداء وتوجه ننات قن نناة الجنين نرة ،نظن ن اًر للعالق ننة

التعا دية تينهما ،فتينما دعمت قطر القناة ،وأمندتها تالتموينل ،عنننت الجنينرة دور قطنر ،ومكنتهنا من
اكتسا

مكانة كقليمية ،وعالمية تفوق الون السياسي لدولة تحجمها( .فكر )1111 ،

لقد سادت عالقات متوترة تي الجنينرة والسنلطة الفلسنطينية ،رغنم الندور المنقرر والهنام النذ لعتتنه القنناة
فني تيطيننة الشننأ الفلسننطيني المتصنل تننا حتالل اإلسنرائيلي وممارسننته علنى األر  ،وهننو النندور الننذ
ف ح ا حتالل اإلسنرائيلي ووقن

كلنى جانن

الق نية الفلسنطينية والشنع

الفلسنطيني ،ذلن التنوتر قنائم

تاألسننات م ن اننعننا السننلطة الفلسننطينية م ن تيطيننة القننناة للشننأ الفلسننطيني الننداخلي ،حي ن

تمننل

السلطة الفلسطينية وأركانها ،من توجينه ا تهامنات للجنينرة تعندم الحيادينة ،وتمعناداة السنلطة الفلسنطينية
ومشروعها السياسي( .عتد ام)51 :1111 ،
ولعننل ق ننية سننيطرة حركننة حمننات علننى قطنناع غ ننة ،وا نقسننام الفلسننطيني الننداخلي كانننت القشننة التنني
قصمت ظهر التعير في العالقة تني السنلطة الفلسنطينية وقنناة الجنينرة ،فالسنلطة الفلسنطينية تنتهم القنناة
تننالتحين لحركننة حمننات ،وعنندم الحياديننة فنني تيطيتهننا لهننذا الحنند

وتداعياتننه التنني

انلننت مسننتمرة منننذ

أكر ننر من ن خم ننت س نننوات ،ويشن ن رم ننون الس ننلطة الفلس ننطينية ،والن نناطقي تاس ننمها حم ننالت نق نند ذع ننة
تاستمرار تجاه القناة( .عتد ام)51 :1111 ،
وم جهته يرى التاح

أ الجنيرة عملت على تأكيد شرعية ا حتالل اإلسرائيلي في العالم العرتي،

وفر

كسرائيل عتر كعالم عرتي ،كالحدى حقائق العر  ،والياء صفة العدو العنصر للعر عنها،

وذل

تاست افة المسئولي ا سرائليي دائما عتر مذيعها وترامجها ،ودخول أفكارهم وتنظيراتهم كل

تيت عرتي ،هذا تاإل افة كلى نت
كمل

الجنيرة في ملفات ترير الفرقة وا نقسام وتشكل متعمد ومدروت،

األقليات سواء كانت مذهتية أو دينية ،أي ا ما تتره الجنيرة ع كنجانات حركة حمات ،متناسية

حجم الت حيات التي قدمتها ومانالت تقدمها كافة الفصائل الفلسطينية ،وذل
51

في محاولة حتواء

حركة حمات ،وتقليم أظافرها ،وتروي ها وهذا هو الهد

اإلسرائيلي ا ستراتيجي الذ

تسعى الجنيرة

لتمريره إلرتات نجاحاتها.
ويرى جميل المجد و

*1

تأ الجنيرة ساهمت في ترويا ختر وسياسة كعالمية في التداية تمهنية

عالية ،وتعد أ تمكنت م جذ
سياسات ،ومواق

المشاهد في كل مكا  ،تدأت هذه المهنية تتحول تدريجياً كلى ترويا

تخدم السياسة األمريكية عموماً ،وأخطر ما تجسده هذه السياسة اإلعالمية هو

المحاولة المتواصلة لتشويه الرقافة الوطنية ،والقومية العرتية ( .مقاتلة شخصية مر جميل المجد و ،
)2013/12/25
*2

وم جهته يرى عتد الستار قاسم
تتطل

أ الجنيرة لم توان تي المهنية ،وتي المصلحة القومية ،التي

عدم التطتير أو عدم القيام تاألعمال التي تكسر الحاجن النفسي تي العر واإلسرائيليي  ،وهذه

المسألة ليست مجرد خطأ في التقدير وانما جنء م السياسة القطرية ،وأ قطر تمول الجنيرة لك
الجنيرة و عت قطر على الخريطة السياسية كدولة مقررة( .مقاتلة عتر الهات  ،عتد الستار قاسم ،
ناتلت)2013/12/20،
وم جهة أخرى يرى أحمد يوس
المقاوم ونهو

*3

أ الجنيرة كا لها ف ائل كريرة في انتعا

وعي األمة السياسي والحركي ،حي

الو ر الفلسطيني

نجحت الجنيرة في ف ح كدعاءات وأكاذي

ماكنة الداعية الصهيونية ،وسجلت تالصوت والصورة مشاهد المجانر التي ارتكتتها قوات ا حتالل
اإلسرائيلية

د المدنيي  ،والتي كانت أدلة دامية اعتمدت على الكرير منها لجا تقصي الحقائق

*1

عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية.
*.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح ،ناتلت.
*1

القياد في حركة حمات.
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الذ

الدولية ،ومنها تقرير غولدست

أدا

كسرائيل تارتكاتها جرائم حر ( .مقاتلة شخصية ،أحمد

يوس )2011/1/5 ،
*1

أما خالد التط
على حسا

فيرى أ الجنيرة قد فقدت كري اًر م مصداقيتها ،وانحانت ألحد األط ار

الطر

الفلسطينية

األخر ،وأصتحت أداة تيد قطر واتتعدت ع مهنيتها( .مقاتلة شخصية ،خالد

التط )2011/1/2 ،
وفي نهاية األمر فا مالمح السياسة الخارجية القطرية منذ تولي الشي حمد ت خليفة السلطة في عام
1995م ،قد تمحورت في أنها ليست سياسة (دوغماتية) ،رغم كنها متنية على أست ليست تالجديدة
لكنها تتجاذ

في ل واحد مر متييرات أنية ونماذ مختلفة وتناق ات غريتة ،فهي حافظت على

مسافة متواننة مر تع

األط ار

مر كي ار وسوريا لك الموق

ولم تك وسيطاً محايداً مر أط ار

القطر انقل

أخرى ،فحافظت على عالقات

على سوريا التي كانت حليفاً استراتيجياً في مرحلة م

المراحل الساتقة ،فيما ظلت قطر حليفاً استراتيجياً للو يات المتحدة األمريكية ،وكذل

حافظت على

صالت كتيرة مر حركة حمات وصالت اقل مر حركة فتح ،وفي نفت الوقت على عالقات هادئة مر
كسرائيل.
*1

 1.1.1المحددات االقتصادية:

ارتك نننت التني ننة ا قتص ننادية لقط ننر كييره ننا من ن دول الخل ننيا عل ننى ري ننر ال نننفط ،وسياس ننات كع ننادة
تخصيصه ،ك أ قطر سعت كلى تطوير اقتصادياتها تشكل كتينر ،حين

شنهدت قطنر تطتيعينة الحنال

كمننا هنني دول الخلننيا العرتنني تحننو ت فنني مجمننل األو نناع م ن ا قتصنناد والصننناعة والمننال والتجننارة
*1
*.

القياد في حركة الجهاد اإلسالمي.
شكل اللقلق عص

الحي اة ا جتماعية السائدة ونوع القيم والتقاليد في الخليا العرتي ،وتجسد ذل في المقولة المشهورة لصاحتها الشي محمد

ت راني حاكم قطر في عام  1511في حدي

له مر الرحالة التريطاني تلييري
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"أننا جميعاً م أكترنا كلى أصيرنا عتيد لسيد واحد هو اللقلق".

والسياحة والنقل واإلعالم وا تصا ت( .الكوار )55 :1111 ،
وتعد التجرتة القطرية في كنتا اليان الطتيعي ،وتصنيعه تجرتة رائدة كذ تحتل المرتتة الرالرة
عالمياً ،في احتياطي اليان الطتيعي ،وتليت احتياطياتها ما يقار ( )2553تريليو متر مكع  ،أ
ما نستته  %13م احتياطي الدول العرتية ،و %1355م ا حتياطي العالمي عام 2009م ،وقد
ارتفعت كميات اإلنتا

م

 27مليار متر مكع

عام 2001م كلى  77مليار متر مكع

2003م ،كما ارتفر كنتا قطر م اليان الطتيعي المسال م  1352مليار متر مكع
كلى  11531مليار متر مكع

عام

عام 2002م

عام 2007م لتحتل تذل المرتتة األولى عالمياً في كنتا وتصدير اليان

الطتيعي المسال( .الجواري )1 :2013 ،
وفي العام 2011م ،رفعت قطر صادراتها م اليان المسال كلى  77مليو ط سنوياً ،ويعني ذل
كنتا  11مليار قدم مكع
الصن

في اليوم ،وتمرل هذه الكمية ما نستة  %30م الطل

العالمي على هذا

م الوقود األنرق ،األمر جعل م قطر أكتر منتا لليان الطتيعي المسال في العالم ،ف الً

مصدر له( .المرهو )2011 ،
ع كونها أكتر
ّ
أما تالنستة للنفط القطر  ،فال تعتمد قطر تشكل كتير عليه ،حي
 2551مليار ترميل ،حي

تتل احتياطيات النفط القطر

تعتتر األقل تالنستة لدول الخليا المنتجة للنفط ،حي

تعد الكويت هي

األعلى تاحتياطي يتل ( 92500000000ترميل) ،أما العراق فيتل احتياطها ( 112مليار ترميل)،
والمملكة العرتية السعودية ( 252مليار ترميل))Blanchard, 2012: p8 ( .
يجدر اإلشارة أ قطر قد دخلت في شراكات واسعة مر كترى شركات النفط واليان العالمية ستخ ار
اليان المسال حي

تمرل عائدات اليان الذ

يقرر تشكل خاص في سياسة قطر الخارجية ما يقر
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م

 %70م

المحللي

الدخل الحكومي ،ويرى عدد م

القطرية ،على أنها الركينة األولي التي ينطلق م

تأنه يمك

النظر كلى القوة ا قتصادية

خاللها الدور القطر الذ

تنة في منتص

التسعينيات)kinninmont, 2013: p13) .
كتير ،فلقد حققت تقدم اقتصاد استرنائي يتمرل في ارتفاع مستوى الدخل،
لقد تاتت قطر تشهد
كندهار اً
اً
كما أنها استطاعت المحافظة على تقاليدها الرقافية ،وقيمها توصفها دولة عرتية واسالمية ،تعد األسرة
الركينة األسات فيها ،وتق

قطر في ظل هذا ا ندهار في مفترق طرق ،فرروة قطر الوفيرة تقدم فرصاً

متعددة للتنمية ،وتعنن تحديات كتيرة في ل واحد ،وهذا تدوره حتم على قطر أ تختار الطريق األمرل
الذ

يتماشى مر رغتات قيادتها وتطلعات شعتها( .خ ير )202 :2011 ،وفي هذا السياق فقد

شكلت صادرات النفط ،واليان الطتيعي أكرر م نص
دخل للفرد في العالم ،وتحس

عائدات الحكومة القطرية ،وتتمتر قطر تأعلى

صندوق النقد الدولي فال

متوسط دخل الفرد القطر وصل كلى

775527دو ر سنة 2009م 335221 ،دو ر سنة 2010م ،والى  1025915سنة 2011م فيما وصل
متوسط دخل الفرد عام 2012م كلى  1025233دو ر ،وقدر صندوق النقد النمو اإلجمالي للناتا
المحلي القطر

 %17في العام 2010م و %19في العام 2011م ،كما توقر صندوق النقد أ

تسجل المواننة العامة القطرية فائ ا تحوالي  12.7مليار دو ر وأ يستمر هذا حتى العام 2015م.
()Imf, 2012: p2
وم هذا المنطلق

اء على
تخفى انعكاسات هذه القوة ا قتصادية على أداء الدتلوماسية القطرية ،سو ً

مستوى المعونات الموجهة لعدد م الدول والجماعات ،وخاصة دولة فلسطي في سياق تكريت التعاو
والت ام الدوليي  ،أو على مستوى التمريل الدتلوماسي ،واطالق عدد م المتادرات لدعم الحوار تي
الشعو سواء في دائرتها الخليجية أو العرتية ،أو اإلسالمية ،أو الدولية.
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تأسيساً على ما ستق فال ما تحصلت عليه قطر م فوائ

مالية عتر طفرة النفط التي تمرلت في

نيادة األسعار ،وعدم تأرر قطر كسائر دول الخليا والدول األخرى تاألنمة المالية العالمية للدول
الكترى تف ل فوائ ها المالية ،كا العامل ا قتصاد
دتلوماسياً ،حي

هو ما يمرل األسلو

يعد المال عنص اًر داعماً لسياستها الخارجية ،وتاتت تعر

الذ

نجحت فيه قطر

تدتلوماسية المال حي

كرير في معالجة الكرير م األنمات في المنطقة ،عتر المشارير التنموية في الدول العرتية وغير
تقرر اً
العرتية ،وتذل

أصتح العامل ا قتصاد  ،وتقديم العو الماد

لسياستها الخارجية ،حي

تجاونت تذل

العنصر المعو

عجنها العسكر عتر أسلو

نستية ،كونها تدفر تسخاء م أجل الدخول كالع

لقطر والداعم

تتترع هي فيه ولها فيه مينة

سياسي فاعل في كافة الق ايا اإلقليمية( .خ ير،

)232 :2011
ونالحظ أ محددات السياسة الخارجية القطرية تجاه الق ية الفلسطينية ،قد تجلت في التأكيد الدائم
لقطر على دعمها اإلعالمي  ،والسياسي ،وأحيانا المالي ،المتواصل للشع

الفلسطيني في ن اله

المشروع للحصول على حقوقه الوطنية ،واقامة دولته المستقلة ،وعاصمتها القدت الشري .
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 1.1المبحث الثاني
الموقف القطري من القضية الفلسطينية قبل قيام السلطة الفلسطينية(-1911
1991م)
تعتتر الق ية الفلسطينية هي الق ية المركنية للعر والمسلمي  ،وتسعى كل دول األط ار

الذكية فني

نقرر فني المسنارات المتعنددة لهنذه
المنطقة ،والطامحة دوار كقليمية ودولية ،أ يكنو لهنا دو اًر فناعالً وم اً
الق ننية ،لننذا فقنند كانننت قطننر تاريخي ناً مننر الق ننية الفلسننطينية ،ويتننناول هننذا المتح ن
الموق

القطر قتنل انتفا نة 1937م ،ورانيناً الموقن

تالد ارسننة والتحليننل

القطنر منا تعند انتفا نة 1937م ،ولياينة كقامنة

السلطة الفلسطينية.

 1.1.1الموقف القطري قبل انتفاضة 1911م:
تا سننتع ار

التنناريخي للمواق ن

القطريننة م ن الق ننية الفلسننطينية ،نجنند أ قطننر احت نننت العدينند م ن

القيننادات الفلسننطينية فنني تنندايات الرننورة الفلسننطينية ،منننهم عتنند الفتنناح حمننود ،وسننليما الش نرفا ،وسننعيد
المسحال ،ولخري وهم النواة األولى لحركة فتح ،وفي قطر كانت تجتى

نريتة التحرينر ،وكنذل كنشناء

صننندوق ال ننما ا جتمنناعي للفلسننطينيي فنني قطننر ،وهننذا التلنند الوحينند الننذ يوجنند فيننه هننذا الصننندوق
لياية اليوم ،وكانت قطر م أوائل الدول التي تم فيهنا افتتناح مكتن

لمنظمنة التحرينر والنذ تحنول كلنى

سفارة تعد كعال قيام دولة فلسطي في مقتمر الجنائر عام 1933م( .المسحال)233: 1991 ،
أمننا تخصننوص الجاليننة الفلسننطينية فنني قطننر ،فالنهننا تمتعننت تعالقننات مميننة خننالل عهنند األميننر األسننتق
خليفننة تن حمنند لل رنناني ،فكاننت العالقننات مننر األسنرة الحاكمننة والشننع
الفلسننطينية مشننهود لهننا فنني قطننر ،حي ن

القطننر متميننة وكانننت الجاليننة

كننا لهننم دو اًر ترتوي ناً ،وعمراني ناً ،وتنموي ناً فنني جميننر المننناحي،
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ا قتصادية والتعليمية ،ولقد استمرت العالقات القطرية الداعمة للعمنل الفلسنطيني ،وخاصنة حركنة فنتح.
(مقاتلة شخصية مر فيصل أتو شهال)2013/12/23 ،
ويتل عدد أفراد الجالية الفلسطينية في قطر حوالي  100أل

أو ناعاً مريحنة وتننعم

نسمة وهي تعني

تالرعاية الكريمة وتلقى كل ا هتمام م الحكومة هنا ( .يوس )15: 2013 ،
دأتت قطر على دعم الق ية الفلسطينية ،ومناصرتها سواء ع طريق الدعم الماد أو المعنو وعلى
حش نند واس ننتقطا

الن ن أر الع ننالمي ،لمناصن نرة ه ننذه الق ننية وذلن ن ف نني مختلن ن

الدوليننة ،ويننأتي هننذا النندعم فنني صنندارة األهنندا

اللق نناءات ،وا جتماع ننات

الرئيسننية لتحننر قطننر فنني الهيئننات والمنظمننات الدوليننة،

وفنني هننذا اإلطننار جننرت العننادة منننذ حصننول قطننر علننى ا سننتقالل ،علننى أ يرسننل أميننر قطننر ،رسننالة
لأمننم المتحنندة فنني اليننوم العننالمي للت ننام مننر الشننع
نوفمتر م كل عام يح

فيها األمم المتحدة على

الفلسننطيني والننذ يصنناد

 92تش نري رنناني/

رورة تذل الجهود م أجل حل هذه الق نية ،التني

تهدد أم المنطقة والسالم العالمي ،كما تم افتتاح مكت

لمنظمة التحرير الفلسطينية فني قطنر من قتنل

كعال ا ستقالل ،ووفرت له الحكومة القطرية كافة التسهيالت للقينام تواجتاتنه تجناه الق نية الفلسنطينية
على أكمل وجه ،كما منحت أجهنته الموجودة في أر

قطنر جمينر الحقنوق المترتتنة علنى تلن الصنفة

التمريلية( .قنديل)44 :9122 ،
لقنند كانننت الق ننية الفلسننطينية حا نرة فنني السياسننة الخارجيننة القطريننة منننذ اسننتقالل قطننر ،ومرننا ً عل نى
ذل ن مننا قالننه أميننر قطننر سنننة 1971م "المهننم هننو الق ننية الفلسننطينية ،أنهننا ق ننيتنا مرلمننا هنني ق ننية
الفلسننطينيي  ،كنهننا محننور سياسننتنا وعالقتنننا مننر النندول ونح ن عننندما ن ننر مينانيننة التنميننة نحس ن
حسا

أو

التناماتنا تشأ الق ية الفلسطينية"( .الرنتيسي)139 :2013 ،

أك نندت قط ننر و انل ننت من ننذ حص ننولها عل ننى ا س ننتقالل ،وف نني ك ننل مناس ننتة موقفه ننا فيم ننا يتعل ننق تالق ننية
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الفلسننطينية ،وذلن انطالقننا ممننا قننرره الملننو والرقسنناء العننر مجتمعنني فنني مننقتمر القمننة العرتنني الننذ
عقد في مدينة الرتاط في المملكة الميرتية في عام 2294م ،والذ قرر
العرتين ننة المحتلن ننة ،وفن نني الص ن ن

رورة استرداد كل األ ار ني

األول منهن ننا القن نندت الش ن نري  ،واسن ننتعادة الشن ننع

الفلسن ننطيني لحقوقن ننه

المشروعة ،وفي مقدمتها العودة كلى وطنه واقامة دولته المسنتقلة علنى تن ار هنذا النوط وتقرينر مصنيره
تقيادة منظمة التحرير الفلسطينية توصفها ممرله الشرعي الوحيد ،وتعتتر قطر ذل التناماً أدتيناً يتصندر
واجتاتهننا القوميننة ،وتحركاتهننا السياسننية الخارجيننة علننى الصننعيدي اإلقليمنني والنندولي ،ولقنند التنمننت قطننر
تجمير المقررات العرتية األخرى ،والمتعلقة تتحديد الرقية العرتية للق ية( .قنديل)44 :9122 ،

 1.1.1الموقف القطري بعد انتفاضة 1911م:
كتا ا نتفا ة األولى عام 1933م ،أشاد ونير الدولة للشئو الخارجية تقطر فني كلمتنه أمنام الجمعينة
العامنة فني دورتهننا الرالرنة واألرتعنني فني  7تشنري األول /أكتنوتر 1933م ،تا نتفا ننة الفلسنطينية وأكنند
تأييد قطنر لالنتفا نة الفلسنطينية تكنل اإلمكانينات المتاحنة ( .ارجنر كلمنة ونينر الدولنة للشنقو الخارجينة
أمام الجمعية العامنة فني دورتهنا  13تتناري  7تشنري األول /أكتنوتر 1933م) كمنا أكند األمينر القطنر
خليفة ت حمد لل راني ،على الموق

القطر المقيد لالنتفا ة في حديره الصحفي مر جريدة الصتاح

التونسن ننية تتن نناري  15كن ننانو راني/ينن نناير 1939م ،حي ن ن
لالنتفا ننة الفلسننطينية التاسننلة( .انظننر الحنندي

طال ن ن

تمواصن ننلة الن نندعم والمسن نناندة العرتين ننة

الصننحفي لسننمو الشنني خليفننة ت ن حمنند لل رنناني أميننر

قطر ،مر جريدة الصتاح التونسية تتاري )1939/1/15
وم ننر تفج ننر أنم ننة ح ننر الخل ننيا ،وم ننا رافقه ننا من ن أح نندا
تا نحيان للعنراق ،تيينرت المواقن

خطين نرة ،واته ننام منظم ننة التحري ننر الفلس ننطينية

العرتينة والخليجينة تجناه الق نية الفلسنطينية ،وقيادتهنا ممرلنة تمنظمنة

التحريننر الفلسننطينية ،فقنند شننهدت تل ن الفت نرة حالننة م ن التننوتر تنني منظمننة التحريننر الفلسننطينية ،ودول
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الخليا وم تينها قطر ،حي

ُهجر مئات اا

من الفلسنطينيي من دول الخلنيا ،كمنا ُحجن

الندعم

الننذ تتلقنناه منظمننة التحريننر الفلسننطينية م ن تل ن النندول ،وتشننكل عننام فننال احننتالل الع نراق للكويننت أرننر
تشكل كتير وكارري على الق ية الفلسطينية( .صالح)110 :2012 ،
أر ننرت المتيين نرات الدولي ننة ،واإلقليمي ننة فن ني تداي ننة التس ننعينيات عل ننى الق ننية الفلس ننطينية ،حين ن

أ تلن ن

المتييرات تركت أرا اًر مهمة على تطنور ومسنار الق نية الفلسنطينية ،فقند تنوترت عالقنة منظمنة التحرينر
الفلسننطينية مننر الكريننر م ن التلنندا العرتيننة ،تسننت

اتهننام هننذه النندول لمنظمننة التحريننر الفلسننطينية تأنهننا

انحانت للعراق خالل حر الخليا الرانية ،وتذل فقد فقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصداقيتها لدى
هننذه النندول ،والتنني أوقفننت تنندورها كافننة أشننكال النندعم ا قتصنناد لمنظمننة التحريننر الفلسننطينية( .أحمنند،
)30 :2011
وأدى ذل ن كلننى تصنندع فنني العالقننات القطريننة الفلسننطينية ،ولك ن هننذا لننم يننقد كلننى قطننر العالق نات مننر
منظمننة التحريننر الفلسننطينية ،علننى الننرغم م ن كتعنناد تع ن
اإلفرنج نني ،ورين ننا

القيننادات الفلسننطينية م ن قطننر ،مرننل أحمنند

النعننننو  ،وفتحن نني التلعن نناو ولخن ننرو ( .مقاتل ن نة شخص ننية م ننر فيص ننل أتنننو شنننهال،

)2013/12/23
ومننر انطننالق مننقتمر مدرينند وافقننت الكريننر م ن النندول العرتيننة علننى التصننور األمريكنني لعمليننة التفنناو
إلنه ن نناء الصنن نراع العرت ن نني -اإلسنن نرائيلي ،والقا ن نني ت ن ننالتحر ف ن نني اتج ن نناهي  ،كنه ن نناء الص ن نراع العرت ن نني-
اإلسرائيلي ،وقتول فكرة التطتير الكامل للعالقات مر كسنرائيل ،طالمنا أ ذلن سنيحقق تقندم علنى صنعيد
الق ننية الفلسننطينية ،تننل أ دول الخلننيا التنني

ترتطهننا أيننة حنندود مشننتركة مننر كس نرائيل ،وافقننت علننى

المشنناركة فنني أعمننال المننقتمر اإلقليمنني وقتلننت تمتنندأ التفنناو
تع

المتاشننر مننر كسنرائيل ،لحرهننا علننى كتننداء

وتناء على ذل تكو كسرائيل قد حققت هد
المرونة م جانتها.
ً
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التطتينر منر األطن ار

العرتينة

ذات الصننلة ،ونجحننت فنني تشننجير األط ن ار

التنني لننيت لهننا حنندود مننر ا حننتالل علننى كقامننة عالقننات

سياسية واقتصادية( .نعر )72 :2011 ،
وفنني هننذا المجننال يشننير التاح ن
تتع ننها الننتع

أ القننانو النندولي ،وق ن اررات األمننم المتحنندة القا ننية تنناعت ار

وفننق متننادئ التعنناي

السننلمي والسننلم واألم ن النندوليي ،

النندول

تلنننم النندول تالقامننة عالقننات

دتلوماسية أ و تطتير العالقات تي الدول ،تاعتتار أ هذه األمنور تقنر فني خاننة السنيادة الوطنينة للندول
صاحتة العالقة.
ك ننا اتف نناق ا عتن ن ار

اإلسن نرائيلي – الفلس ننطيني المتت ننادل ،واتف نناق كع ننال المت ننادئ ال ننذ توص ننل كلي ننه

الطرفن ننا فن نني أوسن ننلو ،فن نني  13أ /أغسن ننطت1993م ،تداي ن ننة اإلعن ننال ع ن ن تأسن ننيت واقامن ننة الس ن ننلطة
الفلسننطينية ،وتشننكيل سننلطة حك ننم ذاتنني انتقاليننة ،حين ن
تختل
حي

دخننل الشننرق األوس ننط مرحلننة تاريخيننة جدي نندة،

تماماً ع تل التي عاشتها شعو المنطقة خالل العقود الما ية( .نوفل)2 :1992 ،
انتقل مركن رقل العمل الفلسطيني كلى األ ار ي الفلسطينية تموج

تل ا تفاقينات ،وأُنشنئت تننى

ومقسسات ،وسلطات جديدة أخذت تحل محنل مقسسنات النظنام السناتق فني عهند ا حنتالل اإلسنرائيلي.
(هالل)71 :1993 ،
وعلى الرغم م أ قطر كانت دائماً تقكد أمام األمم المتحدة ،وفي األحادي
دعم الق ية الفلسطينية ،وحق الشع

الصحفية لمسئوليها على

الفلسطيني في تقرير مصيره ،ك أنه منر تندء عملينة السنالم تني

العر واإلسنرائيليي  ،وتوقينر اتفناق الحكنم النذاتي الفلسنطيني ،وتوقينر اتفناق واى تالنتيشن  ،كاننت قطنر
م أوائل الدول العرتية التي سارعت للتطتير مر كسرائيل ،وشهدت العالقات القطرية-اإلسرائيلية نخماً
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كتي ن اًر وخط نوات تطتيعيننة متس نارعة ،حي ن

تنندأت الشننركات اإلس نرائيلية ا سننترمار فنني قطننر والنندخول فنني

عالقات تجارية واقتصادية معها*( .الشرعة)231 :2003 ،
ويرى حاتم قنديل أ قطر حاولت أ تكو شريكاً فاعالً في مفاو ات السالم الفلسطينية -اإلسرائيلية،
وهو ما أدى كلى أ تعمق قطر عالقاتها مر الجان

اإلسرائيلي ،غير أ المحاو ت القطرية ورغم

اتخاذها العديد م الستل الترجماتية ،لم ِ
تقت تجديد على صعيد الق ية الفلسطينية وانما أدت كلى
تقار قطر كسرائيلي ،وهو ما يرير الكرير م عالمات ا ستفهام حول مآر قطر م لع

حدو

دور محور في الق ية الفلسطينية ،حي
يك

لم تستفد األخيرة م السياسات القطرية ،أو تمعنى لخر لم

لقطر تأرير وا ح وجلي سوى مساندتها اإلعالمية ،وفي تع

األحيا

المادية للق ية

الفلسطينية( .قنديل)73 :2011 ،
كمنا تظهنر العالقننة المرينرة للجندل تنني قطنر واسنرائيل ،فنني الرغتنة القطرينة فنني الظهنور كننعيم تنني
العر  ،ومنر ذلن يالحنظ أ محاولنة الحفناظ علنى هنذه العالقنات الصنعتة ،هنو مطلن

منطقني ل نما

األمن  ،وايجاتينة العالقنات الخارجينة منر الندول خنار العنالم العرتني واإلسنالميBarakat, 2012: ( .
)p11
ويعتقد عدد م الختراء األمريكيي أ تع
كس نرائيل ،حي ن
*

يص

قننال الختيننر األمريكنني فنني شننئو الشننرق األوسننط (روتننرت سننتفالو) :أ تع ن

الدتلوماسي اإلسرائيلي سامي ريفيل في كتاته "قطر واسرائيل مل

تحاول تحقيق مكاس
لجذ

التلدا العرتينة ،تحناول كقامنة ننوع من العالقنة تينهنا وتني

اقتصادية أكرر منها سياسية في عالقاتها تتل أتي  ،حي

النندول

العالقات السرية" العالقات القطرية اإلسرائيلية ،أ قطر كانت
تأتي ا تصا ت المتالحقة مر كسرائيل كجنء م جهود قطر

ا نتتاه العالمي كل ى مشروعها ال خم لتحويل اليان كلى سائل ،والمشروع الذ

كانت تخطط له لتنمية حقول اليان تالنشاء المدينة

الصناعية في رأت ف لتطوير أكتر حقل غان طتيعي في العالم تحت التحر ،ويقدر حجمه احتياطيه تن 15تريليو متر مكع  .حي
الكريرو في قدرة دولة صييرة ،مرل قطر ،على تنفيذ مرل هذه المشروعات ال خمة تست

شك

ا سترمارات الهائلة المطلوتة لتنفيذه ،وا تفاقات

طويلة المدى المطلو كترامها مر الجهات المستهلكة .ك افة كلى ذل  ،كانت أسعار النفط في ذل الوقت منخف ة للياية ،وتلقي تظاللها على
الجدوى ا قتصادية للمشروع
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العرتينة تريند فنني هنذه المرحلننة كدخنال كسنرائيل كالعن

رئيسنني متاشنر ،وعلننى المكشنو

فنني لعتنة تنوان

القوى والخالفات فيما تينها ،وا ما نراه ليت ك سنوى مقدمنة لموجنة سيشنهدها الشنرق األوسنط الجديند،
تتمرل في قيام الدول العرتية تتناء تحالفات تمستويات مختلفة تينها ،وتي كسرائيل تستخدمها هذه الدول
لمسنناعدتها فنني ص نراعاتها وخالفاتهننا ،ويرجننر (سننتفالو) هننذه الظنناهرة كلننى حقيقتنني ( .حسنني :2001 ،
:)13-17
 .1أ كسرائيل هي القوة المهيمنة فني المنطقنة ،والقنادرة علنى تنرجيح مين ان القنوى تني دولنة عرتينة

ند

أخرى.
 .2أ الكرينر من الندول العرتينة تندر  ،أ مفتاحهنا كلنى واشننط موجنود فني أحينا كرينرة فني كسنرائيل،
وتالتالي على تل الدول أ تحس عالقتها مر كسرائيل ما أمك  ،لت م عالقة سلسة مر واشنط
القوة العظمى الوحيدة المتتقية في العالم ،وهذا ما فعلته قطر.
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 1.1المبحث الثالث
السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفلسطينية من قيام السلطة
الفلسطينية عام  1991إلى عام 1221م
اتسمت العالقات تي قطر وفلسطي على مر السنوات الما ية تالتجاذ

وعدم ا ستقرار ،حي

كانننت تحكمهننا المصننالح ،والعالقننات الدوليننة ،خاصننة المصننالح القطريننة ،فحت نى منتص ن

التسننعينيات

كانت مكانة قطر في الوعي السياسي لمعظم الفلسطينيي  ،تعكت حجمها وتعدادها السكاني ال ئيلي .
()Rabbani, 2012: p45
وكانت سياسنتها تحندد عن طرينق المملكنة العرتينة السنعودية ،وتعن

القنوى اليرتينة ،كمنا كاننت المكنا

الننذ أقننام فيننه أحنند قننادة حركننة فننتح (محمننود عتننات) عالقننات مننر العائلننة الحاكمننة ،ع ن طريننق كقامتننه
هنا منذ الخمسينيات ودوره في الخدمة المدنية في قطر.
وقد انتقدت قطر كسرائيل حي افتتحت نفقا أسفل حائط التراق في أيلول/ستتمتر عام 1992م ،لكنها لنم
تقنناطر كس نرائيل وظلننت تنندعو المسننئولي اإلس نرائيليي فنني أ محفننل دولنني يعقنند فنني قطننر ،تننالرغم م ن
تجميد عملية السالم تي العر واسرائيل( .قنديل)12 :2011 ،
وقنند ظهننرت تدايننة العالقننات الفلسننطينية القطريننة مننر حركننة حمننات فنني عننام 1993م ،حنني تننم اسننتقتال
الشنني احمنند ياسنني مقسننت حركننة حمننات وقائنندها فنني قطننر فنني شننهر نيسننا /اتريل ،عننندما كننا فنني
طريقه إلجراء نيارة تاريخية كلنى طهن ار  ،تعند وقنت قصنير من كطنالق سنراحه من السنجو اإلسنرائيلية،
وتم استقتال الشي ياسي في الدوحة استقتا ً رفير المستوى ،تل قام أمير قطر الساتق تنيارة الشي في
غرفتننه فنني فننندق شننيرتو الدوحننة وسننط تيطيننة كعالميننة

ننخمة( .قنننديل )11 :2011 ،ك أ تننرون

الدور القطر على الساحة العرتية تشكل عام ،والساحة الفلسطينية تشكل خاص كا فني عنام 1999م
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لتلع

دور المصلح ،فقد قامت قطنر تاسنتقتال قينادات حركنة حمنات ،ورحتنت تهنم فني قطنر تعند أ تنم

طردهم م األرد .
م ن جهننة أخننرى وقفننت قطننر كلننى جان ن

الشننع

الفلسننطيني كتننا ا نتفا ننة الفلسننطينية الرانيننة عننام

2000م واس ننتنكرت قط ننر ا عت ننداءات اإلسن نرائيلية عل ننى الش ننع
الموق

الفلس ننطيني ،وات ننح ذلن ن من ن خ ننالل

القطر من فشنل مجلنت األمن فني كصندار قنرار لتنوفير حماينة دولينة وارسنال منراقتي دوليني ،

ك ننا تمرات ننة رس ننالة خاطئ ننة إلسن نرائيل لالس ننتمرار ف نني سياس نناتها العدواني ننة( .مرك ننن المعلوم ننات ال ننوطني
الفلسطيني)2001،
أم ننا عل ننى ص ننعيد ال نندعم السياس نني والم نناد للس ننلطة الفلس ننطينية ،فق نند واص ننلت قط ننر خ ننالل ه ننذه الفتن نرة
اتصننا تها مننر السننلطة الفلسننطينية ،ففنني أيلول/سننتتمتر 2001م وجننه األميننر القطننر حمنند ت ن خليفننة
رسالة خطية كلى الرئيت الفلسطيني ياسر عرفات ،أكد خاللها على دعنم قطنر المطلنق لصنمود الشنع
الفلس ننطيني أم ننام ا عت ننداءات اإلسن نرائيلية ،م ننر تت ننرع قط ننر تقيم ننة خمس ننة مالين ني دو ر أمريك نني دعمن ناً
لصمود الشع

الفلسطيني( .مركن المعلومات الوطني الفلسطيني)2001 ،

وم ن جهننة أخ نرى وت نرغم ا نتقننادات التنني وجهتهننا الدوحننة إلس نرائيل عل نى خلفيننة ا نتفا ننة الرانيننة التنني
اندلعت عام 2000م ،فال الدوحة لم تيلق مكت

التمريل التجار اإلسرائيلي ،ك تعد

يوط كتيرة م

المملكة العرتية السعودية واي ار حتنى يقنتال المشناركة فني قمنة منظمنة المنقتمر اإلسنالمي النذ كاننت
ترأسه الدوحة ،في مفارقة غريتة تدعو للتوق

لتصور شنكل العالقنات تني كين ار وقطنر ،لكن يتندو أ

كسرائيل تفهمت التوجه القطر (المنفتح) واستوعتت أ المواق
عن

القطرية المتشددة كنائها كنما هي ناجمة

ننيوط من المحننيط العرتنني واإلسننالمي للدوحننة ،ولهننذا سنناندتها فنني الحصننول علنى مقعنند تمجلننت

األم ن (حنني كانننت ع نوا غيننر دائننم خننالل عننامي 2002م و2007م ع ن قننارة لسننيا) ،لك ن السياسننة
القطرية ظلت متأرجحة ،ولم ُترق إلسرائيل في كرير م الق اررات التي أصدرها المجلت ،وحتى للو يات
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المتحدة األمريكية ،وذل في ملفات الحر اإلسرائيلية علي لتنا  ،والترناما الننوو اإلي ارنني ،والتحقينق
في اغتيال رفيق الحرير ( .سليما )2009 ،
الرحل ياسر عرفات لع
وخالل حصار الرئيت ا

الونرء ،ونير الخارجية القطر الشي حمد ت
ا
رئيت

ورء الكواليت في ف الحصار ع مقر الرئيت الفلسطيني ياسر عرفات في
دور مهما ا
جاسم لل راني ،ا
ارم ام خالل عملية الدرع الواقي في رتير 2002م ،في حي أنه على الجان
أ حر فني مقاتلنة نظنرائهم اإلسنرائيليي  ،والسنماح لمكتن

األخنر لنم يجند القطرينو

ا تصنال اإلسنرائيلي فني الدوحنة تا سنتمرار

في عمله تعد أ تم كغالقه رسمياً مرتي قتل ذل ( .الرنتيسي)111 :2013 ،
ك المتتتنر للسياسنة الخارجيننة القطرينة يننرى أ قطنر ،وخنالل السنننوات الما نية اسننتطاعت التنوان تنني
سياسننتها تجنناه الق ننية الفلسننطينية ،وتنني المحافظننة علننى عالقتهننا مننر كسنرائيل ،وعتننر النندعم األميركنني
الوا ح ،وأ تلع

دو اًر يمك القول كنه األكرر لفتاً لالنتتناه علنى السناحة العرتينة ،كمنا يمكن القنول أ

مصالح قطر وطمنوح قيادتهنا السياسنية،

يمكن تحقيقنه تا عتمناد علنى المقومنات القطرينة المتوا نعة

والتي تتمرل تحجنم جي ارفني صنيير ،وعندد سنكا

ي ناهي سنكا أحند العواصنم الصنيرى فني العنالم،

وقدرات عسكرية محدودة لم تأهلها حتى لتأمي حماية مواطنيها تنفسها ،لقند أكند اليننو الع ارقني للكوينت
ننع

وهشاشننة دول الخلننيا وأقنننر األميننر القطننر تننأ الو يننات المتحنندة األمريكيننة هنني وحنندها القننادرة

والمسننتعدة لتننوفير األم ن النهننائي لننتالده ،وتالتننالي اتتعنندت قطننر ع ن ا عتمنناد التقلينند علننى المملكننة
العرتية السنعودية ،وأقامنت عالقنات عسنكرية متاشنرة منر الو ينات المتحندة األمريكينة كحلين

كسنتراتيجي

لتأمي مصالحها ،في المقاتل اعتمدت الو يات المتحدة األميركية على قطر في تأدية دور حيو ومهم
لحماي ننة المص ننالح األميركي ننة ف نني المنطق ننة ،وق نند جن نندت الو ي ننات المتح نندة األمريكي ننة ال نندعم األميرك نني
المطل ننو  ،ل نندعم سياس ننة قط ننر الخارجي ننة ،فحظي ننت قط ننر تفرص ننة توطي نند العالق ننة م ننر كاف ننة الالعت نني
السياسيي في المنطقة ،وحققت أهمية كقليمية ،وأصتحت عتاً مهماً على مستوى السياسة الدولية.
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وهذا يدلل على انسجام السياسة الخارجية القطرية مر المصالح األمريكية في المنطقة.
على أ حال وتناء على ما ستق لم يك لقطنر دور محنور أو تنأرير وا نح علنى الق نية الفلسنطينية
قتننل ع ننام 1111م ،حين ن

ل ننم تس ننتفد الق ننية الفلسننطينية من ن ال نندور القط ننر س ننوى تعن ن

الماليننة ،والمسنناندة اإلعالميننة .وهننذا مننا يرتننت فر ننية التاح ن

المتعلقننة ت ننع

المس نناعدات

دور السياسننة الخارجيننة

القطرية تجاه الق ية الفلسطينية قتل عام 1111م
جدول رقم ()1
المساعدات من الدول العربية إلى السلطة الفلسطينية حسب االلتزامات والمدفوعات من عام
1001-1111م بالمليون دوالر
اجمالى

نسبة المدفوعات

المدفوعات

إلى االلتزامات
%91

م

الدولة

اجمالى التعهدات

.5

المملكة العرتية السعودية

511.155.5.3

51..115.551

.1

اإلمارات العرتية المتحدة

311.99..515

315..11.339

%99

.1

الكويت

139.11..113

139.11..113

%111

.5

قطر

1.9.513.511

1.9.513.511

%111

المصدر(عبد الكريم)11: 1010،
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الفصل الثالث

السياسة اخلارجية القطرية جتاه القضية
الفلسطينية يف الفرتة بعد عام 2002م

 1..املبحثثث األول :املوقثثف القطثثري جتثثاه زثثوز راثثة الثثاا با نت ابثثات

التشريعية عام 2002م

 1.1املبحث الثاني :السياسة اخلارجية القطرية جتاه ا نقسام الفلسثطيني

يف زيران/يونيو 2007م واحلصار على قطاع غزة.

 1.1املبحث الثالث :السياسة اخلارجية القطرية وجهود املصثاحلة الوطنيثة
الفلسطينية.
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 1.1المبحث األول
الموقف القطري تجاه فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام 1221م
تُعد ا نتخاتات الفلسنطينية التشنريعية التني جنرت فني  25كنانو رناني /ينناير 2002م الرانينة مننذ العنام
1992م ،حي

كا م المفتر

كجراء هذه ا نتخاتات في مطلر عام 2000م ،ولكنها تعطلت تست

ان نند ع ا نتفا ننة الراني ننة (األقص ننى) وظ ننرو

ا ح ننتالل ،وف نني كع ننال الق نناهرة ف نني 17لذار /م ننارت

2005م ،تم ا تفاق تي كافة الفصائل الفلسطينية ،وتح نور رئنيت السنلطة الفلسنطينية محمنود عتنات
على كجنراء ا نتخاتنات التشنريعية فني تمنون /يولينو من العنام نفسنه ،ك أ ا نتخاتنات قند تأجلنت حتنى
كانو راني /يناير 2002م( .مركن دراسات الشرق األوسط)3 :2002 ،
شكلت ا نتخاتات التشريعية الفلسطينية الرانية عام 2002م تحو ً كتي اًر في النظام السياسي الفلسطيني،
تنجنناح حركننة حمننات تيالتيننة مقاعنند المجلننت التش نريعي ،حي ن

كننا لتل ن ا نتخاتننات لرننا اًر وتفنناعالت

عميقة ،كذ كشفت ع المشناكل الموجنودة فني النظنام الفلسنطيني( .يوسن  )1 :2009 ،حين

كنا فنون

حركننة حمننات فنني ا نتخاتننات التشنريعية الفلسننطينية عننام 2002م ،مفاجننأة كتينرة لجميننر األطن ار

علننى

السنناحة الفلسننطينية والسنناحة العرتيننة ،واإلقليميننة ،والدولينة ،فقنند كننا فننون حركننة حمننات فنني ا نتخاتننات
التشنريعية نهايننة مرحلننة وتدايننة مرحلننة أخننرى جدينندة ،فقنند نجحننت حركننة حمننات فنني تحقيننق فننون سنناحق
تيالتيننة مقاعنند المجلننت التشنريعي ( )71مقعننداً فنني انتخاتننات ديمقراطيننة حنرة وننيهننة ،األمننر الننذ شننكل
صدمة كتيرة لقوى النظام السياسي الفلسطيني ،م سلطة ومعار نة ومنظمنات مجتمنر مندني ،وتتايننت
ردود األفعال على تل النتائا ،فهنا من اعتترهنا صندمة كتينرة للديمقراطينة تصنعود التينار اإلسنالمي،
وهنا م اعتترها انتخاتات ننيهة نجح فيها م أراده الشع ( .عتد الهاد )93 :2002 ،
وقد أعرتت قطر ع دعمها لنتائا ا نتخاتات الفلسطينية الرانية عام 2002م ،م خالل تهنئة األمينر
حمنند ت ن خليفننة لل رنناني أميننر قطننر ،كنالً م ن رئننيت السننلطة الفلسننطينية محمننود عتننات ،وخالنند مشننعل
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رئننيت المكتن

السياسنني لحركننة حمننات تنتننائا ا نتخاتننات( .الجنينرة نننت )2002 ،مقكننداً علننى

دعم حركة حمات ،المكلفة تتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة عق

ننرورة

فونها في ا نتخاتات الفلسطينية.

(وكالة معا اإلختارية)2002 ،
ورأى القطريو أنهم يتعاملو مر الطر الذ يختاره الشع  ،وهم يرو أنه ينتيي أ تعطنى الفرصنة
لحركنة حمنات كونهنا جناءت عتنر انتخاتنات ديمقراطينة ،وينرى عندد من المتناتعي أ قطنر تندعم حركنة
حمننات أكرننر من حركننة فننتح ،لكن القطريننو ينندعو أنهننم يتعنناملو مننر الجميننر من مسننافة واحنندة ،و
يدعمو فصيالً أو تنظيماً كنما يدعمو خيارات الشع
من ن جانت ننه ي ننرى ص ننالح ني نندا

*1

أ الموقن ن

الفلسطيني( .الرنتيسي)111 :2013 ،

القط ننر من ن ا نتخات ننات الفلس ننطينية ج نناء مرحتن ناً ته ننذه

ا نتخات ننات تيي ننة كدخ ننال حرك ننة حم ننات العملي ننة السياس ننية ،وجره ننا كل ننى منظم ننة التحري ننر الفلس ننطينية،
وادماجه ننا ف نني النظ ننام السياس نني الفلس ننطيني ،وتالت ننالي كمكاني ننة تطويعه ننا( .مقاتل ننة شخص ننية م ننر ص ننالح
نيدا )2013/12/22،
وكانننت تنندايات النندعم القطننر الحقيقنني والقننو لحركننة حمننات ،تتقننديم المسنناعدات الماليننة للحركننة والتنني
قنندرت ت ن ن  50ملي ننو دو ر ،تع نند فننون حرك ننة حم ننات ف نني ا نتخاتننات التش ننريعية الفلس ننطينية تداي ننة ع ننام
2002م ،وتشكيلها الحكومة الفلسطينية.
وعلى صعيد أخر فقد قادت قطر متادرات عديدة تي حركة حمنات ،والعديند من الندول التني
مر الحركة ،حي

ذه

تتعامنل

ونير خارجية قطر حمند تن جاسنم كلنى األرد  ،والتقنى تالملن عتند ام الرناني،

وحمل معه متادرة كعادة العالقات تي األرد وحركة حمات*( .2الدجني)90 :2010 ،

*1
*1

ع و المكت

السياسي للجتهة الديمقراطية .

أشارت المصادر كلى أ " الوساطة تهد

كلى كحدا

حالة م ا نف ار في العالقة كرر كتعاد األرد لقادة حركة حمات في العام 1999

كلى قطر  ،وأشارت تل المصادر كلى أ الحكومة األردنية لم تتحفظ على نيارة وفد الحركة ،ك أنها اشترطت استقتال رئيت المكت
خالد مشعل كقائد فلسطيني ألحد الفصائل الفلسطينية "
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السياسي

واسننتم ار اًر للمتننادرات القطريننة ،سننعت قطننر تعنند فننون حركننة حمننات تا نتخاتننات التشننريعية عننام 2002م،
كلننى كيجنناد مفاو ننات متاش نرة تنني حركننة حمننات وتنني الجان ن

اإلس نرائيلي*( .1وكالننة مع ناً اإلختاريننة،

)2002
وتحركننت الدتلوماسننية القطريننة ممرلننة تننونير خارجيتهننا الشنني حمنند ت ن جاسننم مننر األمريكننا إلقننناعهم
تجدوى ا نفتاح علنى الحكومنة الجديندة ،التني شنكلها كسنماعيل هنينة ومننح الفرصنة للفلسنطينيي تتفعينل
ديمق نراطيتهم الولينندة ،ويتنندو أ ونيننر الخارجيننة القطننر قنند نجننح فنني كقننناع وني نرة الخارجيننة األمريكيننة
كوننندلي ان اريننن ،تأهميننة مسنناعيه لجمننر طرفنني المعادلننة الفلسننطينية حركتنني فننتح وحمننات علننى ترننناما
سياسي يمك القتول ته فني المحافنل الدولينة ،وكمتنادرة حسن نينة لندخول حركنة حمنات ملعن

السياسنة

والتواصل معها تما يخدم تحقيق السالم تالمنطقة( .يوس )23 :2013 ،
كمننا سننعت قطننر جاهنندة م ن أجننل تقري ن

وجهننات النظننر تنني حركننة حمننات والسننلطة الفلسننطينية تقيننادة

رئيت السلطة الفلسطينية محمود عتات ،والوصول كلنى صنيية لتشنكيل حكومنة وحندة وطنينة*( .2وكالنة
األنتاء القطرية)1111 ،
أ نتائا ا نتخاتات التشريعية عام 2002م ،كانت هي الفرصة السانحة لدخول السياسنة

ويرى التاح

الخارجية القطرية كلى الساحة الفلسطينية ،وذل
التوقعن ننات والتكهنن ننات ،حي ن ن
الفلسننطينية ،مسننتيلة تع ن

*1

حي

*.

أظه ن ننرت هن ننذه ا نتخاتن ننات قن نندرة حرك ن ننة حمن ننات وتأريرهن ننا علن ننى الس ن نناحة
جوان ن

الفسنناد التنني استشننرت فنني أجه ننة ومقسسننات السننلطة الفلسننطينية،

كشفت ع ذل ونيرة الخارجية اإلسرائيلية الساتقة  ،تسيتي لفني ،حي

فتراير 1111م ،وعر
تأنه

حتواء حركة حمات تعد نتائا ا نتخاتات التني قلتنت

يوجد ما نتتاح

كشفت أ دتلوماسيا قطرياً اتصل تها وهي في واشنط  ،فى

أ تكو تالده وسيطا تي كسرائيل وحمات لعقد هدنة طويلة األمد ،وقالت كنها رف ت العر
فيه مر هذه الحركة وليست هنا أر ية مشتركة تيننا

أو ح الشي حمد ت جاسم ت جتر لل راني النائ

األول لرئيت مجلت الونراء ونير الخارجية القطر انه تم خالل لقائه في غنة تتاري

 1111/11/9م مر الرئيت الفلسطيني محمود عتات والسيد كسماعيل هنية رئيت الونراء التحد
كما أكد انه تم تقري
فلسطينية وحس

على الفور معللة ذل

الهوة تي الطرفي ولكنه أشار كلى انه توجد أط ار

أخرى تحتا كلى أ تتار ذل أ الهد

ولك حكومة فلسطينية معتر تها دوليا ورفر الحصار الخارجي عنها.
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حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية،
ليت تشكيل حكومة

تاإل افة كلى

ع

هذه المقسسات نتيجة ال رتات المتالحقة لها م قتل ا حتالل اإلسنرائيلي ،تلن

ال رتات التي كانت نتيجة لصواري حركة حمات على الجان

اإلسرائيلي ،في ظل الفترة التي حكمت

فيها السلطة الفلسطينية.
كم ننا أ التن نناغم ف نني السياس ننة األمريكي ننة ،واإلسن نرائيلية تج نناه الق ننية الفلس ننطينية كذا كن ننا نتح نند

تلي ننة

مننر رئ ننيت

الحسنناتات السياسننية ،سنناهمت متاش نرة ف نني فننون حركننة حمننات م ن خ ننالل رف ن

التفنناو

السننلطة الفلسننطينية محمننود عتننات ،والحيلولننة دو تحقيننق فوائنند ملموسننة للشننع

الفلسننطيني( .الواديننة،

)120 :2009
ويالحظ هنا أ العالقات تي قطر وحركة حمات ،قد توطدت أكرر تعد فون الحركة في انتخاتنات عنام
2002م ،حي ن

أدى ذل ن كلننى دخننول وخننرو مسننئولي حركننة حمننات م ن الدوحننة تصننورة دائمننا وتحريننة

تامة ،ويمارسو فيها تع

األنشطة السياسية.
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 1.1المبحث الثاني
السياسة الخارجية القطرية تجاه االنقسام الفلسطيني في حزيران/يونيو
1221م والحصار على قطاع غزة
شهدت الساحة الفلسطينية في السادت م حنين ار  /يونينو عنام 2007م ،أحنداراً تعتتنر هني األدمنى فني
تاري الن ال الفلسطيني ،حي

أدت تل األحدا

كلى وجود حالنة من ا نقسنام السياسني وا جتمناعي

تي شطر الوط *.
ورغنم أ هننذا ا نقسننام

يعتتننر هنو المنرة األولنى فنني الصنراع النداخلي تنني األطيننا

رتم ننا يعتت ننر ه ننذه المن نرة األص ننع

ف نني ت نناري ش ننع

الفلسننطينية ،لكننه

فلس ننطي  .فمن ننذ عشن نرينات الق ننر الما نني ش ننهدت

فلسننطي حالننة م ن ا نقسننام السياسنني ،تنني تيننارات ،وجماعننات فكريننة ،ورقافيننة ،ون ننالية داخننل كطننار
الحركننة الوطني ننة ،تخلله ننا موجننات من ن الصن نراع والخننال

السياس نني .وف نني رالرينيننات ذات الق ننر ر ننارت

الخالفات والصنراعات منا تني (المجلسنيو ) المنوالي للمجلنت اإلسنالمي األعلنى ،والمعار ني لهنم فني
العمن ننل السياسن نني الفلسن ننطيني ،ومن ننر صن ننعود العمن ننل الن ننوطني الفلسن ننطيني ،ومن ننر نشن ننأة منظمن ننة التحرين ننر
الفلسطينية ،ظهرت مجموعة م التيارات الوطنية المختلفة التني تونعنت من أقصنى اليمني كلنى أقصنى
اليسار ،والتي تونع تينها النات حس
حتننى

ظروفهم وعالقاتهم؛ نتا عنها الكرير م الخالفنات وا ختالفنات

ننم الفصننيل الواحنند ،رننم تعنند ذل ن نشننأت وامتنندت مننا تسننمى تن ن (التيننارات اإلسننالمية) (اإلسننالم

السياسي) في فلسطي  ،ودارت واشتدت الخالفات تني التينارات التاريخينة (الوطنينة) والتينارات الصناعدة
في العمل السياسي الفلسطيني( ،اإلسالمية على وجه الخصوص)( .توما)13 :1931 ،
وتع ند ا نقسننام السياسنني فنني منتص ن

عننام 2007م ،وانف نراد حركننة حمننات تقطنناع غ ننة ،قامننت كس نرائيل

تتشننديد الحصننار واإلغننالق والعنندوا عل نى قطنناع غننة واتتنناع سياسننة العقوتننات الجماعيننة والفرديننة ،ممننا
*

تل حصيلة القتلى في أحدا

ا نقسام .حوالي  111قتيال و 511جريح تع هم حالتهم خطيرة(الهيئة الفلسطينية لحقوق المواط .)1111،
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كنا لنه تنأريرات تالينة الخطنورة علنى جمينر األصنعدة السياسنية ،وا قتصنادية ،وا جتماعينة ،والصننحية،
وحول حياة المواطني في قطناع غننة كلنى و نر أكرنر تقسنا ،كذ اندادت معند ت الفقنر ،وارتفعنت نسن
التطال ننة ،وسن نوء التيذي ننة ،وارتفع ننت األس ننعار تش ننكل غي ننر مس ننتوق ،واندادت مع نند ت الت ننخم( .معه نند
السياسات ا قتصادية الفلسطيني(مات))2 :2013 ،

أتحا

كما مارست اإلدارة األمريكية أقصى أنواع ال يوط السياسية ،وا قتصادية ،والدتلوماسنية علنى حكومنة
حركننة حمننات ،وفر ننت عليهننا حصننا اًر طننال كننل مقسسنناتها ،و ننيطت علننى كريننر م ن النندول العرتيننة
واليرتية لمقاطعة حكومة حركنة حمنات ،وتننا ًء علينه واجهنت الحركنة والحكومنة حصنا اًر خانقناً تنأررت تنه
حركة حمات وكل الشع
على الشع

الفلسطيني في قطاع غنة ،والهد

تالشروط الدولية ،وا عت ار
ا عت ن ار

الفلسطيني كلى جانتها ،أل الحصار لنم يفنر

علنى حركنة حمنات فقنط تنل

م هنذا الحصنار هنو حمنل حركنة حمنات علنى القتنول

تالسرائيل وتشروط اللجنة الرتاعينة ،أل حركنة حمنات أعلننت موقفهنا تعندم

تالسن نرائيل ،وتننأ المقاوم ننة ه نني الطريننق للوص ننول كل ننى الدولننة الفلس ننطينية( .الوادي ننة:2009 ،

)113
لقد كا الموق

القطر تجاه ق ية الحصار علنى قطناع غننة ،أكرنر فاعلينة فني رفن

والعمل على كسره ،ولقد أفادت قطر م عالقاتها الدولية المتواننة في فنتح ملن

الحصنار،

الحصنار دوليناً ،وعندم

طيه في أد ار النسيا ( .التقرير ا ستراتيجي)319 :2009 ،2003
ك الننناظر للسياسننة القطريننة خننالل األعنوام السنناتقة ،يجنندها فنني ظاهرهننا تقن
المواقن ن

وتشننكل كتيننر كلننى جانن

الفلس ننطينية ،وتمي ننل كل ننى تحقي ننق المص ننالحة الوطني ننة الفلس ننطينية ،من ننددة تالع نندوا والحص ننار

اإلس نرائيلي المتكننرر علننى الشننع

قنندمت الكريننر م ن النندعم المنناد للفلسننطينيي فنني

الفلسننطيني ،حي ن
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قطنناع غ ننة( .*،صننحيفة الشننرق القطريننة )2009 ،ك أنهننا فنني تاطنهننا كانننت تحمننل الكريننر م ن األتعنناد
والمصالح القطرية ،من خنالل محاولنة قطنر كرتنات وجودهنا فني السناحة العرتينة ،من خنالل التندخل فني
الشأ الفلسطيني تاعتتاره األكرر حساسية على الساحة العرتية في ذل الوقت.
وكانت الدوحة هي م سارعت للدعوة كلى قمة عرتية طارئة ،لمناقشنة العندوا اإلسنرائيلي علنى قطناع
غنة أواخر سنة 2003م ،ومطلر سنة 2009م ،أُطلق عليها اسنم (قمنة غننة الطارئنة) وأعلننت فني القمنة
كسنهامها تمتلن  250ملينو دو ر إلعننادة كعمنار قطناع غننة( .التقرينر ا سنتراتيجي الفلسننطيني ،2009
)122 :2010
وف ني ردهننا علننى ا عتننداء علننى أسننطول الحريننة فنني حني ار /يونيننو 2010م ،الننذ كننا متوجه ناً لكسننر
الحصننار علننى قطنناع غننة ،طالتننت قطننر ت ننرورة رفننر الحصننار عن قطنناع غننة ،وو ننر لليننات محننددة
لف الحصار ،تعد ا عتداء الدمو على قافلة أسطول الحرية*( .صحيفة العر القطرية)2010 ،
وفي خطوة تعتتر الساتقة األولى لمسئول رسمي عرتي منذ ا نقسام الفلسطيني عام 2007م ،قام الشي
حمنند تن خليفننة لل رنناني أميننر قطننر فنني تشنري األول /أكتننوتر 2012م تنيننارة قطنناع غننة ،حين

تعتتننر

هذه النيارة تحديا للحصنار اإلسنرائيلي ،وتداينة لكسنر الحصنار علنى قطناع غننة ،ومن ناحينة أخنرى فنال
هذه النيارة ساهمت في تقديم الدعم الكرير لقطاع غنة المدمر تعد العندوا اإلسنرائيلي علنى قطناع غننة،
حي

*

أ الحكومة القطرية قدمت م خنالل هنذه النينارة الندعم المناد إلعنادة كعمنار قطناع غننة ،حين

أشار الشي حمد ت جاسم ت جتر أل راني رئيت مجلت الونراء ونير الخارجية القطر في قمة الدوحة عام 1119م أ الجريمة التشعة

التي ارتكتتها كسرائيل في قطاع غنة كا هدفها تحطيم كرادة الشع
الهد
للوقو

الفلسطيني والنيل م مقاومته وصموده وا عا

عنيمته ك أ ذل

لم يتحقق فتقي الصمود الفلسطيني تف ل مقاومته التاسلة ترغم االة العسكرية اإلسرائيلية واا م والمعاناة والحصار والتنكيل .كما دعا
مر الشع

الفلسطيني وتقديم كل أنواع الدعم له ليتمك م تحقيق أهدافه في كقامة دولته المستقلة على تراته الوطني وعاصمتها القدت

الشري  .وم هنا نناشد األخوة الفرقاء الفلسطينيي تسرير الجهود لتحقيق المصالحة ولم الشمل الفلسطيني.
*

حي

أكد مندو

قطر في الجامعة العرتية السفير صالح التوعيني خالل اجتماع المندوتي الدائمي للجامعة العرتية كلى

رورة اتخاذ كافة

الخطوات القانونية م أجل تقديم الذي يقفو وراء الهجوم للمحاكمة ،خاصة أنها ارتكتت في أعالي التحار على تعد  11ميالً تحرياً م

الشواط اإلسرائيلية ،وهذا م أعمال القرصنة التحرية ،التي يجرمها القانو الدولي.
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قدمت الحكومة القطرية مساعدات تليت قيمتها  100مليو دو ر إلعنادة كعمنار قطناع غننة( .صنحيفة
النهار)2012 ،
لكن المحللنني اختلف نوا تشننأ تفسننير النند

ت السياسننية ،التنني حملتهننا نيننارة أميننر قطننر الشنني حمنند ت ن

خليفننة لل رنناني لقطنناع غ ننة ،ويعتقنند أ م ن أتننرن النند

ت السياسننية التنني حملتهننا النيننارة (الرنتيسنني،

:)119 :2013
 -أنه ننا كس ننرت الحص ننار السياس نني ،وا قتص نناد المف ننرو

عل ننى قط نناع غن ننة ،خصوص ننا أ األمي ننر

القطننر هننو الشخصننية العرتيننة األتننرن التنني تنننور قطنناع غننة علننى هننذا المسننتوى منننذ تعر نه للحصننار
2007م.
 -حصول قطر على دور كقليمي فاعل في المنطقة ،في ظل غيا

مصر ،والمملكة العرتية السعودية،

وسوريا.
 -دع ننم حرك ننة حم ننات ،حين ن

نر " :أ أهمي ننة الني ننارة تكمن ن ف نني أتعاده ننا
نرهيم أت ن ا
اعتت ننر ال نندكتور كت ن ا

نر أ تدشنني المشننارير ا قتصننادية
السياسننية ،معتتن اً

يحتننا لنيننارة رقسنناء دول ،وأ أميننر قطننر جنناء

ليسننتكمل مننا قامننت تننه الدوحننة علننى منندار سنننوات من رعايننة ودعننم حركننة حمننات ،وتك نريت ا نقسننام".
(كتراهيم كت ار  ،مقاتلة شخصية)1113/11/19 ،
نيرت حننول النيننارة القطريننة ،علننى النفننوذ ا سننترنائي الننذ تمكنننت قطننر م ن مننده فنني
وتنندل كر نرة التفسن ا
فلسطي وهذا النفوذ لم يأت فجأة ،تل هو ُغ ِّذ لسنوات كريرة ،فحتى منتص

التسعينيات ،كا موقر

قط ننر ف نني ال ننوعي السياس نني لمعظ ننم الفلس ننطينيي  ،يعك ننت تدق ننة كل ننى ح نند م ننا حجمه ننا وكتلته ننا الس ننكانية
الصييري ( .الرنتيسي)150 :2013 ،
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م جانتنه ينرى جمينل المجند و

*1

أ النينارة جناءت فني كطنار تتهينت الصنفة القيادينة والتمريلينة للجننة

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ،وجعل الحكومة المقالة في قطناع غننة طرفناً موانيناً لتناقي
مكونات الشع

الفلسطيني( .مقاتلة شخصية مر جميل المجد و )2013/12/25 ،

فيمننا يننرى صننالح نينندا

*2

أ النيننارة جنناءت لتأكينند شننرعية حركننة حمننات ،ممننا يننقد كلننى ترسنني وقيننام

دويل ن ننة ف ن نني قط ن نناع غن ن ننة منفص ن ننلة عن ن ن الجس ن ننم الفلس ن ننطيني( .مقاتل ن ننة شخص ن ننية م ن ننر ص ن ننالح ني ن نندا ،
)2013/12/22
*3

م ن ناحيتننه فقنند أشننار خالنند الننتط

كل نى أ النيننارة تعتتننر مفص نالً خطي ن اًر فنني تعنيننن ا نقسننام ،ودو اًر

قطرياً مشتوهاً في تقسيم المنطقة ،ومحاولة لتطوينر حركنة حمنات ،وجرهنا من محنور المقاومنة( .مقاتلنة
شخصية مر خالد التط )2011/1/2 ،
من جهنة أخننرى ينرى أحمنند يوسن

*1

أ النيننارة كاننت تحمنل الكريننر من المعنناني ،والمقشنرات ا يجاتيننة

وأهمها هو أ عمقنا العرتي واإلسالمي ما ينال يختن الكرير م الخير ،وأ فلسطي ومعاناة أهلها لم
تي

ع

مير أمتنا ،وأ قطر لم تتخل طنوال م ارحنل الصنراع عن تقنديم كنل الندعم والعنو للمقاومنة

الفلسطينية والمقسسات التعليمية والصحية( .مقاتلة شخصية مر احمد يوس )2011/1/5 ،
فيمننا يننرى التاح ن

أ هنند

النيننارة

يتتعنند ع ن الطمننوح القطننر المت انينند مننر التييي نرات الحاصننلة فنني

الع ننالم العرت نني ،وخصوصن ناً دع ننم التي ننارات اإلس ننالمية ،الت نني اس ننتيلت ا حتجاج ننات ف نني ال نندول العرتي ننة
ووصلت كلى مواقر السنلطة فيهنا ،كمنا جناءت هنذه النينارة أي ناً من أجنل نينادة عنلنة سنوريا وا سنتهناء
ترعايتها للمقاومة وتأنها لم تصتح الراعي الوحيند للمقاومنة ،ولقند جعلنت هنذه النينارة القطيعنة تني حركنة
حمات ودمشق حاسمة ونهائية.
*1

عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية .
*.
ع و المكت السياسي للجتهة الديمقراطية.
*1

القياد في حركة الجهاد اإلسالمي.

*4

القياد في حركة حمات.
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ومن جانن

لخنر فنال نينارة األمينر السناتق لقطنر الشنني حمند تن خليفنة لل رناني كلنى قطناع غننة كانننت

مفعمننة تالرمنيننة السياسننية ،تاعتتارهننا األولننى ل نرئيت دولننة عرتيننة ينننور قطنناع غ ننة الننذ تحكمننه حركننة
حمات منذ 2007م ،وم شأنها أ تقشر لمرحلة جديدة تالنستة لحركة حمنات التني يقاطعهنا المجتمنر
النندولي ،كمننا أ

اإلعننال عن تنندء مشننارير كعمننار قطنناع غننة فنني تلن النيننارة ،قنند حمننل د

ت جمننة

صتت في مجملها لصالح تعنين حكم حركة حمات ومنحها نوع م الشرعية.
ويرى التاح

أ قطر ومنذ اللحظة األولى لالنقسنام الفلسنطيني فني حني ار /يونينو عنام 2007م ،قامنت

تتشن ننجير ا نقسن ننام ،وتحماسن ننة منقطع ن نة النظين ننر ،هن ننذا التشن ننجير لن ننم يك ن ن تالتصن ننفيق والتهلين ننل تالنصن ننر
الحمسناو العسنكر فنني قطناع غننة فحسن  ،تنل قامنت تتمويلننه ،وذلن من خننالل تنسنيقها منر الحكومننة
المقالة في قطناع غننة وا تتعناد عن التنسنيق منر السنلطة الشنرعية المعتنر تهنا دوليناً ،ومن خنالل قنناة
الجنينرة التنني تظهننر دائمننا حركننة حمننات تأنهننا ال ننحية ،وتننأ السننلطة الفلسننطينية هنني الجننالد ،ويتجلننى
ذلن أي ناً من خنالل نينارة أميرهنا السناتق كلننى قطناع غننة فني عنام 2012م  ،والنذ كنا هدفنه المعلن
كسر الحصار ع قطاع غنة  ،وتاطنه التأكيد على شرعية حركة حمات
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 1.1المبحث الثالث
السياسة الخارجية القطرية وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية
تتماس المجتمعات م خالل دخول أفرادها في شتكة واسعة وهائلة م العالقنات ،والتراتطنات
العائلية ،والعملية ،والتجارية ،والوظيفية ،والتي تشكل تمجموعها نسيجا تقوم على أساسه وحدة المجتمر
وتراتطه وتماسكه واستق ارره ،تل ك المجتمر هو في أحد تعريفاته ،الشتكة ذاتها ،حي

تشكل األعداد

الكريرة م األفراد المنعنلي  ،أ الذي لم يدخلوا في شتكة عالقات ترتطهم.
وتشننهد السنناحة الفلسننطينية حالننة م ن ا نقسننام فنني الشننارع السياسنني امتنندت لتشننمل المقسسننات الوطنيننة
واألهلية ،تل الحالة التي تعد األصع
ا نقسننام الفلسننطيني الننداخلي قنند ألحننق

واألشد في تاري الشع

الفلسطيني .لقد أجمر الجمير على أ

ننر اًر تالق ننية الفلسننطينية ،وتننالمجتمر الفلسننطيني ،حين

تننره

الواق ننر أ حال ننة ا نقس ننام أوص ننلت الق ننية الفلس ننطينية كل ننى طري ننق مس نندود ،نادت من ن معان نناة الش ننع
الفلسطيني الذ يخ ر لالحتالل والحصار ،تل األجواء دفعت الجمينر للتفكينر الجناد تالمصنالحة ،و
شن فنني أ المصننالحة الوطنيننة الداخليننة الفلسننطينية سننتعود تالفائنندة علننى الق ننية الفلسننطينية والمجتمننر
الفلسطيني سياسياً ،واجتماعياً ،واقتصادياً....ال .
احتلننت ق ننية المصننالحة الوطنيننة ،و ت ننال موقعناً مركني ناً فنني النقننا  ،والح ن ار السياسنني فنني المجتمننر
الفلسننطيني فنني السنننوات القليل ننة الما ننية ،وف ني جمي ننر الحننا ت التنني طرح ننت فيهننا ق ننية المص ننالحة
الوطنية ،لم يكن األمنر يتعلنق كمنا كنا من الممكن أ نتوقنر تعملينة أر الصندع تني تينارات سياسنية
متنانعننة أو قطاعننات متناتننذة من ال ن أر العنام ،وانمننا جنناءت لمحاولننة أر الصنندع تنني طتقننات ،وفئننات
الشع

المختلفة.

وأمننام المشننهد المأسنناو لالنقسننام الننداخلي ،الننذ هنندد تشننكل جنند وحنندة الشننع

الفلسننطيني السياسننية

والجيرافيننة ومكتسننتاته عتننر سننني ن نناله ،تنندأت أصنوات تعلننو ت ننرورة كغننالق ملن
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ا نقسننام ،وتنندأت

تتنننامى أهميننة الوصننول كلننى مصننالحة وطنيننة فلسننطينية ،حي ن

تنندخلت العدينند م ن الشخصننيات العرتيننة

والدولي ننة ،والكري ننر من ن ال نندول مس ننتيلة عالقاته ننا لل ننيط من ن أج ننل كنه نناء ا نقس ننام( .المرك ننن الق ننومي
للدراسات والتوريق)2 :2012 ،
دفعت مشاركة قطر الواسعة في الوساطة اإلقليمينة ،فني تلندا مرنل السنودا  ،ولتننا  ،والنيم  ،والعنراق،
ومننا كلننى ذلن  ،كلننى الم نني قنندما للتوسننط تنني الفلسننطينيي  ،وذلن فنني كدارة لمحادرننات للتوفيننق وتقرين
وجهات النظر تي اإلخوة الفرقاء)Barakat, 2012: p14( .
ففي تدايات عام 2007م ،وخوفاً م انفجار الو ر المتوتر تادرت قطر تمشاركة الفصنائل الفلسنطينية
للتسرير في عقد جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،لك جلسة الحوار الفاعلة عقدت
في دمشق تعد وصول موفدي كليها لتهيئة األجواء ،وهما نياد أتو عمرو وخالد سالم (المعرو

تمحمد

رشننيد) ،كمننا ان ننم كليهمننا ونيننر الدولننة القطننر للشننقو الخارجيننة ،أحمنند عتنند العنيننن لل محمننود حي ن
سعوا للتمهيد للقاء المنتظنر تني رئنيت السنلطة الفلسنطينية محمنود عتنات ،وخالند مشنعل رئنيت المكتن
السياسي لحركة حمات ،واشتملت موا ير الوساطة الرئيسية عدة أمور كالتالي:
 رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ،هل تكو لحركة حمات صاحتة األغلتية في المجلت التشريعي ،أمتكو لشخص مستقل إلر اء اللجنة الرتاعية الدولية؟
 -كتا

التكلي  ،وما سيت م  ،على صنعيد ا عتن ار

الحكومة متفقاً مر مواق

كتا

تشنروط اللجننة الرتاعينة ،وهنل سنيكو ترنناما

التكلي  ،أم متحفظاً عليها؟

 و انرات السيادة (الخارجية ،الداخلية ،اإلعالم  ،والمالية) هنل سنتكو كلهنا لحركنة حمنات؟ أم سنيكوجنننء منه ننا لحرك ننة حم ننات ،أم ستسننند كل ننى مس ننتقلي  ،وتاتف نناق تنني الطننرفي ح ننول أس ننمائهم؟( .التقري ننر
ا ستراتيجي الفلسطيني)25 :2007 ،
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تقيت المصالحة تي حركتي فتح وحمات تراوح مكانها ،على الرغم م التقدم الظاهر الذ حد

فيها

تعد قتول مصر كلحاق ورقة تتفق عليها الفصائل للمصالحة والتي كانت تصر في الساتق على توقيعها
دو أ شروط أو ك افات أو تعديالت .لقد تمسكت حركة فتح فني التداينة تمطلتهنا من حركنة حمنات
توقيننر الورقننة المص نرية ،وقنند رف ن

السياسنني

ال نرئيت الفلسننطيني عقنند أ لقنناءات مننر رئننيت المكت ن

لحركة حمات خالد مشعل قتل توقير هذه الورقة ،وقال كننه "فني حنال توقينر حركنة حمنات ،وتعند سناعة
أو نص

ساعة أو رتر ساعة ،سيكو هنا لقاء معهم ولك قتل ذل

" ،مشدداً على

رورة أ يتم

سترتيجي الفلسطيني)35 :2010 ،
ا
توقير المصالحة في مصر( .التقرير ا
دور ف نني دع ننم مس ننار المص ننالحة الفلس ننطينية ،ورع ننت اتف نناق الدوح ننة ت نني حركت نني ف ننتح
لق نند لعت ننت قط ننر اً
وحمننات فنني  22شننتاط/فتراير 2012م( .كسننماعيل )72 :2012 ،كمننا نجحننت فنني جمننر رئننيت السننلطة
الفلسنطينية محمننود عتننات ،ورئننيت المكتن

السياسنني لحركننة حمننات خالند مشننعل لتوقيننر اتفاقيننة مفاجئننة

على حكومة وحدة وطنية فلسطينية( .الحرو )2 :2012 ،
ويرى صالح نيدا

*1

"ك اتفاق الدوحة جاء نتيجة المنا الدولي السائد فني مصنر تعند رنورة  25كنانو

راني/يناير ،وتوقعات فون اإلخوا المسلمي في مصر ،وأ الهد
ع دورها الرياد في الشأ الفلسطيني ،وأ قطر تدما تني المواقن

م هذا ا تفاق جاء إلناحة مصنر
السياسنية ،واسنتخدام اإلمكانينات

المادية في التأرير على الشأ الفلسطيني"( .مقاتلة شخصية مر صالح نيدا )2013/12/22،
وق نندمت قط ننر العدي نند من ن المقترح ننات ،والمت ننادرات لتقرين ن
ومحاولة أر الصدع تينها ،حي

*1

ع و المكت

وجه ننات النظ ننر ت نني حركت نني ف ننتح وحم ننات،

ناء علنى طلن
أكدت المصادر كلى أ الجهد القطنر جناء تن ً

السياسي للجتهة الديمقراطية.
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مصنر

ُو ِّجه للدوحة تعد تحذيرات كسرائيلية شديدة اللهجة تش حر جديدة على قطاع غنة*( .1صحيفة العر
القطرية)2010 ،
وأكنند ا تفنناق علننى ا سننتمرار تخط نوات تفعيننل وتطننوير منظمننة التحريننر الفلسننطينية ،م ن خننالل كعننادة
تشكيل المجلت الوطني الفلسطيني ،تشكل متنام مر ا نتخاتنات الرئاسنية والتشنريعية ،كمنا تنم ا تفناق
علننى عقنند ا جتمنناع الرنناني للجنننة تفعيننل وتطننوير منظمننة التحريننر الفلس نطينية تتنناري  13شننتاط/فتراير
2012م فنني القنناهرة ،وتشننكيل حكومننة التوافننق الننوطني الفلسننطينية م ن كفنناءات مهنيننة مسننتقلة ترئاسننة
رئننيت السننلطة الفلسننطينية محمننود عتننات ،تكننو مهمتهننا تسننهيل ا نتخاتننات الرئاسننية والتشنريعية والتنندء
تالعمننار قطنناع غننة ،والتأكينند علننى اسننتمرار عمننل اللجننا التنني تننم تشننكيلها ،وهنني لجنننة الحريننات العامننة
المكلفننة تمعالجننة ملفننات المعتقلنني والمقسسننات وحريننة السننفر وعننودة الك نوادر كلننى قطنناع غ ننة وج نوانات
السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية( .وكالة يافر نيون)2012 ،
كما دعا أمير قطر خالل نيارته لقطاع غنة عام 2012م ،الفلسطينيي كلى العنودة كلنى الوحندة الوطنينة
وح ننرهم عل ننى التوح نند أم ننام س ننالم تقت ننل ت ننه كسن نرائيل ،ف نني ظ ننل توقن ن

المفاو ننات وغي ننا

كس ننتراتيجية

للمقاومة*.2
وخننالل القمننة العرتيننة الن ن  21فنني لذار/مننارت 2013م فنني العاصننمة القطريننة الدوحننة اقتننرح أميننر قطننر
الشي حمد تن خليفنة لل رناني ،عقند قمنة عرتينة مصنيرة ،لتحقينق المصنالحة تني حركتني فنتح وحمنات

*1

أكد القياد تحركة حمات الدكتور كسماعيل ر وا الجهود القطرية في مل

الجان

األخر فقد قال ع و اللجنة المركنية لحركة فتح عتات نكي :ك

الفلسطيني والدول العرتية المساندة لق ية الشع
صديقة للق ية وللشع

*1

ففي خطا

الفلسطينيي  .حي

المصالحة الفلسطينية ،لكنه لم يقكد أنها تمتاركة مصرية وفى
كنهاء ا نقسام الفلسطيني أصتح يحتل األولوية لدى الشع

الفلسطيني ،مقكدًا أ أية جهة عرتية ت يط تاتجاه تحقيق المصالحة ُمرح

سجل نكي عدم اعت ار

حركة فتح على دخول قطر نجان مل

تها تاعتتارها

المصالحة الوطنية الفلسطينية

ألقاه أمير قطر الشي حمد ل خليفة لل راني في الجامعة اإلسالمية تينة " أريد أ أع كم أو أعطيكم دروساً ،في توحيد

الموافق ك ا نقسام يحتم أ تتفكروا في واقعكم وأ تتذكروا أ انقسامكم هو مصدر ال رر األكتر لق يتكم ولكل العر  ،م يفاً أنه ل
األوا لطي صفحة الخال

وفق األست التي تم ا تفاق عليها في الدوحة والقاهرة تجهود خاصة م الرئيت محمود عتات ورئيت المكت

السياسي لحركة حمات خالد مشعل"
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في القاهرة ،على أ تتتناها مصر ،وترعاها جامعة الدول العرتية ،تسنفر عن تشنكيل حكومنة فلسنطينية
مصيرة ،تشر على انتخاتات تشريعية ورئاسية متنامنة (.جريدة فلسطي )2013 ،
كما أشاد مندو فلسطي لدى جامعة الدول العرتية ،وسفيرها لدى القاهرة ،الندكتور تركنات الفن ار تجهنود
قطنر المتواصننلة من أجننل دعنم الق ننية الفلسنطينية ،فنني مختلن
ومتانة العالقات القطرية الفلسطينية ،وأنها

المحافننل اإلقليمينة والدوليننة ،مقكندا قننوة

تشوتها شائتة ،ونوه الدكتور الف ار ،في تصريحاته الخاصنة

لوكالننة األنتنناء القطريننة تجهننود قطننر فنني تنفيننذ المصننالحة الفلسننطينية ،وتطتيننق مننا تننم ا تفنناق عليننه فنني
الدوحة تخصوص تشنكيل الحكومنة ا نتقالينة الجديندة ترئاسنة رئنيت السنلطة الفلسنطينية محمنود عتنات،
والمساهمة في تذليل أ صعوتات تعتر

تطتيق المصالحة على األر  ،وكذل كنهاء مل

ا نقسام

الفلسطيني ،وأعر ع األمل في أ تكلل المسناعي الفلسنطينية ،والعرتينة ،والدولينة فني تحقينق السنالم
العادل ،والشامل في كافة األ ار ي الفلسطينية ،والمناطق العرتية التي احتلتها كسرائيل ،قنائال كنننا نأمنل
م القمة العرتية المقتلة في الدوحة أ تنفذ ما تأخذه م ق اررات على أر

الواقر تما يساعد في دعم

ق يتنا الفلسطينية العادلة( .صحيفة العر القطرية)2: 2013 ،
وكانت أترن الجهود القطرية في شأ المصنالحة الوطنينة خنالل العنام 1113م ،دعنوة قطنر علنى لسنا
أميرها الشي حمد ت خليفة كلى عقند قمنة عرتينة مصنيرة فني مصنر وترئاسنتها ،وتح نور حركتني فنتح
وحمننات ومن يرغن

من النندول العرتيننة ،تكننو هننذه القمننة مكرسننة نجننان ملن

المصننالحة الفلسننطينية.

(الجنيرة نت)1113 ،
كما رحتت حركة حمات في  11لذار/مارت 1113م ،تدعوة أمير قطر الشي حمد ت خليفنة أل رناني
تعقنند قمننة عرتيننة مصننيرة فنني القنناهرة إلنجننان ملن
حمننات ترح ن

المصننالحة الفلسننطينية ،كمننا أكنند المصنندر أ حركننة

تكننل الجهننود المص نرية ،والعرتيننة ،واإلسننالمية لنندعم وتس نرير انجننان المصننالحة الوطنيننة

الفلسطينية ،وتوحيد التيت الفلسطيني( .مقسسة الدراسات الفلسطينية)1113 ،
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م ن جهتننه رح ن

رئننيت السننلطة الفلسننطينية محمننود عتننات خننالل نيارتننه كلننى الدوحننة فنني لذار/مننارت

1113م ،تن ناقتراح أمي ننر قط ننر لعق نند قم ننة مص ننيرة خاص ننة تالمص ننالحة الفلس ننطينية ،عل ننى أس ننات اتف نناقي
القنناهرة والدوحننة ،وقننال رئننيت السننلطة الفلسننطينية محمننود عتننات فنني كلمتننه أمننام القمننة العرتيننة" :ك من
المعلوم أ ا تفاق الذ عقندناه فني الدوحنة قتنل أكرنر من سننة يندعونا كلنى تشنكيل حكومنة انتقالينة من
المستقلي وفي نفت الوقت الذها
أي ا اتفاق القاهرة ،ولذل نرح
ويننرى تع ن

كلى ا نتخاتات ،نح م جهتنا ملتنمو تهذا ا تفاق والنذ أعقتنه
تمتادرة صاح

السمو"( .الجنيرة نت)1113 ،

المتنناتعي أ قطننر توصننلت تفنناق مصننالحة تنني حركتنني فننتح وحمننات ،لك ن تنفيننذ هننذا

ا تفاق لم يتم ألمور تتعلق تالشكاليات التنفيذ تي حركتي فنتح وحمنات ،وقنال السنفير محمند العمنادى:
"تأ قطر ما نالت مستمرة في جهودها نحو تحقيق المصالحة فال تحققت فهذا ما نريده ،وا سنواصنل
جهودنا للعمل على كنجانها"( .الرنتيسي ).1: 1113،
ويتدو أ قطر تمينت في سياستها تجناه الق نية الفلسنطينية عن كين ار  ،ورتمنا عن سنوريا أي نا ،حين
لم تعمل قطر على ك عا

السلطة الفلسطينية تهد

تقوينة الحالنة القتالينة فني سنياق صنراع تالواسنطة

مر كسرائيل ،تل سعت قطر كلى دور في عملية السالم والى مقعد على طاولة المفاو ات ،كانت قطنر
مس ننتعدة تاس ننتمرار للمن نناورة تن ني المعس ننكرات المتنافس ننة ،ته نند

تعني ننن سياس نناتها الخاص ننة ،ويقك نند ه ننذا

المعنى استمرار النيارات الرسمية لقطر م رئيت السلطة الفلسطينية محمود عتات ورئنيت النونراء فني
الحكومة المقالة في قطاع غنة كسماعيل هنية(.الرنتيسي)1.1:1113،
ونالحظ أ الملفت للنظر في األنمنة الفلسنطينية ،والتني يفتنر
نمننام المتننادرة ،واحنندا
يوص

أ يندفر السياسنة القطرينة كلنى امنتال

اختنراق يتننرجم ذلن الطمننوح السياسنني الننذ تنشننده قطننر ،نجنند أ النندور القطننر

تالمتحين ألحد أط ار

ا نقسام ودعمه كعالمياً واقتصادياً ،في تحد وا ح للحلي

واإلسرائيلي الذ يجهر تالعداء لحركة حمات.
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األمريكني

أ التفهم األمريكي اإلسرائيلي لهذا التحد القطر ناتر م أ قطر تنطلق في سياستها

ويرى التاح

الخارجية نحو الحركات المناه ة للو يات المتحدة األمريكية واسرائيل تمتاركة أمريكية كسرائيلية ،حي
أ مواق ن
مواقن

قطننر المتماهيننة مننر مواق ن

الحركننات المناه ننة للو يننات المتحنندة األمريكيننة واس نرائيل تظننل

غيننر منتجننة ،تفتقنند كلننى القننوة اإلسننتراتيجية القطريننة و تسننتفيد منهننا القننوى المناه ننة ،ك علننى

الصعيد المعنو واإلعالمي ،فال خو

كذاً م قطر حتى لو لمنت تمواق

كمننا أ عنندم الحينناد هننذا وا نحيننان ألحنند األط ن ار
وتالتالي قدم خدمة إلسرائيل والتي

هذه الحركات.

خنندم الحالننة ا نقسننامية فنني السنناحة الفلسننطينية،

تتمني أ توافق أو اتفاق فلسطيني  -فلسطيني تل سعت كسرائيل

جاه نندة للحف نناظ عل ننى حال ننة الش ننرذمة ،وا نقس ننام الفلس ننطيني – الفلس ننطيني والفلس ننطيني – العرت نني ،تم ننا
ي ننم الته ننر من ن عملي ننة التس ننوية السياس ننية ،وت ننذل ت ننم كسن نرائيل تحقي ننق طموحاتهن نا تمني نند من ن
العالقات العرتية – اإلسرائيلية العلنية تحت مترر أ التناق
رانو  ،كما قندم خدمنة للجانن

األمريكني فني عندم

الرئيسي مر ا حتالل تحول كلى تناق

نيطه علنى كسنرائيل إلجتارهنا علنى تحقينق التسنوية

الشنناملة للق ننية الفلسننطينية .وهننذا مننا يقكنند أي ً ننا الفر ننية الرالرننة للتاح ن

م ن أ هنننا انسننجام تنني

السياسة الخارجية القطرية والمصنالح األمريكينة تخصنوص الق نية الفلسنطينية ،وأي ناً سنعت قطنر من
خننالل عقنندها للقمننة الطارئننة فنني قطننر عق ن

العنندوا علننى قطنناع غ ننة ودعوتهننا للفصننائل الفلسننطينية

للمشاركة تاإل نافة كلنى النرئيت الفلسنطيني كلنى شنق وحندة التمرينل الفلسنطيني .وهنذا منا يقكند الفر نية
الرانيننة للتاح ن
وانجان مل

تأنننه

يوجنند أ توجننه حقيقنني فنني السياسننة الخارجيننة القطريننة إلنهنناء حالننة ا نقسننام،

المصالحة.

ونعتقد أ قطر ليست حريصة على المصالحة الفلسطينية ،فالمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية ليسنت
أصع

م األنمة اللتنانية التي نجحت الدتلوماسية القطرية في جمر كل األط ار

اللتنانينة "المعار نة

والمو ة" على طاولة واحدة في الدوحة ،تيية التوصنل كلنى صنيية توافقينة فني كطنار متنادرة الدوحنة التني
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خرجت تحت رعاية أمير قطر الساتق ،تعدد م النقاط الجوهرية التني و نعت حنداً ننن ق النتالد كلنى
حر أهلينة جديندة ،وأسسنت لو نر سياسني مسنتقر فني لتننا  ،كمنا أ الق نية الفلسنطينية ليسنت أعقند
م ق ية دارفور والتي أرمرت الجهود الدتلوماسية القطرية كلى التوقير علنى اتفاقينة وقن

كطنالق الننار

فنني الدوحننة فنني السنناتر عشننر م ن شننتاط/فتراير 1111م م ن قتننل الحكومننة السننودانية ،وحركننة العنندل
والمسنناواة ،تعنند سنننة واحنندة من اتفاقيننة اإلطننار الموقعننة فنني منتصن
ا تفنناق ينننص علننى وق ن

شننتاط/فتراير 1119م ،حين

كننا

كطننالق النننار ،ومشنناركة حركننة العنندل والمسنناواة فنني مسننتويات السننلطة كافننة،

ودما مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجي

والشرطة ،ف ال ع كطالق سراح المعتقلني  ،والتعنوي

للنانحي  ،وتنمية اإلقليم ،كذ قررت قطر ا شت ار تمليار دو ر في صندوق كعادة تناء السودا ( .عتد
الواحد)115-111 :1111 ،
وي ننرى التاحن ن

أ قط ننر كان ننت ف نني الظ نناهر تس ننعى من ن وراء دعواته ننا لح ننل الخالف ننات الفلس ننطينية

تنالحوار كلنى الظهننور تمظهنر المصننلح ،ك أ الحقيقنة أنهننا كاننت سنت

فنني تعمينق الخننال

من خننالل

دعمها المتواصل والمستمر لحركة حمات ،وتأييدها غينر الصنريح لالنقسنام النذ أحدرتنه حركنة حمنات
على السلطة الفلسطينية في قطاع غنة عام 2007م ،م خالل ما كاننت تقدمنه من دعنم مناد لحركنة
حم نات فنني قطنناع غ ننة تعنند ا نقسننام ،كمننا أنهننا تحنناول لع ن

النندور المصننر فنني المنطقننة م ن خننالل

دعواتهننا للفصننائل الفلسننطينية للحنوار والمصننالحة الوطنيننة ،ومن خننالل محاو تهننا لتمنيننق وحنندة التمريننل
الفلس ننطيني ت نندعوتها الفص ننائل الفلس ننطينية لح ننور القم ننة الت نني عق نندت ف نني قط ننر عل ننى أر ننر الع نندوا
اإلسرائيلي علي قطاع غنة.
ونعتقد أ قطر نجحت لفترة م الننم  ،فني أ تظهنر تقنوة فني المشنهد الفلسنطيني عتنر اتفناق الدوحنة،
ويننرى التاحن

أ عنني قطننر لننم تك ن علننى المصننالحة الفلسننطينية تقنندر المناحمننة علننى النندور المصننر
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لتقننديم النندور القطننر  ،الننذ يسننعى لنقننل ق نرار هننذه األمننة كلننى أط ارفهننا الهامشننية تنند م ن م اركننن فعننل
وروافر عمل هذه األمة ممرلة تمصر وسوريا والمملكة العرتية السعودية.
الفلسطينية نقول أننا لسنا

ولكي نكو على مسافة متساوية م جمير األط ار

كقليم نني ،أو دول نني أل ط ننر فلس ننطيني ،ولكن ن تش ننرط أ
الشع

الفلسطيني.
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د أ جهد عرتي ،أو

ي ننر ه ننذا الجه نند وح نندة وشن نرعية تمري ننل
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 1.1المبحث األول
الموقف القطري من عملية التسوية الفلسطينية – اإلسرائيلية
أيدت قطر متادرة السالم العرتينة فني 1111م،التني تقندمت تهنا المملكنة العرتينة السنعودية ،واهتمنت
قطننر تعمليننة التسننوية فنني الشننرق األوسننط ،حين
حقوق الشع

دعمننت خيننار التفنناو

السياسنني كسننتيل أساسنني لنيننل

الفلسطيني ،خصوصا مننذ توقينر اتفاقنات أوسنلو عنام 1993م ،غينر أ الفتنرة التني تلنت

انند ع ا نتفا ننة الفلسننطينية الرانيننة ،تعنند فتنرة حاسننمة ومهمننة فنني تطننوير مواقفهننا وتلننورة توجهاتهننا كناء
التسوية( .قنديل)11 :1111 ،
وخننالل اجتمنناع اللجنننة الو انريننة لمتننادرة السننالم العرتيننة فنني الدوحننة فنني  9كننانو أول/ديسننمتر 1111م،
دعت قطر كلى وقفة مو وعية إلعنادة تقينيم عملينة السنالم ،تمنا فيهنا المتنادرة العرتينة تعند منرور عشنر
سنننوات عل ننى كقرارهن نا ،كم ننا دعننت لد ارس ننة المتيين نرات المتالحق ننة فنني المنطق ننة والع ننالم( .ص ننحيفة ال اري ننة،
)1113
فيمننا رأت قطننر أ متننادرة السننالم العرتيننة لن تظننل مطروحننة كلننى األتنند ،وأ السننالم
ولكنه يعني دفر كل جان

يعننني ا ستسننالم

ستحقاقاته كاملة ،ونتذ منطق القوة وأسلو المراوغة والخداع ،وأ كسرائيل

تجاهلننت فرصننة متننادرة السننالم واسننتخفت ته نا ،وأ التجاهننل اإلس نرائيلي لمتننادرة السننالم لننم يعنند مقتننو ،
وا نتظار كلى ما
على األر

نهاية لم يعد محتمال ،وأ الوقت قد حا لخطوات عملية تجعنل من السنالم حقيقنة

وليت مجرد شعارات ومتادرات على الورق( .ت جاسم)1111 ،

ولقنند أكنند السننيد محمنند ت ن متننار الخليفنني رئننيت مجل نت الشننورى ،أ قطننر تننقم أ السننالم العننادل،
والنندائم فنني المنطقننة لن يتحقننق ك تانصننياع كسنرائيل إلرادة المجتمننر النندولي ،والتنامهننا تقن اررات الشننرعية
الدولية وقال" :كننا فني قطنر ننقم تنأ السنالم العنادل ،والندائم ،والشنامل فني منطقنة الشنرق األوسنط لن
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يتحقننق ك تانصننياع كس نرائيل إلرادة المجتمننر ال نندولي ،والتنامهننا تق ن اررات الشننرعية الدوليننة ذات الص ننلة،
وطالن

فنني كلمتننه أمننام المننقتمر النندولي الخننامت لنندعم ا نتفا ننة الفلسننطينية فنني تشنري األول/أكتننوتر

1111م في العاصمة اإليرانية طه ار  ،المجتمر الدولي تتحمل مسقولياته ،والتحر للوقو

كلى جانن

الحق الفلسطيني ،ودعمه لنيل حقوقه المشروعة ،وانهاء الحصار الجائر على قطاع غنة ،وتأييد مطل
سلطته تقتول فلسطي دولة كاملة الع وية في منظمة األمم المتحدة( .وكالة األنتاء القطرية)1111 ،
وفي القمة العرتية في دورتها العادية الراتعة والعشري المنعقدة في العاصمة القطرينة ،والتني عقندت فني
لذار/مارت 1113م ،جدد أمير قطر السناتق حمند تن خليفنة لل رناني ،تأكينده علنى أ ق نية فلسنطي
هنني ق ننية العننر األولنى ،وهنني مفتنناح السننالم ،وا سننتقرار فنني الشننرق األوسننط ،متينناً انننه
تاليجاد حل عادل للق ية الفلسطينية( .جريدة الريا

سننالم ك

)1113 ،

وفي العاصمة األميركية ،واشنط وأرناء رئاسة قطر للدورة الراتعة والعشري في الجامعة العرتية ،أقرت
اللجنة متادرة السالم العرتية متدأ تتادل األ ار ي المتمارل والمحدود مر ا حتالل ،كما جناء علنى لسنا
رئننيت اللجنننة حمنند ت ن جاسننم تمهينندا لعننر

موق ن

عرتنني موحنند علننى ونيننر الخارجيننة األمريكنني جننو

كير ( .صحيفة الدستور )1113 ،فيمنا يتندو كتطنور سنلتي للموقن
أ هننذا موق ن
الموق

العرتني من التسنوية السنلمية ،رغنم

فلسننطيني سنناتق ،لك ن مجيئننه علننى لسننا الجامعننة العرتيننة يقكنند أ انن قننا حنند

فنني

العرتي.

وقد رحتت السلطة الفلسطينية تالمتادرة  ،وقال كتير المفاو ي الفلسطينيي صائ
الشنني حمنند يعكننت المواق ن
األ ار نني

عريقات" :ك تينا

الفلسننطينية القائمننة منننذ فت نرة طويلننة" ،قتننل أ يعننود ويقكنند أ فك نرة تتننادل

يمك ن ن تطتيقهن ننا قتنننل موافقن ننة كس ن نرائيل أو علن ننى مت نندأ ح ننل ال نندولتي  ،علن ننى أسنننات حننندود

عام1911م ،أما حركة حمات فرف ت هذه المتادرة ،معترة ع قلقها العمينق كناءهنا ،متيننة أنهنا كاننت
تأمننل أ يطالن

الوفنند الننونار العرتنني واشنننط تال ننيط علننى كسنرائيل لوقن
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ا سننتيطا فنني األ ار نني

المحتلة .وقال رئيت مكتتها السياسي خالد مشعل في مقاتلة منر قنناة الجنينرة" :نحن

ند هنذه الخطنوة،

فلسنطي " ،ولنم يتوقن

األمنر عنند حركنة

و د سياسة التنان ت المستمرة ،والتفريط تنأ شنتر من أر

حمننات ،فقنند كننا رمننة كجمنناع م ن قتننل األح ن ان الفلسننطينية علننى كدانننة هننذه الخطننوة( .سننمارة ،ورج ن ،
)1113
وجنناء هننذا الق نرار فنني سننياق المسنناعي األميركيننة ،سننتئنا

المفاو ننات اإلس نرائيلية الفلسننطينية ،وأ

صننعوتة الظننر العرتنني تظهننر م ن خننالل كننو قطننر فنني واجهننة الحالننة العرتيننة ،وأ تكننو قطننر فنني
واجهة الدفاع عن الحقنوق العرتينة ،فهنذا يعنني أ الو نر العرتني لنيت علنى منا ينرام( .سنمارة ،ورجن ،
)1113
وأكنندت قطننر علننى موقفهننا الننداعم لموق ن
الحدود ،وأ الوفد العرتني النذ ذهن

الحكومننة المقالننة فنني قطنناع غ ننة تخصننوص الحنندود واحت نرام

كلنى واشننط منترنق من لجننة متنادرة السنالم العرتينة التني ت أرسنها

قطر ،م يفا أ ما طرح ليت اقتراحا قطريا ،تل هو موجود في الجامعة العرتية منذ عدة سنوات وتناء
علننى قنرار القمننة العرتيننة أو القمننم العرتيننة وقن اررات اللجنننة العرتيننة المختصننة ،وليسننت متننادرة جدينندة لهننذا
المو ننوع ،أمننا تفاصننيل المتاحرننات فهنني شننأ فلسننطيني ،وأكنند أ الفكنرة العرتيننة تالننذها

كلننى واشنننط

صائتة ،ألننا نعر أ تنيامي نتنيناهو لنيت جناداً فني أ مو نوع للسنالم أو يخنص السنالم ،والنذها
كلى واشنط كا فقط لتو يح ال أر أكرر فأكرر لأمريكا  ،تأ العر جاهنو للسنالم ولكن الطنر
ااخر ليت جاه اًن( .صحيفة الراية القطرية)1113 ،
يعتقنند أ تصن ّندر قطننر لإلعننال ع ن الموق ن
تأييدها في أوساط الشعو العرتية ،والشع
م ن الطمننوح فنني اسننتعادة حقننوق الشننع

العرتنني فنني مل ن

تتننادل األ ار نني،

الفلسطيني خاصة في وقنت تطالن

يسنناهم فنني ارتفنناع
الشنعو تسنق

أعلنى

الفلسننطيني ،وقنند كننا التوقننر تعنند مطالتننة قطننر فنني 1119م

تالعادة النظر في المتادرة العرتية ،أ يكو موقفها أكرر اقتراتا لحقوق الشع
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الفلسطيني.

ويرى التاح

أ هذا المشروع الذ تتنته قطر في ظل قيادتها للجامعة العرتية يعنني أ الندول العرتينة

تنظر كلى األ ار ي الفلسطينية تأنهنا أ ار ني متننانع عليهنا ،وليسنت أ ار ني محتلنة ،وتنذل تصنتح هنذه
األ ار ي قاتلة للتفاو

والمساومة ،ويعني ذل أ ما ت منته هذه المتنادرة هنو عندم انسنحا

كلى حدود 1911م ،تل ا نسحا

م حدود جديدة حس

أ هننذا المشننروع القط نر الجدينند ،يفننر

التتادل الذ تفر

كسنرائيل

حدوده كسرائيل.

علينننا كفلسننطي كعننادة التفكيننر ملي ناً وجنندياً فنني سننح

مل ن

المفاو نات من لجنننة المتاتعننة العرتيننة ،التني تقنندم التننان ت مجانننا إلسنرائيل ،وقتننل كننل ذلن كنهنناء هننذا
ا نقسننام المنندمر لمشننروعنا الفلسننطيني ،الننذ أصننتح ورقننة تتالع ن
مخططات أمريكية كسرائيلية لتصفية الق ية الفلسطينية.
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تهننا تع ن

العواصننم العرتيننة لتنفيننذ

 1.1المبحث الثاني
الدعم االقتصادي القطري
تدأت المساعدات الدولية الحكومية واألهلية لفلسطي  ،تتدفق على األ ار ني الفلسنطينية تعند اتفاقينة
أوسن ننلو فن نني أيلول/سن ننتتمتر 1993م ،حي ن ن

عقن نند فن نني نفن ننت العن ننام من ننقتمر للن نندول المانحن ننة فن نني تش ن نري

األول/أكتننوتر1993م فنني العاصننمة األمريكيننة واشنننط  ،من اجننل دعننم عمليننة السننالم تنني الفلسننطينيي
واإلس نرائيليي  ،م ن خننالل تقننديم النندعم للمقسسننات الحكوميننة واألهليننة ،ك ننافة لننذل تننم مناقشننة و ننر
لليات لتنسيق المساعدات كلى السلطة الفلسطينية ،وكا الهد

م وراء هذه المساعدات ما يلي:

 .1دعم عملية السالم تي الفلسطينيي واإلسرائيليي ع طريق تحسي التنمية ا قتصنادية ،من خنالل
تنفيذ المشارير ا قتصادية التي تعمل علنى تحسني حيناة الشنع

الفلسنطيني ،وتمكني السنلطة من كدارة

المناطق التي تقر تحت كدارتها.
 .1كنالة أستا

التوتر واحتواء العن

الذ ي ر تمصالح الدول الكتر  ،السياسية وا قتصادية.

 .3كنشنناء نظننام شننرق أوسننطي قننائم علننى أسننات األم ن الجمنناعي وا سننتقرار( .تننني ف ننل:1115 ،
)153
 ..ككس ننا

اتف نناق أوس ننلو مص ننداقية ل نندى المن نواطني الفلس ننطينيي  ،ال ننذي أت نندوا ح ننذ اًر وت ننردداً ف نني دع ننم

الترتيتننات السياس نية ،واألمنيننة المنترقننة عنننه( .معهنند أتحننا

السياسننات ا قتصننادية الفلسننطيني (مننات)،

)1 :1115
وات نح لنننا من خننالل الفصننول السناتقة ،أ قطننر اتتعنت سياسننة خارجيننة جديندة قائمننة علنى جعننل قطننر
دول ننة فاعل ننة ،وم ننقررة ف نني األح نندا  ،والم ننقررات اإلقليمي ننة عل ننى أس ننات أ الق ننوة السياس ننية تقرره ننا الق ننوة
ا قتص ن نادية ،وأ قن ننوة التن ننأرير السياسن ننية ،تن ننأتي م ن ن قنننوة التن ننأرير ا قتصن ننادية ،وف ن ني ظن ننل هن ننذه الرقين ننة
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نقرر كقليم ناً ودولي ناً ،وخاصننة فنني الشننأ الفلسننطيني ،وتننم
دور فنناعالً ومن اً
اسننتطاعت قطننر أ يكننو لهننا اً
ترجمة ذل قنو ً وفعنالً من خنالل المواقن

القطرينة ،تجناه التطنورات السياسنية الفلسنطينية ،وتعنين اًن لتلن

التطننورات السياسننية ،جنناءت المسنناعدات القطريننة للشننع
األحدا

والتطورات الفلسطينية ،حي

الفلسننطيني ،منسننجمة مننر دورهننا السياسنني فنني

نفذت قطر عدد من المشنارير ،أهمهنا مشنروع (فنعنة أهنل قطنر)

نيارت اإلسن ننعا  ،واألجه ن ننة
ونرة الص ن نحة تسن ن ا
تالتعن نناو من ننر وكالن ننة الين ننو الدولين ننة األونن ننروا ،وتنوين نند ا
والمسننتلنمات الطارئننة ،والتنندخل الس نرير لمسنناعدة ا نتعننا

النرعيننة ،وا قتصننادية،
المتكننر للقطاعننات ا

المرفنق الصنحية،
واإلسكا الطارئ للمساك المدمرة تالحر  ،وترميم واصالح األ ارر في المدارت ،و ا
وا انلنة األنقننا

مرفننق الخدمنة تنناألجهنة ،والمعنندات ال ننرورية ،وحملنة العننة ألهننل قطنناع غننة،
 ،وتنوينند ا

وتقن ننديم وجتن ننات غذائين ننة لأسن ننر القاطنن ننة فن نني مخيمن ننات اإلي ن نواء ،ف ن ننال ع ن ن مشن ننارير الن نندعم العاجن ننل
للمت رري م الحر  ،وافطنار الصنائم ،ونكناة الفطنر ،واأل ناحي ،وحملنة غننة التعليمينة ،واأل ناحي
المعلتة ،وترناما الكفا ت( .أتو عامر)1 :2011 ،
وت انينند النندعم القطننر لحركننة حمننات علننى منندار السنننوات الما ننية ،فقنند نادت قطننر م ن دعمهننا المننالي
لحرك ننة حم ننات وحكومته ننا ف نني قط نناع غن ننة ،ف نني أعق ننا
راني/ين نناير ٦٠٠٢م ،وذلن ن تع نند أ ت ننم وقن ن

فونه ننا ف نني ا نتخات ننات التشن نريعية ف نني ك ننانو

المس نناعدات المقدم ننة من ن الو ي ننات المتح نندة األمريكي ننة،

وا تحاد األوروتي رداً على فون حركة حمات( .صحيفة فلسطي )2009 ،
وت ننررت قط ننر دعمهن نا للحرك ننة تاألنم ننة اإلنس ننانية ف نني قط نناع غن ننة ،نتيج ننة حرم ننا حرك ننة حمن نات من ن
المساعدات المالينة الدولينة ،وفني تداينة عنام 2003م قنال أحند مسناعد رئنيت السنلطة الفلسنطينية" :ك
قطر تعطي (حركنة حمنات) ماليني الندو رات فني الشنهر يسنتخدم جننء كتينر منهنا فني شنراء األسنلحة".
(غي )2013 ،
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جدول رقم ()1
بعض المعونات القطرية لقطاع غزة حتى نهاية1212م.

م

المستفيدون

المشروع

ميزانية المشروع/المبلغ
بالدوالر األمريكي

.1

مساعدات غذائية عاجلة

مئات األسر

9535900

.2

توفير  3سيارات كسعا

قطاع الصحة

210920

.3

تقديم الدعم المنالي والنفسني للجرحنى لمندة رنال

 250جريح

755000

فلسطيني

شهور
صناعية وأجهنة تعوي ية

.1

أط ار

.5

عمليات جراحية لجرحى غنة

.2

3ل

حقيتننة صننحية 3 ،أ

3ل

جيرك مياه 300 ،خيمة

عنندد مطتخيننه،

 22جريحا فلسطينياً

235912

 20جريحاً فلسطينياً

195350

 200أسرة مت ررة

2255000

.7

مولدات كهرتائية لمستشفيات غنة

قطاع الصحة

1925227

.3

معدات وأجهنة طتية

قطاع الصحة

2305320

.9

المجموع

253325703

المصدر( :أبو عامر)11: 1211،

م جهة رانية فقد أطلقت جمعية قطر الخيرية في 1111م مشارير نراعية ،تتخطى قيمتهنا  11ملينو
دو ر لتوفير األم اليذائي المستدام في فلسنطي  ،كمنا جناء التتنرع تنالوقود النذ يعنادل  31ملينو لتنر
كلي قطاع غنة ،الذ هددتنه أنمنة طاقنة فني عنام 1111م ،كنادت أ تنقد كلنى شنلل م ارفنق الخندمات.
(الطتاع)1111 ،
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 1.1.1زيارة األمير القطري إلى قطاع غزة عام 1211م:
ليت م ش فني أ دعنم قطناع غننة ماليناً وانسنانيا ،مننح الندول المقدمنة لنه ،سنيما قطنر ،فرصنة أل
تك ننو

عتن ناً رئيسن ناً ف نني منطق ننة الش ننرق األوس ننط تش ننكل جل نني ،ممن نا يعن نني أ تحركاته ننا تج نناه الحص ننار

نرئيلي لقطنناع غ ننة ،وموقفهننا المعنناد منننه لننم يننأت ولينند اللحظننة ،و انفعننا ً عاطفي ناً ،تننل جنناء فنني
اإلسن ا
ورت أ حصننار قطنناع غ ننة هننو ظننالم
تسلسننل منطقنني يعتننر ع ن سياسننة جدينندة لهننا تجنناه المنطقننة ،أ
يستند لمشروعية قانونية أو أخالقية ،ومر ذل فال تأت م توظيفه سياسياً( .أتو عامر)7 :2011 ،
وعلننى هننذا األسننات فلقنند جنناءت نيننارة األميننر القطننر السنناتق عننام 2012م كلننى قطنناع غ ننة ،حي ن

قننام

األمينر فنني  23تشنري األول /أكتننوتر 2012م تنينارة تاريخيننة كلننى قطنناع غننة ،وقنند مرلننت النيننارة كعالنناً
صنريحاً وجريئ ناً تكسننر الحصننار ع ن قطنناع غ ننة ،وجنناءت المنحننة القطريننة المقدمننة م ن األميننر القطننر
لتنفيننذ مشننارير فنني قطنناع غننة ،حين
وتخفين

ستسنناهم فنني مواجهننة لرننار الحننرو اإلس نرائيلية علننى قطنناع غ ننة،

المعاننناة والحنند م ن النتننائا التنني خلقهننا الحصننار ،كونهننا تننأتي إلعننال جملننة م ن مشننارير فنني

التنيننة التحتيننة المدرجننة

ننم كطننار كعننادة كعمننار قطنناع غننة ،حين

قننام األميننر القطننر تو ننر حجننر

األس ننات لمش ننارير كع ننادة اإلعم ننار الت نني مولته ننا الحكوم ننة القطري ننة ،تقيم ننة حن نوالي  100ملي ننو دو ر،
وتت م مشارير سكنية وتعتيد رالرة طرق رئيسية.
وف ني هننذا السننياق يننرى جميننل المجنند و

*1

أ التنندقيق للمسنناعدات التنني قنندمتها قطننر أو أعلنننت ع ن

استعدادها لتقديمها كاننت (هندايا مسنمومة) ألنهنا انطلقنت من واقنر ا نقسنام ،و نمنت تكريسنه دو أ
توظن ن ن ن

قطن ن ن ننر هنن ن ننذه المسنن ن نناعدات فنن ن نني مجن ن ن ننرى كنهنن ن نناء ا نقس ن ن ننام( .مقاتل ن ن ننة شخص ن ن ننية من ن ن ننر جمين ن ن ننل

المجد و )2013/12/25،

*1

ع و المجلت التشريعي ع الجتهة الشعتية.
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فيما يرى الدكتور عتد الستار قاسم* 1أ مراعاة قطر للسياسات اليرتية تجاه الفلسنطينيي وا نحة فني
أ قطن ننر تقن نندم المسن نناعدات للشن ننع

الفلسن ننطيني،

ن ننم رقين ننة كنسن ننانية ومقارتن ننة دتلوماس ن نية ،و تقن نندم

مساعدات عسكرية ،أو أ مساعدات أخرى م شنأنها دعنم المقاومنة الفلسنطينية( .مقاتلنة عتنر الهنات
مر عتد الستار قاسم)2013/12/20،
أمننا خالنند الننتط

*2

فيننرى أ هننذه المسنناعدات المقدمننة م ن قطننر ،هنني مسنناعدات مسيسننة ،ومشننروطة

وشننجعت ا نقسننام ،وكانننت ممننو ً وداعمناً لننه ،ونادت فنني ترسننيخه( .مقاتلننة شخصننية مننر خالنند الننتط ،
)2011/1/2
ويرى التاح

أ هد

هذه المساعدات كا تعميق ا نقسام وترسيخه ،وليت تعنين المقاومة.

 1.1.1نبذة عن مشاري المنحة القطرية:
تنندأت مرحل ننة ت نندأ تنفي ننذ مشننارير المنح ننة القطري ننة ت ن ن  21مشننروعاً ،تتكلف ننة  22ملي ننو دو ر من ن خ ننالل
اإلع ننال ف نني الم ننقتمر ال ننذ عق ننده رئ ننيت اللجن ننة القطري ننة إلع ننادة كعم ننار قط نناع غن ننة ،الس ننفير محم نند
العمنناد  ،تمشنناركة رئننيت ونراء الحكومننة المقالننة فنني قطنناع غ ننة كسننماعيل هنيننة خننالل شننهر كننانو
أول/ديسمتر 2012م ،كما أعل تداية شهر أيار/مايو 2013م ع تخصيص  2ماليني دو ر لتطنوير
 21شارعاً فرعياً هاماً

م المرحلة األولنى ،من مشنارير المنحنة القطرينة ،كمنا خصصنت المنحنة 13

مليننو دو ر لنندعم التلننديات ،وقنند وقعننت اللجنننة القطريننة إلعننادة اإلعمننار فنني  29نيسننا /اتريل 2013م
عقننود تنفيننذ  23مشننروعاً م ن مشننارير الطننرق وتوقيننر  7عقننود تصننميم واش ن ار

لمشننارير سننكنية وطننرق

فرعيننة تكلفننة كجماليننة  15مليننو دو ر ،هننذا تاإل ننافة كلننى تنفيننذ مشننروع تصننميم مدينننة الشنني حمنند
السننكنية التننال تكلفتهننا  30مليننو دو ر ،ومن المفتننر
*1
*1

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح ،ناتلت.
القياد فى حركة الجهاد اإلسالمي.
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أ ت ننم المدينننة  1000وحنندة سننكنية،

ننم

مدينننة متكامل ننة الم ارف ننق الخدميننة والتعليمي ننة( .معه نند أتحننا

السياس ننات ا قتص ننادية الفلس ننطيني(مات)،

)1 :2013
ويننأتي تنفيننذ المنحننة القطريننة ،تعنند انتظننار دام مننا ينينند ع ن رننال

سنننوات علننى كعننال أميننر قطننر ع ن

كنشنناء صننندوق إلعننادة كعمننار قطنناع غ ننة وتترع نه تمتل ن  151مليننو دو ر خننالل القمننة ا قتصننادية
العرتيننة التنني عقنندت فنني الكويننت فنني كننانو راني/يننناير عننام 1119م ،أ تعنند الحننر علننى قطنناع غننة
متاشرة( .الطتاع)1111،

 1.1.1أهمية المساعدات القطرية:
 .1تقوم المساعدات القطرية تدور هام ،في مجال تطوير مرافق التنية التحتية في األ ار ي الفلسطينية،
وفي الحد م اارار التدميرية الناجمة ع السياسيات ،والممارسات اإلسرائيلية في قطاع غنة( .عتد
الكريم)1 :1111 ،
 .1تكم أهمية المساعدات الخارجية للشع

الفلسطيني ،في مساعدة ا قتصاد الفلسطيني على تحمل

أعتاء ا حتالل اإلنسانية وا قتصادية م جهة ،وتمكي ا قتصاد الفلسطيني م خلق وتطوير
مقومات التنمية ا قتصادية المستدامة م جهة أخرى( .معهد أتحا

السياسات ا قتصادية مات،

)3 :1115
 .3ليت م ش في أ دعم قطاع غنة مالياً وانسانياً ،منح قطر فرصة أل تكو

عتاً رئيساً في

منطقة الشرق األوسط تشكل جلي( .أتو عامر)1 :1111 ،
 ..تأتي أهمية المساعدات القطرية ،م كونها تحظى تالنصي

األكتر م مجمل المساعدات الدولية

المقدمة لقطاع غنة( .أتو عامر)1 :1111 ،
 .5تلع

المساعدات القطرية دو اًر هاماً في تيطية العجن الدائم لمواننة الحكومة المقالة في قطاع غنة.
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 .1تقوم المساعدات القطرية المقدمة كلى قطاع غنة ،تدور فاعل في تخفي

نستة الفقر في المجتمر

الفلسطيني( .الجهان المركن لإلحصاء الفلسطيني)35 :1111 ،
ونالحظ م خالل تيانات و انرة المالية في رام ام الواردة في جدول رقنم ( ،)2التفناوت الكتينر فني حجنم
الدعم المقدم كلى السلطة الفلسطينية في رام ام ،والدعم المقدم كلى الحكومة المقالة في قطاع غنة.
ويالحظ أ قطر تحرص أ
وجننه الخصننوص حي ن

تقدم المساعدات ا قتصادية ،والمشارير للتنظيمات وحركة حمات على

تقنندم مسنناعداتها علننى شننكل مشننارير فنني اإلسننكا  ،والتنيننة التحتيننة التنني تخنندم

الم نواطني فنني قطنناع غ ننة ،حتننى
حركة حمات على قوائم اإلرها

تسننت

لهننا هننذه األم نوال أ كشننكاليات مسننتقتلية خاصننة مننر كد ار
ينفي القول أ ما تقدمه قطنر كلنى حركنة حمنات

دولياً ،ك أ ذل

تاعتتارها تنظيماً يعتتر جنًء م اإلخوا المسلمي  ،ك أ المتوقر فني المرحلنة القادمنة هنو اختفناء هنذا
النندعم ،وذلن لمننا يتمتننر تننه الشنني تمننيم م ن ميننول ليتراليننة تعينندة ع ن توجهننات اإلخنوا المسننلمي  ،مننر
استمرار الدعم ا قتصاد للشع

الفلسطيني.
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 1.1المبحث الثالث
مستقبل السياسة الخارجية القطرية من القضية الفلسطينية في المرحلة
القادمة
شننكلت السياسننة الخارجيننة القطريننة ظنناهرة ،أو حالننة تسننتحق الوقننو
الحقيقنني ،أل النندور الننذ تلعتننه قطننر

يتناسن

مننر حجمهننا ،ومكوناتهننا التشنرية ،والجيرافيننة ،ونوعيننة

وطتيعة التحديات التي يمك أ تواجهها ،وم حي
في المشهد السياسي أو مسنرح األحندا

عننندها ،وتحليننل أتعادهننا ،وجوهرهننا

المتندأ يقنات الندور النذ يمكن أ تلعتنه دولنة منا

العالمينة تالمكاناتهنا المادينة والتشنرية ،وموقعهنا الجيوسياسنى أو

ما يمك أ تحمله م رسالة على المستوى الح ار لأمم.
واذا كا م حق قطر أ تكو فاعلة فني األحندا
األم وا ستقرار في المنطقة ،ولك
وفو نى ،وأداة تحنري

ليننعم سنكانها تنالعي

السنعيد ،وتسناهم فني تحقينق

يحق لها أ تتجاون حندود ذلن الندور وتكنو عامنل ا نط ار ،

 ،وأ تكننو مرتعناً لقواعنند عسننكرية تسننتهد

دول المنطقننة العرتيننة انطالقننا من

تل القواعد.
وتناء على ما ستق فقد مرلت السياسة الخارجية القطرية لين اًن حقيقيناً فني النظنام السياسني العرتني ،ودار
ً
حولهننا الكريننر من الصننخ  ،وناد من صننختها و شن  ،امتالكهننا ألكرننر وسننائل اإلعننالم العرتيننة فاعليننة
على الساحة العرتية واإلقليمية ،والدولية ،وهي قناة الجنينرة التني يمكن النقنا
مادتها اإلختارية ،ولك يصع
وانما و ر سياسي

حنول أسنلوتها وم نمو

الجدال في حجنم تأريرهنا ،فالمسنألة ليسنت مجنرد حالنة كعالمينة صناختة

يقل صختاً( .علوى)1119 ،

وتعتتننر الق ننية الفلسننطينية هنني الق ننية المركنيننة للعننر والمسننلمي  ،وتحنناول كننل دول المنطقننة لع ن
نقرر فني مسنارات الق نية الفلسنطينية المتعنددة ،حين
دور فعا ً وم اً
ار كقليمية ودولية يكو لها اً
أدو اً
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وقفنت

قطننر تاريخي ناً مننر الق ننية الفلسننطينية ،وكننا لهننا موقف ناً ص نريحاً تجاههننا ،وظهننر هننذا فنني تص نريحاتها
الرسمية ومواقفها المتعددة منذ حصولها على ا ستقالل( .قنديل).3 :1111 ،

 1.1.1تولى تميم للسلطة في قطر والموقف من القضية الفلسطينية:
لمنر اسننم الشني تمننيم تن حمند تن خليفننة لل رناني فنني السناحة المحليننة ،واإلقليميننة ،والدولينة منننذ تعيينننه
ولياً لعهد قطر في الخامت م أ /أغسطت 1113م ،ومنذ ذل الحي تدأ يطلنر تمناصن

قيادينة فني

الدولننة ،ومرننل تننالده نياتننة ع ن والننده األميننر حمنند تن خليفننة فنني محافننل عنندة ،مكنتننه من تننناء عالقننات
وريقة تنعماء دول عديدي  ،مما منحه نفوذاً مت انينداً فني الدوحنة جعلنه مهينأ لقينادة النتالد حينمنا تسنتكمل
الترتيتات لذل ( .و انرة الخارجية القطرية)1111 ،
وجاء الخطا

األول للشي تميم ت حمد لل راني تعد توليه السلطة فني قطنر ،مقكنداً علنى التننام قطنر

تالت ام مر الشع

الفلسنطيني فني ن ناله لنينل حقوقنه المشنروعة ،كمنا اعتتنر تحقيقهنا شنرطاً للسنالم

العادل الذ يشمل ا نسحا

اإلسرائيلي م جمير األ ار ي العرتية التي احتلت عام 1911م ،تما في

ذل القدت الشرقية ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،وحق العودة لالجئي  ،و تسوية م دو سنالم
عنادل ،وذلن يو نح تشننكل جلني أ رواتنت السياسنة الخارجيننة لقطنر فني عهند الشنني تمنيم تن حمنند لل
رنناني ،ل ن يجننر عليهننا تتننديل أو تيييننر وأ قطننر ستواصننل دعننم الشننع

الفلسننطيني حتننى نيننل حقوقننه

المشروعة تالحرية ،وا ستقالل ،واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدت ،وعودة الالجئي كلنى دينارهم.
(الخطي )1113 ،

 1.1.1مستقبل السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفلسطينية:
نعتقد ك مستقتل السياسة القطرية في عهد الشي تميم ،ل تكو امتداد للسياسة القطرية القديمة ،وانما
ستكو ميايرة كلى حد ما ،وذل للحافظ على العالقات الجيدة مر الندول ذات التنأرير الفاعنل فني العنالم
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العرتي كالمملكة العرتية السعودية وغيرهنا ،وهنذا يتوافنق منر منا جناء فني خطنا

الشني تمنيم النذ ألقناه

في  11حني ار /يونيو 1113م ،والذ قال فيه" :نح نسنعى كلنى الحفناظ علنى عالقنات منر الحكومنات
والدول كافة ،كما أننا نحترم جمير التيارات السياسنية المخلصنة ،والمنقررة ،والفاعلنة فني المنطقنة ،ولكنننا
نحس

على تيار

د لخر" .وهو ما يعد اختالفًا ع موق

قطر السناتق ،النذ تعامنل منر جماعنة

اإلخ نوا المسننلمي علننى أنهننا القننوة التنني تسننتطير أ تحقننق الديمقراطيننة فنني المنطقننة( .سننمارة ورج ن ،
)1113
ويتوقننر أ

يحنند

تمننيم ذل ن التيييننر الكتيننر نحننو الديمقراطيننة ،أو سننل مسننارات جدينندة علننى صننعيد

السياسة الخارجية ،فمسار السياسة القطرية على المستوى العرتي ،والندولي هنو نفسنه الحند المرسنوم لهنا
فنني اإلدارة األمريكيننة ،وعلننى هننذا فننال تمننيم ل ن يجنننح تعيننداً ع ن الخننط الننذ اختطننه والننده فيمننا يتعلننق
تالعالق ننة م ننر الو ي ننات المتح نندة األمريكي ننة ،حين ن

من ن غي ننر المتوق ننر أ يح نند

فيه ننا تييي ننر ،ت ننل س ننيتم

تدعيمها على نحو أكتر كونها م رواتت السياسة الخارجية القطرية اليير قاتلة للنقا .
كما أنه

يمك لنا تأ حال الحكم تانتهاء دور قطر في السياسة العرتية ،في ظل استمرار دورهنا فني

دول الرورات ،ودورها المحنور فني سنورية ،وتالتأكيند

يننال لندى قطنر منا تقدمنه ،ولكن اسنتمرار نفنت

االيات واألدوات هنو أكرنر منا يفقند الندور القطنر عوامنل اإلتهنار مسنتقتال .لقند قندمت قطنر الكرينر فني
مرحلة عرتية كانت ظمأى لكل ما هنو محظنور ،واا تجناونت الحيناة العرتينة كنل المحظنورات فأصنتح
ما تقدمه (الجنيرة) جافاً تمعيار اإلعالم العرتي الجديد( .سالمة)1113 ،
كما يعتقد التاح

أ السياسة القطرية في الفترة القادمة سو

تنتها سياسة خارجية جديدة أكرر توانناً،

تعتمد التوان في العالقات ،وتعتمد على تحقيق المصالح القطرية والخلنيا ،وتفنتح األتنوا

أمنام تحقينق

دور تنموي ناً داخننل قطننر وخارجهننا ،وا تتعنناد ع ن كرننارة الفننت
دور قطننر أقننر مننا يكننو كلننى أ يكننو
اً
والمشكالت في تع

الدول.
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ك أ التيييننر فنني السياسننة القطريننة ل ن يحنند

فنني فت نرة قصننيرة ،تننل سننو

يحتننا كلننى الوقننت ،وذل ن

لوجود التنامات كريرة لقطر تجاه العديد م الق ايا العرتية واإلقليمية ،ك أ تلن السياسنة سنو
عليها التييير تدريجياً ،وا كا تشكل طفي

يطن أر

وتسيط.

ويتنندو التيييننر فنني السياسننة القطريننة م ن خننالل ا قت ن ار م ن السياس نة السننعودية ،والتعنناو الوا ننح مننا
تيننهم فنني الفتنرة الحاليننة ،ومن هنننا كاننت النيننارة األولنى خنار قطننر لأمينر الجدينند كلني المملكننة العرتيننة
السنعودية ،وهنذا يندل علننى أ السياسنة القطرينة المقتلنة سننو

تكنو معتدلنة كلنى حنند كتينر ،وهنذا لقرتهننا

من السياسننة السننعودية ،كمننا أ القننول تقننر الشنني تمننيم من اإلخنوا المسننلمي لننيت مقكننداً ،حين
الواقر وحس

أ

المحيطي تالشي تميم م مستشناري ومقنرتي لنه نجند أغلنتهم من الليتنراليي المعتندلي ،

وغينر محسنوتي علننى اإلخنوا المسننلمي  ،وهنذا مننا يندعم التوجننه نحنو التيييننر فني السياسننة القطرينة فنني
المرحلة القادمة.
ونعتقد أ السياسة القطرية تجاه الق ية الفلسطينية ،ل تكو تنفت المسنتوى النذ كاننت علينه سناتقاً،
وذل ن ن قننند يكن ننو تسنننت

صن ننعود أدوار عرتين ننة أخن ننرى علن ننى الس نناحة العرتينننة ،واإلقليمين ننة كعنننودة الن نندور

السننعود  ،والنندور اإلمنناراتي وتقننوة تعنند الرننورات العرتيننة ،حين
القطر في المنطقة العرتية ،واإلقليمية تسنت

فسننر الكريننر من التنناحري تصنناعد النندور

فنراة القينادة فني العنالم العرتني ،وأننه لنو الفنراة فني قينادة

النظام اإلقليمي وتخلي دول مرل مصر ،والسعودية ،وسورية ع دورها ،لما تمكنت قطر م لعن

هنذا

الدور اإلقليمي.
ويرى الدكتور كتراهيم كت ار
ملفات وم أهمها الملن

*1

"انه تعد التييير في قطر ،ظهر تراجر كتير لدور قطر اإلقليمي في عدة

الفلسنطيني ،وأ السياسنة الخارجينة القطرينة ستنسنجم فني المرحلنة القادمنة منر

السياسة الخارجية ،في منظومة مجلت التعاو الخليجي ،وخاصة فني الشنأ الفلسنطيني والسنور  ،وأ
*1

أستاذ العلوم السياسية في جامعة األنهر -غنة
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ما يدلل على ذل أ النيارة األولى لأمير القطر الجديد خار النتالد كاننت للملكنة العرتينة السنعودية،
وأ قطننر ل ن تسننتطير التقنندم تننأدوار جدينندة علننى صننعيد المصننالحة الفلسننطينية ،حي ن

سننتواجه موقف ناً

متصدياً لها م قتل مصر التي ل تتخلنى عن دورهنا ال ارعني للمصنالحة الفلسنطينية ،ومن الوا نح أ
األمير الجديد أخذ تسياسات أقل حندة وتندخالً وعندم كقحنام قطنر فني ق نايا خارجينة"( .مقاتلنة شخصنية
مر كتراهيم ات ار )1113/11/19 ،
فيما يرى فيصل أو شهال* " 1تأ التييينر فني السياسنة الخارجينة القطرينة فني الشنأ الفلسنطيني تندأ فني
التنفيذ م خالل العالقة مر الشرعية الفلسطينية ،المتمرلة في رئنيت السنلطة الفلسنطينية محمنود عتنات
ناء علننى ذلن جنناءت النندعوة الرسننمية القطريننة ل نرئيت الننونراء الفلسننطيني ارمني الحمنند ام
وحكومتننه ،وتنن ً
لني ننارة قط ننر ،كم ننا ي ننرى أن ننه لن ن يك ننو دو اًر منف ننرداً لقط ننر ف نني المرحل ننة القادم ننة تخص ننوص المص ننالحة
الفلسطينية ،ول يسمح النظام العرتي الرسمي وخاصة مصر تنقل ملن

المصنالحة كلنى قطنر"( .مقاتلنة

شخصية مر فيصل أتو شهال)1113/11/13،
وي ننرى التاحن ن

أ ح ننل ا نقس ننام الفلس ننطيني مس ننألة تتج نناون تكري ننر ق نندرات القط ننريي  ،نظن ن اًر لتعقي ننداتها

اإلقليمين ننة المتشن ننعتة ،وأي ن ناً المن ننقررات الداخلين ننة التن نني
الفلسطيني مرعتاً

تحله الوساطات الدولية.

أما جميل المجد و

*1

تقن ننل أهمين ننة ،حي ن ن

أ الخن ننال

الفلسن ننطيني

فيرى "أنه تعد استالم تميم الحكم في قطر أنه تدأ يأخنذ سياسنة أقنل صنختاً تحند

من هننذا النندور المتننال تننه ،الننذ أُعطنني لقطننر علننى المسننتوى النندولي ،والتدايننة تشننير كلننى سياسننة أكرننر
توانناً م سياسات األمير الساتق"( .مقاتلة شخصية مر جميل المجد و .)1113/11/15 ،
فيما يرى التاح

أ ال ع

الظاهر لقوى اإلسالم السياسي في قطر ،وانهيار حكم اإلخوا المسنلمي

في مصر ،وترون تنظيم مصر جديند قنوى و ن ملينارات الندو رات التني
*1

عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح.
*.
عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية.
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نخت كلنى مصنر من قتنل

التحننال

اإلمنناراتي السننعود الكننويتي ،سنيجتر قطننر علننى التركيننن علننى شننئونها الداخليننة وتتننني سياسننة

أكرر حذ اًر ،وأ التحال

العرتي الجديد سيعمل على ك عا

جماعة اإلخوا المسلمي .

وم ن جهننة أخننرى فننال سننقوط حركننة اإلخ نوا المسننلمي فنني مصننر ومننر تنندأ شننته تنندمير كامننل لإلنفنناق
ستجد حركة حمنات نفسنها تنال حلين
والسياسننية ،حي ن

فني المنطقنة وسنتحاول التمسن تقطنر من أجنل المسناعدة المالينة

أ عالقننة قطننر مننر حركننة حمننات

ننرورية لنندفعها تعيننداً ع ن طه ن ار م ن ناحيننة،

وللتأرير في سياستها تجاه كسرائيل م خالل اإلغراء ،وال تط م ناحية أخرى ،حتى م جهة السلطة
الفلسنطينية يتندو دور قطنر مطلوتناً كذ

مصنلحة تعننل السننلطة والمطلنو كتقاءهنا علنى قيند الحيناة تمننا

ي م عدم كنهيار الو ر في ال فة اليرتية.
ك أنه م الصع

القول تانتهاء دور قطر تجاه الق ية الفلسطينية ،في ظل اسنتمرار دورهنا فني تقنديم

الدعم الماد للفلسطينيي  .وتالتأكيد

ينال لدى قطر ما تقدمنه ،ولكن لنيت تننفت االينات واألدوات.

وت ننات عل ننى قط ننر ك أرادت ا حتف نناظ ت نندور م ننا ف نني اإلقل ننيم ،أ تن ننوع عالقاته ننا تك ننل التي ننارات ،وع نندم
اء على الساحة الفلسطينية أو العرتية ،وأ تتجه للع
ا نحيان لتيار معي سو ً

دور سياسني جديند ،وأ

تتتكر في أدوات ممارسة الدور ،ترسالة رقافية جديدة دو ا نحسار مر تيار دو لخر .وهذا منا تقكنده
التوقعات في سياسة الشي تميم القادمة حي

أ ميولنه الليترالينة سنو

تجعنل السياسنة الخارجينة تعيندة

ع دعم التينارات اإلسنالمية ،وا نحينان لهنا وتالتنالي قند نشنهد جهنوداً قطرينة قادمنة تعتمند علنى التنوان
ف نني الت نندخل ف نني الق ننية الفلس ننطينية ،أو ف نني ح ننل الخالف ننات الفلس ننطينية ،دو ا نحي ننان لط ننر عل ننى
حسا

األخر ،كما كانت السياسة القطرية في المرحلة الساتقة.

وتناء علي كل ما ستق فقد حظنا تمدد الدور القطر على الصعيد الفلسطيني ،في الفنراة النذ خلفنه
ً
الدور السور  ،وعندم رغتنة النظنام المصنر فني التنورط فني الشنأ الفلسنطيني أكرنر من النالنم فني هنذه
المرحل ننة علن نى األق ننل ،لنش ننهد دو اًر قطرين ناً عل نني ص ننعيد ملن ن
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المص ننالحة (اتف نناق الدوح ننة ،ش ننتاط/فتراير

1111م) .وتواجد قطر في مشهد مفاو ات التوصل تفاق وق

كطالق النار(تشري راني /نوفمتر،

1111م) ونيارة األمير القطر الساتق لقطناع غننة فني نفنت الشنهر ،رنم دو اًر قطريناً فناعالً علنى صنعيد
كعمار قطاع غنة واعادة تناء التنية التحتية المدمرة تعد العدوا األخير عليه -مر عدم اإللتفات للقدت
وما تعانيه م تهويد ،و ال فة اليرتية وما تعانيه م استيطا  ،وت يق سياسي واقتصاد .
وعلى الرغم من أ الندور القطنر علنى صنعيد ملفنات المصنالحة ،ومسنتقتل حركنة حمنات وقطناع غننة
تحديداً ،قد يكو مرتك ان على أست ،ومنطلقات ،وأهدا

ميايرة تماماً للندوري السنور والمصنر  ،فالننه

م ن المقكنند هنننا أنننه لننم يك ن ليتمنندد لننو الرننورتي المص نرية والسننورية ،تننل تاعتقنناد أ قطننر تعنند أهننم
أ الع المرل  ،تاإل افة كلى تركيا ومصنر فني ظنل مرجعينة اإلخنوا النذ يعنول علينه كرين اًر من قتنل
(الو يننات المتحنندة األمريكيننة واليننر ) ،فنني عمليننة ا حت نواء المتوقعننة لحركننة حمننات ،م ن خننالل دفعهننا
نحننو المنينند من ا عتنندال .وهننذا مننا يقكنند صننحة الفر ننية الرئيسننية للد ارسننة والتنني مفادهننا وجننود عالقننة
كرتتاطيننة تنني المتيي نرات اإلقليميننة التنني تعص ن
على حسا

تالمنطقننة ،وتنني تننرون وتعنيننن النندور القطننر والنندولي

الدول العرتية المحورية في قيادة النظام العرتي.

وتالنظر للعالقات المتطورة تي قطر وحركة حمات ،نتيجة للدور الوظيفي الذ تقوم ته قطر حتواء
حركة حمات عتر متادرات ،ظاهرها خدمة المصالح العرتية ،غير أ تاطنها هو خلط األوراق في لعتة
سياس ننية دولي ننة ق ننذرة تس ننتهد

تحج ننيم دور م ارك ننن الق ننوى ،والنف ننوذ العرتي ننة التقليدي ننة ،فاتتع ننت السياس ننة

الخارجية القطرية دتلوماسية توص

على اقل تقدير تالذكية ،فهي تقتر م حركة حمات دو شروط

مستقة ،ولكنها في نفت الوقت تسعى كلى جرها تدريجياً من تحنت العتناءة اإليرانينة ،أل كين ار تسنتطير
عتر تحالفها مر المنظمات الفلسنطينية المعار نة للتسنوية كحركنة حمنات التنأرير فني ركينتني المصنالح
األمريكية في المنطقة ،تدفق النفط (م يق هرمن) وأم كسرائيل (حمات والجهاد اإلسالمي) لذا لجأت
الو يات المتحدة األمريكية لدفر قطر لجر حركة حمات م تحنت العتناءة اإليرانينة ،تنل وتسنعى جاهندة
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كل نى خلننق تنيننة تحتيننة فنني قطنناع غ ننة لتأيينند التهدئننة وانهنناء خيننار المقاومننة المسننلحة تننل وانشنناء دويلننة
منفصلة في قطاع غنة( .اللتاد)15 :1113 ،
وهننذا يتفننق مننر د ارس ننة )الواديننة (1119 ،م ن أ الو ي ننات المتحنندة سننعت كل ننى تلننورة رأى عننام مع نناد
نجاحها في ا نتخاتنات ،والخنال

إلي ار  ،أل كي ار دعمت وتقوة حكومة حركة حمات في أعقا

تني

كي ار والو ينات المتحندة األمريكينة لنيت وليند وصنول حركنة حمنات كلنى السنلطة ،ولكننه ناد تعند وصنول
حركننة حمننات كلننى السننلطة وانديناد النندعم الننذ تلقتننه من كين ار  ،ولننذل جنناء النندور القطننر لجننر حركننة
حمننات م ن تحننت العتنناءة اإليرانيننة ،وم ن هنننا نسننتطير القننول أ مسننتقتل العالقننات تنني قطننر وحركننة
حمات يمك أ يخ ر لعدة سيناريوهات(:غي )1113 ،
 -1أ تستمر عالقات قطر وحركة حمات فني التقنار فني ظنل اسنتمرار صنعود القنوى اإلسنالمية
فنني العننالم العرتنني ،تل ن القننوى المرتتطننة تنظيمننا تجماعننة اإلخ نوا المسننلمي  ،واذا اسننتمر هننذا
التقننار تالتننالي سننيقل التننأرير اإلي ارننني عل نى المنطقننة ،وفنني هننذه الحالننة سننتكو المسنناعدات
القطرينة (الماديننة واللوجسننتية) لحركننة حمننات هنني عصن

اإليرننني،
ا
الحركننة والتننديل عن النندعم

وهذا ما يعني التقار أكرر فأكرر تي قطر و حركة حمات.
 -1تراجر العالقات تني قطنر و حركنة حمنات ،وذلن فني حالنة ت ارجنر النفنوذ اإلسنالمي فني الندول
التي فنانت فيهنا األحن ان اإلسنالمية ،كمنا هنو حناد

الينوم فني مصنر ،سنواء كنا هنذا الت ارجنر

عت ننر ص ننناديق ا قتن نراع أو تا نقالت ننات العس ننكرية ،وهن ننا س ننتحاول كين ن ار اس ننتعادة دوره ننا ف نني
المنطقة عتر اجتذا

حركة حمات وتدعيمها.

 -3اسننتمرار حالننة الشنند والجننذ

تنني قطننر واي ن ار حننول و ء حركننة حمننات ،وهنننا سننتكو حركننة

حم ننات المس ننتفيد األكت ننر ف نني معرك ننة ال ننو ءات تلن ن  ،خاص ننة أ حرك ننة حم ننات تمرس ننت علن نى
التعاي

في ظل هذه المتناق ات ،وا حتفاظ تمسافات متواننة مر الجمير.
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ويننرى التاحن

أ السننيناريو األخيننر هننو األقننر للتحقننق ،خاصننة فنني ظننل عنندم و ننوح الرقيننة لمسننتقتل

هننذه األنظمننة اإلسننالمية الجدينندة التنني وصننلت كل نى السننلطة حننديراً ،والتنني هنني معر ننة للفشننل فنني أ
لحظة قادمة.
وأخين ن ار ي ننرى التاحن ن

أ قط ننر وا اس ننتمدت قوته ننا لتنفي ننذ المهم ننة المرس ننومة له ننا من ن اإلدارة األمريكي ننة

واإلسرائيلية ،أو م خالل قوتها ا قتصادية واإلعالمينة  -من خنالل قنناة الجنينرة التني سنيتراجر دورهنا
في المرحلة القادمة ألنها فعالً غادرت مهنيتها ،وأصتحت طرفناً كعالميناً منحنا اًن ،تاإل نافة كلنى منافسنة
الف ننائيات المتعننددة ،حي ن

ل ن تسننتمر الجني نرة تننا نفراد تاألختننار دو أ يكننو لهننا منافس ناً م ن قتننل

الف ننائيات األخ ننرى -أو من ن مراهن ننة علن نى دور مس ننتقتلي للحرك ننات اإلس ننالمية ف نني المش ننهد السياس نني
العرتنني ،ومحاولننة تفردهننا تالشننأ الفلسننطيني ،ك أ قطننر ستفشننل فنني ذل ن

الالعتنني األساسننيي

وتحديدا العر ل يسمحوا لذل الدور والطموح السياسي أ ييرد خار السر القياد التاريخي للقنوى
السياسية العرتية الرئيسية كالمملكة العرتية السعودية ومصر.
ك ما يريده الفلسطينيو هو أ تت افر الجهود العرتية لتكو عونا لهم في انتناع حقنوقهم المشنروعة،
أ تكنو الق نية الفلسننطينية ومعانناة الشننع

الفلسنطيني أوراق يننتم اسنترمارها نتنناع أو ترسني هننذا

الدور السياسي ،وتالتالي منيدا م ا نقسام والتشرذم والكوار تحق الشع
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الفلسطيني.

الخاتمة
كانننت السياسننة الخارجيننة القطريننة طيلننة السنننوات الما ننية ،انعكاسناً لمننيا من ا عتتننا ارت المو ننوعية
المتعلق نة تالتيئننة اإلقليميننة والداخليننة ،حي ن

تحنناول الدتلوماسننية القطريننة فننر

سياسنناتها علننى الق ننية

الفلسنطينية ،فهني تسننعى كلنى نيننادة دورهنا المحننور فني المنطقنة العرتيننة ،ونينادة نفوذهننا ،ومكانتهنا ،من
خالل فر

دورها السياسي في الق ية الفلسطينية ،وعتر ما تقدمه م دعم متواصنل للحكومنة المقالنة

في قطاع غنة ،ومحاو تها للع

أدوا اًر ذات تأرير في المصالحة الفلسطينية.

وق نند كان ننت قط ننر من ن أوائ ننل ال نندول العرتي ننة الت نني أي نندت كقام ننة الس ننلطة الفلس ننطينية ،وه ننذا ل ننيت انحي ننا اًن
للفلسطينيي و رغتة م الدولة القطرية في كنهاء معاناة الشع

الفلسطيني ،تل جاء تعتي اًر ع سياسة

الحكوم ننة القطري ننة الهادف ننة للتطتي ننر م ننر كسن نرائيل ،وتالت ننالي كان ننت ل ننديها الرغت ننة ف نني كح ننالل الس ننالم ف نني
المنطقننة أكرننر م ن شنني أخننر ،ألنننه سننيعود تننالنفر عليهننا وعل نى مواقفهننا م ن التطتيننر مننر كس نرائيل ،وم ن
عملية السالم تمجملها ،حي

استطاعت التوان تي سياستها تجاه الق ية الفلسطينية ،وتني المحافظنة

على عالقتها مر كسرائيل ،وعتر الدعم األميركي الوا ح.
وهننذا يتفننق مننر د ارسننة (قنننديل )1111 ،حين

أنننه لننم يننرى من خننالل د ارسننته أيننة مصننداقية أو تنناألحرى

رتنات علنى المصنداقية فيمنا تقنوم تنه السياسنة الخارجينة القطرينة تجناه الصنراع العرتني-اإلسنرائيلي ،وفني
القل

منه الق ية الفلسطينية .والمتتتر للشأ القطر وعالقته تالق ية الفلسطينية يالحظ أ قطر قتل

عام 1111م لم يك لها أ دور محور ذو تأرير على الق ية الفلسطينية ،فقطر استيلت فرصة فون
حرك ننة حم ننات ف نني ا نتخات ننات التشن نريعية ع ننام 1111م ،لتك ننو الت ننا

ال ننذ ت نندخل من ننه كل ننى الش ننأ

الفلسطيني ،ولتكو م الالعتي المهمي في هذا الشأ  ،مما ساهم في توطد عالقات قطنر منر حركنة
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حمات أكرر منذ فون الحركة فني انتخاتنات السنلطة الفلسنطينية فني 1111م ،فقند أصنتح مسنئولو حركنة
حمات يدخلو  ،ويخرجو م الدوحة تصورة دائمة ،وحرية تامة ،ويمارسو فيها أنشطة سياسية.
كما أظهرت الدراسة أ قطر نجحت في تحقيق سياسة خارجية متواننة ،وجديدة كلى حد كتير ،وشنكلت
دروسناً لصننانر القنرار السياسنني ،والدتلوماسنني القطننر فنني تفهننم خيننوط السياسننة العالميننة ،واألخننذ تنظننر
ا عتتار المصالح اإلستراتيجية للقوى الدولية ،واإلقليمية الفاعلة في المنطقة.
وهننذا دليننل علننى أ السياسننة الخارجيننة أل دولننة ،تحكمهننا مجموعننة م ن المصننالح مننر تع ن

النندول

الكترى على الصعيد الدولي واإلقليمي أل دولة.
وهذا يتفق مر دراسة (سرور )1115 ،والتي تينت أ السلو السياسي الخارجي المصنر تجناه العنراق
خننالل أنمننة الخلننيا الرانيننة عننام1991-1991م كانننت تحكمننه سياسننة المصننالح ،حي ن
نند الع نراق ت ننيوطات أمريكيننة وتحقيق ناً للمصننالح األمريكيننة فنني المنطقننة ،حي ن

الحننر

دخلننت مصننر
ر ننخت لهننا

مصر حفاظاً على مصالحها مر الو يات المتحدة األمريكية ومر دول الخليا.
كمننا تتنني لنننا م ن خننالل الد ارسننة أ قطننر لننم تسننعى تمصننداقية لحننل مشننكلة ا نقسننام الفلسننطيني،
وتحقيق المصالحة الفلسطينية ،فالناظر كلى السياسة القطرية تشكلها الخارجي ينرى حنرص قطنر علنى
تحقيق المصالحة الوطنية ،وانهاء ا نقسام لك المتمع في السياسة الخارجية القطرية ،يرى أنها كانت
دوما تسعى لتوسير هوة الخال
لطر على حسا

الطنر األخنر أ تقنديمها الندعم لحركنة حمنات فني قطناع غننة وحكومتهنا المقالنة،

كما أنها حاولت استيالل ملن
في انجان مل
وهذا يتعار

ما تي األط ار

الفلسطينية ،وذل م خالل تقديمها للدعم المتواصل

المصنالحة الفلسنطينية ،لتحنل محنل أطن ار

كقليمينة وعرتينة كاننت فاعلنة

المصالحة الفلسطينية ،وتحقيق الوحدة الوطنية.
مر الدور التركي الوارد في دراسة (حسنا  )2012 ،والتني تيننت أ الموقن

التركني كنا

مسنانداً ،ولننيت تنديال للنندور المصنر فنني انجنان عمليننة المصنالحة الفلسننطينية ،وهنذا مننا أكند عليننه ونيننر
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الخارجيننة التركنني علننى تاتننا جننا تننالقول"أ مصننر هنني الدولننة التنني تنندأت فعننل ذل ن ونح ن مسننتعدو
لمساعدتها لتحقيق ذل  ،هذا كطار عملنا فني العملينة" ،لنذل كاننت المتنادرات والمسناعي التركينة مكملنة
وليست تديلة للدور المصر في مل

المصالحة الفلسطينية.

وعلى الرغم م كل ذل  ،فال قطر ورغنم صنير حجمهنا الجي ارفني ،اسنتطاعت أ ترتنت أنهنا كتينرة من
خننالل شننتكة العالقننات الدوليننة وا رتتاطننات العسننكرية ،التنني نجحننت فنني نسننجها فنني السنننوات األخي نرة،
وتحديداً تعد عام 1995م أ منذ تولى األمير الساتق حمد ت خليفة لل راني مقاليد الحكم في التالد.
وهكذا فقد أصتحت التجرتة القطرية مصدر اهتمام الكرير م الدول والمنظمنات والهيئنات الدولينة  ،تمنا
تتنته م متادرات وما طرحته م لراء وتصورات وحلول ،وظلت السياسة الخارجية لقطر اللين المحير
ومرار الجدل الكرير تي المهتمي والتاحري والقراء.

 1.1نتائج الدراسة:
تناء على ما ستق توصلت الدراسة كلى العديد م النتائا كالتالي:
ً
.1

افتقننرت السياسننات الخارجيننة لنندول مجلننت التعنناو الخليجنني تجنناه الق ننية الفلسننطينية كلننى
ا سننتقالل ،والتحننرر من التتعيننة وا هننذه النندول لننم تمتلن سياسننات خارجينة هادفننة ،وذلن من
خ ننالل اس ننتجاتتها  ،لل نندخول ف نني عملي ننة الس ننالم من ن خ ننالل م ننقتمر مدري نند ،وك ننذل من ن خ ننالل
عمليات التطتير السياسي وا قتصاد غير المعلنة مر كسرائيل.

.1

وجننود تذتننذ

فنني مواق ن

النندول الخليجيننة فنني دعمهننا للق ننية الفلسننطينية ،حي ن

ارتكننن هننذا

الدعم في معظمه على الدعم الماد والمعنو .
.3

لع

الموقر الجيرافي لقطر دو اًر مقر اًر في توجيه سياسنتها الخارجينة ،فموقعهنا الجي ارفني تني

دولتني كتينرتي المملكننة العرتيننة السننعودية واين ار اللتننا تلعتننا دو اًر مننقر ار فنني السياسننة الدوليننة
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ولحماية أمنها القومي م هاتي الدولتي فقند لجنأت قطنر كلنى ا عتمناد علنى الو ينات المتحندة
األمريكية كحلي
..

استراتيجي لتأمي مصالحها.

تجلت محددات السياسة الخارجية القطرية تجناه الق نية الفلسنطينية ،فني التأكيند الندائم لقطنر
الفلسطيني في ن اله المشروع للحصول على

على دعمها الماد والسياسي المتواصل للشع

حقوق نه الوطنيننة واقامننة دولتننه المسننتقلة ،وذل ن م ن خننالل المطالتننات المسننتمرة لقطننر للمجتمننر
الن نندولي واللجنن ننة الرتاعين ننة تتن ننوفير الحماين ننة للشن ننع

الفلس ن نطيني وتمكينن ننه م ن ن ممارسن ننة حقوقن ننه

الشرعية.
 .5كانننت قطننر من أوائننل النندول العرتيننة التنني أينندت كقامننة السننلطة الفلسننطينية ،وهننذا لننيت انحيننا اًن
للفلسننطينيي و رغتننة فنني كنهنناء معاننناة الشننع

الفلسننطيني ،تننل جنناء من خننالل رغتننة الحكومننة

القطرية في التطتير مر كسرائيل.
 .2اتسننم الموق ن

القطننر مننا قتننل عننام 2002م ،تالخطننا

السياسنني الننداعم للموق ن

الفلسننطيني

والحق ننوق الفلس ننطينية ،وتأيي نند القن ن اررات الص ننادرة عن ن األم ننم المتح نندة ،ول ننم يكن ن لقط ننر أ دور
للوساطة أو المتادرة أو التأرير في الق ية الفلسطينية.
 .7قامت قطر ومننذ اللحظنة األولنى لالنقسنام الفلسنطيني فني حني ار /يونينو عنام 2007م ،تتشنجير
ا نقسن ننام ،وتحماسن ننة منقطعن ننة النظين ننر ،هن ننذا التشن ننجير لن ننم يك ن ن تالتصن ننفيق والتهلين ننل تالنصن ننر
الحمسنناو العسننكر فنني قطنناع غننة فحسن  ،تننل قامننت تتمويلننه ،وذلن من خننالل تنسننيقها مننر
الحكومة المقالة في قطاع غنة وا تتعاد عن التنسنيق منر السنلطة الشنرعية المعتنر تهنا دوليناً،
وم خالل قناة الجنيرة التي تظهر دائما حركة حمات تأنها ال حية ،وتأ السلطة الفلسطينية
هي الجالد ،ويتجلى ذل أي اً م خالل نيارة أميرها الساتق كلى قطناع غننة فني عنام 2012م
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 ،والذ كا هدفه المعلن كسنر الحصنار عن قطناع غننة  ،وتاطننه التأكيند علنى شنرعية حركنة
حمات
 .3تميننن النندور القطننر فنني الشننأ الفلسننطيني تعنند عننام 2002م تا نفتنناح ،والتنندخل الفعننال ،وقننوة
ت ن ننأرير الخط ن ننا

السياس ن نني ،وال ن نندور الفعل ن نني المتمر ن ننل ت ن نناإلجراءات ،والتحرك ن ننات الدتلوماس ن ننية،

والمتننادرات التنني اتخننذتها قطننر ،س نواء أكننا ذل ن علننى الصننعيد العرتنني ،أو اإلقليمنني ،أو حتننى
الدولي فيما يخص الحصار والحر على قطاع غنة ومل
 .9أرننرت السياسننة الخارجيننة القطريننة تشننكل كتيننر علننى ملن
الننندور القطن ننر تا نحينننان ألحن نند أط ن ن ار

ا نقسام الفلسطيني.
المصننالحة الفلسننطينية ،حين

وصن

ا نقسن ننام الفلسن ننطيني  -الفلسن ننطيني ودعمن ننه كعالمي ن ناً

واقتص ننادياً ،ه ننذا ا نحي ننان خ نندم الحال ننة ا نقس ننامية ،وأدى كل ننى تعنينه ننا ،وتالت ننالي وف ننر غط نناء
للسياسة اإلسرائيلية الطامحة ستم اررية ا نقسام.
 .10كا التوجه الحقيقي في السياسة الخارجية القطرية تجاه مل
المصالحة هو محاولة لع

الدور المصر الذ كا المل

كنهاء ا نقسام ،وانجان مل

الفلسطيني تعهدته حصرياً ،حي

تسعى قطر كلى تأييد التهدئة التي أقامتها حركة حمات مر الجان

اإلسرائيلي وانهاء خيار

المقاومة المسلحة ،تل وانشاء دويلة منفصلة في قطاع غنة.
 .11تعتتر قطر الحركات اإلسالمية م أهم مكونات المجتمر العرتي ،وتتمتر تح ور شعتي
كتير ومقرر ،وأ أ قوة تريد أ يكو لها دور في ترتي

عناصر القوة في المنطقة تد أ

تتعاطى مر هذا المكو  ،لذا فال قطر تم ي تقوة في ترسي عالقتها تاإلسالميي .
 .12كانت الجنيرة م أهم أدوات السياسة الخارجية القطرية ،فهي تمراتة ناطق مخ رم تلسا
قطر ،وقد شكلت الجنيرة جنءاً م مفاهيم األم القومي لقطر ،وطموحاتها في مجال السياسة
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كسرائيل عتر كعالم عرتي ،وذل

الخارجية ،ولقد عمدت قناة الجنيرة كلى فر

تاست افتها

المسئولي اإلسرائيليي تشكل دائم عتر ترامجها ومذيعيها.
 .13غل
التناق

الطاتر الترغماتي على السياسة الخارجية القطرية ،التي احتوت على قدر كتير م
تجاه ق ايا محددة مرل دعمها الق ية الفلسطينية ،واست افتها العديد م قيادات

حركة حمات ،في الوقت التي تحتفظ ته تعالقات هادئة مر كسرائيل ،مخالفة تذل

لموق

مجلت التعاو الخليجي التي هي ع واً فيه م ق ية التطتير مر كسرائيل.
 .11تكمن ن ق ننوة قط ننر تش ننكل كتي ننر ف نني رروته ننا ،وق نندرتها ،عل ننى تخص ننيص مت ننال مالي ننة

ننخمة

للمش ننروعات التنموي ننة ف نني الخ ننار  ،وفن ني أداته ننا اإلعالمي ننة ،مم ننا منحه ننا ق نند اًر كتين ن ار من ن الق ننوة
التفاو ية السياسية ،والدتلوماسية ،وعليه تمكنت قطر م ا حتفاظ تنفوذ ملحوظ في المنطقة،
رغم افتقارها للقوة العسكرية الكتيرة والكرافة الديميرافية والعمق الجيوسياسي.
 .15ك تمدد الدور القطر تاتجاه الق ية الفلسطينية ،والق ايا العرتية األخرى ،ل يكو تنفت
المستوى الساتق ،وذل
السعود

نتيجة لصعود أدوار عرتية أخرى على الساحة العرتية ،كالدور

واإلماراتي تعد ما يسمى تالرورات العرتية ،وأنه لو الفراة في المنطقة العرتية،

وانشيال األنظمة العرتية تشئونها الداخلية لما تمكنت قطر م لع

هذا الدور اإلقليمي.

 1.1توصيات الدراسة:
وتنا ًء على ما أظهرته نتائا الدراسة فقد أوصى التاح
.1

تعدد م التوصيات كالتالي:

ننرورة ت ننافر الجهننود العرتيننة لتكننو عونناً للفلسننطينيي فنني انتنناع حقننوقهم المشننروعة،

تكننو الق ننية الفلسننطينية ،ومعاننناة الشننع

أ

الفلسننطيني أوراق يننتم اسننترمارها نت نناع أو ترسنني

هذا الدور السياسي ،وتالتالي منيداً م ا نقسنام ،وعندم كحقناق الحقنوق المشنروعة واليينر قاتلنة
للتصر للشع

الفلسطيني.
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 .1توريق العالقات الفلسطينية مر الدول واألط ار
وق ننيته العادلننة ،ودعمهننا فنني جميننر الجوان ن

ذات التنأرير ا يجناتي علنى الشنع

الفلسنطيني

والمجننا ت ،ممننا ينننعكت كيجات ناً علننى الق ننية

الفلسطينية.
 .3يتوجن

علننى األطن ار

الفلسننطينية كتمننام المصننالحة الوطنيننة ،وعنندم ك نناعة الفرصننة فنني حشنند

ال ن أر العننام العرتنني ،واإلقليمنني ،والنندولي لصننالح الق نية الفلسننطينية ،وذل ن لسنند كافننة الطننرق
على األط ار

م خالل تدخالتها في الق ية الفلسطينية.

التي تحاول جني المكاس

 ..فتح المجال لتنمية ونيادة المساعدات القطرية ،على اختال
في فلسطي  ،وتخفيفاً جاداً م تتعات الحصار المفرو

أشنكالها ،تمنا يحقنق تنمينة حقيقينة
على األ ار ي الفلسطينية.

 .5العمننل الجنناد من قتننل الكننل الفلسننطيني علننى عنندم السننماح أل من األطن ار
ومن ن

ننمنها قط ننر تتمري ننر مخططاته ننا الت نني ترم نني لتحقي ننق مصن نالحها ف نني المنطق ننة ،وف ننر

هيمنتها ،على حسا
.1

اإلقليميننة والدوليننة

الق ية الفلسطينية.

رورة كنجان دراسات علمية هادفة وموجهة لتح

عالقة قطر تالتيارات اإلسالمية في التلدا

العرتية ،ومدى تأرير هذه العالقة على ا ستقرار المجتمعي في هذه التلدا .
 .1ا سنتفادة من حالنة قطنر كنمنوذ
العرتية ،لتحقيق أغ ار

سنتخدام القننوة الذكينة من جانن

القنوى الفاعلنة فني المنطقننة

كيجاتية مرل السالم ،وا ستقرار ،والتنمية ا قتصادية.

 .5علننى ص ننناع القن نرار والت نناحري والمختص نني اإليع ننان لقط ننر تن نأ ت نندر خط ننورة ا رته ننا للق ننوى
األجنتية ،ووجود قواعد أجنتية غرتية على أ ار يها  ،أل ا تفاقيات األمنية ،والوجود العسكر
فيهننا ل ن يحميهننا ،تننل سننيكو محف ن اًن لكننل الننوطنيي والقننوميي المناه نني والراف نني للوجننود
األجنتي مما يجعل قطر غير مستقرة وغير لمنة في المستقتل.
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 .9ال نندعوة كل ننى كنش نناء م ارك ننن تحري ننة ومعرفي ننة تخ ننتص تش ننتى المج ننا ت السياس ننية ،وا قتص ننادية،
والتاريخية ،وا جتماعية ذات الصلة تقطر وفلسطي .
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المصادر والمراج
المصادر والمراج
أوالً :الكتب:
 .1أتو عيشة ،عتد الفتاح :)1111( .موسوعة القادة السياسيي عر وأجان  ،دار أسامة للنشر
والتونير ،عما .
 .1كسليم ،محمد السيد :)1995( .تحليل السياسة الخارجية ،ط ،1مكتتة النه ة المصرية ،القاهرة.
 .3تراند ،لور  :)1991( .الفلسطينيو في العالم العرتي ،تناء المقسسات والتح

ع الدولة ،ط،1

مقسسة الدراسات الفلسطينية  ،تيروت.
 ..توما ،كميل :)195.( .جذور الق ية الفلسطينية  ،ط ،3دار الجليل  ،دمشق.
 .5جاموت ،عتد الرحيم محمود :)1111( .اللجا الشعتية لمساعدة مجاهد فلسطي فى المملكة
العرتية السعودية  ،الريا

.

 .1جمان ،طارق على :)1119( .العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،األكاديمية العرتية
المفتوحة ،الدنمار .
 .1حسي  ،غان  :)111.( .النظام اإلقليمي الشرق أوسطي ومخاطره على الوط العرتي ،دار
الخيال للطتاعة والنشر والتونير ،تيروت.
 .5الحمداني ،طارق نافر :)1111( .قطر م

النشوء كلى قيام الدولة الحديرة ،دار الوراق

للنشر،العراق ،تيداد.
 .9الدتاة  ،مصطفى مراد :)1911( .قطر ما يها وحا رها ،دار الطتعة ،تيروت.
 .11الرم اني ،مان كسماعيل :)1991( .السياسة الخارجية ،ط ،1جامعة تيداد ،تيداد.
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 .11النيد  ،مفيد :)1111( .تاري قطر المعاصر ،1115-1913 ،دار المناها للنشر والتونير،
عما .
 .11النعنو  ،سليم :)1113( .مذكرات سليم النعنو السيرة والمسيرة  ،دار األهلية للنشر والتونير،
عما .
 .13الشلق ،احمد نكريا :)1999( .فصول م تاري قطر السياسي ،ط ،1مطاتر الدوحة الحديرة،
الدوحة.1999 ،
 .1.صالح ،محس  :)1113( .الحقائق األرتعو في الق ية الفلسطينية ،تقديم محمد عمارة ،طتعة
منقحة ،مركن النيتونة  ،لتنا .
 .15صالح ،محس  :)1111( .الق ية الفلسطينية خلفياتها و تطوراتها حتى سنة  ،1111مركن
النيتونة للدراسات ،لتنا .
 .11عطوا  ،فارت :)1119( .الف ائيات العرتية ودورها اإلعالمي ،ط ،1دار أسامة للنشر
والتونير ،عما .
 .11على  ،صالح أحمد هريد  :)1113( .تاري العالقات الدولية والح ارة الحديرة ،ط ،1دار
الوفاء لدنيا الطتاعة والنشر ،اإلسكندرية.
 .15فهمي ،عتد القادر محمد :)1111( .النظريات الجنئية والكلية في العالقات الدولية ،دار
الشروق ،عما .
 .19الكوار  ،على خليفة :)1111( .الخليا العرتي والديمقراطية "حالة أقطار مجلت التعاو لدول
الخليا العرتية ،اللقاء الراني والعشري ،منتدى التنمية ،الدوحة.
 .11نار ،مهد  :)1113( .قطر اليوم المسار الفريد إلمارة غنية ،عر
منشورات ميشالو .
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حسني العتيد ،

 .11المركن القومي للدراسات والتوريق :)1111( .المصالحة الوطنية الفلسطينية "مايجمعنا أكرر مما
يفرقنا" ،غنة.
 .11المسحال ،سعيد:)199.( .

ياع أمة ،مقسسة الرافد للنشر والتونير ،القاهرة.

 .13مقتول ،هاني :)1951( .األو اع الديميرافية في ال فة اليرتية ،جمعية الدراسات العرتية،
جامعة اإلسكندرية.
 .1.المهتد  ،فرات :)1119( .التعد الديني في السياسة الخارجية ،أمريكا نموذجاً ،المعهد العرتي
للشقو الدولية والدتلوماسية ،األكاديمية الدولية السورية ،سوريا.
 .15النعيمي ،أحمد نور  :)1111( .السياسة الخارجية ،مطتعة جامعة تيداد ،تيداد.
"أسرار المفاو ات الفلسطينية اإلسرائيلية في مدريد

 .11نوفل ،ممدوح :)1991( .ا نقال

وواشنط  ،دار الشروق للنشر والتونير ،عما .
 .11هالل ،جميل :)1995( .النظام السياسي الفلسطيني تعد أوسلو :دراسة تحليلية نقدية ،المقسسة
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام ام.
 .15يوس  ،أحمد :)1113( .قطر وحمات كرم العطاء وجدل السياسة ،سلسلة عالقات دولية (،)3
تيت الحكمة للدراسات وا ستشارات ،غنة.

ثانياً :الدوريات والمجالت:
 .19أتو عامر ،عدنا  :)1111( .د

ت الدعم اإلقليمي لقطاع غنة ،تركيا وقطر نموذجاً ،مقتمر

"التمويل الدولي للفلسطينيي  ..دروت مستفادة" ،تال رين للدراسات اإلستراتيجية ،غنة  ،نوفمتر.
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السياسية الفلسطينية المتتاينة وأررها على مشارير

 .31أحمد  ،سامي يوس  :)1111( .المواق

الدولة الفلسطينية المقترحة في كطار التسوية ( ،)1993 -1911مجلة جامعة األنهر تينة،
سلسلة العلوم اإلنسانية  ،المجلد  ، 13العدد.1
 .31أتو السعود ،يوس  :)1113( .الفلسطينيو في الخليا  ...أنمة الدور و رورات التمريل،
مركن النيتونة للدراسات وا ستشارات،لتنا .
 .31كتراهيم ،حسني  :)1951( .توفيق السياسة الخارجية والشرعية السياسية في الدول النامية،
السياسة الدولية ،أكتوتر.
 .33التانعي ،حمد ت

سليما  :)1111( .جهود المملكة العرتية السعودية في دعم الق ية

الفلسطينية في المجال ا قتصاد  ،ندوة المملكة العرتية وفلسطي  ،عالقة التاري
 13-11اتريل ،الريا

والمصير،

.

 .3.التنان ،محمد :)1115( .التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية القطرية في عالم متحول ،كلية
الحقوق ،مكنات ،المير .
 .35جاتنر ،كتراهيم سالم :)1115( .التمنوينل األجنتني ،النواقننر .....والتحديننات ،تح

مقدم كلى

المقتمر العلمي األول ا سترمار والتمويل في فلسطي تي لفناق التنمينة والتحدينات المعناصنرة،
الجامعة اإلسالمية ،مايو.
 .31جمال الدي  ،محمود :)1113( .العالقات األمريكية القطرية  ،1995-1951مجلة تحو
الشرق األوسط.
 .31الجواري  ،عدنا فرحا عتد الحسي  :)1113( .تجرتة دولة قطر في تطوير صناعة اليان
الطتيعي وامكانيات ا ستفادة منها في العراق ،جامعة النهري  ،تيداد.
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 .35خ ير ،ماجد  :)1111( .مقومات السياسة الخارجية القطرية(دراسة في السلو السياسي)،
كلية العلوم السياسية ،جامعة النهري  ،تيداد.
 .39حس عماد  ،أحمد شاكر :)1111( .نشاط قطر المالحي ،191.-1111 ،جامعة ذ قار.
 ..1حسا  ،ظافر :)1111( .دور ا سترمار ا جنتي في تفعيل السياسة الخارجية العراقية ،مجلة
دراسات دولية ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
 ..1سرور ،عتد الناصر محمد  :)1115( .أرر العامل الخارجي على السلو السياسي المصر
تجاه العراق خالل أنمة وحر الخليا الرانية ،1991-1991،مجلة الجامعة اإلسالمية،المجلد
الرال
 ..1شئو

عشر ،العدد األول.
فلسطينية :)1991( .انعكات أنمة الخليا على فلسطي  ،العدد ،111

أيلول/ستتمتر،مركن أتحا

منظمة التحرير الفلسطينية.

 ..3الشرعة ،علي عواد :)1115( .أرر التيير في النظام الدولي على السياسات الخارجية للدول
العرتية 1991م – 1115م ،مجلة المنارة ،المجلد  ،1.العدد .1
 ...طشطو  ،هايل عتد المولى :)1111( .مقدمة في العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية
جامعة اليرمو ،األرد .
 ..5عتد الكريم ،ناهد" :)1111( .أولويات السياسة الخارجية القطرية م 1935-1515م" ،كلية
اادا  ،جامعة السلطا قاتوتُ ،عما
 ..1عتد الكريم ،نصر :)1111( .العالقات األوروتية الفلسطينية ،الدور ا قتصاد األوروتي،مقتمر
السياسة األورتية تجاه الق ية الفلسطينية ،تيروت ،لتنا  ،نوفمتر.
 ..1عتد الواحد ،أرير ناظم :)1111( .دور السياسة الخارجية القطرية في ظل األنمات العرتية
واإلقليمية ،مجلة دراسات دولية ،مركن الدراسات الدولية  ،جامعة تيداد ،العدد  ،.3كانو راني.
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 ..5العوينة ،عتد :)1115( .دولة قطر"التنمية ا قتصادية والعمرانية"  ،مجلة التاري

العرتي ،

جمعية المقرخي الميارتة ،العدد  ،..يونيو.
 ..9فكر  ،مروة :)1111( .ما تعد القوة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دول الرورات العرتية" ،تح
غير محكم ،مجلة السياسية الدولية ،العدد  ،151مقسسة األهرام ،القاهرة.
 .51اللتاد ،مصطفي :)1113( .كي ار والق ية الفلسطينية مشاعر الت ام وحساتات المصالح،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،لتنا .
 .51مانائيل ،تسفي :)1119( .الجنيرة وقطر كمتراطورية الظالم لإلخوا المسلمي  ،المجلد الرام ،
رقم . 19
 .51مركن دراسات الشرق األوسط :)1111( .قراءة كحصائية وسياسية في نتائا ا نتخاتات
التشريعية الفلسطينية الرانية  15كانو راني /يناير  ،1111يناير.
 .53المرهو  ،عتد الجليل نيد :)1111( .مركن الجنيرة للدراسات  ،اليان الطتيعي تاعتتاره سلعة
كستراتيجية.
 .5.معهد أتحا

السياسات ا قتصادية الفلسطيني(مات)  :)1113( .مشارير كعادة كعمار قطاع

غنة ...مالها وما عليها ،سلسلة طاولة مستديرة ( ،)5رام ام.
 .55معهد أتحا

السياسات ا قتصادية الفلسطيني (مات) :)1115( .نحو توظي

الخارجية المقدمة للشع

أنجر للمساعدات

الفلسطيني ،رام ام.

 .51عتد الهاد  ،مها :)1111( .النظام السياسي تعد ا نتخاتات التشريعية  ، 1111مجلة دراسات
شرق أوسطية ،عدد  35- 3.األرد  :مركن دراسات الشرق األوسط.
 .51فخرو  ،ناصر عتد الرحم  :)1111( .السكا في دولة قطر(دراسة ديموجيرافية) ،مجلة كلية
اإلنسانيات والعلوم ا جتماعية  ،العدد ،15جامعة قطر.
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 .55و انرة الخارجية القطرية :)1111( .شته جنيرة قطر عتر التاري  ،كصدار األلفية (قطر تمين)،
كدارة المعلومات والتحو تو انرة الخارجية ،الدوحة  -قطر.
ثالثاً :الرسائل العلمية:
 .59أتو جامر ،سلما  :)1991( .الدي اإلسالمي وأراره األخالقية على المسلمي وانعكات ذل
على المجتمر الذي يعيشو  ،قطاع غنة ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،فلسطي .
 .11كسماعيل  ،هناد

هاني محمد  :)1111( .الدولة الفلسطينية نموذ تناء المقسسات في قيام

الدولة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،ناتلت.
 .11تني ف ل  ،عصام  :)1115( .دور ا تحاد األوروتي في التنمية السياسية في األ ار ي
الفلسطينية المحتلة ،1111-1991 ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح  ،ناتلت.
 .11تيروا  ،محمود عتد اللطي  :)1995( .موق

المملكة العرتية السعودية م

الق ية

الفلسطينية ،م عام 19.5-1931م ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية ،
ناتلت.
 .13حسا  ،سمر :)1111( .الدور التنمو التركي في األ ار ي الفلسطينية المحتلة في ظل حكومة
حن العدالة والتنمية ، 1111- 1111رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية،
ناتلت.
 .1.الدجني  ،حسام علي يحيى  :)1111( .فون حركة المقاومة اإلسالمية (حمات) في ا نتخاتات
التشريعية الفلسطينية 1111

وأرره على النظام السياسي الفلسطيني،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة األنهر ،غنة.
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 .15الرنتيسي ،محمود سمير :)1113( .السياسة الخارجية القطرية تجاه تلدا الرتير العرتي والق ية
الفلسطينية،رسالة ماجستير غير منشورة ،الترناما المشتر

تي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

للدراسات العليا وجامعة األقصى.
 .11نعر  ،حانم :)1111( .مقتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط وأتعاده اإلقليمية والدولية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األنهر ،غنة.
 .11الصديقي ،سعيد  :)1111( .صنر السياسة الخارجية الميرتية ،رسالة دكتوراه  ،كلية العلوم
القانونية ،جامعة محمد األول ،المير .
 .15عتد ام  ،محمد  :)1111( .دور قناة الجنيرة الف ائية في كحدا

التييير السياسي في الوط

نموذجا ،رسالة ماجستير  ،جامعة النجاح الوطنية ،ناتلت.
العرتي ،الرورة المصرية
ً
 .19قنديل ،حاتم  :)1111( .السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العرتي اإلسرائيلي في ظل
حكم الشي حمد ت خليفة لل را  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد التحو

والدراسات

العرتية ،القاهرة.
 .11المشهداني ،سالم على :)1113( .صنر القرار السياسي في الو يات المتحدة األمريكية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،األكاديمية العرتية المفتوحة في الدنمار .
 .11الوادية ،أحمد :)1119(.السياسة الخارجية األمريكية تجاه الق ية الفلسطينية 1115-1111م"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة األنهر ،غنة ،فلسطي .
 .11يوس  ،غسا  :)1119( .أرر اندواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية
الفلسطينية تعد ا نتخاتات التشريعية الرانية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح
الوطنية ،ناتلت.
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رابعاً :المقابالت:
 .13ات ار  ،كتراهيم :)1113( .أستاذ العلوم السياسية ،جامعة األنهر ،غنة  ،مقاتلة شخصية،
.1113/11/19
 .1.أتو شهال ،فيصل :)1113(.ع و المجلت التشريعي ع

حركة فتح ،مقاتلة شخصية،

.1113/11/13
 .15التط ،

خالد:)111.(.

القياد

في

حركة

الجهاد

اإلسالمي،

مقاتلة

شخصية،

.111./1/1
السياسي للجتهة الديمقراطية ،مقاتلة شخصية،

 .11نيدا  ،صالح :)1113( .ع و المكت
.1113/11/11

 .11قاسم ،عتد الستار : )1113( .أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية ،ناتلت ،مقاتلة
عتر الهات .1113/11/11 ،
 .15المجد و  ،جميل  :)1113( .ع و المكت

السياسي للجتهة الشعتية ،مقاتلة شخصية ،

.1113/11/15
 .19يوس

 ،أحمد  :)111.( .القياد في حركة حمات ،مقاتلة شخصية .111./1/5 ،

خامساً :التقارير:
 .51التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني :)1111( .مركن النيتونة للدراسات وا ستشارات ،ط ،1تيروت،
لتنا .
 .51التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني :)1119( .مركن النيتونة للدراسات وا ستشارات ،ط ،1تيروت،
لتنا .
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 .51التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني :)1111( .مركن النيتونة للدراسات وا ستشارات ،ط ،1تيروت،
لتنا .
 .53الجهان المركن لإلحصاء القطر  :)1113(.كحصائيات السكا  ،قطر.
 .5.الجهان المركن لإلحصاء الفلسطيني1111 ،
 .55الجهان المركن لإلحصاء الفلسطيني :)1111(.سكا التجمعات الفلسطينية ، 1111 -1991
رام ام ،فلسطي .
 .51الحرو  ،خالد ( :)1111قطر والرتير العرتي  ،قناة الجنيرة  ،الدوحة.
 .51مركن المعلومات الوطني الفلسطيني :)1111(.تقارير األحدا

 ،1111/9/9،رام ام.

 .55و انرة التخطيط والتعاو الدولي :)1111(.رام ام.
 .59و انرة التخطيط والتعاو الدولي :)1113(.دائرة العالقات الدولية والمشارير ،رام ام ،فلسطي .
 .91و انرة المالية  )1113(.قانو مشروع المواننة لعام  ،111.اإلدارة العامة للمواننة  ،دولة
فلسطي .
 .91الهيئة الفلسطينية لحقوق المواط 1111،
سادساً :الصحف:
 .91جريدة عكاظ  :)1919(.العدد ..111
 .93جريدة الصتاح التونسية  :)1959(.الحدي

الصحفي لسمو الشي خليفة ت حمد لل راني أمير

دولة قطر ،تتاري .1959/1/5
 .9.الجنيرة نت.1111/1/11 ،
 .95جريدة األيام التحرينية.1119/3/11،
 .91جريدة القتت الكويتية :)1113(.العدد .1113 /3/ 1.31.،11
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 .91جريدة فلسطي .1113/3/19،
 .95جريدة الريا

 ،قمة الدوحة دعم

محدود للق ية الفلسطينية .1113/5/11

 .99صحيفة القدت :)1119( .أمير قطر يجدد الدعوة لعقد قمة عرتية طارئة ومل التحري يتادر
لمساعدة القطاع والكويتيو ينصرو أهل غنة ،السنة العشرو
 .111صحيفة األهرام المصرية  :)1111(.نصر نعلو  ،الترحي

العدد .1119/1/5، 1191
تجهود مصر في المصالحة

الفلسطينية وفتح معتر رفح ،العدد .1111/1/11 ،.5.51
 .111صحيفة فلسطي .1119/1/5،
 .111صحيفة الشرق القطرية.1119/3/19 ،
 .113صحيفة العر القطرية .1111/5/1،
 .11.صحيفة النهار.1111/11/1.،
 .115صحيفة العر القطرية.1113/1/15 ،
 .111صحيفة العر القطرية .1111/./9،
 .111صحيفة العر القطرية. 1113،
 .115صحيفة الدستور ،1113/5/1 ،حمد ت جاسم  :نقيد متدأ تتادل األ ار ي.
 .119صحيفة الراية .1113/3/15،
 .111صحيفة الراية القطرية ،قطر لم تقترح تتادل األ ار ي مر كسرائيل .1113/5/3،
 .111كلمة ونير الدولة للشقو الخارجية أمام الجمعية العامة في دورتها  .3تتاري 1955/11/1
 .111وكالة األنتاء القطرية.1111/11/11 ،
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سابعا :مواق االنترنت:
 .113األمانة العامة لمجلت التعاو

الخليجي :)1113( .دعم الق ية الفلسطينية وعملية

السالم.،1113/1/1،
http://www.gcc-sg.org/index6fb1.html?action=Sec-Show&ID=338
 .11.ت جاسم ،حمد :)1111( .موقر الخارجية القطرية ،كلمة خالل اجتماع اللجنة الو انرية لمتادرة
السالم العرتية في الدوحة.
http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=1&id=213
 .115الجنيرة نت :)1113( .ترحي

فلسطيني تدعوة قطر لقمة المصالحة1113/3/11 ،

http://www.aljazeera.net/news/pages/da464e45-ce91-48a2-82df79d3a6f70209
 .111الحمد ،جواد :)1115( .مجلت التعاو الخليجي وتسوية الصراع العرتي-اإلسرائيلي ،قراءة
في تيانات القمم الخليجية (.1115/1/1. ،)1111-1111
http://www.mesc.com.jo/OurVision/2008/5.html
 .111الخطي  ،أنور :)1113( .الق ية الفلسطينية ستظل أولوية في عهد الشي

تميم،موقر

صحيفة الراية القطرية،الرالراء 1113/1/13
http://www.raya.com/news/pages/1e111d46-ba4e-4f9e-9605e775944f92d3
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 .115روترتت  ،ديفيد

 :)1111( .فهم أهدا

السياسة الخارجية القطرية ،موقر مجموعة

الخدمات التحرية ،تمون.1111
=http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=350،
 .119سالمة ،معتن  :)1113( .انتهاء "الحقتة القطرية" في السياسة العرتية ..هل تدأ العد التنانلي
؟،مركن األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية،1113،
http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=121.
 .111سمارة ،مال

و رج  ،أحمد  :)1113( .مقتر تتادل األ ار ي ،صحيفة األختار،عرتيات،

العدد  ، 1995الجمعة  /3أيار.1113 ،
http://www.al-akhbar.com/node/182468/
 .111سليما  ،حنا  :)1119( .قطر دولة "الرقص علي السلم" والمواق
صحيفة رون اليوس

العائمة والتناق ات،

.1119/9/13 ،
http://www.masress.com/rosadaily/18370

 .111الطتاع ،ماهر :)1111( .نيارة أمير قطر لينة ولرارها ا قتصادية ،موقر الجنيرة نت.
http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8baf44be2d88ae/61aafe7f-7237-403d-a824-3cb293fd8634
 .113علوى  ،ياسر  :)1119( .لين قطر معنى النموذ وحدوده صحيفة الشروق ا لكترونية،
1119/./11
http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=12042009&i
d=c54060d1-45f8-47ab-b8c5-b84fe4cf36d0
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 .11.عودة ،جهاد  :)1111( .حدود تأرير قوة قطر.
http://www.gehadauda.com/?p=813
 .115غي  ،مي :)1113( .الدور القطر ومستقتل العالقات مر حمات ،التواتة نيون،
www.albawabhnews.com
 .111فاروق،

ياسمي .

(:)1111

السياسة

الخارجية

في

الدستور

الجديد،

صحيفة

الشروق.1111/9/5،
http://shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=08092012&id=8f8
0e7c3-68bf-40ed-b497-4983dfa53e63
 .111مركن الراصد للدراسات السياسية وا ستراتيجية ،الواقر العرتي الراه

وانعكاساته،

.1111/1/1
http://www.arrasid.com/index.php/main/index/4/41/contents
 .115مقسسة الدراسات الفلسطينية:)1113( .
http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx
 .119مقسسة . 21/6/2011 ،Fanack
http://fanack.com/ar/countries/opt/history/madrid-conference
 .131اللتاد ،مصطفى  :)1111( .قطر :أحالم كتيرة وقدرات محدودة( ،)1موقر تانوراما الشرق
األوسط.
،1111/5/31 http://www.mepanorama.com/157426
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،  قﻄﺮ دعمﺖ التﻮجه الفلسﻄيني لأمﻢ المتحﺪة:)1111( . وكالة األنتاء القطرية.131
.1111/11/1
http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_News/Politics2/Pages/qna_qatar_iran_01
102011.aspx
.1111/11/11 ، رورة دعم حمات

 أمير قطر يقكد على:)1111( . وكالة معا اإلختارية.131

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=19781
.1111/1/1 ،  التوقير على كعال الدوحة للمصالحة الفلسطينية:)1111( . وكالة يافر نيون.133
http://www.yafa-news.net/370.html
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