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قال تعاىل:

(ؤمه ىُوَ قَاوِتٌ آَوَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخِزَةَ
ويَزْجُو رَحْمَتَ رَبِّوِ قُلْ ىَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ لَا
يَعْلَمُونَ إِوَّمَا يَتَذَكَّزُ ؤُولُو الْإَلْبَابِ(
صدق اهلل العظيم
(سورة الزمز)9 :

أ

اإلهــــذاء
أْذي ْزا انؼًم انًزٕاظغ
إنى يٍ جشع انكأط فبسغبً نٍسمًٍُ لطشح دت  ..إنى يٍ كهّذ أَبيهّ نٍمذو نُب نذظخ سؼبدح
إنى يٍ دصذ األشٕان ػٍ دسثً نًٍٓذ نً طشٌك انؼهى.
إنى انمهت انكجٍش (ٔانذي انؼضٌض(
إنى يٍ يُجغ انذت ٔانذُبٌ  ..إنى سيض انذت ٔثهسى انشفبء
إنى انمهت انُبصغ ثبنجٍبض (ٔانذرً انذجٍجخ)
إنى يٍ صسع انزفبؤل فً دسثً ٔسبَذًَ فً أصؼت انظشٔف ْٕٔ االة انثبًَ نً ٔلذٔرً
فً انذٍبح ػًًْ /بًَ انطٕخهً نّ يًُ كم انذت ٔانٕفبء
إنى انمهٕة انطبْشح انشلٍمخ ٔانُفٕط انجشٌئخ إنى سٌبدٍٍ دٍبرً
(إخٕرً ٔأخٕارً( نٓى كم االدزشاو ٔانزمذٌش
إنى سُذي ٔلٕرً ٔيالري ثؼذ اهلل إنى يٍ ػهًًَٕ ػهى انذٍبح إنى يٍ أظٓشٔا
نً يب ْٕ أجًم يٍ انذٍبح خٕانً نٓى كم االدزشاو ٔانزمذٌش
انً يٍ كبَذ رذػًًُ فً االسزًشاس فً دٍبرً انؼهًٍخ ٔرسبَذًَ ٔرطًئٍ
ػهٍب دائًب ٔرمف ثجبَجً ٔرسبَذًَ فً انهذظبد انصؼجخ فً دساسزً
خبنزً انذكزٕسح /سَذح ششٌش نٓب يًُ كم االدزشاو ٔانزمذٌش
إنى اػًبيً ٔػًبرً انزٌٍ رزٔلذ يؼٓى أجًم انهذظبد
انً جذرً او ادًذ ٔجذي اثٕ ادًذ انغٕانً دفظٓى اهلل ٔاطبل ثؼًشْى
انً سٔح جذرً انغبنٍخ /او ْبًَ سدًٓب اهلل نٓب يًُ كم انذت ٔانٕفبء
انً جذي انغبنً /اثٕ ْبًَ دفظّ اهلل ٔسػبِ
انً صيالئً فً انذساسخ انزٌٍ رششفذ فً يؼشفزٓى ٔصذجزٓى ٔكبَٕا
اخٕح نً ٔفمٓى اهلل ٔسذد خطبْى
انى يٍ ْى أكشو يُب جًٍؼبً شٓذاء فهسطٍٍٔ ،أخص ثبنزكش سٔح صذٌمً انشٍٓذ ٔسٍى
ششاة ٔانشٍٓذ إٌبد ششاة ٔانًشثً انفبظم يذًذ انذدا سدًٓى اهلل رؼبنى

إىل مجيع هؤالء أهدي مثزة هذا اجلهد املتواضع

ب

شكر وتكذير
اروأحمطيػػم
الحمػػدهللربالعػػملم ف,الحمػػدهللالػػذيبنعمتػػوتػػتـالصػػملحمت,جعػػؿاألرضقػرًا

ػمال ارس ػ مت,أخػػرجمنيػػمنبػػمتكػػؿش ػ
وفجمجػػموجبػ ً
ػمر
بسػػب سػػموات,جعػػؿف يػػمأنيػ ًا
ً

وقػػدرف يػػم

األقوات,أنزؿالغ ثمبمرًكموالفمػؾبػملخ رفػ البحػرجمر ػمت,سػخرالشػمسوالقمػردائبػ فوالنجػوـ

بملم ػػؿبمزغ ػػمتوالصػػبلةوالسػػبلـعم ػ أشػػرؼالمرسػػم فس ػ دنممحمػػدوعم ػ آلػػووصػػحبوومػػفتبعػػو

ي َو َعلَكا َوالِك َد َّي َو َؤ ْن َؤ ْعمَك َل ًَكا ِلحًا
ت َعلَك َّ
بإحسمفال  وـالد فقمؿتعمل "رَبِّ ؤَوْسِعْنِي ؤَنْ ؤَشْكُزَ وِعْمَتَك َ ا َّلتِكي َؤ ْو َعمْك َ
تَزْضَاهُ"(سورةالنمؿ )19:

وأمػدن بػملعوف؛شػك ًار
الحمدهللالذيوىبن القدرةعم أفأقدـىػذاالبحػث,و سػرلػ طر قػ 

وحمداً م ؽبعظ ـوجيووجػبلؿسػمطمنووعظػ ـكرمػو,فملحمػدهللالػذيىػدان ليػذاومػمكنػتألىتػدي

لوالأفىدان اهلل,قمؿتعمل "وَمَه يَشْكُزْ فَإِوَّمَا يَشْكُزُ لِنَفْسِوِ" .

واعترافمًمن بملفضؿألصحمبوأتوجوبأسػم آ ػمتالشػكرواالمتنػمفلكػؿمػفأسػيـفػ إنجػمز

ىػػذاالعمػػؿ,وأخػػصبملشػػكرأسػػتمذيالفمضػػؿاألسػػتمذالػػدكتور/أسػػممممحمػػدأبػػونحػػؿ,أسػػتمذالتػػمر 
المعمصر,المشرؼعم ىذهالرسملم,فمفعظ ـشرف أفقُدرليػذهالرسػملمرعم ػمكر مػممػفقبمػوإذ

شرفن اهللأفأكوفواحداًممفتتممذواعم  د و,ألنيػؿمػففػ ضعممػو,وكػر ـخمقػو,فقػدشػمؿىػذه

الرسملمبرعم توالكر مموعونػوالصػمدؽ,فكػمفسػخ مًبفضػمووعممػووتوج يمتػو,وأ ار هالسػد دة,فجػم ت
ىذهالرسملمثمرةنصحو,فجزاهاهللعن خ رج از  .

وأتقدـكذلؾبملشكرإل األسمتذةأعضم لجنمالمنمقشملدكتور/احمػدالود ػم,منمقشػًمخمرج ػًم,

الدكتور/زى رالمصري.منمقشمداخم ًم,وذلؾعم تفضػميممبملموافقػمعمػ منمقشػمىػذهالرسػملم,وابػدا 
المبلحظمتوالتوج يمتاليمدفمالت ترف مفق ممىذهالرسملموتعمؿعم إثرائيموتجو دىم .

كممأتقدـبجز ؿالشكروالتقػد رالػ الي ئػمالتدر سػ مالمػوقرةبكم ػماادابوالعمػوـاإلنسػمن م–

قسػػـالتػػمر والعمػػوـالس مسػ م,وأخػػصبملػػذكررئػ سالقسػػـالػػدكتور/زى ػػرالمصػػري,والشػػكرموصػػوؿ

لجممعماألزىر .

ػديالعز ػػز فأطػػمؿاهللفػ عمرىمػػموجعميمػػمنب ارس ػًم
كمػػم سػػعدن أفأتقػػدـبملشػػكرالجز ػػؿلوالػ َ

مضػ ئمًفػ ح متنػػملمػػمقػػدموهلػ مػػفحػػبالعمػػـوالػػتعمـ,فوقوفيمػػمبجػواريوتشػػج عيممالػػدائـلػ أكبػػر

األثػػرفػػ إنجػػمزىػػذاالعمػػؿ.وختمم ػمًأتوجػػوإل ػ اهللداع ػمًأف جعػػؿىػػذاالعمػػؿف ػ م ػزافحسػػنمت 
خملصمًهللتعمل ,فإفأصبتفمفاهللوافقصرتفيومن ,فملكممؿهللوحػدة,وحسػب أنػ اجتيػدت,

وممتوف ق إالبمهللعم وتوكمتوال وان ب .



ت

ممخص الرسالة
تبحث ىذه الدارسم تأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م متجمهالقض مالفمسط ن م,والت شكؿ

االنقبلب األب ض عمـ  1995ف

قطر ,فمرقم كب رة ف

تحوليم مف الظؿ إل

المبمدرة والفمعمم

بملمنطقممفخبلؿبنم العبلقمتالقطر ماإلسرائ م م .
انطمقت الدارسم مف فرض م مفمدىم بأف :الس مسم الخمرج م القطر م أنتجت العبلقمت

اإلسرائ م موأثرتعم القض مالفمسط ن م ,مفخبلؿتسي بلتف مشمر قطر مف قطمعغزة.إف
العبلقمت القطر م اإلسرائ م م تس ر بخفم وتكت ـ إعبلم كب ر ,وى

الفرض م الت أثبتتيم نتمئج

الدراسم.وقد اتب البمحث عدة منمىجف دراستو منيمالمنيجالوصف التحم م الذي قوـ عم تجم

الب منمت وتحم ميم وتفس رىم ,كمم استخدـ المنيج التمر خ مف ب منمت تمر خ م لمتحم ؿ النقدي ,مف
خبلؿ فيـ الممض والتخط ط المستقبم  ,وكمم استخدـ البمحث نظر م صن القرار :وىو اليدؼ

األسمس الذيتيدؼ المؤسسمت إل تحق قومفخبلؿ العمم متاإلدار م المختمفم,وىوالوصوؿإل 
اتخمذقرارمنمسبلتطو رالمؤسسم,أوإل حؿمشكمم ممتواجييمالمؤسسم.
ىدفت ىذه الدراسم إل التعرؼعم طب عمالعبلقمتالقطر ماالسرائ م م,ومحدداتالعبلقمت
القطر ماإلسرائ م م,وب مفتأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم متغّراتالقض مالفمسط ن م.
تكونت الدراسم مف أربعم فصوؿ تنمولت تطورالعبلقػمتالقطر ماإلسرائ م م,ودرستمحددات

الس مسمالخمرج مالقطر متجمهإسرائ ؿ,والعبلقمت القطر ماإلسرائ م موتأث رىمعم متغّراتالقض م

الفمسط ن م ,واختتمت بمستعراضالدورالقطريف إعمدةإعممرقطمعغزة.ومن أهم النتائج التي
توصمت اليها الدراسة:

 -1أف قطر كمنت البمدئم واألكثر تمسكمً بملعبلقمت م (إسرائ ؿ) ,و ستدؿ عم ذلؾ مف خبلؿ

المراحؿ الت مرت بيم العبلقمت ب فالدوحم وتؿ أب ب ,والت تجموزت العبلقم ب نيمم أبعمدىم
االقتصمد م إل عبلقمت شبو كمممم.

 -2أف قطر أقممت عبلقمت م (إسرائ ؿ) لسبب ف؛ أوليمم :جذب اىتممـ األم رك ف أكثر,
وثمن يمم:كجز مف س مسم قطر المتصمم بجم أوراؽ تأث ر ف لعبم التوازنمت اإلقم م م.
 -3أف قطر لعبت عم التنمقضمت ب ف استضمفتيم كبرى القواعداألمر ك م ف المنطقم وعبلقتيم
االسترات ج م معيم ,ومدىم الجسور م )إسرائ ؿ),وب ف تحملفيم م معسكر المممنعمالمتمثؿ
ف :إ راف ,وسور م ,وحزب اهلل المبنمن  ,وحركم حممس.


ث

 -4أف استثممرات قطر سمىمت ف

تعز ز حضورىم البلفت والمؤثر عم

السمحم اإلقم م م

والدول م ,بؿ حت عم مستوى عواصـ القرار ف العملـ.
 -5أف دولم قطر كمنت أوؿ مف التزـبتقد ـ المم مر دوالر الت التزمت بيم خبلؿمؤتمر القمىرة

ظ ٍيرالمنح
الدول  ,إلعمدة إعممر قطمعغزة الذي عقد ف تشر فاألوؿ(أكتوبر). 2014وتُ ْ
القطر م المقدمم لقطمع غزة بأنيم غ رمشروطم س مس ًم ,وتيدؼ إل
غزة.
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تخف ؼمعمنمة قطمع

Abstract
This study examines the impact of the Qatari-Israeli relations on the Palestinian
question, in which the white coup d'état occurred in Qatar in 1995 formed a major
difference in its transformation from shadow to initiative and activism in the region
through the building of Qatari-Israeli relations.
The study began from a hypothesis that the Qatari foreign policy produced the
Israeli relations and affected the Palestinian cause, through facilitations in the form of
projects in the Gaza Strip. The Israeli-Qatari relations are ongoing secretly with great
concealment, away from media eyes and this hypothesis has been proved by the results of
the study. The researcher used several methods in his study, including analytical
descriptive method that is based on data collection, analysis and interpretation. In addition,
The historical method was also used for historical data of critical analysis via
understanding the past and future planning. The researcher also used the theory of
decision-making: it is the basic goal that institutions aim to achieve through the various
administrative processes, which is to reach and take appropriate decision to develop the
institution, or to solve a problem that faces the institution.
This study aimed to identify the nature of the Qatari-Israeli relations, the
determinants of the Israeli-Qatari relations, and the impact of the Israeli-Qatari relations on
the variables of the Palestinian cause.
The study is consisted of four chapters that covered the development of QatariIsraeli relations. It examined the determinants of Qatar's foreign policy towards Israel, the
Israeli-Qatari relations and its impact on the variables of the Palestinian cause. Finally, the
study concluded by reviewing the Qatari role in the reconstruction of Gaza Strip.
The most important findings of the study are:
1. Qatar was the initiator and the most steadfast in the relations with (Israel), and this
is evident through the stages experienced by the relations between Doha and Tel
Aviv, where the relations between them exceeded the economic dimensions to
almost full relations.
2. Qatar has established relations with Israel for two reasons. First, attract fully the
Americans' attention; and second, as part of Qatar's policy of gathering more
influential papers in the regional balances game.
3. Qatar played on the contradictions through hosting one of the greatest American
military bases in the region and its strategic relationship with them, and the
extension of bridges with (Israel), and its alliance with the rejection camp represent
by: Iran, Syria, Hezbollah and Hamas movement.


ح

4. Qatar's investments have contributed to enhancing its impressive and influential
presence in the regional and international arena, and even at the level of decisionmaking capitals in the world.
5. The State of Qatar was the first to commit 1 billion US$ that it committed to grant
during the Cairo International Conference for the Reconstruction of the Gaza Strip
in October 2014. Notwithstanding, Qatari grants to Gaza Strip are politically
unconditional, and aimed at alleviating the suffering of Gaza Strip, unlike many
other countries that impose conditions that increase the suffering of Gaza.
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المقدمة
بدأت عبلقمتقطرالخمرج م تشيدتغّ اًر,م تول الش

حمدبفخم فمآؿثمن مقمل ػدالحكػـ

فػ ػ دول ػػم قط ػػر فػ ػ 27حز ػ ػراف( ون ػػو),1995فتم ػػتعمم ػػمتغ ػػرج ػػذريفػ ػ الس مس ػػمالخمرج ػػم
القطر ػػم ,نػػتجعنيػػمتثب ػػتمكمنػػمدولػػمقطػػرفػ العبلقػػمتالدول ػػم,ممػػمخوليػػملمعػػبدورمػػؤثروفػػؽ
س مسػػمتنػػتيجالشػػفمف موالواقع ػػم,ودقػػمالتق ػ ـوالتػوازفالس مسػ .وتشػػكؿالجػوالتفػ عػػددمػػفالػػدوؿ,

وز مراتعددمػفالقػمدةوالمسػؤول فمػفدوؿالعػملـإلػ دولػمقطػر,مؤشػ اًرإلػ موقػ قطػرفػ خر طػم

العبلقمتالدول م ,وكمفلوز رالخمرج مالقطريدوركب رف تكث ؼاالتصمالتبمختمػؼدوؿالعػملـ,
وتقوـالس مسمالخمرج مالقطر معم ركمئزوقواعدثمبتمعم مختمػؼالمسػتو متإقم م ػًمودول ػًموبػدأت
العبلق ػػمتالقطر ػػماإلسػ ػرائ م مبع ػػدم ػػؤتمرمدر ػػدلمس ػػبلـفػ ػ ع ػػمـ,1991وعقب ػػتذل ػػؾز ػػمرةوز ػػر

الخمرج ماإلسرائ م شمعوفب ر زلقطػر,وتوق ػ اتفمق ػمتب ػ الغػمزالقطػريإلسػرائ ؿ,وانشػم بورصػم
الغمزالقطر مف تؿأب ب .

وبعداالعتدا اإلسرائ م عم قطػمعغػزةعػمم ,2009-2008استضػمفتقطػرمػؤتم اًرطمرئػمًلمػدوؿ

,مثم ػػتف ػػوحرك ػػمحمػػمسب ػػدالًمػػفالس ػػمطمالفمسػػط ن م,وح ػػث
العرب ػػموا ػ ػرافلمنمقشػػمى ػػذااالعتػػدا ُ

الػػرئ سالسػػوريبشػػمراألسػػد,والػػرئ ساإل ارنػػ محمػػودأحمػػدينجػػمدجم ػػ الػػدوؿالعرب ػػمالتػػ ليػػم
عبلقمتم إسرائ ؿإل إنيم العبلقمت,فقطعتقطرمػ نظ رتيػممور تمن ػمكػؿالعبلقػمتالمتبق ػممػ 

إسرائ ؿ,وأغمقتالمكتبالتجمريإلسرائ ؿف الدوحم(.الجز رة )25/6/2013:

وأظي ػػرالم ػػؤتمرال ػػدعـالعربػ ػ لحرك ػػمحم ػػمسعمػ ػ حس ػػمبالس ػػمطمالفمس ػػط ن م,فضػ ػبلًع ػػفالت ػػأث ر

المعػػمديإلس ػرائ ؿوالػػذيتمثػػؿبػػملرئ سالسػػوريبشػػمراألسػػد,وال ػرئ ساإل ارن ػ محمػػودأحمػػدينجػػمد.

(قنمةالعملـ:الثبلثم 21فب ار ر )2017

(المؤتمرالدول السمدسلدعـاالنتفمضمالفمسط ن م ,طيراف,بحضورممثم فعف80دولم)
وف عمـ,2010تقدمتقطرمرت فالستعمدةالعبلقمتالتجمر مم إسرائ ؿ,والسػممحبإعػمدة

البعثػػماإلسػرائ م مإلػ الدوحػػم,بشػػرطأفتسػػمحإس ػرائ ؿلقطػػربإرسػػمؿمػوادالبنػػم واألمػواؿإلػ قطػػمع
غزةلممسمعدةف إعمدةتأى ؿالبن مالتحت م,عم أفتقوـإسرائ ؿبإصػدارب ػمفعمنػ تعػربف ػوعػف

تقد رىملدورقطر,واالعتراؼبمكمنتيمف الشرؽاألوسط,غ ػرأفإسػرائ ؿرفضػتىػذاالطمػب,عمػ 

أسػػمسأنػػو م ّك ػفاسػػتخداـاإلمػػداداتالقطر ػػممػػفقبػػؿحمػػمسلبنػػم عتمدىػػممػػفجد ػػد,وتعز ػػزقوتيػػم
إلطبلؽصوار عم المدفوالبمداتاإلسرائ م م,ألفإسرائ ؿالتر دأفتتورطف المنمفسمبػ فقطػر

ومصرعم مكمنت يممف الشرؽاألوسط .
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فػ ػ أعق ػػمبالح ػػرباألخ ػ ػرةعمػ ػ غػ ػزة2014وانعق ػػمدم ػػؤتمرالم ػػمنح فبملق ػػمىرةبت ػػمر 12
أكتػػوبر2014ـ,تعيػػدتقطػػربتقػػد ـمم ػػمردوالرمػػفأجػػؿإعػػمدةإعمػػمرمػػمدمرتػػوالحػػربالعدوان ػػم
ة؛أيخمػػسمػػموعػػدتبػػوالػػدوؿمجتمعػػم,وقبػػؿىػػذاالمػػؤتمروبعػػدهكمنػػت
اإلسػرائ م معمػ قطػػمعغػز
ُ
عطم مىػػمالممل ػػملػػدعـم زان ػػمالسػػمطمالفمسػػط ن م,والت ػ لػػـتتوقػػؼبيػػدؼفػػؾضػػمئقتيماالقتصػػمد م
والمع ش م,وذلؾبتسي ؿدف رواتبموظف الحكومم,الت كمنتتػد رىمحركػمحمػمس,كمػمأفقطػمع

غػزةالمثقػػؿبأعبػػم المع شػػمونقػػصالكيربػػم مػػمت ػزاؿقنمد مػػوتسػػرجبإمػػداداتالوقػػودالقطػػريأوالمػػنح

الممل ملدعـشبكمالكيربم ف القطمع(.أحمد وسؼ )2015:

(احمد وسؼ,قطرف م زافالقض مالفمسط ن م ,وكملممعمًاالخبمر م )2015/3/11,
وظيرذلؾجم مًف موقفيممػفالح اركػمتالعرب ػم,عمػ عكػسنظ رتيػمالجػمرةالمممكػمالعرب ػم

السػػعود مالت ػ شػػكمتتحملف ػمًم ػ الدولػػمالصػػمعدةحػػد ثمًعم ػ سػػمحمالس مس ػ مالعرب ػػمبطر قػػمفمعمػػم
اإلمػمراتالعرب ػمالمتحػدة,والتػ تسػ رفػ اتجػمهصػراعثنػمئ مػ قطػر .و ُشػكؿىػذاالتحػملؼلئلجيػػمز
عمػ الح اركػمتالعرب ػمقب ػؿانتقػػمؿصػداهإلػ منطقػمالخمػ ج,وىػػومػمحػذرتمنػوالػدولتمفالمػػذكورتمف
دولمقطر,بسببموقفيمالداعـلمعظـالحراكمتالعرب ػمبمسػتثنم موقػؼمتمممػؿمػفالحػراؾالبحر نػ 

العتبمراتخم ج مبحتم.

مشكمة الدراسة:
بعػػد مػػؤتمرمدر ػػد كػػمفأوؿلقػػم قطػػريإس ػرائ م مػ وز ػػرالخمرج ػػماإلس ػرائ م -وقتػػذاؾ -

شػمعوفب ر ػز بعػدز مرتػولقطػرعػمـ,1996وافتتمحػوالمكتػبالتجػمرياإلسػرائ م فػ الدوحػم ,وتوق ػ 
اتفمق ػ ػػمتب ػ ػ الغػ ػػمزالقطػ ػػريإلس ػ ػ ارئ ؿ,ثػ ػػـإنشػ ػػم بورصػ ػػمالغػ ػػمزالقطر ػ ػػمف ػ ػ تػ ػػؿأب ػ ػػب.وقممػ ػػت

وسمطنمعممف بفتحمكمتبتجمر مإسػرائ م مفػ عػمـ,1996واسػتمرتحتػ عػمـ,2000ح ػث
قطر
ُ
أغمقترسم ًمإثراندالع االنتفمضمالفمسط ن مالثمن م .
وتكمفمشكممالدراسمف السؤاؿالرئ سالتػمل :مـا هـي طبيعـة العالقـات القطريـة االسـرائيمية
وأثرها عمى القضية الفمسطينية؟
و نبثؽمفىذاالسؤاؿعدةأسئممثمنو م :
 -1ك ؼتطورتالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م م؟ 

 -2ممى محدداتالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م م؟ 

 -3ممىوتأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم متغّراتالقض مالفمسط ن م؟ 
 -4ممى الدواف القطر ملتعز زعبلقمتيمبحركمحممس؟

 -5ىؿأثرتالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم مشروعإعمدةإعممرقطمعغزة؟
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أهداف الدراسة:
سعتالدراسمإل تحق ؽاألىداؼالتمل م :
 -1التعرؼعم طب عمالعبلقمتالقطر ماالسرائ م م.
 -2الوقوؼعم محدداتالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م م.

 -3ب مفتأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم متغّراتالقض مالفمسط ن م.

 -4إلقم الضو عم العبلقمتالقطر ماإلسػرائ م موالتسػي بلتاإلسػرائ م ملقطػرفػ مشػروعإعػمدة
إعممرقطمعغزة.

 -5ب ػػمفتعز ػػزعبلقػػمقطػػرم ػ حركػػمحمػػمسف ػ قطػػمعغ ػزةعم ػ حسػػمبعبلقتيػػمم ػ السػػمطم
الفمسط ن مف راـاهلل.

 -6إبرازتأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم مشروعإعمدةإعممرقطمعغزة.

أهمية الدراسة :
تتم زىذهالدراسمبأفليمأىم مكب رةمفالنمح ت فالعمم موالعمم م :
أو ًال :الهمية العممية
 -1إث ار الحقؿاألكمد م بدراسمالعبلقمتالقطر ماالسرائ م م.

 -2تعز ػػزالد ارس ػػمتالس ػػمبقمذاتالص ػػمم,بإض ػػمفمد ارس ػػمجد ػػدةومنف ػػردةإلػ ػ مكتب ػػمالد ارس ػػمت
الفمسط ن موالعرب م.

 -3تحػػموؿالدارسػػمإب ػرازجػػوىرالعبلقػػمتالقطر ػػماإلس ػرائ م م,وال ػ أيمػػدىوصػػمتف ػ التػػأث ر
عم القض مالفمسط ن م.
ثانياً :الهمية العممية
 -1تقد ـرؤ مموضوع ملوجودعبلقمتقطر مإسرائ م م.

 -2توضحمدىتأث رالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م معم القض مالفمسط ن م.
 -3تسػػم طالضػػو عم ػ دورقطػػرف ػ إعػػمدةإعمػػمرقطػػمعغ ػزةوتقػػد ـالػػدعـلحركػػمحمػػمسف ػ 
قطمعغزة.

فرضيات الدراسة:
 -1أفالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م متأخذالشكؿاالقتصمديأكثرمفالس مس .
 -2أفالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م مأثرتعم القض مالفمسط ن ممفخبلؿتسػي بلتفػ مشػمر 
قطر مف قطمعغزة.
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 -3أفالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م متس ربخفم وتكت ـإعبلم كب ر .
 -4أفالمصػػملحاإلسػرائ م ماالقتصػػمد متطمبػػتإنشػػم عبلقػػمتمػ قطػػر,ففػ أوؿز ػػمرةلشػػمعوف
ب ر زلقطرتـعقداتفمق ملمدإسرائ ؿبملغمزالقطري.

 -5أفالتسي بلتالت تمنحلممشمر القطر مف قطمعغػزةمػفخػبلؿالمعػمبراإلسػرائ م م,متفػؽ
عم يممفخبلؿالس مسمالخمرج مالقطر مم إسرائ ؿ.

حدود الدراسة:
مكانياً( :فمسط ف وقطرواسرائ ؿ).
زمانياً :ب فعمم .2017-1996
موضوعياً :العبلقمتالقطر ماإلسرائ م موأثرىمعم القض مالفمسط ن م .

منهجية الدراسة:
أو ًال :المنهج الوصفي التحميمي:
تـاستخداـالمنيجالوصف التحم مػ فػ ىػذهالد ارسػم,لنتع ػرؼعمػ طب عػمالس مسػمالخمرج ػم
لقطػػرتجػػمهإس ػرائ ؿ,وال ػ أيمػػدىوصػػمتالعبلقػػمتالقطر ػػماإلس ػرائ م مس ػوا اقتصػػمد ًمأوس مس ػ ًم,
وتوض حدورىذهالعبلقمتف التأث رعم القض مالفمسط ن م .

ثانياً :المنهج التاريخي:
بنػػم عم ػ ىػػذاالمػػنيج,ق ػمـالبمح ػػثبرصػػدتطػػورالعبلقػػمتالقطر ػػماإلسػػرائ م ممػػفالجمنػػب
التػػمر خ ,بح ػػث خض ػ مػػمس ػ تـالحصػػوؿعم ػػومػػفب منػػمتتمر خ ػػملمتحم ػػؿالنقػػدي,مػػفأجػػؿفيػػـ

الممض ,والتخط طالمستقبم  

الدراسات السابقة :
 .1الرنتيسي ( )2013بعنوان" :السياسة الخارجية القطريـة تجـاب بمـدان الربيـع العربـي والقضـية
الفمسطينية".

وتنػػموؿالبمحػػثف ػ د ارسػػتوالتعػػرؼعم ػ مقومػػمتالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػم,والوقػػوؼعم ػ 

مرتكزاتيم,وأىدافيموأدواتيموأىـسممتيمف ظؿبروزالدورالقطريتجمهبمدافالرب العربػ والقضػ م

الفمسط ن م .
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أهداف الدراسة:
 -1اظيػمرالػدورالقطػػريفػ القضػ مالفمسػػط ن مخػبلؿفتػ ػرةانطػبلؽالرب ػ العربػ واسػتمرارالتفمعػػؿ
م ممفمتالقضػ مالفمسػط ن مالمتعػددةمثػؿعمم ػمالتسػو موالحصػمروالمصػملحمواعػمدةاإلعمػمر

وغ رى ػػم,ممف ػػمتمس ػػتجدةعمػ ػ الس ػػمحمالعرب ػػموالدول ػػمم ػػم جع ػػؿى ػػذاالكت ػػمبذاأىم ػػمراىن ػػم
ومستقبم م.
 -2متمبعػمالس مسػمالخمرج ػػملدولػمقطػػرالتػ تشػػيدح اركػًمنشػػطًمفػ ااونػػماألخ ػرة,وفػ أكثػرمػػف
قضػ م,وتجػػمهدوؿعرب ػػمواقم م ػػمودول ػػم.وتبم نػػتاا ار فػ ىػػذهالس مسػػمبػ فاإلشػػمدةواالتيػػمـ
وبػ ػ فالمػػػدحوالتشػػػك ؾ,والغملب ػ ػػملػػػـت ػػتفيـنشػ ػػمطقطػػػرالس مسػ ػ الكب ػ ػػرمػ ػ بن تيػػػمالجغراف ػ ػػم

والد موغراف مالصغ رة
 -3وضػػ تص ػػوراتوتفس ػ راتمتع ػػددةل ػػدورقطػػرالمس ػػتقبم بنػػم عمػ ػ المعط ػػمتالتػػ ك ػػمفمني ػػم
الطم ػػوحوتحق ػ ػػؽاإلرادةالوطن ػػػمومني ػػممػػػمكػ ػػمف ػػدخؿفػ ػ تنف ػػػذاألجن ػػداتالخمرج ػػػموتحق ػ ػػؽ

المصملحالقوم م لجيمتمحددة.

 -4التعػػرؼعمػ أىػػداؼالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػموأدواتيػػموسػػممتيمتجػػمهالبمػػداتالت ػ حػػدثتف يػػم
الث ػػورات,م ػػفدوفاإلغف ػػمؿع ػػفتن ػػموؿانعكمس ػػمتى ػػذهالس مس ػػمعمػ ػ القضػ ػ مالفمس ػػط ن موىػ ػ 
المحور موالمركز مف العملم فالعرب واالسبلم .

وقدتوصؿالبمحثفػ د ارسػتو:إلػ أفقطػرفػ مممرسػمتيمالس مسػ مالخمرج ػم,ارتكػزتعمػ 

عػػدةاسػػترات ج متمثػػؿاسػػترات ج محسػػفالجػوار,واسػػترات ج مالتحملفػػمتاإلقم م ػػم,وأفقطػػرالتتحػػرؾ
خبلؿس مستيمالخمرج مبمعػزؿعػفإرادةالقػوىالدول ػم,وىػ تػدرؾمػواز فالقػوىفػ النظػمـالعػملم ,
فتتحػػرؾفػ المسػػمحمتالمتمحػػمليػػمبمػػم رفػ مػػفمكمنتيػػمبػ فالشػػعوبالعرب ػػمواإلسػػبلم ممػػفخػػبلؿ

وسمئؿوأدواتمتعددة .


 .2قنديل ( )2011بعنوان" :السياسة الخارجية القطرية تجاب الصراع العربي اإلسرائيمي فـي ظـل
حكم الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني".

 أهداف الدراسة:
 -1ىػػدفتالد ارسػػمالػػ القػػم الضػػو عمػػ دورالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػمتجػػمهالص ػراعالعرب ػ 
اإلسرائ م منذنشأتو

 -2ب مفالمتغ راتوالعوامؿواالتجمىمتالمستقبم ملمس مسمالخمرج مالقطر متجػمهالصػراعالعربػ 
اإلسرائ م .
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 -3اب ػرازدورالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن ف ػ توج ػػوس مسػػمبػػبلدهونقميػػملمتػػأث راقم م ػػمعبػػر
العد دمفالوسمئؿ.
وتوصؿالبمحثإل أفالدورالقطريأصبح مثؿثقبلًإقم م مًف قضم مالشػرؽاألوسػط,كمػمإفقطػر
تعتبرالقض مالفمسط ن مفرصمتمر خ مف مملوتمكنػتمػفامػتبلؾزمػمـالمبػمدرة,واحػداثاختػراؽفػ 

تطوراتالقض م,ممم عززطموحيمالس مس .
 .3خضير ( )2011بعنوان" :مقومات السياسة الخارجية القطرية :دراسة في السموك السياسـي"
مجمة دراسات دولية ،بغداد.

انطمؽالبمحثف دراستومففرضػ مأفت از ػدالحضػورالقطػريفػ المح طػ فاإلقم مػ والػدول ,نػمب 
مػػفرغبػػمقطػػرف ػ بنػػم ذاتيػػم,وا جػػمدس مسػػمخمرج ػػمفمعمػػمومسػػتقمم,وبع ػػدةعػػفالػػدورافف ػ فمػػؾ

المحموراإلقم م مف المنطقم .
تهدف هذب الدراسة الى:

 -1لمتعرؼعم مقوممتالس مسمالخمرج مالقطر معبرالوقػوؼعػم مرتكزاتيموأىدافيموأدواتيم
وأىـسممتيمف ظؿبروزالدورالقطريمؤخراف عددمفالقضم ماإلقم م م.

 -2ابرازدورالس مسمالخمرج ػمالقطر م إل ترم إل تحق ؽ طموحمتقطرف ر ػمدةإقم م ػم
وغ مبالبلعب فاإلقم م فالكبمرمثؿ مصر,والسعود م.
وعرب ػمخمصػمبعػدت ارجػ 

 -3ب مف مدى فيـ وادراؾ قطر لتوز خمرطم القوة والمصملح ف المنطقم والعملـ ,ممم  دفعيم
لتبن مواقؼ وسط م ,والحفمظ عم عبلقمت ج دة قدر اإلمكمف حت م األطراؼ

المتػصمرعم .
وتوصػػؿالبمحػػثإلػ أفقطػػرمػػفخػػبلؿوضػػعيملمجموعػػممػػفالركػػمئزواألىػػداؼاسػػتطمعت

بنػم ذاتيػموتعز ػزمكمنتيػػماإلقم م ػمرغػـعػػدـامتبلكيػملقػدراتج وس مسػ م,تمػػؾاألىػداؼانطمقػتمػػف

ب ئتيػػماإلقم م ػػمالمم ئػػمبملمشػػمكؿالمعقػػدةوالمتشػػمبكم,واسػػتطمعتالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػمتحق ػػؽ

ىػػدؼمػػزدوج,االوؿ ػػدعـدورىػػمكشػػر ؾفػ بعػػضالقضػػم مالعرب ػػم,والثػػمن قطػ الطر ػػؽأمػػمـتػػدخؿ
أيقػوةإقم م ػمغ ػػرعرب ػمتحػػموؿا جػمدمػوط قػػدـليػمفػ المنطقػم.كمػمإفقطػػراسػتطمعتالتغمػػب

عم مسػألمحجػـالدولػم,مػفخػبلؿس مسػمخمرج ػممدعومػمبقػدرتيماالقتصػمد مأوالً,وز ػمدةحضػورىم

الدبموممسػ ػ ثمن ػ ػمً,وم ػػفأى ػػـالنت ػػمئجالتػ ػ توص ػػؿلي ػػمالبح ػػثأفالس مس ػػمالقطر ػػمتػ ػػستندبقػ ػػوةإلػ ػ 
المرتكػػزالس مسػ واالقتصػػمديواإلعبلمػ ف مػػمتواجيػػوىػػذهالػػس مسمتحػػد متفػ المرتكػػزالجغػػراف 
والعس ػػكريبش ػػكؿواضػ ػػحف ػ ػ ممتعػ ػػدسػ ػػمماالنخ ػ ػراطالواس ػ ػ فػ ػ القػ ػػضم مالدول ػ ػػموتبن ػ ػ دبموممسػ ػ م

7

الوسمطموغمبػمالبراغممت ػموالقػدرةالعمل ػمعػػم اسػػتثممرالمقػػدراتاالقتػػصمد ممػفأىػـسػممتالس مسػم
الخمرج مالقطر م .
 .4عبــد الواحــد ( )2010بعن ـوان" :دور السياســة الخارجيــة القطريــة فــي ظــل الزمــات العربيــة
واإلقميمية" ،مجمة دراسات دولية ،جامعة بغداد.

 أىداؼالدراسم:

 -1ت وض حالعوامؿالدافعملتبن قطرس مسمخمرج ممستقممخمرجاالنتمم الخم ج والعرب

 -2ابػرازالوسػػمطمتوالمبػػمدراتالقطر ػػمفػ عػػددمػػفاألزمػػمتالعرب ػػمواإلقم م ػػم,وأبرزىػػمالعػػدواف
االسرائ م عم قطمعغزةعمـ.2008ودورىذهالوسمطمتف التوصؿلحموؿ.

 -3التحم ػؿ الس مسػ

لمعط ػمت واقػ الس مسػمالخمرج ػم القطر ػم فػ

إطػمر عبلقمتيػم االقم م ػم

والدول م ,وتحم ؿ مضموف الخطمب الس مس لق مدتيم .
وقدتوصمتإل أفمصداق مالس مسمالخمرج مالقطر ػم,وقػدرتيمعمػ اإلقنػمعوادارةاألزمػمتاإلقم م ػم
بلفػ المنطقػم,وأفتكػوفلػد يم
قدأثمرتف أفتجعؿمفقطرقبمماألطراؼالمتنمزعػم,وعنصػ ًارفػمع ً

رؤ تيػػمالخمصػػمالت ػ مػػفخبلليػػمأسسػػتلعبلقػػمتخمرج ػػممتوازنػػموجد ػػدة,م ػ األخػػذبع ػ فاالعتبػػمر
المصملحاالسترات ج ملمقوىاإلقم م موالدول مالفمعممف المنطقم .
 مــا يميــز الدراســة (العالقــات القطريــة اإلسـرائيمية وأثرهــا عمــى القضــية الفمســطينية "-1996
 )"2017عن الدراسات السابقة:

 -1أفىذهالدراسمتثبتأفالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م مموجودةومستمرةحت ال وـ.
 -2وتثبتأ ضمًأفالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م ممػفخبلليػمتمػنحالتسػي بلتلمبضػمئ والمػواد
فطمعغزة.

االزممالستكممؿالمشمر القطر مف

 -3توضحىذهالدراسمأىم مدورقطرف التواصؿب فحركمحممسف غػزةواسػرائ ؿ,مػف
خبلؿتدخؿقطرف صفقمالجندياإلسرائ م شمل ط.

 -4تب فىذهالد ارسػمإلػ أيمػدىتبػم فالموقػؼالقطػريتجػمهالسػمطمالفمسػط ن مفػ راـاهلل
مقمبؿتعز زعبلقتيمم حركمحممسف غزة.

 -5توض حالمواقؼالرسم ملقطرتجمهالحراكمتالعرب م.
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تقسيمات الدراسة:
 الفصل الول :اإلطار النظري لمدراسة.

 الفصل الثاني :تطور العالقـات القطرية اإلسرائيمية.
 المبحثاألوؿ:العبلقػمتالقطر ماإلسرائ م مب فعمم ( .)2005-1996 المبحثالثمن :الدواف القطر ملتعز زالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م م : .1دواف اقتصمد م.

 .2دواف تتعمؽبمشمكؿمنطقمالشرؽاألوسط.
 الفصل الثالث :محددات العالقات القطرية اإلسرائيمية.
 -المبحثاألوؿ:المحدداتالقطر م.

 -المبحثالثمن :المحدداتاإلسرائ م م.

متغيرات القضية الفمسطينية
 الفصل الرابع :العالقات القطرية اإلسرائيمية وتأثيرها عمى ّ
 المبحثاألوؿ:االنتخمبمتالتشر ع مالفمسط ن معمـ .2006 -المبحثالثمن :االنقسمـالفمسط ن والمصملحمالفمسط ن م .

 الفصل الخامس :اإلسهامات القطرية في إعادة إعمار قطاع غزة

 -المبحثاألوؿ:االعتدا اتاإلسرائ م معم قطمعغزةب فعمم  .2014-2008

 المبحػثالثػػمن :الجيػػودالقطر ػػمفػ إعػػمدةإعمػػمرالبن ػػمالتحت ػػموتطػػو رممػػؼالكيربػػم ف قطمعغزة .

 -المبحثالثملث:الموقؼالس مس اإلسرائ م تجمهقطرف إعمدةإعممرقطمعغزة .

 الخاتـمة.

 النتائج والتوصيات.
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الفصل األول
تطور العالقـات الكطرية اإلسرائيلية
 انًجذث األٔل :انؼاللبد انمطشٌخ اإلسشائٍهٍخ يب ثٍٍ ػبو (.)2002-1116
 oانًطهت األٔل :جذٔس انؼاللبد انمطشٌخ اإلسشائٍهٍخ
 oانًطهت انثبًَ :انؼاللبد انمطشٌخ اإلسشائٍهٍخ انخفٍخ
 انًجذث انثبًَ :انذٔافغ انمطشٌخ نزؼضٌض انؼاللبد انمطشٌخ اإلسشائٍهٍخ.
 oانًطهت األٔل :دٔافغ الزصبدٌخ.
 oانًطهت انثبًَ :دٔافغ رزؼهك ثًشبكم يُطمخ انششق األٔس .
 انًجذث انثبنث :انًٕلف اإلسشائٍهً ارجبِ انذشان فً ثؼط انذٔل انؼشثٍخ
 oانًطهت األٔل :انًٕلف اإلسشائٍهً يٍ انذشان انسٕسي.
 oانًطهت انثبًَ :انًٕلف اإلسشائٍهً يٍ انذشان انًصشي.

املبحث األول
العالقاث القطرٌت اإلسرائٍلٍت ها بني عاهً ()7002-9116
مقدمة:
إذا كمف عمـ  1995ىو عمـ االنقبلباألب ض ف قطر وتغ ػر السػمطم؛ فػإف عػمـ  1996ىػو

عمـالتحػوالت الدراممت ك ػم فػ الس مسػمالخمرج ػم القطر ػم,و بػدو أنػو عػمـ تسػد د اسػتحقمقمت االعتػراؼ

بػمالنقبلبوعػدـ االعتػراض عم ػو .فمػف قػرار تأسػ س قنػمة الجز ػرةالفضػمئ م مػروًار بتطػور العبلقػمت

األمر ك ػم القطر ػم,وصػوالً إلػ قػرار إقممػم عبلقػمت مبمشػرة مػ (إسػرائ ؿ) بشػكؿ منفػردوفػتح قنػوات

اتصػمؿ مػ الجمنػباإلسػرائ م كػأوؿ دولػم خم ج ػم تجػمىر بػذلؾ؛فيػ ل سػت دولػم جػوار لبلحػتبلؿ
اإلسرائ م  ,وال ى طرؼ ذات ثقؿ ف الصراع ف ذلؾ الوقت .
وعم ىممش توق

اتفمؽ إعبلف المبمدئ)أوسمو( فػ واشػنطف بػ ف منظمػم التحر ػرالفمسػط ن م

والحكومػماإلسػرائ م م عػمـ ,1993التقػ

السػف رالقطػري بػمألمـ المتحػدة وز ػرالخمرج ػماإلسػرائ م

شمعوف ب ر ز ,ومفثـ تمت ذلؾ اتصمالت سر م قػمـ بيػم وز ػر الخمرج ػمالقطػريالشػ

آؿثػمن  ,ولكنيػم كمنػت بط ئػم لخشػ مالشػ

حمػد بػف جمسػـ

خم فػم بػف حمػدآؿثػمن أم ػر قطػر األسػبؽ مػف إغضػمب

جمرتيػم السػعود م التػ تعػمرض التطب ػ مػ (إسػرائ ؿ) ,ب نمػم بعػد انقػبلب ولػ العيػد الشػ

أب ػو الشػ

حمػد عمػ

خم فػم عػمـ  ,1995وخبلفػو مػ السػعود م ,بػمدر بملمجػمىرة بإقممػم عبلقػمت رسػم م مػ 

(إسرائ ؿ) ,بفتح مكتب اتصمالت تجمريف كؿمفالدوحم وتؿ أب ب .
()Chesnot, Qatar Les Secrets Du Coffre-fort, p. 166
ولذلك سينقسم هذا المبحث إلى مطمبين عمى النحو التالي:
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المطمب الول
جذور العالقات القطرية اإلسرائيمية
كشػػؼسػػمم ر ف ػػؿعػػفالمسػػمع اإلس ػرائ م مالمسػػتمرةالخت ػراؽدوؿالخم ػ جالعرب ػ وترس ػ 
التطب معيم,والمسمرالذياتخذتوالعبلقمتب فقطرو(إسرائ ؿ),مؤكػدًاعمػ أىم ػمانيػم المقمطعػم
وأثرىمعم (إسرائ ؿ),بملشكؿالذي ؤرؽقمدتيمل ؿنيمر .

)(http://www.christian-dogma.com/t1305498
كمنتقطرتحتفظبعبلقمتتجمر موس مسػ ممػ )إسػرائ ؿ)وىػ األكثػرتػورطبػ فدوؿالخمػ ج

ػبمب,ونسػػبإل ػ قطػػرأنيػػمبػػدأتعبلقمتيػػم"شػػبو
ُ
العرب ػػمف ػ عبلقمتيػػمم ػ (إس ػرائ ؿ),وذلػػؾلعػػدةأسػ

العمن ػػػم"مػ ػ (إسػ ػرائ ؿ)بعػػػدمػ ػػؤتمرمدر ػػػد,وکػػػمفأوؿلق ػػم قطػ ػػري(إسػ ػرائ م )مػ ػ رئػ ػ سالح ومػ ػػم

اإلسػرائ م مشػػمعوفب ر ػػز()1بعػػدز مرتػػولقطػػرعػػمـ,1996تػػـافتت ػمحالمكتػػبالتجػػمرياإلس ػرائ م ف ػ 

الدوحػػم,وتوق ػ اتفمق ػػمتب ػ الغػػمزالقطػػريإلس ػرائ ؿ,ثػػـإنشػػم بورصػػمالغػػمزالقطر ػػمف ػ تػػؿأب ػػب.
وتػول أم ػػرقطػػربنػػم عبلقػمتعمن ػػممػ (إسػ ارئ ؿ)عمػ كػػؿاألصػػعدةمػػفالتجػمرةإلػ األمػػفوأشػ م 

أخري,وصرحوز رخمرج تيملقنػمةالجز ػرةبعػدـإمكمن ػمغمػؽالمكتػبالتجػمريالقطػريفػ (إسػرائ ؿ),
والمصمحمقطر مف إغبلقو,وأفالسب ؿإل تسػو ماألزمػمفػ لبنػمفوالصػراعمتاألخػرىفػ الشػرؽ

األوسػػط,ىػػوالمحمدثػػمتالمبمشػرةبػ فالػػدوؿالعرب ػػمو(إسػرائ ؿ),.اتفػػؽالطرفػػمتاالسػرائ م والقطػػري
عمػ ضػػرورةوجػػودعبلقػػمبػ فالعػػربو(إس ػرائ ؿ)وذلػػؾلمصػػمحمالعػػملـالعرب ػ ,بػػؿآفالتعػػمط م ػ 

اإلسرائ م فوالتطب معيـمصمحممشػتركم,وكػذاإنشػم قنػمةالجز ػرةكػمفمتفقػمًعم ػومػ األمػر

ف

قبػػؿاالنقػػبلبعمػػاالحػػمکـالسػػمبؽالش ػ خم فػػمآؿثػػمن ,ومجمػ الثنػػمئ لمسػػمطمحمػػدوحمػػد(األم ػػر

الجد دورئ سمجمسالوز ار ),فممکمنػتتعممػووتسػتمرعم ػوکػمفعبػمرةعػفصػفقمتمتػزـبمقتضػمىم

السمطمالجد دةف يمببنودىػمعمم ػماالنقػبلبعمػ الحكػمـاابػم مػفقبػؿاألبنػم فػ الػد وؿالعرب ػمفػ 

الخم جالعرب ,تتكرروتعطػ نموذجػمًلحػمالتاألحقػمدفػ القصػرالواحػد,بػؿاألسػرةالواحػدة,بػؿبػ ف
الوالدوولده(.وث قمرقـ,TELAVTV65409بتمر  )2009/3/19

واذاتصػػورنمج ػػدًاالمشػػيدح ػ ف نقمػػباالبػػفعم ػ أب ػػوو أخػػذالحكػػـمنػػو,و سػػتعدألصػػعب

االحتم ػػمالتبم ػػمف ي ػػمس ػػفؾال ػػدمم ,والعق ػػوؽالعممػ ػ ض ػػدأق ػػربالن ػػمسإل ػػو ,س ػػيؿعم ن ػػمح ني ػػمأف

معممػػمإسػرائ م م,شػػغؿمنصػػبرئػ سالدولػػممػػف
) (1شػمعوفب ر ػػز:مينػػدسالبرنػػممجالنػػووياإلسػرائ م ,كػػمفس مسػ مًوشخصػ
ّ

15تمػوز( ول ػو)2007وحتػ 24تمػوز( ول ػػو),2014كمػمتػػول رئمسػموز ار إسػرائ ؿمػرت ف,الفتػرةاألولػ مػفعػػمـ1984

إل ,1986والثمن ملسبعمأشير(https://ar.wikipedia.org/wiki/) .
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نتصػػورالصػػفقمتالتػ تتبػ االنقػػبلبعمػػاالمسػػتو فالػػداخم والخػػمرج ,وح نيػػمالننػػدىشمػػفدور
قطرأوالسعود مأودوؿالخم جاألخرىالتخر ب والفتنويف الدوؿوالمنمطؽالعرب مواإلسبلم م .
وجػػم فػ ػ وث ق ػػمل ػػو م سحػػوؿالعبلق ػػمتاإلسػ ػرائ م مالخم ج ػػمف ػ ح ػػد ثبػ ػ فالمستش ػػمر

الس مسػ ,المػػد رالعػػمـالمنػػدوبلشػئوفالشػػرؽاألوسػػط ػػمکوؼحػمداساإلسػرائ م مػ ف متمػػمفمسػػمعد
األم ػ فالع ػػمـلشػػئوفالشػػرؽاألدن ػ األمر ك ػ ,قػػمؿحػػداس:إفىنػػمؾإشػػمراتلضػػغوطمختمفػػمعمػػ 

القط ػػر فوالتػ ػ ب ػػدأتت ػػؤت ثممرى ػػم,وأش ػػمرح ػػمداسإلػ ػ أفقط ػػرتس ػػتط فق ػػطأفتم ػػدقط ػػمعغػ ػزة
بملمس ػػمعداتاإلنس ػػمن معب ػػر(إسػ ػرائ ؿ),كم ػػمأفالدبموممسػ ػ فالقط ػػر فالمع نػ ػ ففػ ػ قنص ػػم تيـبغػ ػزة

عم يـأف دخمواعبر(إسرائ ؿ) ,بممأفمصرالتسمحليـبدخوؿغزةعبرمعبررفح .

وأشػػمرحػػمداسأ ضػمًإلػ أنػػوقػػدتمػػتدعوتػػولز ػػمرةالدوحػػملمنمقشػػمإعػػمدةفػػتحمكتػػبالتجػػمرة

اإلس ػرائ م ,واعتبػػرأفذلػػؾمػػفالعبلمػػمتاإل جمب ػػم.وأضػػمؼ:إننػػمنحتػػمجأفنفيّ ػـالقطػػر فأنيػػـال
مكفأف توقعواعودةالتعموفوالعبلقمتم (إسرائ ؿ)بدوفإعمدةفػتحالمكتػبالتجػمري(اإلسػرائ م ).

وقمؿالمندوباإلسرائ م لممستشمرالس مس لمسػفمرةاألمر ك ػمفػ تػؿأب ػبمنتقػدًاطر قػممعمممػمقطػر

إلس ػرائ ؿمنػػذالعػػدوافاإلس ػرائ م عم ػ قطػػمعغ ػزةف ػ 27كػػمنوفاألوؿ(د سػػمبر).2008إفتغّػػر

الس مسػػمالقطر ػػمتج ػػمه(إسػػرائ ؿ)بعػػدىػػذاالعػػدوافقػػدال كػػوفلػػوعبلقػػمبػػملتغ راأل ػػد ولوج تج ػػمه
المعسكر"المتشدد",بؿقدال كوفسویمحمولملمنمفسمالسػعود م,وكشػؼفػ ىػذااإلطػمرعػفتمق ػو
دعػػوةمػػفالدوحػػملمنمقشػػمإعػػمدةفػػتحمكتػػبالتجػػمرة(اإلسػرائ م )(.وث قػػمرقػػـ,TELAVTV65409

بتمر  )2009/3/19

وكشؼ سمم ر ف ؿ()1ف كتمبو):قطػر واسػرائ ؿ ممػؼ العبلقػمت),عػف مجموعػم مػفاألسػرار
المتعمقػم بملعبلقػمت بػ ف )إسػرائ ؿ) وقطػر ,مكػف مػف خبلليػم تفسػ ر األطػر الحمكمػم لمس مسػمالخمرج ػم

الت تبنتيم قطر,ح ث ذكر أف قطر كمنت البمدئم واألكثر تمسكًم بملعبلقمت م (إسرائ ؿ) مف األخ رة
نفسػيم ,و سػتدؿ عمػ ذلػؾ مػف خػبلؿ الم ارحػؿ التػ مػرت بيػم العبلقػمت بػ فالدوحػم وتػؿ أب ػب ,والتػ

تجموزت العبلقم ب نيمم أبعمدىم االقتصمد م إل عبلقمت شبو كمممم .

ونػذكربػأفاألم ػر القطػري حمػد بػف خم فػم,بعػد  3أشػير مػفتول ػو الحكػـ عػمـ  ,1995قػمؿ":ىنػمؾ

خطم لمشروع غمز ب ف قطر و(إسرائ ؿ( واألردف و جريتنف ػذىم" .وبملفعػؿ تػـ توق ػ مػذكرة تفػمىـ لنقػؿ

) (1سمم

ر ف ؿ :أوؿ دبموممس

رأس مكتب لتمث ؿ المصملح اإلسرائ م م ف

الدوحمخبلؿ الفترة ب ف عمم ,1999-1996

مؤلؼكتمبقطرواسرائ ؿممؼالعبلقمتالسر م ,كمنت ميمتودف عبلقمت التطب الرسم م األول ب ف(إسرائ ؿ) ودوؿ الخم ج

العرب  ,وتنم م التعموف االقتصمدي ب نيموب فالعملـ العرب بأسره ,

المركزالعرب لمدراسمتالمستقبم م؛ http://www.mostakbaliat.com/archives/14608
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الغػمز الطب عػ

إالا أنػو بعػد عمم ػم
مػف قطػر إلػ (إسػرائ ؿ),فػ 31تشػر فاأل وؿ(أكتػوبر) ,1995

عنمق ػد الغضػب اإلسػرائ م م عمػ

لبنػمففػ عػمـ ,1996ومػم تبلىػم مػف انػدالعانتفمضػم األقصػ

الفمسط ن م عػمـ ,2000توقػؼ المشػروع والمفمجػأة أف (إسػرائ ؿ)ىػ مػف أوقفتػووكمنػت قطػر متمسػكم
بو(.ر ف ؿ:2011,ص )72

ورغػـ مػم كػمف عمػ قطػر مػف ضػغوط مػف قبػؿ السػعود ملقطػ العبلقػمتواالتصػمالت مػ 

(إسرائ ؿ) ,فكمنت الدوحم تعمف ف أكثر مف منمسبم أنيم أغمقت المكمتب وقطعتالعبلقمت؛ ولكنيم ف

الحق قم لـ تكف قد صدت البمب أو قطعت العبلقمت تممممً .

)(Rabi, 7 October 2008: p. 2
و بدو أفمشروع الغمز المذكورىو الذي تـ استكمملو إسرائ م مً م مصر ,وبػدأت قنػمة الجز ػرة

أداة قطراإلعبلم م التشي ر بيذا المشروع وبملحكومػم المصػر م ,مسػتغمم الػرفض الشػعب العربػ عممػم
والمصػري خمصػم ليػذا المشػروع,ممػم ػدلؿ عمػ

أف األمػر كػمف فػ

نطػمؽ المنمفسػم ولػ س الػرفض

ػروع,وكػمف األم ػر حمػد قػد طملػب بإلغػم الحصػمر االقتصػمدي المفػروض مػف جمنػب العػربعمػ 
لممش 
(إسرائ ؿ)( .ر ف ؿ:2011,ص)263

وف عمـ ,2005طمب سف ر قطر لدى األمـ المتحدة مف(إسرائ ؿ) أف تدعـ ترش حيملمحصوؿ عم
مقعػد فػ مجمػس األمػف لؤلمػـ المتحػدة كعضػو غ ػر دائػـ ,فػردت(إسػرائ ؿ) بشػكؿا جػمب عمػ ىػذا

الطمػب,ألف قطػر كمنػت واحػدة مػف عػدد قم ػؿ مػف الػدوؿ العرب ػم التػ تحػتفظبعبلقػمت دبموممسػ م مػ 

إسرائ ؿ (Uzi, Rabi, 2008: p. 2).

وكمف الكمتب اإلسرائ م جمك حق قد رأى ف تحم ؿ لصػح فم معػمر ؼ اإلسػرائ م م ,أفقطػر
أقممػت عبلقػمت مػ (إسػرائ ؿ) لسػبب ف؛ أوليمػم :جػذب اىتمػمـ األم ػرك ف أكثػر,وثمن يمػم:كجػز مػف

س مسم قطر المتصمم بجم أوراؽ تأث ر ف لعبم التوازنمت اإلقم م م .وكذلؾفإف قنػمةالجز ػرة الفضػمئ م

األمر ك ػم فػ 
شمركت الحكومم القطر م ف لعبم األوراؽ اإلقم م ػم؛فيػ تواصػؿ النقػد الشػد دلمس مسػمت 

المنطقػم واليجػوـ عمػ (إسػرائ ؿ),ولكنيػم قممػم تنتقػد حمفػم قطػر ااخػر ف أمثػمؿ:سػور م وا ػراف.ورأى

ػداألمر ك ػم فػ المنطقػم وعبلقتيػم

أ ضػًم أف قطػر لعبػت عمػ التنمقضػمت بػ ف استضػمفتيم كبػرى القواع

االسػترات ج م معيػم ,ومػدىم الجسػور مػ )إسػرائ ؿ),وبػ ف تحملفيػم مػ معسػكر المممنعػمالمتمثػؿ فػ :
إ راف,سور م ,حزب اهلل المبنمن  ,حركم حممس(.حتر:2009,ص )12

ب نمػم اعتبػرت قطػر أف وجػود عبلقػمت وتطب ػ جزئػ مػ (إسػرائ ؿ) محسػوبم المخػمطر ,تعػزز

الخمرج م اإلقم م م النمشئم التنمفس م م العبػ ف أقػدـ منيػم فػ ىػذا
ىدفيم بمعب دور أوس ف الس مسم 
المضممر (Uzi, Rabi, 2008: p. 2).
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وعمػ الػرغـ مػف أف العبلقػمت مػ (إسػرائ ؿ) لػـ كػف مرغوبػًم ف يػم ,وتشػكؿ خبلفػًم بػ فقطػر
إالا أف قطػر نظػرت وتنظػر إلػ الحفػمظ عمػ عبلقمتيػم مػ (إسػرائ ؿ( لتأك ػد اسػتقبلليمفػ
وج رانيػم ,

السػمحم العرب ػم ,غ ػر أف ىػذه العبلقػم الج ػدة لػـ تمنػ قطػر مػف أف تأخػذ موقفػمً متشػدداً ضػدالعػدواف

اإلسػرائ م عمػ لبنػمف عػمـ ,2006وقطػمع غػزة عػمم ,2009-2008ومتعيػدة بملمسػمىمم بإعػمدة
إعممر مم دمره العدواف( .أبو الرب:2010,ص )42

وىػوموقػؼ تتقػدـ بػو عمػ بعػض الػدوؿ اإلقم م ػم األكثػر تػأث اًر فػ المنطقػم ,أوالتػ اعتبػرت

الموقػؼ القطػري ىػو لمم از ػدة الس مسػ م مسػتغمم قنػمة الجز ػرة بإبرازىػم,ولكنيػملػـ تسػتط الق ػمـ بخطػوات
إالا أنو حت ولو كمف مف ىذا البمب فإف ذلؾ حسب لقطر .
عمم م لوقؼ العدواف ,
ومػف الجػد ر ذكػره ,رغػـ إدانػم قطػر لمعػدوافاإلسػرائ م عمػ قطػمع غػزة ,واعػبلف قطػ العبلقػمت مػ 
إالا أنػو تػـ لقػم بػ ف أم ػر قطػر السػمبؽ الشػ حمػد وعضػو الكن سػت فػ ح نػو وسػ ب مػ ف
(إسػرائ ؿ) ,
بل لػو:إف حركػم حمػمس
فػ شػبمط(فب ار ػر) ,2008سػمع ًم لمتوسػطبػ ف(إسػرائ ؿ) وحركػم حمػمس ,قػمئ ً
مرنم وقد تغ رت بشػكؿ كب ػر ,خصوصػًم حػد ثيم عػف االلتػزاـ بوقػؼ إطػبلؽ النػمر ,وأشػمر إلػ أفقطػر

عم استعداد لمتوسط ب ف(إسرائ ؿ) وأ م دولم أو منظمم عرب م بمم ف يػم حمػمس.وفػ المقػم نفسػو أكػد
أم ػر قطػر حمػد عمػ متمنػم العبلقػم بػ ف البمػد ف ,وانفتػمح قطػر عمػ )إسػرائ ؿ) أكثػر مػفغ رىػم ,وال
اعتراض عم رف العمـ اإلسرائ م ف الدوحم(.أبو الرب:2010,ص )42

وذكرتمعموممتأفجممعمكورن ؿاألمر ك ملمد ارسػمتالطب ع ػمافتتحػتفرعػمًليػمفػ الدوحػم

بمالتفمؽبػ فمؤسسػمقطػرلمترب ػموالعمػوـوالتنم ػماالجتممع ػموالجممعػماألـ,وتتػرأسمجمػسالمؤسسػم

القطر ػػمالشػ خممػػوزةالمسػػندحػػرـأم ػػرقطػػروىػ التػ عقػػدتاالتفػػمؽ,وقملػػت:إففػػرعال م ػػمسػػوؼ
تجػػموزالخبلفػػمتالد ن ػػموالثقمف ػػم,وس ػ كوفمثػػمأللعولمػػمسػػمم م,وقػػدسػػجؿف ػ الجممعػػم15طملب ػًم

إسرائ م ًم.والتمػؿقطػرمػفالتػوددلئلسػرائ م ف؛فيػ التػ تعػ شفػوؽآبػمرالػنفطوالغػمزول نيػمبشػ 
إممرتيػػمحم ػػدآؿثػػمن  ش ػػج رج ػػمؿأعمػػمؿإسػ ػرائ م فعمػػااالس ػػتثممر,کم ػػمذکػػرتص ػػح فمىػ ػ رتس

اإلسػرائ م مف ػ مقػػمؿبعن ػواف(رب ػ ضػػبمب م),ح ػػث ػػرىكمتػػبالمقػػمؿأفقطػػرمسػػتعدةأكثػػرلبلنفتػػمح
عمػػااإلس ػرائ م ف,ولكنيػػمتعػػمن نقص ػمًمػػفالمبػػمدر فولػػوأف(إس ػرائ ؿ)كمنػػتمبػػمدرةس مس ػ مأ ض ػمً,

لكمفاألم رمستعدًالفتحأبوابقطرعم مصراع يم(.صح فماالنتقمدالمبنمن م )2011/12/16,
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المطمب الثاني
العالقات القطرية اإلسرائيمية الخفية
قػػوؿالدبموممسػ اإلسػرائ م إ مػ أف ػػدار(:)1فػػإف"العبلقػػمتالقطر ػػماإلسػرائ م مليػػمتػػأث رعمػ 
,ألفحركػػمحمػمسالتسػػتط أفتتخػذأيموقػػؼعػدائ قػػويتجػمه(إسػرائ ؿ)فػ غػزةمػػف
(إسػرائ ؿ) ّ
تموؿحممسوخمصمخبلؿالسن فاألخ رة,ودوفقطرسػتبق حمػمسدوفتمو ػؿ
دوفدعـقطرالت
ّ

بمػػم ضػػعفيموسػػمطتيمعمػ غػزة,وسػػتحموؿحمػػمسترت ػػبأوضػػمعيمقػػدرإمكمنيػػممػ إ ػرافلمتعػػو ض

عفغ

مبقطر )http://almughared.com/issues/10062017-16045).

وذلؾمفخبلؿمم م  :

أوالً :مصالح إسرائيمية قديمة جديدة مع قطر
تؤكػدورقػػمعمػؿأوتقػػد رموقػػؼنشػرىمالبمحػػثاإلسػرائ م "كػػوب م خمئ ػػؿ"فػ مركػػزأبحػػمث

األمفالقوم  ,عودتمر خيملػ14آب(أغسطس),2014عمؽالصممبػ ف الحممػمالحمل ػمضػدقطػر
وب ػ فموقفيػػممػػفالعػػدوافاإلس ػرائ م عم ػ غ ػزةف ػ ذلػػؾالعػػمـ,وسػػع يمآنػػذاؾعبػػرإطػػبلؽمبمدرتيػػم

المشتركمم ترك م,لوقؼإطبلؽنمر كرسإنجمزاتالمقمومػمفػ العػدوافالػذيتجػموزالخمسػ ف ومػًم
ف ػ الورقػػمالمػػذكورة .و ػػدعوالكمتػػببعػػدإشػػمرتوالواضػػحملممبػػمدرةالقطر ػػم–الترك ػػم,إل ػ أنػػو" جػػب

العمػػؿعم ػ تسػػو د(تشػػو و)وجػػوقطػػر عبػػركػػؿمنصػػمممكنػػم,وتصػػو روشػػرحدالالتتأ ػػدقطػػر

لمنظمػمت(إرىمب ػم)فتمكػػم .و جػبدفػ قطػرإلػ الزاو ػػموادخمليػمفػ موقػؼدفػمععػػفالػنفس,ودفعيػػم

إل التفك رأكثرمفمرةقبؿأفتسمعدممل مًف تمو ؿ(اإلرىمب)وفؽممكتبممذكرهم خمئ ؿ .

وتعكسالعبمرةاألخ رة,حق قماالنزعمجاإلسػرائ م ألفقطػررفضػتأفتضػ ثروتيػموقػدراتيم

الممل ػ ػػمتحػ ػػتتصػ ػػرؼ(إس ػ ػرائ ؿ)وفػ ػػؽالمػ ػػنيجاالسػ ػػتعممريالػ ػػذيخطػ ػػو شػ ػػمعوفب ر ػ ػػز ف ػ ػ أواسػ ػػط
الثممن نػػمت,وفػ أوجاالنتفمضػػماألولػ ,عمػ قمعػػدةأنػػو" مكػػفتحو ػػؿالشػػرؽاألوسػػطإل ػ جنػػمعم ػ 

األرض,إذاتـتسخ رالممؿالعرب والعمملمالعرب مإلبداعمتالعقؿال يودي"(.وتد (2017/6/11,

وبعػػدع ػػمم فعمػ ػ الورقػػمالم ػػذكورةوالتػ ػ تضػػمنتأ ضػ ػمًتوصػ ػ متعمم ػػمألقط ػػمبالس مس ػػم

بل
وصػػنمعالق ػراروالعمم ػػمتالسػػر معبػػرالموسػػمد ,سػػم يمالكمتػػب"خبلقػػم"ضػػدقطػػر,ف ػ إشػػمرةمػػث ً

ليجممتالسم بر()2الت تعرضػتليػمإ ػراف ,عػودنفػسالكمتػبومعػوأ ضػًمالبمحػثفػ المركػز" وئ ػؿ
) (1إيمي أفيدار:كمتبصػي ون ومحمػؿمتخصػصفػ شػؤوفالشػرؽاألوسػط ,ودبموممسػ ومستشػرؽومنػدوبإسػرائ ؿالسػمبؽ
ف الممثم ماالقتصمد مف الدوحم:أطلس للدراسات اإلسرائيلية .
)(2سم بر ) ” (Cyberى كمممدرجاستخداميملوصؼالفضم الذي ضـالشبكمتالمحوسبم,ومنظومػمتاالتصػمؿوالمعمومػمت
وأنظممالتحكـعفبعد.
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جوجمنس ػػك "ال ػػذيعم ػػؿلس ػػنواتفػ ػ مجم ػػساألم ػػفالق ػػوم اإلسػ ػرائ م ,لمحمول ػػماس ػػتع ارضف ػػرص
(إسػرائ ؿ)فػ تج ػػراألزمػػملتحق ػػؽمكمسػػبجد ػػدةليػػم,مػ اإلشػػمرةفػ الوقػػتذاتػػوإلػ المحػػمذ رأو
الت ػػداع متالتػ ػ  مك ػػفأفتترت ػػبعمػ ػ إحك ػػمـالحص ػػمرعمػ ػ قط ػػروحش ػػرىمفػ ػ الزاو ػػم.ففػ ػ تق ػػد ر

الموقػؼالػذينشػرهالبمحثػمفعمػ موقػ مركػزأبحػمثاألمػفالقػوم ,فإنيمػم قػرافبػأفوصػوؿالػرئ س
األمر ك  
دونملػػدت ارمػػبإل ػ سػػدةالحكػػـ,وجولتػػواألخ ػرةف ػ المنطقػػم,منحػػتالفرصػػملمحػػورالسػػعود م(الػػذي
إالا
سم والكمتبمفالمحورالسن البراغممت ),لتحق ؽمملـ ستط تحق قوسمبقمًمفسبقوهفػ الحكػـ ,
أفممتحموؿالسعود مومحورىمال وـالق مـبوستكوفلػوتػداع متميمػمعمػ الوضػ فػ قطػمعغػزة,

ودورقطرىنمؾبمعتبمرىمعمم ًمتمعبدو ًارميمًمف عمم مإعمدةإعممرقطمعغزة  .

و وضػػحالكمتبػػمف:أف(إس ػرائ ؿ)الحمنقػػمعم ػ قطػػربفعػػؿتأ ػػدىملحركػػمحمػػمس,ومػػمتدع ػػو

حػػوؿإجيػػمضالدوحػػملجيػػودتثب ػػتوقػػؼإطػػبلؽنػػمرب ػ فحمػػمسواالحػػتبلؿفػ عػػدوافصػ ؼالعػػمـ
م,إالاأف

,2014وفؽالمبمدرةالمصر مالت كمنتتقدـف ح نيم(إلسرائ ؿ)كؿشػروطيماالستسػبلم

االحتبلؿ ول أىم مكب رة"لمدعـالممل الكب رالذيتقدموقطػرإلعػمدةإعمػمرغػزةفػ كػؿمػم تعمػؽ
أ ضػ ػمًب ػػدف رواتػ ػػبالم ػػوظف فوالخػ ػػدممتلسػػػكمفالقطػ ػػمع,ولمجػػػردوجػ ػػودعبلقػػػمم ػ ػ دولػػػمعرب ػ ػػم".

(وتد )2017/6/11,

لكػػفتقػػد رالموقػػؼ نصػػحفػػ ىػػذهالنقطػػمبمالتجػػمهنحػػواجتػػراححػػؿلؤلزمػػمالخم ج ػػمب ػ ف

السػعود مواإلمػػمراتالعرب ػػمالمتحػػدةوالبحػػر فومصػرمػػفجيػػموقطػػرمػػفجيػمأخػػرى,بشػػكؿ ػػتـف ػػو
تح ػػػدت ػػأث رقطػػػرودعميػػػملحركػػػم حمػػػمس,عبػػػرإدخػػػمؿدوؿأخػػػرىمػػػمتسػػػم وتػػػؿأب ػ ػػب"المحػ ػػور

السن المعتدؿ",وربطيمبعمم مإعمدةإعممرقطمعغزة,وخفضتأث رقطرعم حركمحممس .
كمػػمأفالحصػػمرالػػذي فرضػػوالمحػػورالسػػعودياإلمػػمرات عم ػ قطػػر ,يػػدؼلمضػػغطعم يػػم

لتغ ػرس مسػمتيموربمػػمأ ضػًمإلسػقمطالنظػػمـف يػم,وعم ػو:فػػإف(إسػرائ ؿ)تحسػفصػػنعًمإذامػمتوصػػمت

ةاألمر ك ػػمبعػػدـ"حشػػرقطػػرفػ الزاو ػػم"أكثػػرمػػفالػػبلزـولػػومػػفبػػمبتفػػمدي
إلػ تفمىمػػمتمػ اإلدار 
تعز زتقمربيمم إ راف,ألفالمصمحماإلسرائ م متقتض بأفتقوـواشنطفبطرحتسو معمػ الطػرف ف

عدةجيمتصي ونّممسػؤولّمفضػم السػم بر,وتتػولّ وحػداتالحوسػبمالعسػكرّمالتمبعػملجػ شاالحػتبلؿ
=أما إسرائيمياً",فتتقمسـ ّ

اإلسرائ م ّ تأم فالفضم الرقم ّ لمج ش,وس تـتوح دىذهالوحداتقر بمًضمف“وحدةمركز ملمسم بر”تحػتاإلمػرةالمبمشػرةلي ئػم

اتالعممػم,
األركمف.أممف المرافؽالمدنّموالح وّم(كمنش تالم مهوالطمقم),فتتوالىموحدة“حمم مالمعموممت”ف جيػمزالمخػمبر
ّ
ف ح ف تولّ مكتبالسم برالتمب لمكتبرئ سالحكومممسؤولّمتأم ف“األفرادوالمجتم ”مف“أخطمرالسم برعمممً”.
)(http://alassas.net/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
17

تمنحيمػػممخرجػًم حفػػظكرامت يمػػم,وفػ المقمبػػؿ:اسػػتغبلؿالفرصػػمإللػزاـقطػػربتنف ػػذبعػضااللت ازمػػمت
السمبقمالت لـتنفذىم(.وتد,موق العرب الجد دااللكترون ,مرج سمبؽ(

وتعن ترجممىذهالعبمراتف س مؽاالسترات ج م(اإلسػرائ م م)عمم ػمً,إضػعمؼالنفػوذالقطػري

ونفوذحركمحممسف كؿمم تعمؽبمستقبؿقطمعغزة ,سع ًملتحسػ فاألوضػمعالمع شػ مف ػوتمي ػدا
لعمم ػػمس مس ػ مواسػػعمبمشػػمركمالمحػػورالسػػعوديػ ػػاإلمػػمرات التغػػمدرنطػػمؽالمبػػمدرةاإلقم م ػػمالت ػ 

تحػدثعنيػمبن ػمم فنتن ػمىو .قػدصػدرتإشػمراتكث ػرةتصػبفػ ىػذاالسػ مؽمنػذبػد الحممػمضػػد
قطر,حت التكوفىنمؾدولمف المنطقم مكنيماالعتراضعم طرح"المبمدرةاإلقم م ػم"لمولػوجإلػ 

عمم ػػمتطب ػ واسػػعممػ إسػرائ ؿ,حتػ قبػػؿالتوصػػؿلتسػػو مدائمػػم,وخصوصػمًأفالسػػمطمالفمسػػط ن م

أعربتف ىذاالتوق تبملذات,عف سحبيملشروطيمالمسبقموعم رأسيموقؼالبنم االسػت طمن قبػؿ
الخوضف مفموضمتجد دةم إسرائ ؿ,مػفجيػم,وكػررتتعنتيػمفػ التوصػؿلحػؿألزمػمالكيربػم 

ف قطمعغزةمفجيمثمن م( .وتد )2017/6/11,
ثانياً :العالقات السرية بين قطر و(إسرائيل)

تشػػيدالعبلقػػمتالقطر ػػماإلسػرائ م مخفػػم ًفػ اإلعػػبلـ,ب نمػػمىػ مت نػػمجػػدافػ السػػر,ح ػػث
التق ػ رئ ػ سالحكومػػماإلس ػرائ م مبن ػػمم فنتن ػػمىوس ػ ًارم ػ رئ ػ سالػػوز ار القطػػريحمػػدبػػفجمسػػـف ػ 
بػػمر سلمحػػد ثعػػفموضػػوعالسػػبلـالفمسػػط ن ,وصػػفقمالتبػػمدؿإلطػػبلؽسػراحاألسػ رجمعػػمدشػػمل ط.

عمممًبأفالعبلقمتب فقطرو(إسرائ ؿ)انقطعتف أعقمبالعدوافاإلسػرائ م عمػ قطػمعغػزةأواخػر
عػػمـ.2008ومنػػذذلػػؾالوقػػتأرسػػمتقطػػررسػػملت ف(إلس ػرائ ؿ)تعبػػرف يمػػمعػػفرغبتيػػمف ػ تجد ػػد

العبلقػػمتمعيػػم,ولكنيػػمرفضػػتمػػفقبػػؿرئػ سالحكومػػماإلس ػرائ م مووز ػػرخمرج تػػوأف غػػدورل برمػػمف,
كمػػماىتمػػتاإلذاعػػمالعممػػماإلس ػرائ م م,إل ػ جمنػػبالعد ػػدمػػفوسػػمئؿاإلعػػبلـاإلس ػرائ م مبتصػػر حمت
أم ػػرقطػػرالشػ ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن الت ػ أكػػدف يػػمأفعبلقػػمتبػػبلدهمػػ (إس ػرائ ؿ)عبلقػػمت

واضحموقو م.وكمنػتقطػرقػدأبػدتعمػ لسػمفوز ػرالتجػمرةوالصػنمعمحسػفبػفعبػداهللفخػروفػ 

بملغمزوال مدةغ رمحدودةوبأسعمرمخفضم .

وقتسمبؽ,استعدادىمتزو د(إسرائ ؿ)
(شبكمفمسط فلمحوار2010/5/19:؛ 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=621246
ونقمتاإلذاعماإلسرائ م متصر حمتاألم رحمدخبلؿمقمبمتومػ قنػمة"الجز ػرة"القطر ػم,بػأف

االتصػمالتالقطر ػػممػ تػؿأب ػػبمسػػتمرة,ولكػػفموقػؼالدوحػػمواضػػحبملنسػبملعمم ػػمالسػػبلـوبملنسػػبم
لدعـالقض مالفمسط ن م.كممأضمؼاألم رالقطػريأف(إسػرائ ؿ)تعتبػربػبلدهل سػتدولػمصػد قمبػؿ
دولمعدو,ولكفقطرستستمربمالتصمؿم (إسرائ ؿ)طملممكمنتجمدةف عمم مالسبلـ .
)(https://www.facebook.com/S.G.Toumi/posts/287626714644876.2012
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أشػمرسػمم ر ف ػػؿالػوز رالمفػػوضبسػفمرة(إسػرائ ؿ)فػ العمصػممالفرنسػ م(بػمر س),والػػذيعمػؿفػ 
السػػمبؽمػػد ًارلمكتػػبمػػد رع ػػمـو ازرةالخمرج ػػماإلسػػرائ م مومػػد ًارلمكت ػػبالمصػػملحب ػ فالبمػػد ففػ ػ 

الدوحمخبلؿالفترةب فعمم 1999-1996إل التمل  :

 -1أم ػػرقطػػرطملػػببإلغػػم الحصػػمراالقتصػػمديالعربػ عمػ (إس ػرائ ؿ)بعػػد3أشػػيرمػػفتول ػػو
الحكـ .
 -2اتصػػمالتقطػػرم ػ (إس ػرائ ؿ)اسػػتيدفتف ػ البدا ػػمتسػػو ؽ“الحقػػؿالشػػممل ”لمغػػمزالطب ع ػ 
لجذباالستثممراتاألجنب م.

 -3دوؿالخم ػ جتسػػتوردمػػف(إس ػرائ ؿ)بضػػمئ بمئػػمتالمبل ػ فمػػفالػػدوالراتسػػنو مًف ػ مجػػمالت
االتصمالتوالتبر دوالتك ؼوالتجي زاتالطب موالبتروك ممو متوموادالبنم واألغذ م.

 -4مػؤتمرالػدارالب ضػم كػمفعبلمػمفمرقػمفػ مسػ رةالتطب ػ بػ فالعػربو(إسػرائ ؿ),مػ تفػػمؤؿ
إسػرائ م بػػإعبلفمجمػػسدوؿالتعػموفالخم جػ وقػػؼالمقمطعػػماالقتصػػمد مغ ػػرالمبمشػرةعػػمـ
.1994

 -5مسئول فورجمؿأعممؿمفالكو توالبحر فوال مفزارومعمرضنظمتف (إسرائ ؿ).
 -6التطب ػ الجػػويبػػدأبعبلقػػمتمبك ػرةب ػ ف(إس ػرائ ؿ)والخطػػوطالجو ػػماألردن ػػم,وشػػركمط ػراف
الخم ج,والبحر ن م ,والخطوطالقطر م 

)(https://www.facebook.com/S.G.Toumi/posts/287626714644876.2012
ومممسبؽب منو,المبملغمف الضػغوطالمممرسػمعمػ دولػمقطػرمػفشػأنيمأفتز ػدمػفحملػم
عدـاالستقرارف الخم جعممػمودولػمقطػرخمصػم,ومفمقمػمالحملػماليشػممػفاليػدو فػ قطػمعغػزة,

ووض ػ ػ مز ػ ػػدمػ ػػفالصػ ػػعوبمتأمػ ػػمـالوال ػ ػػمتالمتحػ ػػدةلتوح ػ ػػدالمعسػ ػػكرالسػ ػػن .وأخ ػ ػ اًرف ػ ػ الس ػ ػ مؽ

اإلس ػرائ م لؤلزمػػمال مكػػفإغفػػمؿتصػػر حوز ػػراألمػػفالػػذيامتػػدحف ػػوخط ػواتالمحػػورالسػػعودي,
عنػدممقػمؿ":إنيػـفػ الػػدوؿالعرب ػم ػدركوفأفالخطػرالحق قػ لممنطقػػمىػولػ سمػف(إسػرائ ؿ)وانمػػم
مفاإلرىمب .
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املبحث الاايً
الدوافع القطرٌت لتعزٌز العالقاث القطرٌت اإلسرائٍلٍت
مقدمة:
الشؾ أف العممؿ االقتصمدي ذو أىم م ال تقػؿ عػف العوامػؿ األخػرى إف لػـ تكػف تتخطمىػم فػ

بعضالحمالت؛ فمالقتصمد وفر لمس مسم الخمرج م إمكمنػمت االسػتقبلؿ والفمعم ػم ,ح ػث ال تسػتغن أي

س مسمخمرج م نمجحم وفعملم عف قمعدة اقتصمد م سم مم.
تعتبػر منطقػم الخمػ ج العربػ

وخصوصػمً دوؿ مجمػس التعػموف الخم جػ

ظمػت اقتصػمد متيم

ٍ
كمصدر وح ػد لمػدخوالتيم القوم ػم ,ممػم انعكػس عمػ س مسػمتيم الخمرج ػم؛
تخض أو تعتمد عم النفط
ألف النفط خض فػ األسػمس العتبػمرات الس مسػم العملم ػم ,ال العتبػمرات العػرض والطمػب ,كمػم شػكؿ
عنص اًرضمغطمً عم الس مسمت الخمرج م لدوؿ الخمػ ج العرب ػم ,بسػبب الحػرص عمػ ضػممف أمنػو مػف

المنب إلػ األسػواؽ العملم ػم ,وىػذا فسػر مػم شػيدتو ىػذه المنطقػم مػف ثبلثػم حػروب متتمل ػم منػذ مطمػ
الثممن ن مت مفالقرف العشر ف(.خض ر:2011,ص )240-196
ونظػ اًر لتطمػ قطػر واحسمسػيم بإمكمن ػم لعػب أدوار مػؤثرة ,كػمف تنو ػ مصػمدر الػدخؿ القػوم

ىدفمًلمحكومم ف عمـ,2000ممم دفعيم إلنشم المجمس األعم لمشؤوف االقتصمد م واالستثممر الذي

خػتصبجم ػ األمػور المتعمقػم بػإدارة اقتصػمد الدولػم ,ووضػ س مسػم طو مػم األجػؿ السػتثممر المػوارد.

(جمود:2011,ص )293-267

ولذلؾ قسـىذاالمبحثإل مطمب فعم النحوالتمل  :

المطمب الول
الدوافع االقتصادية
تحتػؿ دولػم قطػر مكمنػم اقتصػمد م عملم ػم متم ػزة عمػ المسػتوى العربػ

والعػملم  ,فملعملم ػم

أصبحتى السمم الغملبم لبلقتصمد القطري ,وقد سمىـ ف تكو ف ىذه السمم عدة عوامؿ منيم :
أ .الثروات االقتصادية الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي

تمتمػؾ قطػر احت مطػمت نفط ػم مؤكػدة تصػؿ إلػ  2582مم ػمر برم ػؿ,وتمتمػؾ ثملػث احت ػمط

عملم مف الغمز الطب ع و قػدر ب ػ  896تر م ػوف قػدـ مكعػب ,وتعػد المصػدر األوؿ لمغػمز المسػمؿ فػ
العملـ(.التم م :2012,ص )63
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وقػد دخمػت قطػر فػ شػراكمت واسػعم مػ كبػرى شػركمت الػنفط والغػمز العملم ػم) إكسػوفموب ػؿ
وش ؿ) الستخراج الغمز المسمؿ ,والمتػوافر بغػ ازرة فػ الحقػؿ الشػممل  ,وتمثػؿ عمئػداتالغػمز المسػمؿ مػم
قرب مف %73مف الدخؿ الحكوم  (Kinninmont, 2013: p. 3).
ب .معدالت النمو في االقتصاد القطري
سػجمت قطػر أعمػ

نمػو اقتصػمدي خػبلؿ عػمـ ,2012ف مػم شػكمت صػمدرات الػنفط والغػمز

الطب عػ أكثػر مػف نصػؼ عمئػدات الحكومػم القطر ػم ,وقػد سػجؿ نمػو القطػمع الخػمص فػ قطػر تطػو ًار
نش طًم ف السنوات األخ ػرة  ,وتمتنػ قطػر بػأعم دخػؿ لمفػرد فػ العػملـ ,فحسػب صػندوؽ النقػد الػدول

فإف متوسطدخؿ الفرد ف قطر وصؿ إل  77.567دوالر سنم ,2009و 80.221دوالر ف عمـ

2010و  102.943دوالر فػ عػمـ 2011ب نمػمسػجؿ  106.238دوالر فػ عػمـ2011وقػدر

صػندوؽ النقػد الػدول النمػو اإلجمػمل لمنػمتج المحمػ القطػري بػػ %17فػ عػمـ,2010و%19فػ
عمـ ,2011كمم توق صندوؽ النقد أف تسجؿ الم زان م العممم القطر م فمئضًم .

(ال ار م2016/6/24 :؛ 
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10)122741d17432/30e28739-876e-4814-9ac0-f789014dd5ed

ج .النشطة الصناعية والتجارية واالستثمارية القطرية الكبيرة
لػـ عػد سػيبلً عمػ المػراقب ف تتبػ تفمصػ ؿ االسػتثممرات القطر ػم حػوؿ العػملـ بػملنظر لتعمظميػم

وتنوعيػم بصػورة مسػتمرة ,فعمػ سػب ؿ المثػمؿ فػ عػمـ 2011أعمػف عػف توق ػ اتفػمؽ بػ ف"قطػر إلدارة

األصػوؿ"وبنػؾ بػمركم ز البر طػمن السػتثممر مشػترؾ ق متػو  250مم ػوف دوالر,ف مػم اسػتحوذت"قطػر
القمبضم"عم ممك م متمجر"ىمرودز"بػ  2.2مم مر دوالر(.صح فم العرب )2012/7/4,

وف مػم تعمػؽ بملقطػمع الصػنمع تعتبػر قطػر ثملػث أكبػر مسػتثمر فػ "فػوكس و جػف"عبػر

س طرتيم عم  %17مػف أسػيـ الشػركم ,كمػم وجػد لػد يم اسػتثممر قػمئـ فػ أسػترال م بق مػم  412مم ػوف
دوالر فػ قطػمعالز ارعػم والترب ػم الح وان ػم ,بقصػد االسػتفمدة مػف القػدرات الزراع ػم ألسػترال م.وطملمػم

الحد ث عف االستثممرالزراع فقد أقدمت"قطر القمبضم"ف عمـ 2011بملمسمىمم بمبمغ قندره 2.8
مم مر دوالر ف االكتتمبالعمـ فػ "بنػؾ االسػتثممرالز ارعػ " الصػ ن ؛وبملتػمل تعز ػز التواجػد القطػري

ف ىذا القطمع الح وي.وتمتداالستثممرات القطر ػم لتشػمؿ القطػمع الترف يػ والسػ نممئ  ,ح ػث أقػدمت

شركم"ف مـ مرد"القمبضػم الممموكػملعػدد مػف المسػتثمر ف ب ػنيـ" قطػر القمبضػم"فػ نيم ػمعػمـ 2010
عم ش ار "م رامكس"مف مجموعم"والتد زن "بق مم  663مم وف دوالر(.حس ف )2012,
21

وفػ

بػمر س أعمػف صػندوؽ الودائػ الحكػوم

الفرنسػ

وشػركم قطػر القمبضػم المنبثقػم مػف

صندوؽقطر االستثممري,إنشم صندوؽ برأسممؿ  300مم وف ػورو س سػتثمر فػ الشػركمت الصػغ رة
فرنسػم عمػ

حصػصفػ

مجموعػم " L.MH

والمتوسػطمالفرنسػ م.وُػذكر أف قطػر تسػتحوذ فػ
"Technical Technicianلمسػم الفػمخرة,ومجموعػم"الجػمرد ر"التػ تعمػؿ فػ قطمعػمت متعػددة,

وشػػركم"توتػػمؿ"النفط ػػم العمبلقػػم ,ونػػمدي بػػمر سسػػمف ج رمػػمف لكػرة القػػدـ( .صػػح فم العػػرب,
,2012/12/1ص )1

وتمتمػؾ قطػر قطمعػمً ممل ػمً قو ػمً ػد ر اسػتثممرات بق مػم تر م ػوف دوالر,ومػف المخطػط أف ػتـ

تخص ص نحو  40مف م زان م الدولم لتطػو ر البن ػم التحت ػم خػبلؿ السػنوات األربػ المقبمػم ,كمػم تحظػ 
قطر بعبلقػمت تجمر ػم قو ػم مػ االقتصػمدات العملم ػم الكبػرىمثػؿ :الوال ػمت المتحػدة ,وأوروبػم ,وال مبػمف,

وكور م,بمإلضػمفم إلػ الػدوؿ الرئ سػ م فػ اإلقمػ ـ مثػؿ :السػعود م .كمػم تمتمػؾ ى ئػم االسػتثممر القطر ػم

أصوالًوحصصػمً بق مػم  70مم ػمر دوالر فػ كبػرى الشػركمت فػ مختمػؼ أنحػم العػملـ ,وكػذلؾ تسػتثمر
قطربصورة مكثفم ف المنطقػم العرب ػم,ح ػث تسػتثمر نحػو مم ػمري دوالر فػ السػوداف ,و 10مم ػمرات
دوالر ف ل ب م(.القطمرنم:2012,ص)3

فعمػ سػب ؿ المثػمؿ :تقػوـ االسػترات ج م القطر ػم فػ مجػمؿ الغػمز الطب عػ عمػ أسػمس تحق ػؽ

التأم فطو ؿ األمػد الحت مجػمت األسػواؽ الخمرج ػم مػف الغػمز الطب عػ ,وأف تصػبح قطػر المنػتج األوؿ

لمغػمز الطب عػ المسػمؿ فػ

العػملـ بحمػوؿ عػمـ,2010ومػف ثػـ ركػزت الحكومػم القطر ػم جيودىػم

السػتغبلؿ مخزونيػم اليمئػؿمػف الغػمز ألقصػ

حػد ممكػف ,وتنو ػ أسػواؽ تصػد رىم لمغػمز الطب عػ

المسمؿ ,بح ث تكوف مورداً أسمس مًف كؿ منمطؽ الطمب عم الغمز الطب ع المسمؿ,وتخطػط شػركم
قطر لمغػمز لز ػمدة إنتمجيػم مػف  10مبل ػ فطػف سػنو مً إلػ  41مم ػوف طػف سػنو مً بحمػوؿ عػمـ ,2014

وتصؿ تكمفم خطوط التوس إل  20مم مر دوالرسنو مً(.البزاز )2008,

ػورد
غ ر أف قطر ال تنوي االعتممد الكم عم عمئدات الغمز المسمؿ ,العتبمرات تتعمؽ بأنػو م 

غ ػرمتجػدد ,إذ تشػ ر التقػد رات إلػ أف االحت مطػمت تكف يػم حتػ  57عممػمً قمدمػم ,بمإلضػمفم إلػ

اكتشػمؼ الغػمزفػ

الحجػر الطفمػ

فػ الوال ػمت المتحػدة ,والصػمدرات المتنمم ػم ألسػترال م مػف الغػمز

الطب ع  ,وكميم عوامؿستسمىـ ف انخفمض سعره عملم ًم(.الرنت س :2013,ص )56
وكػمف لتأسػ س ى ئػم قطػر لبلسػتثممر كصػندوؽ سػ مدي عػمـ ,2005األثػر األكبػر فػ تعز ػز
قدراتاالقتصمد الوطن القطري ,مف خبلؿ اقتنم أصػوؿ واعػدة أ نمػم وجػدت؛ لتنو ػ مصػمدر إ ػرادات

الدولم,والذي حقؽ تعز ز استثممرات قطر الدول م ,وتحق ؽ عوائد ممل ػم كب ػرة تقمػؿ مػف اعتمػمد م زان ػم
الدولمعم عوائد النفط(.حس ف )2011,
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إف اسػتثممرات قطػر سػمىمت فػ

تعز ػز حضػورىم البلفػت والمػؤثرعمػ

السػمحماإلقم م ػم

والدول ػم ,بػؿ حتػ عمػ مسػتوى عواصػـ القػرار فػ العػملـ,مػف خػبلؿ انتيػمج س مسػم مبن ػم عمػ ثبلثػم
محمور(.حس ف )2011,
 .1توسػ

ػتثممرات الخمرج ػم كنت جػم طب ع ػم لتطػو ر القطػمع النفطػ بشػق و
االقتصػمد وقوامػم االس 

النفطوالغمز.
 .2احتضمف اإلعبلـكشبكم الجز رة .
 .3إتبمع س مسم خمرج م مؤثرة بدل ؿاحتضمف قطر لمؤتمرات الوسمطم والمصملحم.

د .امتالك قطر لمجموعة من مقومات جذب االستثمار الجنبي:
مف أبرز ىذه مقوممت جذب االستقرار الس مس واالجتممع ,وتتوفر جممم مف عوامؿاإلنتمج

التػ تقػدـ م از ػم نسػب م لمصػنمعمت ذات االسػتيبلؾ الكب ػر لمطمقػم ,ومػف أىػـ االمت ػمزات العممػم حر ػم
دخوؿ رأس الممؿ وخروجػو مػف والػ الػببلد ,وحر ػم تحو ػؿ األربػمح واألصػوؿ متػ رغػب المسػتثمر فػ

ذلػؾ,وحر ػم التحو ػؿ لمعمػبلت األجنب ػم وثبػمت سػعر الصػرؼ تقر بػمً(.موقػ و ازرة الخمرج ػم القطر ػم,

 )2013

وممػمسػبؽب منػو ,مكػف النظػر إلػ القػوة االقتصػمد م القطر ػمعمػ أنيػم الرك ػزةاألولػ التػ

نطمؽ مف خبلليم الدور القطري الذي بػرز منػذ منتصػؼ التسػع ن مت ,و ضػرب مثػمؿ عمػ ذلػؾبشػ ار

قنػمة الجز ػرة القطر ػم فضػمئ م" "Current TVاألمر ك ػم فػ

صػفقم قمربػت ال ػ  500مم ػوف دوالر

إلطبلؽ قنمة الجز رة أمر كم" ,و ممؾ المستثمروف القطر وف مم قرب مػف  %80فػ بػرج" "The Shard
ف بر طمن م,عبلوة عم تنظ ـ قطر موند مؿ كرة القدـ ف عمـ .2022
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المطمب الثاني
دوافع تتعمق بمشاكل منطقة الشرق الوسط
نتػمج لػذلؾ التػداخؿ الواضػح بػ ف الػد نمم مت الداخم ػم

إف صػ مغم القػ اررات الخمرج ػم ىػ
ّ
والخمرج م ,إل حد أضح مف الصعب إقممم حدود فمصمم ب ف مم ندرج ضمف الس مسم الداخم م ,ومم
ػرتبط بملمممرسػمالخمرج ػم لمدولػم ,وىػذا مػم نطبػؽ عمػ الحملػم القطر ػم التػ

معػب ف يػم رئػ س الدولػم

دو اًر أسمس مً وميممً ف صن الس مسػم الخمرج ػم ,كمػم فػ بػمق بمػداف العػملـ الثملػث,ح ػث تعػد مؤسسػم

رئمسم الدولم ى الصمن الحق ق لمس مسم الخمرج م لتمؾ البمداف(.الشمم :2006,ص)34
و مكفاف قسـىذاالمطمبإل أربعمفروععم النحوالتمل  :

ورد الفعل اإلقميمي العنيف
الفرع الول :صعود قطر ّ
ػرتبطاسػػتقرارقطػػرالس مس ػ وثروتيػػماالقتصػػمد مبػػمإلخوافالمسػػمم ف,وقػػدمنحتيػػمسػػمعتيم

ػدخم خػػبلؿأحػػداثالح اركػػمتالعرب ػػم.فأ ػػدتالق ػػمدةالقطر ػػمقػػوى
الدول ػػمكوس ػ طالثق ػ َملتأد ػػمدورتػ ّ
س مسػ ػ مإس ػػبلم مص ػػمعدةفػ ػ البم ػػدافالتػ ػ تم ػ ّػرفػ ػ م ارح ػػؿانتقمل ػػم,وق ػػمدتال ػػردوداإلقم م ػػمتج ػػمه

االضطرابمتف ل ب موسور م,تحتشعمرالبحثعفحموؿعرب ػملممشػمكؿالعرب ػم .وكػمفىنػمؾعػدـ
تطمبؽب فنوا مالق مدةالقطر موبػ فقػدراتقطػرالدبموممسػ موالب روقراط ػم,إذتفتقػرقطػرإلػ المػوارد

اإلدار موالم دان مالستخداـنفوذىممفأجؿتحق ؽنتمئجممموسم .

وقدواجواألم رالجد دالش تم ـبفحمدآؿثمن ,ضغوطمً متنمم ممفجمنبالسعود م

تمربمراحؿ
واإلممراتالعرب ملمعمكسمدعـأسبلفولئلخوافالمسمم فوفروعيمالمحم مف الدوؿالت
ّ

التوسط ف المفموضمت غ ر المبمشرة,
انتقمل م  .وم زة قطر النسب م ف الوسمطم ,ى قدرتيم عم
ّ
واتصمالت القنوات الخمف م ب ف أعدا لدود ف ,وعم تحق ؽ التوازف ف العبلقمت ب ف مجموعم مف
الخصوـالذ فتجمعيـعداوةمتبمدلم .أي أف عودة قطر إل س مسمالدبموممس ماليمدئمف الغرؼ

ةفعملمب فأطراؼمتنمزعم صعبعم يمالمشمركمف حوار
المغمقمستع ززرص دىم,بمعتبمرىممحمور ّ

لمتوسط ب ف مجموعمت قد  عجز المسؤولوف
تؤدي قطر دو ًار بمر ًاز كقنمة خمف م
مبمشر  .و مكف أف ّ
ّ
مبنم ة .
األمر ك وفعفالوصوؿإل يممبمشر 

ة,إالاأفمشمركتيمف العمم متالس مس ّ
(ب ب س العرب م2013/6/26:؛ 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130625_qatar_tamim_challen
)ges
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وم أف قطر عم األرجح لف تستع د بملكممؿ سمعتيم مم قبؿ الحراكمت العرب م كوس ط
فاألمر ك فوالقطر فأف نظرواف ك ف مالمشمركمبشكؿمنتجف 

دبموممس  ,نبغ عم المسؤول
مجموعم مف القضم م الشمئكم ,مثؿ  :الحوار م إ راف حوؿ الممؼ النووي ,واالستقرار الس مس ف 

أفغمنستمفعقبانسحمبالقواتالدول مف عمـ,2014والمحمدثمتم المجموعمتاإلسبلم مف 
سور مومصر,إضمفمإل الصراعاإلسرائ م الفمسط ن .
والستعمدة سمعتيم كوس ط ,ولمتغمّب عم قدرتيم المؤسس م المحدودة قد تحتمج الدوحم إل 

اتخمذخطوةإل الو ار ,والسممحلآلخر فبق مدةالدفم,وىوأمرقدالترغبالق مدةالقطر مف الق مـ

بو  .و عودصعودقطرإل مواق األىم مالدول مالمتبلكيمثمثأكبراحت مط ف العملـمفالغمز

مسمتص ِّممتلتفع ؿىذااالحت مط  .
الطب ع المسمؿ,وال استخداميمس
ُ

)(Seznec, 2011: p. 8
رتونفِّذتإبمفعيداألم رحمد(,)2013-1995ووز رخمرج توورئػ س
طو
ىذهالس مسم ُ
ت ِّ
ُ

الػ ػػوز ار ب ػ ػ ف2007و,2013النػ ػػمبضبملح و ػ ػػمالش ػ ػ حمػ ػػدبػ ػػفجمسػ ػػـ.فقػ ػػدبػ ػػرزىػ ػػذافالػ ػػرجبلف
ندس استرات ج مالتدو ؿالجر ئمالت وضعتقطرعم الخر طمبوصػفيمالعبػمًإقم م ػمًد نمم ك ػمً.
كمي َ
ػفالتوجيػػمتالعم قػػمالت ػ تكمػػفف ػ أسػػمسالس مسػػمت
كمػػمعكسػػتالخط ػواتالت ػ اتّخػػذاىممروح ػ ًممػ
ّ

األمن ػػموالخمرج ػػمالقطر ػػم,أبرزىػػمالتحػػد متالمتعمقػػمبضػػممفاالسػػتقرارف ػ منطقػػمممتيبػػم,ومواجيػػم
نقمطالضعؼالكممنمف دولمصغ رةمحمطمبج رافأكبروأكثرقوة.

فصػػعودقطػػرالمث ػػرإلػ ػ المواق ػ البػػمرزة ع ػػودإل ػ حػ ّػدكب ػػرإلػ ػ احت ػػمط الغػػمزالطب عػ ػ 

إذتبنتالببلدس مسمخمرج منشطموحمولتنسجتوازفب فمصػملحمتنمفسػم,بسػببحمجتيػم
المسمؿّ ,
البنػ التحت ػم
إل حمم مأمفىذاالموردالطب ع ,ح ثأنفقػتقطػرأكثػرمػف120مم ػمردوالرعمػ ُ
لمغػػمزالمسػػمؿ,غملب تيػػمكػػد وفمػػفالمصػػمرؼوشػػركم صػػنمع فكأكسػػوفموبػػؿ ,2ف ػأوؿشػػحنممػػف

ػمؿتمػػتف ػ عػػمـ.1995وبحمػػوؿعػػمـ2006كمنػػتقطػػرقػػدتجػػموزتأندون س ػ مكػػأكبر
الغػػمزالمسػ ّ
مصدرلمغمزالطب ع المسمؿف العملـ.وف كمنوفالثمن ( نم ر),2010وصػؿاإلنتػمجإلػ اليػدؼ
ّ

الحكػػوم اإلنمػػمئ وىػػو77مم ػػوفطػػفف ػ السػػنم,وح نيػػمكمنػػتقطػػرتحػػوزعم ػ مػػمب ػ ف25إل ػ 
%30مفالصمدراتالعملم ملمغمزالطب ع المسمؿ .

)(Gas Status Puts Country at Centre of Global Forces, 2011/12/17
منحتثرواتالمواردالضخممىذه,جنبمًإل جنبم الحجـالصغ رلعددالسػكمفاألصػم ف

المسػ ػػؤول فالقطػ ػػر ففسػ ػػحمواسػ ػػعممػ ػػفحر ػ ػػمالمنػ ػػمورة,وحػ ػ ّػرراإلمػ ػػمرةمػ ػػفالضػ ػػغوطاالجتممع ػ ػػم

واالقتصمد مالت  عمن منيمج رانيماألكبرف المنطقم.وم الوقتترجـىذانفسوفػ شػكؿمخػزوف
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ميـمػفالقػوةالنمعمػم,وع ّػززشػيرةقطػرالدول ػم .وُظ ِيػرتزو ػدقطػرلممممكػمالمتحػدةوالصػ فبملغػمز

بشػػكؿجمػ ّ,المػػدىالػػذيطػ ّػورتف ػػوقطػػرعبلقػػمتاالعتمػػمدالمتبػػمدؿمػ شػػركمئيمحػػوؿالعػػملـ .وبػػدأ
شػػحفالغػػمزالطب ع ػ المسػػمؿعبػػرالسػػففمػػفمد نػػمرأسلفػػمفالصػػنمع مالقطر ػػمإل ػ محطػػمسػػموث

ىػػوؾف ػ م مفػػوردىػػمففف ػ و مػػزف ػ آذار(مػػمرس),2009وم ػ حمػػوؿعػػمـ,2011كمنػػتالمممكػػم
ػبحتمعت ِم ػػدةبش ػػكؿكب ػػرعمػ ػ وارداتالغ ػػمزالقط ػػريلتمب ػػماحت مجمتي ػػمم ػػفالطمق ػػم
المتح ػػدةق ػػدأص ػ
ُ
المحم م .
)(UK’s Dependence on Qatari LNG a Risk2012/12/18
وبملمثػؿ,وقاعػتشػركمقطػرلمغػمزفػ عػمـ  2009اتفمق ػ ًملمػدة25سػنملب ػ 5مبل ػ فطػػف

مفالغمزالطب ع المسمؿف العمـإل كػؿمػفشػركم China National offshore corporation

),(CNOOCوشػركم .Petrochinaوقػدأوضػحفػوتشػنغ ورئػ سشػركم,CNOOCأىم ػمىػػذه

الرابطمبع دةالمدى,حػ فالحػظك ػؼأفالصػ ف" مكنيػمضػممفوجػودسػوؽ عت ّػدبػوإلػ أمػدطو ػؿ
قطرأفتكوفمزودًامستق ًارلمطمقملمسوؽالص ن م.
لقطر,ف مم كوفف وس
ّ
)(China, Qatar in 25-Year Gas Deal, 2009/3/8

عبلوةعم خمؽروابطمستداممم االقتصمداتالصػنمع موالنمشػئم,سػع أم ػرقطػرورئػ س
رداً
الػوز ار إلػ إقممػمتػوازفدق ػؽفػ العبلقػمتاإلقم م ػػموالخمرج ػم,إذأفإرثتعبئػمالمجتمػ الػػدول ّ

عمػ االجت ػػمحالع ارقػ لمكو ػػتفػ عػػمـ,1990تػػرؾبصػػممتوواضػػح ًمعم ػ تفك ػػرحكػػمـقطػػر,وف ػ 
الواق ف عقوؿكػؿقػمدةالخمػ ج.فعمػ الػرغـمػفأفالػروابطاألمن ػمالوث قػممػ واشػنطفعنػتبدا ػ ًم,

اعواحػد–الوال ػمتالمتحػدة–لضػممفاألمػفالخػمرج مػفخػبلؿبنػم قمعػدةالعد ػد
اعتممداًكب اًرعم ر ٍ
,إالاأفتطػػو رقطػػرإلنتمجيػػممػػفالغػػمز
ػماألمر ك ػػمبعػػدعػػمـ 2003

الجو ػػم,واسػػتقبمؿالق ػػمدةالمركز ػ
مكنيممفتنو ػ عبلقمتيػم.فبسػببأىم ػمالغػمزالطب عػ القطػريبملنسػبمإلػ أمػفالطمقػمفػ 
الطب ع
ّ
بمدافعدةحوؿالعملـمفخبلؿاتفمقمتبع دةالمدى,بمتلمعد دمفالبلعب فالخمرج فمصػمحمفػ 

األم ػػفالقط ػػريواالس ػػتقراراإلقم مػ ػ .كم ػػمأفتح ػػرؾقط ػػركػ ػ تك ػػوفعمػ ػ رادارعمم ػػمص ػػن القػ ػرار

اإلقم م ػ والػػدول ,جػػم بعػػدفت ػرةمػػفاالحتكمكػػمتالكب ػرةوالتػػوتّراتالحدود ػػمم ػ السػػعود مف ػ أوائػػؿ
التسع ن مت (Gulbrandsen, 2010: p. 28).

الفرع الثاني :قطر كوسيط والعب صغير في مسرح كبير
تحولػػػتالوس ػػمطمالدبموممسػ ػ مإل ػ ػ عنصػػػررئػ ػ سمػ ػػفعنمصػ ػػرالس مسػ ػماإلقم م ػػػمالمسػ ػػتقمم
ّ

والتجد د ملقطر,مممّزىمعفج رانيمف كؿمفالخم جومنطقمالشرؽاألوسطكك ّؿ.وىػذهالوسػمطم
ػثنصػتالمػمدةالسػمبعم
بمتتمعمَممًبمر اًزف الدستورالقطريالذيأ ُِق ّرف ن سمف(أبر ؿ),2003ح
ّ
َ
عم وجوالخصوصعم أفالس مسمالخمرج مالقطر م"تقوـعم مبػدأتوط ػدالسػمـواألمػفالػدولا ف,
26

ػضالمنمزعػمتالدول ػمبػملطرؽالسػمم م".وقػدعكػسوضػ مبػدأالوسػمطمفػ قمػب
عفطر ػؽتشػج ف ّ

ػمواداركيػػمبػػأفمثػػؿىػػذه
أىػػداؼالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػمكػػبلمػػفخصوص ػ مدواف ػ الق ػػمدةالقطر ػ 
الخطوةتوفّرفرصملمدفمعبشجمعمعفاستقبلل مالببلدعم المسرَح فاإلقم م والدول .

)(Gulbrandsen, 2010, p. 28
ػذاالتوجػػوف ػ أ مػػوؿ(سػػبتمبر),2007ح ػ فأبمػػغالجمع ػػم
ُسػػسالمنطق ػػمليػ
وبس ػ َ
ّ
طاألم ػػراأل ُ

العممػػملؤلمػػـالمتحػػدةبػػأف"الن ازعػػمتالرئ سػػمفػ العػػملـأصػػبحتكب ػرةلمغم ػػم,بح ػػثالتسػػتط دولػػم

واحدةمعملجتيػمبنفسػيم.أمػماألمثمػماألكثػربػرو ًازعػفالوسػمطمتالقطر ػم,فكمنػتفػ الػ مف(-2008

,)2010ولبنمف(,)2008ودارفور((.)2010-2008مجممجمنمرداف:2011,ص )219-218

كممعممتالدوحمكذلؾعم ح ّؿنزاعمتب فالسودافوتشمدف (( ,(2009أولػر تش),وبػ ف

ج بوت وأرت ر مف ((.)2010السودافوتشمد وافقمفعم تطب العبلقمت )2009/5/3,

وفػ ػ الفتػ ػرةالتػ ػ س ػػبقتمبمشػ ػرةالح ارك ػػمتالعرب ػ ػم,تمّ ػػزص ػػمنعوالقػ ػرارالقط ػػريب ػػمالنخراط

الشخص ػ ػ والعَمن ػ ػ لؤلم ػ ػػرورئ ػ ػ سالػ ػػوز ار ,ولحمقػ ػػمصػ ػػغ رةمػ ػػفصػ ػػمنع الق ػ ػرار,ىػ ػػذاإضػ ػػمفمإل ػ ػ 
صػػبلتالوسػػمطمت(.قطػػرالوسػػمطمالن ػزاعب ػ فإر تر ػػم
تخص ػ صم ػواردممل ػػمكب ػػرةلمتػػأث رعم ػ مح ّ

وج بوت الحدود م )2010/6/8,

حدكب ػرعمػ المسػؤول فالقطػر ف
وقدسيّمتى كم مدائرةصن القرارالصغ رةوالمركز مإل
ّ

تصرفيـمعًمالمواردالس مس مواالقتصمد م,مػفخػبلؿالػو ازراتوالمؤسسػمتالتػ تممكيػم
أف ضعواف
ّ

تدخموفف يم.كؿىذهالعوامػؿتقمطعػتكػ 
الدولم,وىذاسمعدىـعم إبرازنفوذىـف المنمطؽالت  ّ
تحقّؽلقطرشيرةمتنمم مكبلعبقػمدرعمػ اإلنجػمزفػ الشػؤوفاإلقم م ػموالدول ػم .وقػدعكػسوضػ 
مبػػدأالوسػػمطمف ػ قمػػبأىػػداؼالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػمكػػبلمػػفخصوص ػ مدواف ػ الق ػػمدةالقطر ػػم,

وادراكي ػػمب ػػأفمث ػػؿى ػػذهالخط ػػوةت ػػوفّرفرص ػػملم ػػدفمعبش ػػجمعمع ػػفاس ػػتقبلل مال ػػببلدعمػ ػ المس ػػرَح ف

اإلقم م والدول (.بركمت )2012/7/24,

ومػػ ذلػػؾ,وقفػػتفػػ وجػػوىػػذهالم از ػػمنق ػػمطالضػػعؼالقطر ػػم,خمصػػممنيػػمالمزاوجػػمغ ػػر

ػدراتالدبموممسػ ػ م,إذأفال ػػببلدتفتق ػػدإلػ ػ س ػػمؾدبموممسػ ػ كب ػػر
المبلئم ػػمبػ ػ فنوا ػػمالق ػػمدةوبػ ػ فالق ػ 
ومحتػرؼقػػمدرعمػ ترجمػػماالنخػراطاألولػ إلػ تنف ػ ٍػذمسػ ٍ
ػتداـلبلتفمقػمت .فيػػذاالسػػمؾصػػغ رلمغم ػػم,
ّ
ول ػ ػ ػ ػ ػػذاال س ػ ػ ػ ػ ػػتط متمبع ػ ػ ػ ػ ػػمأومبلحظ ػ ػ ػ ػ ػػمالتق ػ ػ ػ ػ ػ ّػدـنح ػ ػ ػ ػ ػػوالتنف ػ ػ ػ ػ ػػذف ػ ػ ػ ػ ػػورانتي ػ ػ ػ ػ ػػم المفموض ػ ػ ػ ػ ػػمت.
(بركمت )2012/7/24,
وف غ ػمب"ال ػوـالػذي مػ ",فػإفالوسػمطمالقطر ػملحػؿأزمػمتس مسػ ممعقّػدةكمػمفػ لبنػمف

جسػراالنقسػمممتالسػطح مأكثػرمنيػمجيػػداً
والنػزاعالػداخم فػ دارفػور,كمنػتفػ الواقػ تػدر بمًعمػ َ
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لمعملجػػمالجػػذورالبن و ػػماألعم ػػؽلمن ػزاع,أولممسػػمىممبشػػكؿمممػػوسف ػ بنػػم السػػبلـ,وف ػ عمم ػػم
التعمف ف مرحممممبعدالنزاع(.أولر كسف:2011,ص)65
ػمطم,أدتالتغ ػراتالواسػػعم
عػػبلوةعم ػ احت مط يػػممػػفالغػػمزالطب ع ػ ,وتشػػد دىمعم ػ الوسػ
ّ

ف ػ النظػػمـالػػدول إل ػ تسػػي ؿبػػروزقطػػركبلعػػبقػػويو ػػزدادقػػوة.وعم ػ وجػػوالخصػػوص,جعمػػت
الجد ػدةمػف
العولمممفاألسيؿعم الدوؿالصغ رةأفتقفزفوؽوزنيم,وأفتستعرضوتمػمرسأشػكم ً

القوةالنمعمم(.إىتشمم :2007,ص )110

ػمالمتحولػػملمفيػػوـالقػػوةفػ عػػملـكث ػػؼالتػرابط,م اكػ َػفالػػدوؿالصػػغ رة مثػػؿ
وىكػػذا,فػػإفالطب عػ
ّ

قطر,مفمممرسمنفوذأكبربكث رف الخمرج.

وخػػبلؿالعقػػداألوؿمػػفالقػػرفالحػػمل ,ظيػػرتمجموعػػمدوؿالخم ػ جكػػأطراؼفمعمػػمبوضػػوٍح

جم ِّ عمػ مسػرحالنظػمـالعػملم لمس مسػموصػن الس مسػمت,واسػتخدمتدوؿمجمػسالتعػموفالخم جػ 

ػمم 
مواردىػػممػػفالطمقػػموتراكمػػمترأسالمػػمؿ,لمممرسػػمالتػػأث رأثنػػم الطف ػرةف ػ أسػػعمرالػػنفطب ػ فعػ َ
,2008-2002وأصبحتفمعممًأكثرف القضم مالدول م(.أولر تش:2013 ,ص )232
وقدتراوحتمشمركتيممفاالنخػراطالعم ػؽفػ شػبكمتالجنػوب-الجنػوبإلػ اسػتعر ٍ
اضأكبػر
لبلستثممراتف الثروةالس مد م؛البؿحتػ أ ضػمًإلػ تغ ػرالمواقػؼتػدر ج مًفػ الجػدؿالػدول حػوؿ

تغّرالمنمخ.وعم الرغـمفأفىذهالروابطارتكزتإل مجمؿاستخراجوتصػد رالػنفط,وىػوالمجػمؿ
ػود,إالاأنيػ ػػمتجػ ػػموزتحػ ػػدوده(.أولػ ػػر تش:2013,

الػ ػػذيكػ ػػمفربػ ػػطالخم ػ ػ جبمالقتصػ ػػمدالعػ ػػملم لعقػ ػ
ص )232

وعمػ ػ س ػػب ؿالمث ػػمؿ,أقمم ػػتدوؿالخمػ ػ جرواب ػػطص ػػنمع مًأكث ػػرتعق ػػداًمػ ػ اقتص ػػمداتنمش ػػئم

ػنمعمتمتنوعػػم
تحوليػػمإل ػ م اركػػزإنتػػمج ارئػػدةف ػ العػػملـلصػ
ّ
وصػػنمع معم ػ الس ػوا ,وذلػػؾف ػ خضػ ّػـ ّ

تتراوحمفالبتروك م مئ متواأللمن وـ,إل اإلسمنتومشمر البنم  (.مممدا:2011,ص )103-101
ىػذه الػروابطشػػممتتػدفّقمتأكبػرلبلسػػتثممراتاألجنب ػمالمبمشػرةونقػػؿالتكنولوج ػم,إضػمفمإلػ 

االندممجف اإلنتمجالعملم وحمقمتاإلمداد.

سرعتاألزممالعملم مالممل ػمواالقتصػمد مالتػ بػدأتفػ عػمـ,2007التح ّػوؿنحػواالعتمػمد
ّ

المتبػمدؿفػ االقتصػمدالػػدول ,كمػػموفّػرتفرصػ ًملقطػػر,إضػمفمإلػ دوؿخم ج ػػمأخػرىغنّػػمبػػملموارد

ػمبرةلمحػدودالوطن ػم,وفػ 
(والسػ مماإلمػمراتالعرب ػموالسػعود م),لز ػمدةقػوةتأث رىػمفػ المؤسسػمتالع 
م.فمنضمتقطرمفنمح تيمإل مبمدرةإعمدةالتصم ـالشممؿ التمبعػملممنتػدى
طبقمتالح وكممالعملم
ّ
ػمف
ػمدرةطُ ِرَح ػػتإلدراجوجيػػمتنظػػرثم ػ ٍ
االقتصػػمديالعػػملم إلػ ػ جمن ػػبسو سػػراوس ػػنغمفورة,وىػػ مبػ 

ةومتوسطمالحجـف مسمرمجموعمالعشر ف (Cooper & Shaw, 2009).
وعش روفدولمصغ ر
ّ
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واستضػػمفتقطػػرقمػػمإعػػمدةالتصػػم ـالشػػممؿف ػ الدوحػػمف ػ 31-30آ ػػمر(مػػم و),2010
كمػػماستضػػمفتواحػػدةمػػفجمسػػمتاالسػػتممعالػػثبلثاإلضػػمف مالخمصػػمبملمبػػمدرة(.سػػمممنز,وآخػػروف,

:2010ص)87

م,كمفتوسػ الغػمز
متطبؽإج ار اتاقتصمد متق ّشف
بعدعمـ2008وف ممكمنتالبمدافالغرب
ّ
ّ
الطب ع المسػمؿالقطػري بمػغذروتػو,مػ ارتفػمعالنػمتجاإلجمػمل المحمػ بنسػبم%17سػنو ًمفػ ح ّػده
األقص .ىذاالنموالبلفتأتمحلصمنع الس مسمتالقطر ممجمالًواسعمًف العمؿعمػ إعػمدةتشػك ؿ

بن ػػمنظػػمـدول ػ ف ػ تغّػػردائػػـ.وف ػ آ ػػمر(مػػم و),2009عػػملجرئ ػ سالػػوز ار حمػػدبػػفجمسػػـىػػذه
القضػػم ممبمشػرةً,إذدعػػمإلػ إعػػمدةتشػػك ؿعم ػػؽ"لؤلطػػرالتنظ م ػػملمنظػػمـالس مسػ السػػمئد",كترجم ػ ٍم

ٍ
متعدداألقطمب,ح ث"الغربلـ كفالبلعبالوح دفػ العػملـ,كػمفاألم ػرصػر حًمأكثػر
لبروزنظمـ ّ
فػ تعم قػمتأدلػ بيػمفػ آذار(مػمرس),2009حػ فقػمؿ:إف"الصػ فآت ػم,والينػدآت ػم,وروسػ مفػ 

طر قيمأ ضمً...الأدريإذاكمنتالوال متالمتحدةوأوروبمستبق مفف موق الق مدة" .

)(Emir Warns of Another Iraq, 2009/3/31
 مقارنة بين قطر واسرائيل بشأن الحراكات العربية وبماذا اتفقت؟ واختمفت؟
وذلؾمفخبلؿمم م  :
او ًال :الحراك في مصر
عبػرت إسػرائ ؿ عػف قمقيػم مػف انػدالع األحػداث فػ مصػر وخمصػم بعػد فػوز حركػمتاإلسػبلـ

الس مسػ فػ العد ػد مػف دوؿ الرب ػ العربػ وتحملفيػم مػ حركػمت قوم ػم تتقػمط ف مػم ب نيػمبملعػدا

إلسرائ ؿ وذلؾ لخش تيم مػف تغ ػر مػواز ف القػوى ,مػم ػؤثر عمػ االسػتقرار فػ المنطقػموعمػ اسػتمرار

اتفمق م كممب د ف د ,وتوقؼ تزو د إسرائ ؿ بملغمز المصري ,إضػمفم إلػ أفضػعؼ مصػر سػ ؤدي إلػ
ضػعؼ محػور االعتػداؿ العربػ

 (Inss.org.il

لصػملح محػور المممنعػم(.شػمئ ؿ,معيػد أبحػمث األمػف القػوم ,

وعبػر أ يػودبػمراؾ وز ػر الػدفمع اإلسػرائ م بػأف التحػوالت الس مسػ م فػ مصػر ستشػكؿ تيد ػدا
حق ق ػم عمػ اتفمق ػم كممػب د ف ػد,وال سػتبعد عود ػد بػف ع ػراف رئػ س معيػد أبحػمث األمػف القػوم

اإلسرائ م تخمػ مصػر عػف اتفمق ػم كممػب د ف ػد مسػتندا عمػ نتػمئج اسػتطبلع لمػرأي العػمـ أجػراه معيػد
The pew Research Centerالػذي أظيػر أف %54مػف المصػر ف ػروف إلغػم معمىػدة كممػب

د ف دمقمبؿ  %36روف وجػوب الحفػمظ عم يػم ,و تفػؽ داف إلػدار الػذي تػول منمصػب ق مد ػم فػ جيػمز

الموسػمد و عمػؿ حمل ػم محمضػ ار فػ جممعػم تػؿ أب ػب مػ ع ػراف عمػ أف غ ػمب نظػمـ مبػمرؾس شػج
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التعب ػر الجمعػ لممصػر ف ضػد دولػم إسػرائ ؿ و توقػ تحػملؼ بػ ف اإلسػبلم ف والجػ شسػوؼ عجػؿ
بإنيم اتفمق م كممب د ف د(.النعمم ,نفقمت األمف اإلسرائ م ف ظؿ الثورات العرب م,نت) 
ولكـن أختمـف قطـر مـع إسـرائيل:ح ػثعبػرت قطػر عػف موقفيػم منػذ المحظػمت األولػ

لق ػمـ الثػورة

المصػر م فػ  25نػم ر 2011مبد ػماحتراميػم لرغبػم الشػعب المصػري فػ التغ ػر,احتراميػم لمطملبػو
المشػروعم بتحق ػؽ العدالػم االجتممع ػم ,وإطػبلؽ الحر ػمت فػ كمفػم المجػمالت الح مت ػم ولػـ تصػطؼ

قطر م الدوؿ الداعمم لمنظمـ السمبؽ ,ولـتقؼ عم الح مد بؿ كمنت م موقؼ ثورة الشعب ,وظيرت

حممسػتيم بعػد تنحػ مبػمرؾ إلعطػم العبلقػمتبػ ف البمػد ف أولو ػم كب ػرة والتمي ػد لتفع ػؿ المجنػم العم ػم

المشتركم برئمسم وز ار البمد ف)البوع ن ف ,صح فم الوطف (2011/5/15,

اسػتبقت قطػر جم ػ الػدوؿ العرب ػم فػ رد فعميػم تجػمه تنحػ الػرئ س المصػري السػمبؽ ونقػؿ

السػمطمإلػ المجمػس األعمػ لمقػوات المسػمحم ,ح ػث قػمؿ الػد واف األم ػري فػ قطػر إف ىػذه" خطػوة

إ جمب م وىممم",وجم ب ػمف لمػد واف األم ػري كملتػمل " :تمبعػت دولػم قطػر بمىتمػمـ بػملغ تطػورات األحػداث

الجمر ػم فػ جميور ػم مصػر العرب ػم الشػق قم ,واذ تعبػر عػفاحتراميػم إلرادة الشػعب المصػري وخ م ارتػو ,
فأنيم تح الدور الكب ر والميـ لمقوات المسمحم المصر م ف الدفمععف مصر واألمم العرب م ومصملح

الشػعبالمصػري ,واسػتطرد" ودولػم قطػر إذ تتطمػ السػتعمدة مصػر دورىػم الق ػمدي فػ العػملـ العربػ

حرصيم عم عبلقمت متم ػزة
واإلسبلم ودعـ ومنمصرة قضم م األمت ف العرب م واإلسبلم م ,فأنيم تؤكد 
مػ جميور ػممصػرالعرب ػم والعمػؿ عمػ

تنم تيػم وتطو رىػم بمػم خػدـ مصػملح البمػد ف وشػعب يمم

الشق ق ف(.صح فمفمسط ف,2011/2/13ص )18
ثانياً :الحراك في سوريا

أما إسرائيمياً:مفالواضحأفإسرائ ؿحرصتخػبلؿالفتػرةاألولػ عمػ عػدـاالنخػراطعمنػمًفػ صػمب
الموضوعالسوري(نكررعمنمً,ول سف كوال ستحركمتيمالدول مأوخططيػمالداخم ػم),لكػففػ نفػس
الوقػػتكمنػػتمحػػموراىتممميػػمالت ػ تصػػبف ػ المحصػػممف ػ أمػػفالحػػدودتػػدفعيملرسػػـخطػػوطعممػػم

تجعػػؿمػػفبقػػم نظػػمـاألسػػدمصػػمحماسػػترات ج م,ومػػفتقػػدـعنمصػػرجد ػػدةلمحكػػـف ػ سػػور متيد ػػدًا

محتمبلً ت از دحجموبحسبىو مىذه"العنمصر"وأممكفتواجدىمالجغراف  .

وم ػ اسػػتمرارالثػػورةالسػػور م,وجػػداإلس ػرائ م وفأنفسػػيـأمػػمـإرىمصػػمتلمرحمػػمجد ػػدةسػػتغ ر

حملمعيدوىملعقود,و تمثؿذلؾبمليدو المطبؽعم الحدودف الجػوالفالمحتػؿ.ىػذهالحملػمالجد ػدة
دفعػػتيـبػػدوفتػػرددإل ػ التعب ػػرعػػفقمقيػػـ,وربمػػمبطر قػػم"الوقػػوؼعمػ أطػػبلؿ"مرحمػػمعيػػدىـبنظػػمـ

األسداألبواالبفوالتغن بػ"م ثرىم",وصوالًإل موقؼمحمولموض العصػ فػ عجمػمالػدعـالػدول 
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لمثورةالسور متحتشعمراتتدغدغنقمطػًمحسمسػملػدىالقػوىالغرب ػم(.مركػزالشػرؽالعربػ لمد ارسػمت

الحضمر مواالسترات ج م,لندف(2013/4/30,

اىتمممم كب ًار بتطور األحداث فػ سػور م ,وذلػؾ لمكمنتػوالمركز ػم فػ الحسػمبمت
ً
أبدت إسرائ ؿ
اإلسرائ م م ,لمجموعم مف األسبمب الجوىر م ,منيم :
 .1خمضت سور م عدد حروب م إسرائ ؿ ,وليم أرض محتمم مم انفكت تطملب بمسترجمعيم .
 .2تعتبػر سػور م دولػم محور ػم فػ المنطقػم العرب ػم تربطيػم تحملفػمت مت نػم مػ كػؿ مػف حػزباهلل
وحممس ,والجميور م اإلسبلم م اإل ران م الت مم انفكت تطملب بإنيم إسرائ ؿ مفالوجود .

 .3ليم تأث ر واس عم مجر مت األحداث ف العراؽ )www.dohainstitute.org).
ولكن هناك اختالف من قبل قطر:مفح ثبقم النظمـ واسػتمرار الثػورة,وفػ بدا ػم الثػورة لػـ
كف الموقؼ القطري مرض م لمشػعب السػوري ح ػث كػمفالموقػؼ ضػبمب م ,ولكػف بعػد فتػرة مػف السػكوت

اختمرت الدوحم الوقوؼ إل جمنب الشعب ضد نظمـ األسد,وقد بدأ التحرؾ القطري مف خبلؿ الجممعم
العرب م بمستصدار ب مف بتمر 2011/10/16كمف مف أىـبنوده :الوقؼ الفوري لمعنؼ ,وتشك ؿ لجنم
عرب ػموزار ػم برئمسػم رئػ س مجمػس وزار قطػر ,واالتصػمؿ مػ أطػراؼ النػزاع لعقػد حػوار وطنػ  ,ومػف

خػبلؿ رئمسػم قطػر لمجنػم الوزار ػم العرب ػم المكمفػم بملتعممػؿ مػ األزمػمجػم ت المبػمدرة العرب ػم لػتعكس

الرؤ م القطر م)فكري,2012,ص (164-162
ثالثاً :الحراك في ليبيا

وف نظر عدد مف المحمم ف كمنت قطر مػف أولػ الػدوؿ التػ أرت فػ الثػورة الم ب ػم فرصػم تمػو
ليػملتمعػب دوار سػمىـ فػ تأسػ س نفػوذ ليػم بلئػـ حجػـ ثروتيػم الممل ػم اليمئمػم وطموحػمت قمدتيػم الكب ػرة
وكمنػتقطػر أوؿ د ولػم عرب ػم أعمنػت أف القػذاف لػـ عػد مثػؿ الشػرع م فػ ل ب ػم ,وأوؿ دولػم عرب ػم
شمركت ف فرض الحظر الجوي عم ل ب م بطمئرات وط مر ف قطر ف ,وف تطور عرب ىو األوؿ ف

المنطقػم,اعترفػت قطػر بػملمجمس الػوطن

األىراـ )2011/3/29 ,

االنتقػمل

ممػثبل شػرع م وح ػدا لمشػعب الم بػ (.صػح فم

بػدا حمػمس قطػر واضػحم إ از تفجػر الوضػ فػ ل ب ػم خمصػم عنػدمم لعبػت دوا ر كب ػ ار فػ

اجتمػمعوز ار الخمرج ػم العػرب الػذي ميػد لقػرار مػف مجمػس األمػف بفػرض حظػر جػوي عمػ ل ب ػم قػ
الثوار بطشطمئرات القذاف (.صح فم العرب )2011/3/13 ,

ولكـن هنـاك اخـتالف بـين إسـرائيل وقطـر:ح ػثأعربػتإسػرائ ؿعػفقمقيػممػفتػداع متسػقوطالنظػػمـ
الم بػ عمػ أمنيػمالقػوم ,جػ ار الخطػراالسػترات ج الكب ػرالػذيسػ يددجبيتيػمالجنوب ػمبفعػؿسػػقوط
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العق ػػدمعمػػرالقػػذاف .وكشػػفتمصػػمدرأمن ػػمإسػرائ م مرف عػػمالمسػػتوىإلذاعػػمالجػ ش,أمػػس,عػػفأف
ل ب ػػمح اسػػنتعبلقمتيػػممػ إسػرائ ؿفػ ااونػػماألخ ػرة,وأفوز ػػرالخمرج ػػماإلسػرائ م أف غػػدورل برمػػمف
أقمـشبكمعبلقمتمم زةم النظمـوأثن عمػ الػرئ سالم بػ معمػرالقػذاف مػراتعػدةخػبلؿجمسػمت

الحكومم,واصفمًإ مهبأنوزع ـذوصدق م.وأضمفتالمصمدرنفسيمأفالعبلقمتالسر مبػ فتػؿأب ػب

وطػرابمسالغػػربتطػػورتبعػػدانتيػػم قضػ مالمفمعػػؿالم بػ النػػووي,وبفعػػؿموقػػؼالقػػذاف العػػدائ مػػف
الحركػػمتاإلسػػبلم مالمتطرف ػػم,ح ػػثبػػذلتجي ػػودأمن ػػمأوروب ػػمل ب ػػم,اطمعػػتعم ي ػػموأسػػيمتبي ػػم

إسرائ ؿ,لكبحالمداإلسبلم ف المنطقمالعرب م.ونت جملمتغ ػرالجػذريالػذيتحدثػوالثػوراتالشػعب م

العرب مف المشيداإلقم م الذيس ترؾآثمرهالمبمشرةعم التوازنمتوالمعمدالتمػ إسػرائ ؿ,وتحد ػداً
فػ ظػؿسػػقوطأنظمػمحم فػػملتػؿأب ػب,لفتػػتالمصػمدراإلسػرائ م مأ ضػمًإلػ أفاألجيػزةاألمن ػمتع ػػد
ق ار ةالواقػ الجد ػدفػ ظػؿالتحػوالتاالسػترات ج معمػ الحػدودالجنوب ػمإلسػرائ ؿ,التػ أنتجيػمسػقوط
نظػػمـحسػػن مبػػمرؾوالتعػػرؼنيم تيػػمحت ػ ااف.ااف,بعػػدممفرضػػتالثػػورةالشػػعب مالم ب ػػمنفسػػيم.

(جر دةاألخبمرالمبنمن م )2011/3/11,
رابعاً :االنقسام الفمسطيني

أمــــا إســــرائيل:ل ػػد يممص ػػمحمفػ ػ الحف ػػمظعمػ ػ االنقس ػػمـالفمس ػػط ن –الفمس ػػط ن وتعم قػػػو,
إلسرائ ؿىذااالنقسمـس ضعؼالسمطمالفمسط ن مومنظممالتحر ػرالفمسػط ن موالجيػودالدول ػمالرام ػم

لحؿسمم ب فاالسرائ م فوالفمسط ن ف,أقصدىنم":حػؿالػدولت ف",دولػمفمسػط ن مودولػمإسػرائ م م,
دولػمفمسػط ن معمػ حػدودال اربػ مػفحز ػرافالعػمـ,1967القػػدسالشػرق معمصػمتيموعػودةالبلجئػ ف

فواحبلؿالسبلـف الشرؽاألوسط .
الفمسط ن 

وأكػػدالجن ػراؿ"غ رشػػوفىكػػوى ف"مػػفالنمح ػػماالسػػترات ج مفػػإفاالنقسػػمـب ػ فحمػػمسف ػ غ ػزة

والسػػمطمالفمسػػط ن مفػػ الضػػفممصػػمحمإسػػرائ م مأ ضػػًم,ألفانفصػػمؿغػػزةعػػفالضػػفمس ػػمعدعمػػ 

تقم صمموصفيمبملضغوطالفمسط ن معم (إسرائ ؿ)إلقمممدولمليـ .

)(https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911335
اسػػتمراراالنقسػػمـالفمسػػط ن  مكػػف(إلس ػرائ ؿ)أفتخ ػػرالفمسػػط ن فبػ فخ ػػمر ف:إمػػمتحق ػػؽ

س ػ طرتيـعمػػ منػػمطؽالض ػػفمالغرب ػػمالتػػ اسػػتمموىممن ػػذالعػػمـ,1996أواالنػػدممجفػػ (إسػ ػرائ ؿ)
كدولمواحػدة,ولػذلؾسػ كوفمػفالمصػمحماإلسػرائ م مالعمػؿبكػؿقوتيػملمنػ ق ػمـشػبكمالعبلقػمتبػ ف

الط ػرف فالمػػذ ف حكمػػمفغ ػزةوالضػػفم,أفقطػػرلعبػػتدو ًارف ػ محػػموالتتقر ػػبوجيػػمتالنظػػرب ػ ف

الفرقم الس مس فالفمسط ن فإلنيػم االنقسػمـالس مسػ ,إلػ جمنػبدورىػمفػ دعػـالقضػ مالفمسػط ن م
ف ػ ػ المحمفػ ػػؿالدول ػ ػػمالس مس ػ ػ م,وأفأم ػ ػػرقطػ ػػر سػ ػػتغؿكػ ػػؿمنمسػ ػػبمومنبػ ػػرلمحػ ػػد ثحػ ػػوؿالقض ػ ػ م

الفمسػػط ن موالتأك ػػدعمػ أنيػػممفتػػمحالسػػبلـفػ الشػػرؽاألوسػػط,وأفالسػػبلـ بػػدأمػػففمسػػط ف ,واف
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الموقؼاإلسرائ م السر والذيعبرعنوق مداتاالحتبلؿبملتيد دوالوع ػدلمشػعبالفمسػط ن وق مدتػو
ظيػرحجػـالمكمسػبومصػمحماالحػتبلؿبمسػتمراراالنقسػمـوالخػبلؼالفمسػط ن

,وبػذلؾربمػمتبػدو

قطػػرى ػ الدولػػمالعرب ػػمالوح ػػدةالت ػ تتبن ػ س مسػػمخمرج ػػمنشػػطم,تعػػرؼمػػمتر ػػدهتحد ػػدا,وتسػػع 

ده,وذلؾرغـحملمالثػورةالتػ تسػ طرعمػ المنطقػم,ومػمأنتجتػومػفحملػم"عػدـ قػ ف"

لتجنبممالتر
بمػػمسػػتؤوؿإل ػػواألوضػػمعف يػػم,وى ػ مػػمجعمػػتمواقػػؼالػػدوؿالعرب ػػماألخػػرى,بمػػمف ػ ذلػػؾالت ػ لػػـ
تشيدأيعمم متثور مأواحتجمجمتداخم م,تتسـبملترددحوؿالمسمرالذي جبأفتتبعػوفػ دعػـ

الثورةف ىذهالدولمأوتمؾ .

)(http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/17
ومممسبؽب منو,أبرز مبلمح الفكر اإلسرائ م ف معملجتػو لمثػورات العرب ػم فػ فشػؿ ذر ػ فػ 
توقػ حػدوثيم ,وارتبػمؾ شػد د فػ تقػد ر الت ػمرات الفكر ػم لمنتػمئج المترتبػم عمػ ىػذه الثػوراتتفمجػأت

إسػرائ ؿ بػملثورات العرب ػم .ولػـ تسػتط أف ترصػدىم دوائػر اسػتخبمراتيم المختمفػم,وال م اركػز أبحمثيػم
العد دة.

وتكشؼمتمبعمالس مسمالقطر ممنذتفجرحملمالثػورةفػ المنطقػمالعرب ػممطمػ عػمـ,2011
عػ ػػفأفالػ ػػدوؿالصػ ػػغ رة,الت ػ ػ منيػ ػػمقطػ ػػر,ليػ ػػمنمػ ػػطمم ػ ػػزلس مسػ ػػتيمالخمرج ػ ػػم ,عكػ ػػسمخموفيػ ػػم,
ومصػملحيم,و متػمزفػ جػػز كب ػرمنػوبغ ػػمب"تػأث ر"األ د ولوج ػموغمبػػمالطػمب الب ارغمػمت .والحػػد ث
عػػفس مسػػمخمرج ػػممم ػزةلمػػدوؿالصػػغ رةل ػ سف ػػوأينػػوعمػػفالمبملغػػم,فملػػدوؿالصػػغ رةليػػموض ػ 

مختمؼ,سوا عم مستوىالمدركمت,أوعم مستوىالس مسمتالت تتبعيملتحق ؽمصملحيم .

 تعقيب الفصل
لقدكمفلتطورالعبلقػمتالقطر ماإلسرائ م م الت لـ تبدأ ف  ,9002قدر مم كمف ذلؾ العمـ
تتو جمًليم,وخروجيممفالسرّمإل العمف,صمحبذلؾبوادرتحوؿكب رف الس مسمالقطر م,تجمه
دوؿ المنطقم برمتيم .عبلقم قطر بإسرائ ؿ الت بدأت ف العمـ  6223عبر غرفم مصملح مشتركم

وعبلقمت دبموممس م قو م ,ومصملح اقتصمد م سرعمف مم تطورت وبمغت حد توق اتفمق مت صفقمت
التسم ح وب الغمز القطري إلسرائ ؿ ف العمـ  ,9002ومض األمر ل صؿ حد مطملبم الدوحم برف 
الحظر االقتصمدي عف إسرائ ؿ ,كمم أف العبلقم الدافئم الت جمعت قطر واسرائ ؿ سمىمت بشكؿ
كب ر ف تعز ز االنقسمـ ب ف الفمسط ن ف ,وانيم مشروع الدولم الفمسط ن م ,لصملح المشروع التوسع 
اإلسرائ م ف المنطقم .
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وف تمر العبلقمتب فالدولت فىنمؾربطسبب مبمشرب فصعودالش حمدبفخم فمآؿ
ثمن ,أم رقطر,إل سدةالحكـبعدانقبلبوعم والدهوتسر نموالعبلقمتب فقطرواسرائ ؿسمرع
االم رالجد دإل توط دعبلقمتببلدهم الوال متالمتحدةاألمر ك معبرتوق اتفمق مدفمعمشترؾ
معيم,والسممحليمبإقمممقواعدعسكر مأمر ك مف قطر,األمرالذيوفرحمم مأمر ك ملئلممرةف 
مواجيمأي  ضغوطقدتتعرضليممفجمنبالكبمرالمح ط فبيم,الس ممإ رافوالسعود م.كممأف
إقبمؿقطرعم التطب م إسرائ ؿ,وتصد رالغمزإل يمتحد دا,كمف ستيدؼالترو جعملم ملمحقؿ
الشممل الموجودف قطروالذي  وصؼبأنوأكبر حقؿلمغمزالطب ع ف العملـ,و قدرحجـالغمز
الموجودف وبمم ز دعم  92تر م وفمترمكعب.لوالالمسمعدةالت حظ بيممفمسئول فكبمر
ف  قصراألم روو ازرةالخمرج مالقطر موشركمتقطر مرئ س ملممتطورتالعبلقمتبيذاالشكؿ.
و قوؿ سمم ر ف ؿ اوؿ منسؽ لمعبلقمت القطر م االسرائ م م :اعممت خزائف قطر الممتمئم وعز مم
قمدتيمعم تحو ميم إل العبميـف منطقمالشرؽاألوسط ,بمم تعدىأبعمدىمالجغراف م وحجـ
سكمنيم.
افالش

الرئ س لعموشأفدولمقطر عودإل الدورالذي تمعبوكجسرمعمؽب نيموب فإسرائ ؿ,

وىذاوقدلعبتقطردوراف دعوةالكث رمفالدوؿالعرب مإل فتحالعبلقمتتجمهالدولماإلسرائ م م
تحتمسم متتجمر معمن موسر م .
وال مكفاغفمؿالدوراإلعبلم لقطرف تي جالشعوبالعرب منحوممسم الرب العرب 
وقمبأنظممالحكـف تعموف صر حب فوكمالتقطراالعبلم مواالمن مم اعدا االستقرارف 
العملـالعرب  ,لقدكمفتنمزؿالش  حمدالبنوتم ـمقدمملرسـعملـعرب بموحمجد دةاالافىذا
المولودلـ كتمؿبسببافالشعوباكتشفتىذهالمؤامرةالصعبم .
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املبحث األول
احملدتاث القطرٌت
مقدمة:
كمنػت قطػر غ ػر مػؤثرة عمػ السػمحم الس مسػ م ,ولكػف بعػد انقػبلب عػمـ  1995حػدث تغ ػر

جوىري وشممؿ ف التوجيمت القطر م؛ فمف االنكفم عم الذات ,ح ث بدت قطر د ومم عم الخمرطم,

مجرد نتو ممحؽ بجمرتيم السعود م ,والتسم ـ بدور التمب ليم ,إل الخروج مف القمقـومنمفسم السعود م

فػ

ق ػمدة المنطقػم العرب ػم ,وبػدور رئ سػ

الشػؤوف الدبموممسػ م لمس مسػمالعرب ػم(.شػراب,

فػ

:2014ص )39
ترغػػبقطػػر,التػ كمنػػتلفتػرةطو مػػمالعبػًمإقم م ػًمصػػغ ًارفػ ظػػؿالمممكػػمالعرب ػػمالسػػعود م,

ػمالتوسػػع مابتم ػػتبملحسػػمبمتالمخطئػػموالتحػ ّػد مت
ف ػ ز ػػمدةنفوذىػػم.غ ػػرأفس مسػػمالدوحػػمالخمرج ػ
ّ

متتصؿبعبلقمالدوحمم الر مض .
المحمّ موالضغوطالدول م,وى كميمقضم
ّ
))https://www.sasapost.com/qatar-foreign-policy/
قسـىذاالمبحثإل مطمب ف,عم النحوالتمل  :


المطمب الول
محددات اقتصادية
م ػ صػػعودالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن إل ػ سػػدةالحكػػـع ػػمـ,1995واتجػػمهقطػػرنحػػو

االضطبلعبدورفمعؿومستقؿف القضم ماإلقم م ػم,عمػدتقطػرإلػ رسػـدورىػمالس مسػ بمعتبمرىػم

الطرؼاألصمحلمق مـبدورالوسػمطمفػ الن ازعػمتالمتشػمبكمفػ المنطقػم,مسػتغممقػدراتيمالمتمحػمفػ 
لـتكتؼقطربمخزونيمالغمزيومم منحوليممػفقػدرات
ِ
رسـمحدداتتؤىميملمق مـبيذاالدور,ولكف
س مسػ ػ م,بػػػؿعم ػػدتالسػػػمطمتفػ ػ ال ػػببلدإلػ ػ اس ػػتغبلؿالفػػػمئضالم ػػمل الكب ػػػرفػ ػ تعز ػػػزنفوذىػػػم

االقتصػػمديفػػ الخ ػػمرجخمصػػمفػ ػ بر طمن ػػموالوال ػػمتالمتحػػدة,مس ػػتغممأصػػدا األزم ػػمالممل ػػمع ػػمـ
2008مفخبلؿى ئماالستثممرالقطر م,إضػمفمإلػ االسػتثممراتالخمصػمألمػ ار العمئمػمالمملكػمفػ 

بريسمسممسوبرممركتعملم ػم,وبنػؾبػمركم ز,
شركمتكبرىكشركمس مراتفولكسفمجف,وس فس 
كمػمشػػممتاالسػتثممراتالمجػػمؿالر مضػ وشػ ار األند ػموأشػػيرىمنػمديبػػمر سسػمفج رمػػمفالفرنسػ ,

إضمفمإل ق مـشركم"قطرلمغمز"برعم معددمفأكبرأند مأوروبم.
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وتمتمػػؾقطػػرأ ضػػًمسمسػػمممحػػبلتىػػمرودز"الضػػخممف ػ بر طمن ػػم,والمجم ػ السػػكن ىم ػػد

بػمرؾ,إضػػمفمإلػ امتبلكيػػمحصػػمكب ػرةمػػفالقر ػماألول مب ػمفػ لنػدف,وحصػػمتبمػغ%20مػػفسػػوؽ

كممػػدفالتجػػمري,و%20مػػفبورصػػملنػػدف,وغ رىػػمالعد ػػدمػػفاالسػػتثممراتالت ػ تبمػػغق متيػػمببل ػ ف
الػػدوالرات,لدرجػػمدفعػػتصػػح فمالػػد م م ػػؿالبر طمن ػػمأفتض ػ أحػػدتقمر رىػػمتحػػتعن ػواف" قطػػر

اشػترتبر طمن ػم إقم م ػمً",وبمإلمكػمفمبلحظػمالتوسػعمتفػ بنػؾقطػرالػوطن بوضػوحخػبلؿالعػمم ف
األخ ر ف,وشممتاالستحواذعم حصػصكب ػرةفػ بنػوؾ:سوسػت وجنػراؿفػ مصػر,وبنػؾاإلسػكمف
لمتجػػمرةوالتمو ػػؿفػػ األردف,والبنػػؾالتجػػمريالػػدول ف ػ اإلمػػمراتالعرب ػػم,وبنػػؾالمنصػػورالع ارق ػ ,
ومصرؼالتجمرةوالتنم مالم ب ,بمإلضمفمإل فروعالبنؾاألخرىفػ دوؿكسػور مواندون سػ موتػونس,

إضمفمإل توس االستثممراتالقطر مف العد دمفالمجمالتف دوؿالشرؽاألوسطوشممؿأفر ق م .
)(https://www.sasapost.com/qatar-foreign-policy

وذلؾمفخبلؿمم م :
 .1االستفادة من احتياطي الغاز
عػػداحت ػػمط الغػػمزالػػذيتمتمكػػوقطػػر"ثمػػثاالحت ػػمط العػػملم "أىػػـالمرتك ػزاتالت ػ تسػػتند
إل يمقطرف ص مغمدورىمالس مس ,فم صػعودالشػ حمػدبػفخم فػمآؿثػمن إلػ سػدةالحكػـفػ 

الػػببلد,أنفقػػتقطػػرأكثػػرمػػف120مم ػػمردوالرعم ػ البن ػ التحت ػػملمغػػمزالمسػػمؿأغمبيػػمكػػد وفمػػف

المصػػمرؼوشػػركم صػػنمع فكعمػػبلؽالػػنفط"أكسػػوفموبػػؿ".وف ػ عػػمـ2006تصػػدرتقطػػرقمئمػػم

الػػدوؿالمصػػدرةلمغػػمزعملم ػًممتجػػموزةإندون سػ م,وفػ 2010وصػػؿاإلنتػػمجالحكػػوم إلػ 77مم ػػوف
طفسنو ًمبنسبمحوال %30مفصمدراتالغمزالمسمؿعملم ًم.

واضػمفمإلػ ىػػذهالثػػرواتاليمئمػم,تمتمػػؾقطػػرعػػدداًقمػ بلًمػفالسػػكمفاألصػػم ف,األمػػرالػػذي

ح ػػررالس ػػمطمفػ ػ ال ػػببلدم ػػفالض ػػغوطاالجتممع ػػماالقتص ػػمد م,و منحي ػػمق ػػدرةكب ػ ػرةعمػ ػ المن ػػمورة

مسػػتخدممفمئضػػيمالمػػمل .وجػػد ربملػػذكرأفقطػػرقػػدحققػػتنم ػوًااقتصػػمد ًمبمػػغحػػدهاألقص ػ %17

سنو مًبعدعمـ,2008ب نمم تمت سكمفالببلدبأحدأعم متوسطمتالدخؿف العملـ .

)(https://www.sasapost.com/qatar-foreign-policy
 .2إقامة عالقات شراكة مع كل الطراف الدوليين في النظام االقتصادي
رغـاحتفمظقطربملقمعدةاألمر ك ماألكبرف الخم جوالتػ كمنػتمركػ ًازلمعمم ػمتأثنػم حػرب
اؽ,إالاأفقطػرسػعتإلػ تطػػو رعبلقػماالعتمػمدالمتبػمدؿمػ عػػددكب ػرمػفالشػركم مػفخػػمرج

العػر
المعسػكراألمر كػ إذاصػػحالتعب ػر,ففػ 2009الػذيوقعػػتف ػوقطػػراتفمقػمًلتزو ػػدبر طمن ػمبملغػػمز,
كمنػػتتوق ػ اتفمقػمًممػػمثبلًمػ شػػركت ":شػػنوؾ"و"بتروتش ػ نم"الصػ ن ت فلب ػ 5مبل ػ فطػػفمػػفالغػػمز
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سنو ًمولمدة25عمـ,ح ث مكػفأفتضػمفقطػرإمػداداتغمز ػممتصػمملمسػوؽالصػ ن المضػطرد,
ف ح فتمثؿالص فسوقًممفتوحمومتنمم ملمغمزالقطري.

لػػـتكػػفىػػذهالتوجيػػمتالقطر ػػماعتبمط ػػمبق ػػدرمػػمكمنػػتتعبػػرعػػفرؤ ػػمواضػػحملمس مس ػػم

القطر ػممنػذاألزمػمالممل ػػمالعملم ػم(,)2008-2007وتػداع متيمعبػرعنيػػمالمسػؤولوفالقطر ػوففػ 
تصر حمتيـالت أكدتعم نشو عملـمتعدداألقطػمب ,ولعػؿأبرزىػمتصػر حمتألم ػرقطػرفػ آذار

(مػػمرس),2009ح ػ فقػػمؿ:إف"الص ػ فآت ػػم,والينػػدآت ػػم,وروس ػ مف ػ طر قيػػمأ ض ػمً…الأدريإذا
كمنتالوال متالمتحدةوأوروبمستبق مفف موق الق مدة" .

)(https://www.sasapost.com/qatar-foreign-policy


المطمب الثاني
محددات سياسية
ّعػرؼ المختصػوف الس مسػم الخمرج ػم مػف أكثػر مػف منظػور,مػف ح ػث األىػداؼوالس مسػمت
والمصػملح ال وطن ػم والتخطػ ط والسػموك مت واألنشػطم واألدوار والمػدخبلت وأسػمل ب حػؿالمشػكبلت,

إضمفم إل ارتبػمط الس مسػم الخمرج ػم بملػدوؿ وغ رىػم مػنف المنظمػمت الدول ػم ,لػذا فإنػو صػعبالوقػوؼ
عم تعر ؼ موحد لظمىرة الس مسم الخمرج م ,بسبب تعقد الظمىرة وتشمبؾ أبعمدىم.

و عتبرىم البعض" :أنيم العمؿ عم إ جمد التوازف ب ف االلتزاـ الخمرج لدولم مم والقوة الت تمزـ

لتنف ذ ىػذاااللتػزاـ",وتعػرؼ أ ضػًم بأنيػم":مجموعػم األعمػمؿ التػ

قػوـ بيػم جيػمز متخصػص لدولػم مػم

لتسػ ر عبلقمتيػممػ دوؿ وأطػراؼ دول ػم أخػرى".كمػم مكػف تعر ػؼ الس مسػم الخمرج ػم أنيػم":بمثمبػم

مجموعػم عمم ػمت تػنظـنشػمطمت الػدوؿ وسػموك متيم تجػمه الػدوؿ األخػرى والمؤسسػمت التمبعػم لسػ مدتيم,

وعبلقمتيػم مػ غ رىػم مػف الػدوؿعمػ كػبل الصػع د ف اإلقم مػ والعػملم لتحق ػؽ مصػملحيم وأىػدافيم

الوطن م وحمم م أمنيم"(.بف حمرب:1999,ص )21-20
ترتكػز دولػم قطػر فػ

مممرسػمتيم الس مسػ م عمػ

عػدد مػف االسػترات ج مت الس مسػ م مثػؿ:

م,واسترات ج م تكو ف سمم وطن م لبنػم
,واسترات ج م التحملفمت اإلقم م م والدول 
استرات ج م حسف الجوار 
ور تبن قطر اسػترات ج م حسػف الجػوار ,واسػترات ج مالتحملفػمت ,رجػ
مكمنم فر دة.و عتقد أف السبب ا

الطموح الوطن لقطر دافعًم أسمس ًمنحو سع يم

إل عدة عوامؿمنيم :مخموؼ قطر األمن م ,ف مم بق

لبنم مكمنم دول م )Peterson, JE, 2006, volume, 60, No. 4).
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اف اإلصػبلحمت الس مسػ م التػ حققتيػم قطػر داخم ػًم,وسػع يم إلػ بنػم دولػم د مقراط ػم عصػر م.فقػد
ػورتس مسػ م ميمػم عمػ
شػيدت دوؿ مجمػس التعػموف الخم جػ فػ السػنوات الممضػ م بشػكؿ عػمـ تط ا

صػع د اإلصػبلح الس مسػ  ,توضػحيم العد ػد مػف المؤشػرات منيػم :إجػ ار انتخمبػمتبرلممن ػم وبمد ػم,

وتطور نسب ف اختصمصمت المجملس الن مب م بيم ,وازد مد االىتممـ الشعب تجػمهالقضػم م المطروحػم
عم يم,ونفذت قطر عم وجو الخصوص عدداً مف الخطوات اإلصبلح م مثؿ :إطػبلؽحر ػم اإلعػبلـ,

ومشمركم المرأة ,كمم صمدؽ الش

حمػد بػف خم فػم فػ  8حز ػراف( ون ػو)  2004عمػ الدسػتور الػدائـ

ػروع الدسػتور(.قطػ :2007,
لدولػم قطػر ,وبنػم ًعمػ اسػتفتم شػعب عبػر القطر ػوف عػف تأ ػدىـ لمش 
ص )9

وقػد نصػت المػمدة ( )60مػف الدسػتور القطػري عمػ أف نظػمـ الحكػـ قػوـ عمػ أسػمس فصػؿ
السػمطمت مػ تعمونيػم عمػ

الوجػو المبػ ف فػ

الدسػتور,والسػمطمت الػثبلث ىػ  :السػمطم التشػر ع م

و توالىممجمس الشورى ,والسػمطم التنف ذ ػم و توالىػم األم ػر و عمونػو مجمػس الػوز ار  ,والسػمطم القضػمئ م
وتتوالىمالمحمكـ(.الدستور الدائـ لقطر:2005 ,ص )16

كمم نصت الممدة ( )8مف الدستور الدائـ لدولم قطرعمػ أف حكػـالدولػم وارثػ فػ عمئمػم آؿ
ثػمن وفػ ذر ػم حمػد بػف خم فػم بػف حمػد بػف عبػد اهلل بػف جمسػـ مػفالػذكور(.الدسػتور الػدائـ لقطػر,
:2005ص )6

كمػم جػدد أم ػر قطػر االلتػزاـ بمبػمدئ التعػم ش السػمم والتعػموف الػدول عمػ أسػمس االحتػراـالمتبػمدؿ

والمصػملح المشػتركم ,واالنفتػمح عمػ

الحضػمرات والتفمعػؿ معيػم ,واإل مػمف بضػرورة احتػراـ حقػوؽ

اإلنسػمف,وااللتػزاـ بتسػو م الن ازعػمت بػملطرؽ السػمم م خػبلؿ خطمبػو فػ الػدورة الرابعػم والثبلثػ ف لمجمػس
الشػورى القطػري ,كمػم دعػم لتعز ػز العبلقػمت مػ دوؿ مجمػس التعػم وفالخم جػ معتبػ ًارإ مىػم فػ مقدمػم

أولو ػمتالس مسػم الخمرج ػم القطر ػم ,وأكػد ىػذا المعنػ س مسػ وف قطر ػوف بقػوليـ:إف قطػر تم ػزت منػذ
استقبلليم عبرس مسػتيم الخمرج ػم ذات األىػداؼ الواضػحم عمػ مختمػؼ الصػعد والسػمحمت ,مػف خػبلؿ
مواكبم المستجداتوالمتغ رات الس مس م المختمفم ف العملـ(.قند ؿ:2011,ص (26

و ػرى الػبعض أف اإلصػبلحمت التػ قػمـ بيػم األم ػر حمػد بػف خم فػم آؿ ثػمن عمػ درب إقممػم

نظمـممك دكتمتوري ,شكمت منطمقمً نحو تحوؿ ممموس ف الس مس م الخمرج م القطر ػم ,وقػد بػرز ىػذا
فػ الممتق ػمت الدول ػم الميمػم التػ اسػتقبمتيم قطػر فضػبلً عػف الجػوالت والتحركػمت الس مسػ م عمػ كمفػم

القمرات,وىذا ؤكد أف ص مغم الق ار ارت الخمرج م ىػ نتػمج التػداخؿ بػ ف التفػمعبلت الداخم ػم والخمرج ػم,
إلػ حػدأضػح مػف الصػعب إقممػم حػدود فمصػمم بػ ف مػم نػدرج ضػمف الس مسػم الداخم ػم ومػم ػرتبط
بملس مسمالخمرج م لمدولم ,وىذا مم صدؽ عم النموذج القطري .فمإلصبلحمت الت حققتيم قطر عمػ

الصع دالداخم  ,وسع يم لبنم دولم ممك مدكتمتور م ,والمشمر التنمو م الت استفمدت منيم البمد ,كميم
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سػمىمتفػ نجػمح قطػر فػ رسػـ س مسػم خمرج ػم متم ػزة فػ منطقػم الخمػ ج العربػ (.قنػد ؿ:2011,
ص (26
ب ػد أف عمػ الكػواريفػ د ارسػتو حػوؿ حملػم الد مقراط ػمفػ قطػر ػرى أف دسػتور قطػر الػدائـ

لعػمـ 2004مػف ح ػث الػنص ,قتػرب فػ بعػض مػواده مػف مقومػمت نظػمـ الحكػـالد مقراط ػم ,ولكػف

اإلحملم عم مواد أخرى ف الدسػتور أو اإلحملػم عمػ القػوان ف إضػمفم إلػ المػمدة ) (150مػف الدسػتور
عطمت ذلؾاالقتراب( .الكواري:2011/11/12,ص(26

مقرط م,ح ث تنص المػمدة) (150
و ستشيدالكواري بملممدة ) (150والممدة ) (17بمبتعمدىممعفالد ا
عمػ مػم مػ  ":مغػ

النظػػمـ األسمسػ

المؤقػت المعػدؿ المعمػػوؿ بػػو فػ

الدولػػم والصػػمدر فػ 

,1972/4/19وتبقػ سػمر م األحكػمـ الخمصػم بمجمػس الشػورى الحػمل إلػ أف ػتـ انتخػمب مجمػس

الشوريالجد د( .الدستور الدائـ لقطر:2005 ,ص)43


كمػم تػنص المػمدة ) (17مػف الدسػتور":بػأف المخصصػمتالممل ػملؤلم ػر وكػذلؾ مخصصػمت اليبػمت

والمسمعدات ,صدر بتحد دىم قرار مف األم ر سنو مً"(.الدستورالدائـ لقطر:2005,ص)14

قد كوفاألممفالنسب الذي شعربوالحكمـفػ قطػرأحػدأىػـالعوامػؿالتػ تعطػ يـمسػمحملممنػمورة
الس مس ػ م,س ػوا قبػػؿالح اركػػمتالعرب ػمأوف ػ أثنمئػػو,ح ػػثبمػػغنص ػ بالم ػواطفالقطػػريمػػفإجمػػمل 
النػػمتجالمحم ػ خػػبلؿعػػمـ2011حػوال 440ألػػؼدوالر,األمػػرالػػذيأدىإلػ نشػػو حملػػممػػفالػػبل
ػتطبلعلػ ػرأي
مبػػمالةالس مسػ ػ م,وطم ػػسالتطمع ػػمتإلػ ػ الد مقراط ػػمفػ ػ قط ػػر,ح ػػثأش ػػمرتنت ػػمئجاس ػ
ٍ

ػبمالمسػػتطَمع فالػػذ فاعتبػػرواالد مقراط ػػمميم ػ ًمانخفضػػتإل ػ أكثػػرمػػف
الشػػبمبالقطػػريإل ػ أفنسػ
ُ

النصؼ,مف%68ف عمـ,2008إل %33ف عػمـ ,2010وتبػدوالمفمرقػمواضػحمحػ فمقمرنػم
ىػػذهالنسػػببمث بلتيػػمفػ دولػػماإلمػػمراتالعرب ػػم,ح ػػثارتفعػػتالنسػػبمذاتيػػممػػف%58عػػمـ,2008

إلػ %75ف ػ عػػمـ,2011ح ػػث كفػ االطػػبلعإل ػ ىػػذهالنسػػبلنػػدرؾأسػػبمبالتفػػموتف ػ موقػػؼ
البمػد فمػػفالح اركػػمتالعرب ػم.ففػ حػ فشػػعرحكػػمـقطػػربأمػػمفنسػب مػػفأفتصػ بيـر ػػمحالتغ ػػر,
حممتتمؾالحراكمتالمخموؼإل حكمـاإلممراتمفامتدادالتغ رإل ببلدىـ

)(https://www.sasapost.com/qatar-foreign-policy
وميمم كف مف أمر؛ فقد برز دور الدوحم عم السمحم الدول م ,وبنت ليػم دور فػوؽ حجميػمالجغ ارفػ

وفػ عػدد مواطن يػم,ح ػث نجحػت قطػر فػ

دور الوسػ ط فػ لبنػمف عنػدمم فشػمت السػعود م ومصػر

وفرنسػم والجممعػم العرب ػم ,ونشػطت الدبموممسػ م القطر ػم عمػ السػمحم الفمسػط ن م ,وتبػوأت قطػر دور

الوسػ طبػ ف الفصػمئؿ الفمسػط ن م,كمػم سػعت لتحق ػؽ السػبلـ فػ
:2012ص(11
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دارفػور فػ

السػوداف(.آؿ ثػمن ,

وحمفظت قطر عم مسمفم متوازنم م جم

القوى ,فحمفظت عمػ عبلقػمت مػ إ ػراف وسػور م

إل حد ممرغـ تحفظمت دوؿ مجمس التعموفالخم ج ح مؿ مم تسم و األطممع اإل ران ػم فػ المنطقػم,
ف ح ف ظمت قطرحم فمً لموال مت المتحدة التػ تقػ كبػرى قواعػدىم العسػكر م فػ المنطقػم عمػ أرض
حركتػ فػتح وحمػمس ,وفػ نفػس الوقػت عمػ عبلقػمت
قطػر,وكػذلؾحمفظػت عمػ صػبلت كب ػرة مػ 

ىمدئم م (إسرائ ؿ) (Abraham, G. 2008).
وفػ محمولػم لتفسػ ر الس مسػم القطر ػم قػدـ السػف ر األمر كػ فػ الدوحػم جوز ػؼ ل بػمروف ,فػ 

حز ػراف( ون ػو),2009تفسػ اًر قػمؿ ف ػو:أعتقػد أف قطػر تحتػؿ مسػمحم فػ وسػط الط ػؼ األ ػد ولوج
ف العملـاإلسبلم  ,واليدؼ مف ذلؾ الحفمظ عم أبواب جم

العب ىذا الط ؼ مفتوحم أممميم.إف

قطر تمتمؾالموارد لتنف ذ رؤ تيم,وىذا أمر نمدر الحدوث"(Barakat, S. 2012) .

و نطمؽ الدور القطري حسب الدكتور إ ػمد العرفػ  ,إلػ العبلقػمت الدبموممسػ م الح و ػم والمم ػزة

م البلعب ف األسمس ف عم المستوى المحم والعرب واإلقم م والدول ( .التم م :2012,ص )74
وبحسػب دبموممسػ ف قطػر ف فػإف الدبموممسػ م القطر ػم عمػدت إلػ االنطػبلؽ مػف جممػم مػف

الثوابتتمثمت ف :
.1

االلتزاـ بحقوؽ الس مدة والدولم,وعدـ التػدخؿ فػ الشػؤوف الداخم ػم لمػدوؿ األخػرى ,وتجنػب

.2

تبنػ

تحق ػؽ السػبلـ ,ورفػض

.3

االلتزاـبقواعد الشرع م الدول م ,ومواكبم المستجدات والتطو ارت العملم م أو التك ؼ معيم.

س مسمالمحمور.

فمسػفم الدبموممسػ م الواقع ػم مػ تقبػؿ تبعػمت اإلسػيمـ فػ

االحتكمـ إل القوة ف فض المنمزعمت.

و ضػ ؼ الدبموممسػ وف القطر ػوف بػأف التحػرؾ الدبموممسػ والس مسػ لدولػم قطػر عمػ السػمحم

العرب م ستندإل قنمعتيم القمئمم عم توح د المواقؼ إ از القضػم م المصػ ر م ,ونبػذ الخبلفػمت ,وتػدع ـ

التضػممف العربػ ,واعتمػمد أسػموب الحػوار ,وتغم ػب المصػمحم القوم ػم العم ػم عمػ مػم سػواىم( .موقػ

الد واف األم ري )2012,

ولؤلسػؼلػـتنػتيج قطػر خػبلؿ نشػمطيم الس مسػ والدبموممسػ فػ القضػم م اإلقم م ػم أسػموب الح مد ػم

واإل جمب م,ف الوقت نفسو عبر االقتراب مف الخصوـ ,والتقرب مف أطراؼ الصػراع بع ػداً عػف س مسػم

االستقطمباإلقم م م( .خض ر:2011,ص (213

مبرر لح رة األط ارؼ المختمفػم تجػمه المواقػؼ القطر ػم,لكنػو
و رى قمسـ ف انتيمج قطر ألسموب الح مد اً
ػرى أف قطػر ال تنػتيج س مسػم غممضػم تمممػمً,وبملتػمل

تبعػمً لرؤ ػم مفمدىػم أنػو قػمدر عمػ

فػرض أم ػر قطػر نفسػو عمػ السػمحم العرب ػم

التػأث ر مػف النػمح ت ف الممل ػم والس مسػ م ,وأف أري قطػر ال مكػف
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إالا
تجمىمو ,وف ذلػؾ حػموؿ ترجمػم طمػوح مخػزوف لد ػو بأفعػمؿ عمػ األرض,وفيػـ الطمػوح ال تػأت 
مػفخػبلؿ تحم ػؿ الس مسػمت العمم ػم التػ

نتيجيػم  ,ورأى عكػوؼعػمم درورمستشػمراألمػفالقػوم 

السػػمبؽلػرئ سالػػوز ار اإلسػرائ م نتن ػػمىو,أف قنػػمةالجز ػرة ربمػػمتكػػوفأىػػـاألسػػبمبو ار قػراركػػؿمػػف
مصروالسعود مواإلممراتوالبحر ف قط العبلقمتمػ قطػر واتخػمذاإلجػ ار اتضػدىم,معتبػ اًرأفىػذه

الدوؿى "مفالحمفم الطب ع فإلسرائ ؿ".وقمؿ:إفأنظممالحكـف الدوؿاألرب منزعجػمكث ػ اًرمػف
بػػثقنػػمةالجز ػرةالت ػ تعمػػؿعم ػ "تسػػم طاألض ػوا عم ػ مػػم جػػريف ػ العػػملـالعرب ػ ,وتسػػمحبمنتقػػمد

أنظممالحكـ",منوىًمإلػ أفأكثػرمػمأثػمرحف ظػمحكػمـىػذهالػدوؿحق قػمأف"الجز ػرةتػؤديدو ًارف مػم
ػومس ػمًبملوضػ القػػمئـالسػػمئدف ػ العػػملـالعرب ػ ,وىػػومػػم عتب ػرهىػؤال الحكػػمـتيد ػػداًليػػـ( .قمسػػـ,
رونػ ّ

,2012موق الجز رة نت) 

إفالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػمأدتأ ض ػًمدو ًارفػػ اتخػػمذىػػذهالق ػ اررات,الس ػ ممالعبلقػػممػػ 

اف.واسػتدرؾقػمئبلً":إذاسػألتمون مػمىػوالسػبباألىػـ
ترك مودعـاإلخوافالمسمم فواالنفتمحعم إ ر 
و ار صػػدورىػػذهالق ػ اررات,فإنػػوس ػ كوفمػػفالصػػعوبمبمكػػمفاإلجمبػػمبشػػكؿدق ػػؽعم ػ ىػػذاالس ػؤاؿ,

لكن أرجحأفتأث ربثالجز رةقد كوفقدأدىالدوراألبرزو ار ىذهالق اررات".

ووفقمًلدرور:فإفالدوؿاألرب منزعجمتممممًمفالعبلقمب فقطػروجممعػماإلخػوافالمسػمم ف

"عمػ اعتبػمرأفىػػذهالجممعػمتعمػؿعمػ تغ ػرالوضػ القػمئـفػ العػػملـالعربػ مػفالػػداخؿ,وىػومػػم
جعميػمتمثػؿتيد ػدًاالسػتقرارأنظمػمالحكػـفػ العػػملـالعربػ ,وىػومػماسػتدع اتخػمذالقػ ارراتاألخ ػرة

إلجبمرالقطر فعم تغ رسموكيـ(.النعمم  )2017/6/5,

وممػمسػبؽب منػو,نػرىبػأفس مسػ م قطػر بمسػترات ج متيم الػثبلث المتمثمػم فػ

حسػف الجػوار

والتحملفػمت اإلقم م ػم والدول ػم,وبنػم مكمنػم دول ػم فر ػدة,إضػمفم لمق ػمدة الس مسػ م الطممحػم لتحق ػؽ ىػذه

المكمنػم,واإلصػبلحمت الد مقراط ػم ,وتبنػ طر ػؽ االنفتػمح الس مسػ والػنيج الدسػتوري الػذي أدى لحملػم
مفاالستقرار الس مس  ,وىذا شكؿ دعممم أسمس م لمس مسم الخمرج م القطر م .
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املبحث الاايً
احملدتاث االسرائٍلٍت
مقدمة:
إف النظمـ االقتصمديف )إسرائ ؿ) ال ختمؼ عف غ ػره مػف الػنظـ فػ أي دولػم:فملمؤسسػمت

االقتصمد م مرتبطم بعدد كب ر مػف المؤسسػمت الس مسػ م واالجتممع ػم,وتػرتبط بيػم مؤسسػم كث ػرة أ ضػًم
وىػذا الوضػ

ػؤدي إلػ شػ وع الغمػوض واالرتبػمؾوالتعق ػد وتنػمقض الس مسػمت والقػ اررات التػ تتخػذىم

أمم ف الح مة االقتصمد م ,ف تضمعؼ التعق د بسبب تنمقض القوان ف واألنظمم الت
المؤسسمت العد دة و ّ
تػنظـالنشػمط االقتصػمدي لكػف جم ػ ىػذه الصػفمت تػؤدي إلػ نت جػم واضػحم ,وىػ تبع ػمالمػواطف
لمسمطم المركز م والكث ر مف المؤسسمت ف مستو مت مختمفم .

نظ اًر إل ىذا التعق د ف العبلقمت ,فإف دراسم أي نظمـ أو أي مجمؿ فػ إسػرائ ؿتصػبح ميمػم صػعبم

بسػبب صػعوبم وضػ الحػدود بػ ف أدوار المؤسسػمت مػف جيػم ,ووضػ الحػدود بػ ف النظػمـ أو المجػمؿ

المدروس وب ف األنظمم والمجمالت األُخرى(.ح در:1996,ص )1
و قسـىذاالمبحثإل مطمب ف,عم النحوالتمل  :


المطمب الول
محددات اقتصادية
منػذبػػد المشػػروعالصػػي ون وىػػو نمػػوو توسػ جغرافًػػمعبػػراالسػػت بل عمػ األرض؛وبشػػرًم

عبراستجبلبميمجر ف يودوغ ر يودمفأنحم العملـ.

وقدنجحىذاالمشروعمػفخػبلؿالتكممػؿبػ فالس مسػمواالقتصػمد؛بح ػثال ضػ أيمنيمػم
وداعم ااخر,بؿ قوـبتكم مووتطػو رهودعمػو؛فملس مسػمتػذلؿالعقبػمتأمػمـاالقتصػمد,واالقتصػمد
ق ً
عمؿعم تي ئمالب ئمالمبلئمملرف سقؼاألىداؼالس مس ملصملحالتوس االست طمن
)(http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=7810
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وذلؾمفخبلؿمم م  :
 .1اآلليات االقتصادية لممشروع الصهيوني:
مرحمة التأسيس:كمفالمشروعالصي ون االست طمن ف فمسط ف فتقدإلػ الشػروطالتػ تسػببتفػ 
نجمحعمم متاالست طمفاالستعممر مالمعروفمبملعملـ؛فقدبدأتمجموعمتصي ون مببلقػوةعسػكر م
ذات م,إالأنيمكمنتتممؾالقوةاالقتصمد مولـتتمكفمفالحصوؿعم تأ ددول س مسػ مػفالػدوؿ

االسػػتعممر م,ولػػـ كػػفبفمسػػط فأرضغ ػػرممموكػػم,بػػؿكمنػػتكػػؿاألرضممموكػػملمفمسػػط ن فوذات

ق مماقتصمد م(.النق ب:2011,بدوف) 

وكمفمفأسبمبغ مبالشروطاالقتصمد ملممشروعالصي ون ,إخفمؽعمم متاالست طمففػ تحق ػؽ
تقدـممموسف العقودالػثبلثاألولػ (,)1914-1905ثػـتحػوؿإلػ نجػمحمػفخػبلؿابتكػمرآل ػمت

دة,عبرتجمربالخطأوالصوابوالصراعالس مس وىذهالتجمربى :

اقتصمد مجد

 .1التجربــة الولــى:بػػدأتعػػمـ,1882فػ اليجػرةالصػػي ون ماألولػ ,وقػػمـبيػػمميػػمجرو"أحبػػم 
صي وف"؛ح ثأقمموامسػتعمراتقػرب"صػفدو مفػم والقػدس,وحػمولواتقم ػدالز ارعػمالعرب ػم,إال

أنيـلـ نجحوا.

 .2التجربة الثانية :مرحممالبمروفروتش مد,الذيقدـالدعـالممل واإلشراؼعم االسػت طمففػ 
فمسػػط ف.وبعػػدعشػػرسػػنواتانسػػحبروتش ػ مدمػػفق ػػمدة المشػػروعاالسػػت طمن نت جػػمالفشػػؿ؛
بسببافتقمرفمسط فلشروطالمزارعالكب رة,عم غراراالست طمفف الجزائر.

 .3التجربة الثالثة :جمع ماالسػتعممرال يػوديفػ مطمػ القػرفالعشػر ف,التػ اسػتخدمتمعػم ر
السوؽاالقتصمد م,وقمصتأجورالعممؿال يود؛ممدف الكث رمنيـلمعودةإل أوروبم.
 .4التجربــة الرابعــة :المنظمػػمالصػػي ون مالعملم ػػمف ػ عػػمـ1897الت ػ أقممػػتشػػبكمعملم ػػممػػف
األجيػػزةالس مس ػ مالنشػػطمفػػ أوروبػػم,وشػػجعتاليجػػرة,وأقممػػتالصػػندوؽالقػػوم ال ي ػػودي

لش ار األراض الذيأسسعمـ.1901

 .5تجربــة الهجــرة الثانيــة :وىػػـمػفالشػرائحالعممل ػػمالمتشػػبع فبػملفكراالشػػتراك والقػػوم ,الػػذ ف
أسسواأحزابًمعممل م"اشتراك مصي ون م"تداف عف مصملحيـ.
 .6التجربـة السادســة :أسػموباالسػت طمفالصػػي ون ؛ح ػثت لفػتاألحػزابالعممل ػممػ المنظمػػم
الصػي ون م؛مػمأدىإلػ بنػم اقتصػمد يػوديفػ فمسػط ف عمػؿعمػ إ جػمدعبلقػماسػتعممر م
م االقتصمدالعرب ,تعمػؿعمػ إضػعمؼسػوؽالمػمؿ,وسػوؽاألرض,وسػوؽالعمػؿ,تمي ػداً

لمس طرةعم يم(.النق ب:2011,بدوف) 
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 .7التجربة السابعة :عم امتػدادالتسػع نمت,وفػ أجػوا مػؤتمرمدر ػدومشػروع“السػبلـ”واليجػرة
ػتمرافػ التعػمف واالسػتقرار,
العمل ممفاالتحمدالسوف ت السمبؽ,كمفاالقتصػمداإلسػرائ م مس ً
رغـالتدىورالذيحدثف الحسمبالجمريعػمـ,1993وفػ م ػزافالمػدفوعمتبػ ف1992

و,1995والتش رالمعط متإل تأث راتكب رةالتفمقمتأوسموعم االقتصمداإلسرائ م .

 .8التجربـة الثامنـة :مػ دخػوؿاالنتفمضػمالفمسػط ن مالثمن ػمعػمـ2000انيػتإسػرائ ؿعق ًػدامػػف
نمػػواالقتصػػمدبنػػم عمػ جممػػممػػفالمؤشػراتالدالػػمعمػ سػػممتىػػذهالمحطػػموخصوصػ تيم,
ح ػػثبمغػػتأرقػػمـالموازنػػم60مم ػػمردوالر,وحصػػمالػػد وفمنيػػم%7واألمػػف,%19.2ب نمػػم
تراجعتنسػبمالنمػوالمتوقػ لتكػوف,%4وقػدتراجعػتق مػمالشػ كؿإلػ الػدوالرلتكػوف4.60

ش كؿلكؿدوالر.
 .9التجربـة التاســعة :فػ أ مػػوؿ(سػبتمبر),2010دع ػتإسػرائ ؿلبلنضػممـإلػ منظمػمالتعػػموف
ض ػػماتفمق ػػمتلمتج ػػمرةالحػ ػرةمػ ػ االتح ػػمداألوروبػ ػ ,والوال ػػمت
االقتص ػػمديوالتنم ػػم,ووقع ػػتأ ً
المتحدة,والرابطماألوروب ملمتجمرةالحرة,وترك م,والمكس ؾ,وكندا,واألردف,ومصر.

ػمداسػػوق م,بعػػدأف
 .10التجربـــة العاشـــرة :منػػذعػػمـ2012تػػـاعتبػػمراالقتصػػمداإلس ػرائ م اقتصػ ً
احتمػتإسػرائ ؿالمرتبػػم16بػ ف187دولػػمعمػ مؤشػػرالتنم ػػمالبشػػر ملؤلمػػـالمتحػػدة,األمػػر
الذي ضعيمف فئم“متطورةلمغم م”.

ؿانخفمضػػمفػ الربػ الثملػػثمػػف2014بسػػببالعػػدواف
سػػجؿالنػػمتجالمحمػ اإلجمػػمل إلسػرائ
ً

انخفمضػمبنسػبم%4بػ فتمػوز( ول ػو)وأ مػوؿ(سػبتمبر),
عم غزة,ح ثبمغالنمتجالمحم اإلجممل
ً

بسببالحربعم غزةالت انتيتف 26آب(أغسطس( .

)(http://www.sasapost.com/israeli-economy
 .2سمات االقتصاد اإلسرائيمي
 الم ـوارد البشــرية :حيــثتم ػػزتإس ػرائ ؿبمواردىػػمالبشػػر ممػػفح ػػثالتأى ػػؿوالفعمل ػػم,و بمػػغع ػددسػػكمفإس ػرائ ؿاافمػػم قػػمرب7مبل ػ فنسػػمم ,توزعػػوفبنسػػبم %77يػػودو%23عػػربوآخػػر ف,
غملب مال يودأشكنمز“أوروب ػوفأوقػدموامػفأوروبػم”تسػكفاألغمب ػمفػ المػدفتقر ًبػم,%91ففػ تػؿ

أب بالكبرى%.43.6

 نظــام الحكــم:وىػػونظػػمـس مسػ قػػمئـعمػ الحػراؾالس مسػ والد مقراط ػػم,وتتكػػررعمػ الػػدواـحكوممتقو مبمألكثر مالمطمقم,ومعمرضمقو متنمفسيموتغ رىملتحؿمحميم,مػ وجػودرقمبػم

صمرمممفمجتم  تمت بفعمل مس مس معمل م.
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 الهجرة اليهودية :ح ثإنيمشػحنتاالقتصػمدبكفػم اتوميػمراتعمل ػم,وكونػتحػوال نصػؼالز مدةالسكمن ماإلس ارئ م م,بفعؿالحجـوالنوعوالتوق ت.
 التعويضــات اللمانيــة إلس ـرائيل :وى ػ أىػػـحػػدثإلس ػرائ ؿبعػػدإعػػبلفوالدتيػػم,ومكنػػتمػػفتمو ػػؿ2000مش ػػروعص ػػنمع ب ػػماالتوالمع ػػدات,وى ػػذام ػػمأعطػ ػ إسػ ػرائ ؿط ػػمب الدول ػػم
الصػػنمع مالتػ اسػػتطمعتتحق ػػؽوتػػمئرنمػػولمنػػمتجالمحمػ بمتوسػػط%10سػػنوًّم,ط مػػم12
عممممتواصمم.
ً

 الواليات المتحدة والمساعدات:الحمسـف العبلقماألم رك ػم–اإلسػرائ م مطمبعيػماالقتصػمديال ػػذينش ػػأبػ ػ فط ػػرؼالتع ػػوزهالم ػػورد,وآخ ػػرال م ػػؿالطمب ػػمتوال نقص ػػوالطم ػػوحالم ػػتبلؾ
الشروطالعمم ملتحولوإل دولمإقم م معظم  .
 إسرائيل والسوق ال وروبيـة المشـتركة :مػفالسػممتالمم ػزةلبلقتصػمداإلسػرائ م ونمػوه,شػكؿالعبلقػػممػ السػػوؽاألوروب ػػمالمشػػتركم,واافػػمؽالتػ فتحتيػػم,والتطػػوراتالتػ مكنػػتإسػرائ ؿ
مػػفتسػػي بلتجمرك ػػم,وفت ػراتتك ػػؼلصػػنمعمتيموصػػمتإل ػ 15سػػنم,ومػػم ارفػػؽذلػػؾمػػف

امت مزاتتسو ق موفرتإلسرائ ؿقدرةتنمفس م.

 العمـم والتكنولوجيــا :تراكمػتىػذهالم ػزةوالسػممعبػػرخطػواتمػ إعػػبلفالدولػمعػػمـ,1948ح ػػثتمخصػػتبجممػػمإنجػػمزاتوأطػػرومؤسسػػمتعمم ػػمأىميػػمالمجمػػسالعمم ػ عػػمـ,1949

ومختبرالف ز م عمـ,1950ولجنمالطمقمالنوو م,1952وغ رىم

)(http://www.sasapost.com/israeli-economy
 .2بنية الهيكمية لالقتصاد اإلسرائيمي(:ح در:1996,ص )72
أ -تضاءل دور وأهمية الزراعة:تراج الز ارعػممقمبػؿالتقػدـالصػنمع ,ب نمػمكػمفالنػمتجالمحمػ 
اإلجمػػمل مػػفالز ارعػػم%6.1ع ػػمـ,1980ث ػػـأصػػبح%2.3مطمػػ التسػػع ن متمػػفالق ػػرف

الممض .

ب-ازديــاد أهميــة قطــاع الخــدمات:فػ أواخػػرالثممن ن ػمتزادىػػذاالقطػػمععمػ حسػػمبالقطمعػػمت
األخػػرىمثػػؿ:الممل ػػم,والتػػأم ف,والمعموممت ػػم,والتسػػو ق م,ح ػػثأصػػبحف ػ أواخػػرالقػػرف قػػدـ
%70مفالنمتجالقوم ,و ستخدـنفسالنسبممفال دالعمممم.

ج -القطاع الصناعي:شيدتطورميـفػ الربػ األخ ػرمػفالقػرفالممضػ وأصػبحتالصػنمعمت
التكنولوج مالعمل متقػدـ%43.6مػفاإلنتػمجالقػوم الصػنمع اإلسػرائ م ,ح ػثتفوقػتعمػ 
الصنمعمتالتقم د موالمختمطم .
46

 .3تكيف االقتصاد مع العممية السممية والعولمة
كػػمفلمتغ ػػرفػ الي كمػػماالقتصػػمد م,ود نمم ػػمالتطػػورفػ الصػػنمعماإلسػرائ م مأثػػربػػملغعمػ 

االنخ ػراطالسػػر بملعولمػػموالسػػوؽالح ػرة؛ح ػػثإفالعولمػػمسػػمحتبمنػػدممجاألس ػواؽعػػفطر ػػؽرف ػ 

الق ودالجمرك م,وخفضدورالدولم,وأعط القطمعالخمصحر مالحركماالستثممر م.
أ -الخصخصة

بػػدأتمن ػػذالس ػػت ن متم ػػفالقػػرفالممضػ ػ ,ولك ػػفالتزم ػػتالحكومػػمتالمتعمقب ػػممن ػػذمنتص ػػؼ

الثممن ن متبخصخصمالقطمعالعمـ,وشػممتالخصخصػمثبلثػممسػتو مت(:ز مبػمر؛شػمعوف:1993,
ص )47-31

 -1ب المنشأةاالقتصمد مالتػ تمتمكيػمالحكومػم(%12مػفأكبػرمػف100شػركمتممكيػمالحكومػم
عمـ.)1985

 -2ب ػ فعػػمم ,1996-1986بمعػػتالحكومػػم68شػػركملمقطػػمعالخػػمص,منيػػم:شػػركمب ػػزؾ
لبلتصػمالت,وشػػركمالمبلحػػم(ز ػػـ) ,وشػػركمالط ػراف(العػػمؿ),وشػػركمالكيربػػم ,وشػػركمتكر ػػر
النفطف ح فم.

 -3تػػـخصخصػػمشػػركمتتمبعػػملميسػػتدروت,ح ػػثكمنػػتاليسػػتدروتتممػػؾ%35مػػفأكبػػرمػػف
100شركمإسرائ م م.

 -4تػـخصخصػمأىػـالمصػمرؼالكبػرىوالتػ تيػ مفعمػ النشػمطالمػمل فػ (إسػرائ ؿ),وبػملرغـ
إالاأفاالقتص ػػمد
م ػػفاألزم ػػمالعملم ػػماالقتص ػػمد مالتػ ػ ضػ ػربتاقتص ػػمدالعق ػػمراتاألمر كػ ػ  ,
اإلسػ ػرائ م ل ػػـ ػػدخؿى ػػذهاألزم ػػم,وبقػ ػ متممس ػػكمً,و رجػ ػ ذل ػػؾإلػ ػ أفالنظ ػػمـالبنكػ ػ فػ ػ 

(إس ػرائ ؿ)ف مػػم تعمػػؽبػػملقروضمتشػػدد,كمػػمأف(إس ػرائ ؿ)لػػـتكتػػؼب ػربطنفس ػيمبمالقتصػػمد
األمر ك ػ ,بػػؿلػػد يمعبلقػػمتاقتصػػمد ممت نػػموواسػػعمم ػ دوؿآس ػ و مأإفر ق ػػم,تسػػتط مػػف

خبلليمأفتتجنبالضربمتاالقتصمد م.

بمإلضمفمإل اإلج ار اتالت اتخذىممحمفظ"بنؾإسرائ ؿ""سػتمنم فشػر",ح ػثقػمـبرفػ نسػبمفمئػدة
البنػػؾ,ورف ػ الفوائػػدعم ػ القػػروضالسػػكن م,وجممػػممػػفاإلج ػ ار اتىػػدفيمالتػػأث رسػػمبمًعم ػ مسػػتوى
الطمبعم القروضالسكن م,ف محمولملتقم ؿالطمبعم الشقؽوالمبمن السكن م .
ب -التجارة الخارجية اإلسرائيمية
عتبػػردورالتجػػمرةالخمرج ػػماإلس ػرائ م ممركز ػمًف ػ العمم ػػماالقتصػػمد م,ألف(إس ػرائ ؿ)تعتم ػد

عم الموادالخمـالمستوردة؛في تحتػمجإلػ صػمدراتكب ػرةلتػؤمفنقػداًأجنب ػمًلتسػد دنفقػمتاالسػت راد
وقدمرتالس مسماإلسرائ م مالتجمر مبعدةمراحؿأىميم(:أر و:1986,ص (12
47

 -1الولــــى:اسػ ػػتمرتمػ ػػفعػ ػػمـ1948حتػ ػ مطم ػ ػ السػ ػػت ن مت,وركػ ػػزتعم ػ ػ اإلنتػ ػػمجالمحم ػ ػ 
وتصد ره,وفرضتق ودًاكب رةجدًاعم االست راد.

 -2الثانيــــة:اس ػػتمرتحتػ ػ ع ػػمـ,1975وس ػػم ت"بمرحم ػػمالتح ػػرراالس ػػم لمتج ػػمرة",وس ػػمحت
(إسرائ ؿ) بمست رادالكث رمفالسم الت كمنتتمنعيمسمبقمًبعدفرضتعرفوجمرك معمل م.

 -3الثالثــة:مػػف1975حتػ أوؿالتسػػع ن مت,وشػػيدتاالنفتػػمحالحق قػ عم ػ األسػواؽالعملم ػػم,
وبػػدأتىػػذهالمرحمػػمبتوق ػ اتفمق ػػمالتجػػمرةالحػرةمػ المجموعػػماألوروب ػػم,وبعػػدعشػػرسػػنوات

وقعػتاتفمق ػػمتجمر ػػممػ الوال ػػمتالمتحػػدة,وتم ػزتىػػذهالمرحمػػمبصػنمعمتالتصػػد رلتحر ػػؾ

االقتصمد.

 -4الرابعــة:منػػذعػػمـ1991بتقم ػ صالتعرفػػمالجمرك ػػم,ح ػػثت ػـالتقم ػ صعم ػ البضػػمئ بشػػكؿ
تصبحف وبعدخمسسنوات%8مفالسعرفقط .
وتسػ ػػتخدـ(إس ػ ػرائ ؿ)العوائػ ػػؽغ ػ ػػرالضػ ػػر ب ملحمم ػ ػػمالصػ ػػنمعمالمحم ػ ػػممثػ ػػؿ:مؤسسػ ػػمتالمقػ ػػم س,
والمعػػم ر,والمفمضػػممبملض ػرائب.وتصػػدر(إس ػرائ ؿ)سػػمعمًصػػنمع مبق مػػم25مم ػػمردوالر,وتسػػتورد
بق م ػػمأكب ػػرم ػػفذل ػػؾ,مم ػػم تس ػػبببعج ػػزتج ػػمري ص ػػؿم ػػمبػ ػ ف%3إلػ ػ %5م ػػفالن ػػمتجالمحمػ ػ 

اإلجمػػمل ,وبمغ ػػتنس ػػبمق م ػػمالص ػػمدراتاإلسػ ػرائ م مإلػػ الن ػػمتجاإلجم ػػمل المحمػ ػ ع ػػمـ2004نح ػػو
 .%42.9

التقدم العممي في (إسرائيل) 
حققػ ػػت(إس ػ ػرائ ؿ)تقػ ػػدممًممػ ػػمثبلًف ػ ػ المجػ ػػمؿالعمم ػ ػ البحث ػ ػ وم اركػ ػػزاألبحػ ػػمثوالجممعػ ػػمت

والتكنولوج مالمتقدمم,وقدسمىـف ىذاالتقدـعوامؿمفأىميم(:أر و:1986,ص (12
 -1النظمـالس مس المستقؿ,وتحف زحر مالبحثواإلبداعوالتطور.

 -2اإلجممععم االستثممربرأسالممؿالبشري(التعم ـ,الصحم,الرعم ماالجتممع م),ح ػثتبمػغ
نسػػبماإلنفػػمؽعمػ البحػػثالعممػ أعمػ النسػػبفػ العػػملـ,أي()%4.7مػػفالنػػمتجاإلجمػػمل 

القوم ,ف ح فتبمغالنسبمف الوال متالمتحدةنحو.%2.6

 -3استمرارتدفؽالميػمجر فالمسػتوطن فالػذ ف شػكموف أرسػممؿبشػرًموكفػم اتعمل ػم,خصوصػًم
الذ فوصموامفخبلؿاليجرةال يود مالروس ماألخ رةمفمطم التسع ن مت.

 -4التعموفالعمم ف مجمؿالبحث,والتطو رالعمم م الوال متالمتحدة.
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ج -صناعة التكنولوجيا العالية (الهايتك)
بدأتالصنمعممػفخػبلؿاحتضػمفودعػـالمؤسسػمالعسػكر م,بمإلضػمفملمػدعـالحكػوم ليػذه

الص ػػنمعم,وأص ػػبحتم ػػفأى ػػـف ػػروعاإلنت ػػمجالص ػػنمع .ففػ ػ ع ػػمـ2004ش ػػكمت%85م ػػفالن ػػمتج

الصنمع ,و عمؿف ىذهالصنمعم5700موظؼ,منيـممنسبتو%64عملـوميندسوتقن  .

الصــناعات الحربيــة :وقػػدأسسػػتالصػػنمعمتالعسػػكر ماإلس ػرائ م مقبػػؿتأس ػ سدولػػم(إس ػرائ ؿ),ح ػػث
أنشػػأوامؤسسػػم"تػػمعس"لمصػػنمعمتالعسػػكر م,وبعػػدعػػمـ 1967وم ػ من ػ تور ػدالسػػبلحخمصػػممػػف
فرنسم,قررالج شبموافقمالحكومػمعمػ تأسػ سودعػـالصػنمعمتالحرب ػماإلسػرائ م م,لبلعتمػمدعمػ 

الذات,ولمبل متيمأكثرلطب عػمالجغراف ػمفػ فمسػط فالمحتمػمومح طيػمالعربػ .و وجػدفػ (إسػرائ ؿ)
ثػػبلثمؤسسػػمتصػػنمع معسػػكر مىػ "تػػمعس,روفمئ ػػؿ,البػ ط",وىػذهالشػػركمتمػػفأىػػـممئػػمشػػركم
عملم مف مجمؿالتصن العسػكري,وتعتبػرروفمئ ػؿ(سػمطمتطػو رالوسػمئؿالقتمل ػم)أىػـمؤسسػمفػ 

مجمؿالتسو ؽالعسكري,مرتالصنمعمتالحرب مبثبلثمراحؿ(:أر و:1986,ص )13

أ -المرحمــة الولــى:قبػػؿإقممػػمالدولػػم,مؤسسػػم"تػػمعس"()1الصػػنمعمتالعسػكر ملتصػػن أسػػمحم
خف فػػم,وفح ػػصاألجيػ ػزةالحرب ػػم,وت ػػـإعطمؤى ػػمأولو ػػمقوم ػػمعمل ػػمعمػ ػ تع ػػد ؿمواص ػػفمت
بعضالدبمبمتوالطمئراتالمستوردةلمبلئممالوض ف (إسرائ ؿ) .
ب -المرحمــــة الثانيــــة:منػػػذحػػػربعػػػمـ,1967وفػ ػ ىػ ػػذهالمرحمػػػمحظػػػرتفرنسػػػمب ػ ػ السػ ػػبلح

(إلسػ ػرائ ؿ),تقمػ ػ صاالعتم ػػمدعمػ ػ الس ػػبلحالخػػػمرج ؛ح ػػثق ػػررتتغ ػػرأولو ػػمتالتعم ػ ػ ـ
والبحػ ػػثالعمم ػ ػ والتخصصػ ػػمتالتقن ػ ػػم,وتصػ ػػن الطػ ػػمئراتودبمبػ ػػم"الم ركمفػ ػػم",وبمػ ػػغحجػ ػػـ

التصد رالصنمع العسكريالعمـ1977ـبػ19مم وفدوالر.

ت -المرحمة الثالثـة:منػذالعػمـ,1973حػدثتغ ػرنػوع فػ الصػنمعمتالعسػكر م؛بملتوجػونحػو

التكنولوج مالعمل موالتصد رفقدتـالتطػورفػ مجػمؿالسػبلحالنػووي,وتطػو رمقػمتبلتF 16

وص ػوار أرض,وأنظمػػمتوج ػػوالص ػوار وال ػرادارات,وطػػمئراتتجسػػسبػػدوفط ػػمر,ومػػؤخ ًار
القبمالحد د مالت تتصدىلمصوار قص رةومنخفضػمالمػدى .وفػ نيم ػمالتسػع ن مت,بمغػت

الصمدراتالعسكر مثبلثػممم ػمراتدوالر,وفػ نيم ػمالعقػداألوؿمػفالقػرفالجد ػدبمغػت5.3
مم مردوالر.

و بلحظ اليبوط المتدرج ف قدرة الحكومم عم تمو ؿ نشمطمتيم ,وتدخميم المبمشر فػ السػوؽ,

وتحكميم المطمؽ ف يم ,وى الصفم الت م زت الحكـ المركزي سمبقمً .كمم بلحظ ظيور قوى اقتصمد م
(")1تمعس"ى شركم"الصنمعمتالعسكر ماإلسرائ م م"وى شركمحكوم م .
)(https://www.madarcenter.org
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جد دة ال تخض إلرادة السمطم وقد بدأ ىذا اليبوط بعدحرب عمـ,1973ح ف واجيت الحكومم عج ًاز

فػ تمو ػؿ الخػدممتالعممػم ,وتحممػت خسػمئر الشػركمت والمصػملح الحكوم ػم ,وفػ تغط ػم مخصصػمت

التنظ ممت االجتممع م االقتصمد م الت تتمت بمكمنم خمصم ف المجتم اإلسرائ م  ,مثؿ :الك بوتسمت

والموشػمف ـ.وكػمف الحػؿ المطػروح لمخػروج مػف ىػذه الضػمئقم خصخصػم االقتصػمد ,وتقمػ ص الخػدممت

العممػم .لكػف حػزب الم كػودأكثػر األحػزاب دعػوة إلػ اقتصػمد السػوؽ ,وجػد بعػد تسػمموزمػمـ الحكػـ العػمـ
1977أف التػدخؿ المبمشػر فػ االقتصػمد والخػدممت ىػو أداة س مسػ مفعملػم لضػممف بقمئػو فػ السػمطم.

كذلؾ واجو الحكـ المركزي ضغطًم مف رجمؿ األعممؿالمستف د ف مف الدعـ الحكوم  ,إضمفم إل عدـ

تكوف جممعم مصػمحم مبمػورة فػ السػوؽ ,مكنيػم أف تمػمرس الضػغط فػ اتجػمه الخصخصػم .ولػـ كػف
ّ
ثمػم جممعػم محػددةمتضػررة مػف النظػمـ القػمئـ ألف الخسػمئر وتكػمل ؼ الػدعـ موزعػم عمػ الجم ػ  ,أو
بػمألحرى ممولػم مػف مػوارد الدولػم .وبحسػب تعب ػر أحػد البػمحث ف االقتصػمد فاإلسػرائ م ف":إف الدولػم

خصخصت األربمح وأممت الخسمئر"( .كبل ممف:1996,ص )209-196
حػدثت عػدة تطػورات ميمػم فػ

االقتصػمد اإلسػرائ م

ضػمعفت عجػز الحكومػم عػف تمو ػؿ

تدخميم ,وعف مواصمم دف ثمف المردود الس مس الػذي نجػـ عػف الػتحكـ فػ ىػذااالقتصػمد .فقػد تطػور
االقتصمد اإلسرائ م حت أواسط السبع ن مت ف ظروؼ"دف ئم"لئلنتمج المحمػ  .لكػف السػوؽ أصػبحت
ض قم ,األمر الذي دف ف اتجمه التفت ش عفأسواؽ خمرج م ,ىذا مف جيم ,ومف جيم أُخرى تطورت

انمػمط االسػتيبلؾ فػ )إسػرائ ؿ),وأصػبح مػف الصػعب إغػبلؽ السػوؽ أمػمـ االسػت راد.مػف ىنػم :بػدأ

االنفتمح المتدرج الذي عن تأثّر السوؽ اإلسرائ م م بأحواؿ األسواؽ الخمرج م ,وعدـ قػدرة الحكومػم عمػ 
االستمرار ف ضبط أسعمر العممم ,واضطرارىم إل تخف ؼ الق ود عم سوؽ العمبلتالصعبم ,فػأثرت
ىػذه التطػورات فػ تكػمل ؼ اإلنتػمج ,وفػ أنمػمط االسػتيبلؾ ,ومعػدالت النمػواالقتصػمدي"(.كبل مػمف,

 :1996ص, (211-210كػذلؾ بػدأ تػأث ر الحكومػم فػ السػوؽ الممل ػم ضػعؼ وىبطػت اسػتثممراتيم

المبمشرة( .نو بمخ ,وآخروف:1990,بدوف)

بمإلضمفم إل ذلؾ ,فإف اتفمقػمت التبػمدؿ التجػمري أضػعفت قػدرة الحكومػمعمػ دعػـ المنتجػ ف,

صعبت دعـ اإلنتمجلمتصد ر .وعم المسػتوى الػداخم  ,أدت ىػذه
أمم العبلقمت بملسوؽ األوروب م فقد ّ
وّ
التطػورات إلػ ضػعؼ األطػر التنظ م ػمالتقم د ػم ذات المضػموف االقتصػمدي الكب ػر مثػؿ اليسػتدروت,
وال اني مر بعضػيم إلػ درجػم إغػبلؽ المصػمن والشػركمت والمؤسسػمت ,وكمنػت الحصػ مم أف الحكومػم

أصػبحتعػمجزة عػف تغط ػم د ػوف التنظ مػمت مثػؿ :الك بػوتس والموشػمؼ ,ومصػملح اقتصػمد ممثػؿ:

مصػمن "شػركم العمػمؿ" ,والشػركمت المعتمػدة عمػ تمو ػؿ الحكومػم ,وأجػ از مػفالصػنمعمت العسػكر م.

وشػكمت ىػذه الظػروؼ المسػتجدة ضػغطمً عمػ م زان ػمت الحكومػم,وأجبرتيػم عمػ الشػروع فػ عمم ػم

الخصخصم عم مضض ,ألنيم بذلؾ أخذت تفقدواحداً مف أىـ أسػبمب قوتيػم ومركز تيػم فػ المجتمػ
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(وظمئؼ وامت مزات ومنحوقروض سيمم) .إف ىذه التطورات ال تعن نيم م تدخؿ الحكومم وتأث رىم ف
العمم ػم االقتصػمد م,وانمػم تحػوؿ نمػط التػدخؿ :مػف االنتشػمر فػ جم ػ المجػمالت وجم ػ الفئػمت ,إلػ
تدخؿمرّكز أكثر عم عدد صغ ر مف المصملح (.كبل ممف :1996 ,ص (212

حػدث ىػذا التحػوؿ فػ التػدخؿ بواسػطم ب ػ أسػيـ الشػركمت الحكوم ػم لعػدد محػدود مػف كبػمر
المتمػول ف ,ولػـ تعػرض عمػ الجميػورالواسػ  .لكػف السػمطم المركز ػم مػم ازلػت تتمتػ بتػأث ر كب ػر مػف

خػبلؿ الشػركمت الحكوم ػم,عمػ الػرغـ مػف ىبػوط ىػذا التػأث ر قمػ بلً منػذ بدا ػم الثممن ن ػمت ,إذ انخفػض

عػدد أعضػم مجػملس اإلدارة الػذ ف تع ػنيـ الحكومػم فػ  188شػركم ,مػف  1222عضػواً عػمـ1979

إلػ

 937عضػواً عػمـ .1990لكػف مػ انخفػمض ىػذا العػدد تعػززت الم ػوؿ إلػ

الوظػمئؼ كمكمفػ ت فػ
عػمم

1990-1988عمػ

مقمبػؿ دعػػـ س مسػ

فػ

تخصػ صىػذه

م اركػز (مػػؤتمرات) األحػزاب .ففػ الفتػرةبػ ف

سػب ؿ المثػمؿ ,تػـ تع ػ ف أكثػر مػف  500عضػو مجمػس إدارة ,,كػمف

مرقػب الدولػم ,1991,رقػـ,41
ب ػنيـ 300عضػو نتمػوف إلػ أحػد م اركػز األحػزاب الس مسػ م( .تقر ػر ا
ص )613-595

وفػ عػمـ 1990كػمف مػم ال قػؿ عػف 800عضػو مػف أعضػم مركػز حػزب الم كػود شػغموف
وظػمئؼ ذاتمسػؤول م تنف ذ ػم فػ خدمػم الدولػم( .تقر ػر م ارقػب الدولػم ,1993,رقػـ ,43ص744-
 )732

اقتصػمد سػوؽ ,وىػذه

وممػمسػبؽنػرى:أف االقتصػمد اإلسػرائ م مػر بعمم ػمخصخصػم وتح ّػوؿ إلػ
العمم م ال تجري بثبمت ,لكنيم سمحم صراعب ف الرابح ف منيم والمتضرر ف .لذلؾ فإف التحػوالت ل سػت
نيمئ ػم وىنػمؾ مجػمؿلتراجعيػم ,لكػف الميػـ أف ىنػمؾ قػوى اقتصػمد م تسػتط

مممرسػمالضػغوط عمػ

السػمطملحثيػم عمػ اتخػمذ قػ اررات س مسػ م فػ اتجمىػمت مع نػم ,وأف ى منػم ىػذه السػمطم عمػ النشػمط

بل بػ ف المصػملح
ال ,وأفىنػمؾ تػداخ ً
االقتصمدي لـ تعد مطمقم .وىذا عن إمكمف أف كوف التأث ر متبػمد ً

االقتصػمد م والقػرار الس مسػ  ,األمػر الػذي مػنح فرصػممقم ضػم قػوى محم ػم فػ حػمؿ بمػورة أي قػرار
س مس  .

تحػػموؿالمؤسسػػمتاإلس ػرائ م متخف ػػؼانعكمسػػمتاألزمػػمتاالقتصػػمد م,عػػفطر ػػؽتخص ػ ص

حػ ػوال %3م ػػفإجم ػػمل دخمي ػػمالق ػػوم لمبح ػػثالعممػ ػ م ػػفأج ػػؿدفػ ػ عمم ػػمالتنم ػػموالوص ػػوؿإلػ ػ 
معدالترفمى معمل مإلبقم عوامؿالجذبلميمجر ف يودمحتمم ف.

عملمػػممػػفكػػؿ
وقػػدأدىىػػذااالىتمػػمـإل ػ ارتفػػمعنسػػبمالعممػػم ف ػ إس ػرائ ؿلتصػػؿإل ػ ً 45

1000مسػػتوطف,والبلفػػتلمنظػػرأفح ػوال %33مػػفمجمػػوعالطمقػػمالبشػػر ماإلس ػرائ م متعمػػؿف ػ 
مجمؿالبحثالعمم ,مم عززإمكمن متتحسفاألدا بعدفتراتانعداـاألمف.
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إضمفمإل تخص صنسبكب رةمػفبنػوداإلنفػمؽفػ الموازنػمتاإلسػرائ م مالسػنو ملقطمعػمتالصػحم
والتعم ـوالبحثالعممػ ,إلػ جمنػباالسػتفمدةمػفالمسػمعداتاألم رك ػماالقتصػمد مالتػ تصػؿق متيػم

إل نحو1.2مم مردوالرأم رك سنو مإل الحدمفبعضاألزممتاالقتصمد موخمصمالتضخـ.

المطمب الثاني
محددات سياسية
إفالحػػد ثعػػفنظر ػػمد ارسػػمالس مسػػمالخمرج ػػم عبػػرعػػفمػػدىالتقػػدـالتػ أحرزتػػوالس مسػػم

الخمرج ػػمكحقػػؿمعرف ػ لػػوموضػػوعوومنمىجػػو,والق ػوان فالت ػ تحكمػػو.فقػػداقتػػرفتطػػورد ارسػػمىػػذه
الظ ػػمىرةبتط ػػورد ارس ػػمالك ػػؿال ػػذي مث ػػؿالعبلق ػػمتالدول ػػم,فق ػػدعرف ػػتالس مس ػػمالخمرج ػػمتطػػػورات

وتحوالتكب رةعم مختمؼمستو متيمالمعرف موكذلؾالمنيج م .
حمولػػتنظر ػػمتالس مسػػمالخمرج ػػمبمسػػتمرارشػػرحوتفسػ رالتغ ػراتفػ مسػػمرسػػموؾدولػػمتجػػمهدولػػم

أخرى,محمولمتقد ـأطرنظر ممتكممممومقبولػملفيػـسػموؾالػدوؿ,لكػفالمنظػر ففػ ىػذاالصػددلػـ
بوقمرة:2003,بدوف) 
تفقواعم طرحموحدلتحد دالمتغ راتالمحددةوالمفسرةلسموؾالدوؿ (.

اسػػتطمعتالصػػي ون مأفتسػػخرالػػد فلخدمػػمأغ ارضػػيمالس مس ػ م,وتمثػػؿذلػػؾب ػربطال يػػوديوجػػدان مً

بفمسػػط ف,وتكػػر سمبػػدأس ػ مدتوعم ػ األمػػـعم ػ اعتبػػمرأفذلػػؾوعػػدإلي ػ البػػدمػػفتحق قػػو.وقػػد
حمولػػتأفتجعػػؿمػػفحػػروب(إس ػرائ ؿ)حػػروبمقدسػػم؛ألفالػػربىػػوالػػذي قودىػػم,وف ػ ذلػػؾ قػػوؿ
موش ػ وجػػور فحمخػػمـالج ػ شاإلس ػرائ م أثنػػم حػػربعػػمـ“:1967إفحػػروب(إس ػرائ ؿ)الػػثبلثم ػ 

الع ػ ػػربفػ ػ ػ س ػ ػػنوات,1967,1956,1948إنم ػ ػػمىػ ػ ػ ح ػ ػػروبمقدس ػ ػػم,إذدارتأوالى ػ ػػملتحر ػ ػػر
(إسرائ ؿ),وقممتالثمن ملتثب تأركمفالدولم,أمػمالحػربالثملثػمفكمنػتلتحق ػؽكممػمتأنب ػم إسػرائ ؿ,

ومفأجؿتحر روتثب توتحق ؽأمف(إسرائ ؿ) نؤمربملقتمؿ(.عكملمشؤوفاإلسرائ م م )2016/7/1,

وذلؾمفخبلؿمم م  :
 .1النظام السياسي اإلسرائيمي وصنع القرار
تع ش(إسرائ ؿ)ف الوقتالحمل ف مرحممانتظمرقدتطػوؿ,وىػ تترقػبخبلليػممػمسػتؤوؿ

إل واألوضمعف كؿمػفمصػروسػور م,ومػمستسػفرعنػوالمفموضػمتمػ الفمسػط ن فالتػ اسػتؤنفت
برعم ػػمالوال ػػمتالمتحػػدة.وف ػ جم ػػ ىػػذهالمحػػمورالحػػتمؤشػػراتإلػػ أفالس مسػػمالخمرج ػػمالتػ ػ 

تنتيجيػػمحكوم ػػمبن ػػمم فنتن ػػمىوتح ػػموؿأفت ارعػ ػ مصػػملح(إسػ ػرائ ؿ)الخمص ػػمإقم م ػ ػمً,األم ػػرال ػػذي

وضػػعيمأح من ػمًف ػ تنػػمقضظػػمىرم ػ مصػػملحالوال ػػمتالمتحػػدةوفق ػمًلمقمربػػمالس مسػػمالخمرج ػػمالت ػ 
تنتيجيػػمإدارةالػرئ سبػػمراؾأوبممػػم.ومػػم مكػػفمبلحظتػػوىػػوأفالمواقػػؼاإلس ػرائ م مالرسػػم مإ از ىػػذه
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المحمورالثبلثم,وا از كؿمحورمنيمعم حدة,تع دإل حدبع ػدإنتػمجالس مسػمالتقم د ػمالمسػتيمكم,
طرحػػتمػ ػ ار ًاروتكػػ ار ًارمن ػػذانػػدالعالح ارك ػػمتالعرب ػػم,وخصوصػ ػًممقول ػػمأف
عبػػرإع ػػمدةإنتػػمجمقػ ػوالت ُ

(إس ػرائ ؿ)ال مكنيػػمإالّأفتعتمػػدعم ػ نفسػػيملصػ ّػدالمخػػمطرالمحدقػػمبيػػم,وال جػػوزليػػمف ػ كػػؿمػػم
تعمػػؽبحمم ػػممصػػملحيموالحفػػمظعمػ أمنيػػمأفتعػ ّػوؿعم ػ أحػػدحت ػ لػػوكػػمفحم فيػػماألقػػرب,وذلػػؾ

بموازاةالتشد دعم أفىذااالعتممدعمػ الػنفس سػتمزـز ػمدةقػوةالجػ شاإلسػرائ م وأذرعػوالمتعػددة,

وعدـتقو ضالسمـاألىم (.شمحت:2013,ص(271

وتسػػمرع(إسػرائ ؿ)بس مسػػتيمإلػ وضػ العراق ػػؿوالمتمىػػمت,وافتعػػمؿاألعػػذارلكػ تحػػبطمسػػمرالعػػرب
والفمسػػط ن فلتحق ػػؽالسػػبلـالشػػممؿوالعػػمدؿ,وف ػ الوقػػتذاتػػوتض ػ إمكمنمتيػػماإلعبلم ػػموالعسػػكر م
إلحبػ ػػمطنيػ ػػوضأ ػ ػػمقػ ػػوةعسػ ػػكر معرب ػ ػػم,األمػ ػػرالػ ػػذيمػ ػػفشػ ػػأنوأف شػ ػػحذاليمػ ػػـلتغ ػ ػػرالخ ػ ػػمر

الوىوخ مرالسبلـإلػ خ ػمرأوخ ػمراتأخػريقػدتمثػؿمنعطػؼخط ػر
االسترات ج العرب الوح د,أ َ
بملفعؿعم (إسرائ ؿ)( .موس  (2017/5/19,

المكونػػممػػفعصػػمبمتإرىمب ػػمأصػػبحتقػػوةضػػمربمتتبلعػػببمص ػ رثبلثممئ ػػم
إفس مسػػم(إسػػرائ ؿ) ّ
مم ػوفمػفالبشػػربكػؿمقومػػمتيـالتمر خ ػموالممد ػػم؛فيػ تتوسػ ,وتُرىػػب,وتبتػز,بحمم ػػمودعػـمطمػػؽ

مػفالحمفػػم الضػػممن ففرضػمًلؤلمػفواالسػػتقرارفػ المنطقػػموىػػذامػفأغػػربالمتنمقضػػمتالتػ  ع شػػيم
العربف غ مباسترات ج متحػددبوصػممتوجيػمتيـ,وتػدليـإلػ نقطػمالنيم ػمفػ طر ػؽالسػرابالػذي

ُرسـليـمفالحمفم ؟ 

)(http://www.al-madina.com/article/133438/

وتش ر األبحمث الكث رة بشأف النظمـ الس مس ف )إسرائ ؿ) إلػ أف تحػوالً عم قػمً وأسمسػ مً حػدث

منذ عمـ ,1967و تفؽ عم ثبلث خصمئص تم ز بيم النظمـ حت حربعمـ1967كمم م  :

 -1كػمف ىنػمؾ توافػؽ بػ ف النظػمـ الس مسػ وطر قػم أدائػو لوظمئفػو ,أي أف العبلقػم ب نيمػمكمنػت
واضحم ووظ ف م.

 -2أثبػت ىػذا النظػمـ قػدرة عمل ػم عمػ ق ػمدة المجتمػ ضػمنت اسػتق ارره وح و تػو فػ التغمػب عمػ
األزممت المتتمبعم.
 -3تحم النظمـ الس مس بقدرة عمل م عم اتخمذ الق اررات الحمسمم.
استطمع النظمـ اإلسرائ م أف حمفظ عم ىذه الخصمئص ,عم الرغـ مػف الخبلفػمتالعم قػم بػ ف

مختمػؼ المعسػكرات والتكػتبلت االجتممع ػم والس مسػ م التػ تػـ تقن نيػموتوج ييػم فػ النشػمط البرلمػمن .

وقد نجـ عف ىذا التقن ف اإلجممع ال يودي اإلسرائ م عم قض ت ف:

53



 أو ًال :الغم مت العم م لمحركم الصػي ون م وىػ بنػم دولػم ذاتسػ مدة ,ووضػ مسػألم األمػف عمػرأس أولو مت سكمف الدولم ال يود م؛ 

 ثانيـاً:قواعػدوأسػمل ب العمػؿ :تطب ػؽ القواعػد الد مقراط ػم التػ أسمسػيم االنتخمبػمت عمػ أسػمسالتمث ػؿ النسػب

والحسػـ بواسػطم األغمب ػم ,وكػذلؾ مركز ػم الحكػـ .وسػمىـ فػ

ترسػ

ىػذا

اإلجمػمع وارسػم قواعػد العمػؿ المشػتركم ,انضػممـ المعمرضػم الرئ سػ م لحكػـ حػزب مبػميإلػ

االئتبلفمت الحكوم م ,وأىميم انضممـ حزب مبمـ ال سمري عمـ,1955وحركم ح ػروت ال م ن ػم
قب ؿ حربعمـ  1967وحت عمـ( .1970ح در:1998,ص (2

وضػعت الق ػمدة الس مسػ م لحػزب مبػمي ,اسػتنمداً إلػ اإلجمػمع عمػ ترت ػب األولو ػمتوأسػمل ب

العمػؿ ,األسػس التػ توجػو وتحػدد دور المؤسسػمت فػ معملجػم القضػم م المحم ػم,وكػذلؾ العبلقػم أو

الفصؿ ب ف ىذه القضم م عم النحو التمل (:ح در:1998,ص (4-3

 -1عدـ الحسـ ف االنقسمممت العم قم ب ف الفئمت المختمفم ,والتغمب عم يم بأسمل بوتأسػ س ىػذه
الترت بػمت عمػ الحمػوؿ(مخصصػم)س مسػ م مػف خػبلؿ الترت بػمت الموقتػمالوسػط والتنػمزالت

التكت م ,وخصوصمً ف قض م العبلقم ب ف الد ف والدولم.

 -2سم االنقسمممت الداخم م عف س مقيم االجتممع والثقمف واالقتصمدي ,ووضعيمف
الس مس .

د النظمـ

 -3قممػت األحػزاب الس مسػ م بػدور حمسػـ فػ المجتمػ وداخػؿ النظػمـ الس مسػ نفسػو,وذلػؾ ألف
فض الخبلفمت جرى بواسطم مفموضمت عم مستوى النخب الت تقوداألحزاب والمعسكرات.

 -4حػمفظ الحكػـ عمػ

الػرغـ مػف مركز تػو ,عمػ

التعممػؿ الػد مقراط بعػدـ التػدخؿ فػ شػؤوف

األحزاب الداخم م ,واتبمع مبدأ النسب م ف االنتخمبمت.

 -5أدى اتبػمع مبػدأ المفتػمح الحزبػ فػ توز ػ المػوارد االقتصػمد م والس مسػ م إلػ مػنحالشػرع م
لمنظمـ ,وال استق ارره .

مف الواضح أف بن م النظمـ وأسمل ب التعممؿ كمنت حمسمم فػ ضػممف اسػتق اررهومنحػو الشػرع م التخػمذ

الق اررات ,ومف الواضحأ ضمً أف دور األحزاب الس مس م كػمفحمسػممً؛ إذ أبػرز حضػورىم وبصػممتيم فػ
جم

الترت بمت الت اتفؽ عم يم ,وكمفالدور األكبػر الػذي قممػت بػو األحػزاب تمكػ ف السػمطم المركز ػم

مف اتبػمع الفصػؿ التػمـوالمطمػؽ بػ ف القضػم م الخمرج ػم والداخم ػم ,وتػدارؾ تفجػر الصػراعمت بػ ف الفئػمت

المتنمفسػم .فقػد صػودر مػف المجتمػ جم ػ القػ اررات الخمصػم بملشػؤوف الخمرج ػم,وفصػمت تمممػًم عػف

الترت بػمت الداخم ػم .بػذلؾ بق ػت ىػذه القضػم م والقػ اررات فػ

ػد نخبػمس مسػ م أمن ػم صػغ رة مػف دوف أف

كوف لتوز الميممت والمراكز ,عم أسمسالمفتمح الحزب أي أثر ف يم .
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وممم سمىـ ف احتكمر النخبم لمس مسم الخمرج م وعززقػدرتيم عمػ الق ػمدة ,ى منػم حػزب مبػمي بق ػمدة
أمػم فػ القضػم م
بػف غور ػوف ,حتػ أواسػط السػت ن مت,عمػ كػؿ القضػم م المتعمقػم بملخمرج ػم واألمػفّ .
الداخم ػم فقػد اعتػرؼالنظػمـ بػدور األحػزاب فػ مسػألم الػد ف والعبلقػمت بملجمل ػمت ال يود ػم خػمرج
(إسرائ ؿ) .وبملنسبم إل االنقسمممت اإلثن م والقوم م ,قممت األحزاب بدور ميـ ف من نشو تنظ ممت
س مسػ م عمػ أسمسػيم,إذ انػدمجت النخػب اإلثن ػم والقوم ػم فػ التنظ مػمتالقمئمػم عػف طر ػؽ شػ ار

الوال ات الذي أمكف استخدامو بسبب مركز م الدولم مف جيم,ومن الشرع م عف ىذه التنظ مػمت بمسػـ
مصمحم الدولم ,ووضعيم األمن الخمصمفجيم أُخرى(.ىرتسوغ:1986,بدوف) 

 .2تحوالت المجتمع والنظام السياسي منذ عام 1967
ل س ىنمؾ خبلؼ ب ف البمحث ف والمراقب ف ف أف )إسرائ ؿ) ,مجتمعًم ونظممًم ,اختمفتكم ًم بعد

عػمـ1967عمػم كمنػت عم ػو قبػؿ ذلػؾ .وىنػمؾ إجمػمع عمػ أف النظػمـ الس مسػ لػـ سػتط أف حػتفظ

بملصػفمت التػ م زتػو فػ الفتػرة األولػ  ,وخصوصػمً القػدرة العمل ػمعمػ ق ػمدة المجتمػ واتخػمذ القػ اررات

الحمسمم وضممف االستقرار.

كػمف ىػذا التحػوؿ فػ

صػفمت النظػمـ ,جػز اً ال تجػ أز مػف التغ ػرات التػ

مػر بيػم المجتمػ 

اإلسرائ م ف مجمالت الح مة جم عيم والت أنشأت إنسمنمً إسرائ م مً جد داً,وترك بممجتمع م جد دة فػ

الواقػ  ,إف مػف األصػح القػوؿ إف عجػز النظػمـ الس مسػ عػفالمحمفظػم عمػ قوتػو وقدرتػو كػمف بسػبب
جمػوده وتزمػت الق ػمدة الس مسػ م فػ إحػداثتحػوالت عمػ المسػتوى المؤسسػ  ,مواز ػم لمتحػوالت التػ

شيدىم المجتم  .وىذ مم سبب األزمم العم قم الت

عمن يم النظمـ,والوصػوؿ إلػ طر ػؽ مسػدود وعػدـ

القدرةعم اتخمذ الق اررات الحمسمم وضممف االستقرار .
بػدأت التحػوالت الجذر ػم فػ المجتمػ اإلسػرائ م مبمشػرة بعػد حػرب ,1967ثػـ تعمقػتوترسػخت بعػد

حػرب عػمـ .1973فقػدأثػمرت نتػمئج حػرب1967النقػمش مػف جد ػد بشػأف الغم ػمت العم ػم لمحركػم

الصي ون م وأسمل ب تحق قيم .وأصػبحىػذا النقػمش دلػ بلً عمػ غ ػمب اإلجمػمع عمػ القضػم م المصػ ر م,

أمػم عػدـ الحسػـ فتسػبب بػدوره,
األمػر الػذي أضػعؼ قػدرةالق ػمدة عمػ حسػـ مصػ ر األ ارضػ المحتمػمّ .
عزعم الثقػم بملق ػمدة لكػف الضػربم الموجعػم ليػذه الق ػمدة كمنػت حػرب 1973
بتعم ؽ عدـاالتفمؽ وبدا م ز 

عرفيم اإلسرائ م وف"بملتقص ر".تسببت ىذه الحرب بملخمؿ ف أىـ القواعد األسمس م المتفؽ عم يم
الت ّ
ف الس مسػماإلسػرائ م م ,أي الفصػؿ التػمـ بػ ف الس مسػم الخمرج ػم والشػؤوف الداخم ػم .ومػف المبلحػظأنػو
بعػد ىػذه الحػرب أصػبح جم ػ المواجيػمت العسػكر م التػ خمضػتيم إسػرائ ؿ ,وكػذلؾأسػمل ب مواجيػم

االنتفمضم الفمسط ن م ,مثمر جدؿ حمدأثّرعم غ مب اإلجممع عم الس مسم الخمرج م واألمػف فػ ثقػم
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اإلسػرائ م ف بملس مسػ فعممػم ,ومػف ىنػم ضػعؼ قػدرة الق ػمدة عمػ

حػؿ الخبلفػمت الداخم ػم وا جػمد

الترت بمتالخمصم ب نيم(.ح در:1998,ص (5-4
إف زعزعػماإلجمػمع سػمىـ فػ دمػج المواقػؼ مػف مجمػؿ القضػم م,الخمرج ػم والداخم ػم ,وعػدـ

إمكمف الفصؿ ب نيم اإلجممع عم القضم م الخمرج م ,وال س مم القض م الفمسط ن م ,ال مكػف أفنعزوىػم
إل حرب عمـ 1973فقط ,إذ ترافؽ ىذا التحوؿ م مجمؿ التطوراتالت شيدىم المجتم اإلسرائ م

فػ المجػمالت جم عيػم ,بمػم ف يػم العسػكر م والس مسػ موخصوصػمً منػذ أواسػط السػبع ن مت ,واالنقػبلب

الس مس عمـ ( .1977ح در:1998,ص(5-4

وفػػ أعق ػػمبحػػربلبن ػػمفمنتصػػؼع ػػمـ2006التػػ وصػػفتيمعنػػداشػػتعمليموز ػػرةالخمرج ػػم
ػد,وانتيػػتبيز مػػمالجػ شاإلسػرائ م 
األمر ك ػػمكونػػدال زا ار ػػسبأنيػػمتحقػػؽإقممػػمالشػػرؽاألوسػػطالجد ػ 
أم ػػمـح ػػزباهلل,وتب ػػددوى ػػـإقمم ػػمالش ػػرؽاألوس ػػطالجد ػػد,ص ػػدرالتقر ػػرالثمل ػػثوانتيػ ػ حك ػػـح ػػزب
ػمالرشػوةوالفسػمد.وفػ 
"كمد مم"قبؿأف نتيػ رئػ سالػوز ار اإلسػرائ م أ يػودأولمػرتإلػ السػجفبتيم 

أعقػػمبالعػػدوافاإلس ػرائ م عم ػ غ ػزةعػػمـ,2014صػػدرتالنسػػخمالرابعػػممػػفالتقر ػػر,ب نمػػم واجػػو
بن مم فنتن مىوف الوقتنفسوالتحق قمتمعوف قضم متتعمؽبملرشوةوالفسمد .

وكػأنيـال ممّػػوفمػفالحػػروبوال تعبػوفمػػفكتمبػمالتقػػمر ر,ولكػفالداللػػمأوالحق قػمواضػػحم

فػ جم ػ حػػروبيـخػػبلؿالخمسػ فعمم ػًمالممضػ ممنػػذحػػربعػػمـ,1967فقػػدبمغ ػوافػ ىػػذهالحػػرب
ذروةانتصمراتيـالبمىرةوالمدىشم,أممبعدذلؾأيحػروبيـالبلحقػمفػإفموشػ دا ػمفىػوالػذيالحػظ

فػ مذك ارتػػوأنيػػـبمغػوافػ عػػمـ1967ذروةقػػوتيـوقػػدرتيـعمػ القتػػمؿأوتممثػػؿىػػذهالقػػوة,وأنػػوبعػػد

ذلػػؾفػػإفقػػمنوفالطب عػػموالتػػمر ىػػوالنػػزوؿواالنحػػدارواليبػػوط.ولػػذابعػػدحػػرب1973تحػػوؿبطػػؿ
أبطمؿحػروب(إسػرائ ؿ)وأسػطورتيمإلػ حمممػمتػدعوإلػ السػبلـ,وتػرؾحػزبالعمػؿوالتحػؽبمنػمح ـ
بػ غفكػػوز رلمخمرج ػػمل صػػن السػػبلـمػ أنػػورالسػػمداتومصػػر .فمنػػذعػػمـ1967لػػـتعػػد(إسػرائ ؿ)

تنتصػرفػ الحػروبمػ األعػدا العػرب,ومػفالبلفػتأفثبلثػمًمػفالحػروباألربػ الكب ػرةالتػ قممػت

بيم,حروباإلخفمقمتمنذعمـ1973لػـتكػففػ مواجيػمالج ػوشالعرب ػمالتقم د ػمالتػ خرجػتمػف

الصػراععمم ػمًمنػػذأدائيػػماألخ ػػرعػػمـ,1973وانمػػمعمػ الت ػوال ضػػدالج ػػوشغ ػػرالتممثم ػػملحركػػم

فػ ػػتحعػ ػػمـ1982فػ ػ ػ لبنػ ػػمف,وحػ ػػزباهللعػ ػػمـ,2006وأخ ػ ػ ًارحمػ ػػمسفػػ ػ غ ػ ػزة(.ح ػ ػػدر:1998,

ص (7-6
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املبحث الاالث
حمدتاث املصاحل املشرتكت
مقدمة:
بػ ػػدأتالمصػ ػػملحالمشػ ػػتركمبػػ ػ فقط ػ ػػرو(إسػ ػ ػرائ ؿ)بعػ ػػدعقػ ػػدمػ ػػؤتمرمدر ػ ػػد()1لمسػ ػػبلـبػ ػ ػ ف

الفمسط ن فو(إسرائ ؿ)ف العمـ,1991وقبؿأف جؼحبروثمئقوبػمدرتقطػرفػو ًاربمػدجسػورالػود
والس ػػبلـمػ ػ (إسػ ػرائ ؿ)دوفأفتكم ػػؼنفس ػػيمعن ػػم االنتظ ػػمرلمتأك ػػدم ػػفأفمخرج ػػمتى ػػذاالمػػػؤتمر
ستفضػ ػ إل ػ ػ س ػػبلـحق ق ػ ػ أـال,خمصػ ػػموأفالطػػػرؼالمحتػ ػػؿمعػ ػػروؼبمراوغتػػػووتنصػ ػػمومػ ػػفأي
التزاممت.و بدوأفكؿممكمنتتحتمجوالدوحممجردذر عملميرولمنحو(إسرائ ؿ).
ىذهالجيػودالقطر ػمتوجتيػمز ػمرةرئػ سالحكومػماإلسػرائ م مالسػمبؽشػمعوفب ر ػزلمدوحػمفػ 

عػػمـ,1996والت ػ تػػـخبلليػػمتوق ػ اتفمق ػػمتب ػ الغػػمزالقطػػري(إلس ػرائ ؿ),وافتتػػمحمكتػػبتجػػمري

إس ارئ م ف الدوحم,وف الجمنبااخرإنشم بورصملمغمزالقطريف تؿأب ب.

وبفضؿىذاالػدعـالس مسػ تػـإطػبلؽعػددمػفالمشػمر التجمر ػمبػ فقطػرو(إسػرائ ؿ),ممػم
سػػمىـف ػ توط ػػدالعبلقػػمتب نيمػػم,وأصػػبحتقطػػرالدولػػماألول ػ ف ػ مجمػػسالتعػػموفالخم ج ػ الت ػ 

تعتػػرؼرسػػم مًبدولػػم(إسػرائ ؿ),وذلػػؾعػػفطر ػػؽافتتػػمحالمكتػػبالتجػػمرياإلسػرائ م األوؿفػ مجمػػس

التعػموفالخم جػ فػ الدوحػػم,بعػدز ػػمرةرئػ سالػػوز ار اإلسػرائ م شػػمعوفب ر ػزليػػمفػ العػػمـ.1996
(جر دةالر مض )2017/6/3,
وذلؾمفخبلؿمم م  :

المطمب الول
المصمحة في العالقات اإلسرائيمية القطرية
تعتبرالعبلقمتالقطر ماإلسرائ م مأخطرعبلقمتالقرفالعشر ف,وأكثرىمتنمقضػًم,ففػ الوقػت

الذيتدعـف وقطرحركمحممس,تع ّػدأكبػرشػر ؾاقتصػمديوعسػكريفػ المنطقػممػ (إسػرائ ؿ)؛إذ

إفالتمويعم حبمؿالخد عمأمربرعتف والدوحم .
ّ

()1مؤتمرمدر د:عقدف الفترةمف30أكتوبرإلػ 1نػوفمبر1991فػ مدر ػد,استضػمفتو إسػبمن م وشػمركتفػ رعم تػو الوال ػمت

المتحدة واالتحمد وكمفمحمولممفجمنبالمجتم الدول إلح م عمم ػمالسػبلـاإلسػرائ م مالفمسػط ن ممػفخػبلؿالمفموضػمت,التػ 

وسور م .
ولبنمف 
تشمؿ إسرائ ؿ والفمسط ن ف وكذلؾالبمدافالعرب م,بممف يم األردف 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%
AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_1991
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وكػػمفأم ػػرقطػػرالسػػمبؽالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمتبػػرعبمبمػػغ10مبل ػ فدوالرلفر ػػؽإس ػرائ م 
و طمػػؽعم ػ ممعبػػواسػػتمدالدوحػػم,وكشػػفتتس ػ ب ل فنػ وز ػرةالخمرج ػػمالسػػمبقمعػػفدف ػ قطػػرثبلثػػم
مبل ػ فدوالرلتمو ػػؿالحمم ػػماالنتخمب ػػملػ ػرئ سال ػػوز ار نتن ػػمىو,فضػ ػبلًع ػػفحص ػػوؿح ػػزب"إسػ ػرائ ؿ

ب تنػػم",بق ػػمدةأف غػػدورل برمػػمفحم ػػؼنتن ػػمىو,مػػفقطػػرعم ػ مبمػػغ2.5مم ػػوفدوالر.وأشػػمرتالقنػػمة
اإلسػرائ م ماألولػ فػ تقر ػرليػم,إلػ اعتػراؼل فنػ بوجػػودصػداقمحم مػمتربطيػػمبملشػ خممػوزةوالػػدة
بلعفتأك دز مرةأم رقطرالسمبؽ(إلسرائ ؿ)عمـ2009لممرةاألولػ بعػدعػدوانيم
األم رتم ـ,فض ً
عم قطمعغزة(.جر دةالخم ج(2017/7/6,

ونشػػرتصػػح فم" ػػد عوتأحرنػػوت"اإلس ػرائ م م,مجموعػػممػػفالتقػػمر رالت ػ تش ػ رإل ػ دالئػػؿ

قو ػػمإل ػ عبلقػػمقطػػر(بإس ػرائ ؿ),مثػػؿوصػػوؿحجػػـالتبػػمدؿالتجػػمريب ػ فتػػؿأب ػػبوالدوحػػمإل ػ 7
مم ػػمراتدوالرف ػ ,2015و%75مػػفتصػػد ر(إس ػرائ ؿ)لممعػػداتالعسػػكر موااالتتسػػتحوذعم ػػو
قطػػر,وموافقػػموز ػػرالس ػ محماإلسػػرائ م بػػمر ؼل فػ ػ ف,عمػػ إحضػػمرمرضػػ مػػفقطػػرلمعػػبلجفػػ 

(إسرائ ؿ)ف تموز( ول و),2017فضبلًعفأفالز مرةالت قمـبيموفدنػمديبرشػمونماإلسػبمن إلػ 
(إسػرائ ؿ)عػػمـ2013الػػذيترعػػمهشػػركمقطػػرلبلسػػتثممر,جػػم تبعػػدموافقػػمأم ػػرقطػػر,وحمدثػػمنقػػؿ
 60يود ًمعبرالخطوطالجو مالقطر ممفال مفإل (إسرائ ؿ),عبرالدوحمف عمم مأشػرفتعم يػم

بلعػػفوجػػودسػ مرةمػفنػػوع"فػػورد"تحمػػؿأرقػػمـقطػػرفػ الحػ الدبموممسػ فػ تػػؿأب ػػب.
تػؿأب ػػب,فضػ ً

(ال وـالسمب  http://www.youm7.com/2987054)2016 04:31:

وف ػ عػػمـ2008زارتوز ػرةالخمرج ػػماإلس ػرائ م مآنػػذاؾتس ػ ف ل فن ػ الدوحػػم,لممشػػمركمف ػ 

أعممؿمنتدىالدوحملمد مقراط مالػذيعقػدبرعم ػمأم ػرقطػرحمػدبػفخم فػمآؿثػمن وبمشػمركمأكثػر
مػػف600شخص ػ محكوم ػػموبرلممن ػػموأكمد م ػػموصػػحف مورجػػمؿأعمػػمؿومنػػدوب منظمػػمتمػػفكمفػػم
دوؿالعملـ.وبحسبموق و ازرةالخمرج ماإلسرائ م مفػإفل فنػ اسػتغمتفرصػمحضػورىمىػذاالمنتػدى,
وقممػتبػػإج ار عػدةلقػػم اتمػ المسػؤول ف,وقممػػتبز ػػمرةعػدةأمػػمكففػ العمصػممالقطر ػػم(الدوحػػم),

وكذلؾقممتبإلقم محمضراتأممـطبلبمفمؤسسمتأكمد م مدول م.

)(http://arabrim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=255

إفالسػػببالرئ س ػ النتفػػمخالػػدورالقطػػري عػػودإل ػ الػػدورالمنػػمطبيػػمكصػػندوؽبر ػػدسػػر 

نش طلخدممالك مفاإلسرائ م ,فملػدورالػذيلعبتػوقطػرفػ تشػج العد ػدمػفالػدوؿالعرب ػموالسػ مم
ػموأمن ػػمس ػ ًار,ولكػػف
دوؿالمغػػربالعرب ػ عم ػ االنفتػػمحتجػػمه(إس ػرائ ؿ)تحػػتعنػػمو فاقتصػػمد معمن ػ 
مر ك ػػم,لتق ػ ـأحػػدىأقػػوىالعبلقػػمتاإلس ػرائ م مم ػ دولػػم
قطػػردخمػػتمػػفبػػمبالقواعػػدالعسػػكر ماأل 

عرب ػػم,ح ػػثانبػػرىحكػػمـقطػػربمتجػػمهعبلقػػممفتوحػػممػ الك ػػمفاإلسػرائ م عمػ كػػؿالمسػػتو متمػػف
االقتصمدإل األمف,فػمألدوارالسػر م.إفالتػوتراتالتػ شػيدتيمالعبلقػمتالمصػر مالقطر ػمترجػ إلػ 
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الضغوطالت ممرستيممصرعم قطرلكػبحجمػمحعبلقمتيػمالمتسػمرعمبمتجػمه(إسػرائ ؿ),بسػببقمػؽ
القػػمىرةعم ػ مكمنتيػػماإلقم م ػػممػػفالنمح ػػمالس مس ػ م,وخوف ػًممػػفأفتفػػوزالدوحػػمبصػػفقمتور ػػدالغػػمز

(إلسػرائ ؿ)التػ كمنػػتومػػم ازلػػتتث ػػرالكث ػػرمػػفالجػػداؿفػ األوسػػمطالس مسػ مواالقتصػػمد موالشػػعب م

أ ضمً(.شراب:2014,ص )54

إفقطػػرى ػ الت ػ أقمم ػتعبلقػػمتب ػ ف(إس ػرائ ؿ)وى ئػػمتومؤسسػػمتوشػػركمتط ػرافعرب ػػم

عػػمـ,1994لتخف ػػؼالق ػػودالمفروضػػمعم ػ المسػػمفر فوالبضػػمئ القمدمػػممػػف(إسػػرائ ؿ)إل ػ الػػدوؿ

العرب معقبإعبلفمجمسالتعموفالخم ج وقؼالمقمطعماالقتصػمد مغ ػرالمبمشػرةالمفروضػمعمػ 

الشػػركمتالعمممػػمف ػ األ ارض ػ الفمسػػط ن مالمحتمػػم.وسػػرعمفمػػمعػػمدتالعبلقػػمب ػ فالطػػرف فعنػػدمم
توسطتقطرب فحركمحممسو(إسرائ ؿ)لوقؼإطبلؽالنمرعمـ.2008وأکدتقطرمتمنمالعبلقػم

ب فالبمد ف,وانفتمحقطرعمػا(إسػرائ ؿ)أکثػرمػفغ رىػم,وأنػوالاعتػراضعمػ رفػ العمػـاإلسػرائ م 
ف الدوحم .وكمفحجـالتبمدالتالتجمر مبػ ف(إسػرائ ؿ)وقطػرضػئ بلًووفقػمًلػدائرةاإلحصػم المركز ػم
ف ػ (إس ػرائ ؿ),إذبمغػػتق مػػمالصػػمدراتاإلس ػرائ م مإل ػ قطػػرنحػػو()265.000دوالرأمر ك ػ عػػمـ
(.2013جيمزاإلحصم اإلسرائ م ,الموق الرسم ),بعدأفكمنت()589.000دوالرأمر كػ عػمـ

,2008وبمغػ ػػتق مػ ػػموارداتيػ ػػممػ ػػفقطػ ػػر()353.000دوالرأمر ك ػ ػ عػ ػػمـ,2013بعػ ػػدأفکمنػ ػػت

()2.141.000دوالرأمر ك ػ ػ ػ عػ ػ ػػمـ .2008وتتضػ ػ ػػمفالصػ ػ ػػمدراتاإلس ػ ػ ػرائ م مإلػ ػ ػػاقطػ ػ ػػرااالت,
ومعػػداتالكمب ػػوتر,والتجي ػزاتالطب ػػم,ف ػ ح ػ فكمنػػتمعظػػـوارداتيػػممػػفقطػػرتتػػألؼمػػفالم ػواد

الببلست ك م(.القطمرنم )2012,

ولكػػفالمص ػػملحىنػػمتختم ػػؼ,ففػػ ع ػػمـ2010قػػدمتقط ػػرطمبػػمًمػ ػرت فالسػػتعمدةالعبلق ػػمت

التجمر ممػ (إسػرائ ؿ),والسػممحبإعػمدةالبعثػماإلسػرائ م مفػ الدوحػمبشػرطأفتسػمح(إسػرائ ؿ)لقطػر

بأرسػػمؿمػوادالبنػػم واألم ػواؿإلػ قطػػمعغػزة,لممسػػمعدةفػ إعػػمدةتأى ػػؿالبن ػػمالتحت ػػم,عمػ أفتقػػوـ
(إسػ ػرائ ؿ)بإص ػػدارب ػػمفعمنػ ػ تع ػػربف ػػوع ػػفتق ػػد رىمل ػػدورقط ػػر,واالعتػ ػراؼبمكمنتي ػػمفػ ػ الش ػػرؽ

األوسط,األمرالذيرفضتو(إسرائ ؿ),ح ثرأتأنو مكفاستخداـاإلمداداتالقطر ممفقبػؿحركػم
حممسلبنم عتمدىممفجد د,وتعز زقوتيمإلطبلؽصوار عمػ المػدفوالبمػداتاإلسػرائ م م,وكػذلؾ
التر ػػد(إسػ ػرائ ؿ)أفتت ػػورطفػ ػ المنمفس ػػمبػ ػ فقطػػػرومص ػػرعمػ ػ مكمنت يم ػػمفػ ػ الش ػػرؽاألوسػػػط.

(القطمرنم )2012,

أفىنػػمؾعبلقػػمتعسػػكر مت ػربطب ػ فإس ػرائ ؿوقطػػر,ح ػػثتسػػتوردو ازرةال ػدفمعالقطر ػػممػػفنظ رتيػػم
اإلسػ ػرائ م مقطػ ػ غ ػػمرمع ػػداتيمالعس ػػكر ملس ػػبلحالمش ػػمة,بمإلض ػػمفمإلػ ػ أجيػ ػزةالرؤ ػػمالم م ػػممث ػػؿ

الكػػمم راتوغ رىػػم,مش ػ رةإل ػ أف%75مػػفتصػػد رإس ػرائ ؿلممعػػداتوااالتتسػػتحوذعم ػػوقطػػر,
عم جمنبآخػركشػفتصػح فم"كمكمسػت"االقتصػمد ماإلسػرائ م مالمقربػممػفحكومػمبن ػمم فنتن ػمىو
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النقمبعفز مرةقمـبيمأحدأم ار العمئممالمملكػمفػ قطػروىػوخم فػمآؿثػمن بتكم ػؼمػفأم ػردولػم
قطرالسمبؽخم فمبفحمدآؿثمن أم ردولمقطرالسمبؽ,ف نػوفمبر2013مػفأجػؿالتوق ػ عمػ 

عدةاتفمق متف مقدمتيمالتكنولوج مالحد ثمأو"اليميت ؾ" .

وك ػػمفأم ػػردول ػػمقط ػػرالس ػػمبؽخم ف ػػمب ػػفحم ػػدآؿث ػػمن ق ػػدزارإسػ ػرائ ؿألوؿمػ ػرةفػ ػ ع ػػمـ
,2009والتقػ ػ خ ػػبلؿالز ػػمرةب ػػوز رةالخمرج ػػماإلسػ ػرائ م موقتي ػػمتسػ ػ ب ل فنػ ػ ورئػ ػ سال ػػوز ار إ ي ػػود
أولمػػرت,وجػػم تالز ػػمرةعقػػبالحػػربالت ػ شػػنتيمإس ػرائ ؿعم ػ قطػػمعغ ػزةالت ػ أطمػػؽعم يػػمعمم ػػم
"الرصػػمصالمصػػبوب",كمػػمسػػمحتقطػػربرفػ العمػػـاإلسػرائ م خػػبلؿمشػػمركمفر ػػؽإسػرائ ؿبمسػػمبقم

البطول ػػمالدول ػػملمكػ ػرةالط ػػمئرةالش ػػمطئ مبملدوح ػػم,وال ػػذيأجر ػػتالع ػػمـالممضػ ػ ,لتك ػػوفالدوح ػػمأوؿ
عمصممخم ج م رف عم يمالعمـاإلسرائ م (.صح فمال وـالسمب  (2017/5/29,

المطمب الثاني
عالقات اقتصادية خفية بين الدوحة و(إسرائيل)
ف أواخرعمـ,2016نشرتصح فم" ػد عوتأحرونػوت"اإلسػرائ م مفػ ممحقيػماالقتصػمدي
تفمصػ ؿالعبلقػػمتاالقتصػػمد مالتػ تػربطالدوحػػموتػػؿأب ػػب,وكشػػفتالنقػػمبعػػفأف(إسػرائ ؿ)تصػػدر

لقطػػرمعػػداتخمصػػمبملصػػنمعمالعسػػكر م,و مثػػؿذلػػؾ%75مػػفإجمػػمل التصػػد رلمدوحػػم,و%20
متعمؽبملممك نمتوالمعداتمفأنواعمختمفم .

وأوضػػحتأفحجػػـالتبػػمدؿالتجػػمريب ػ فقطػػرو(إس ػرائ ؿ)بمػػغف ػ عػػمـ2010ح ػوال 2.8

مبل ػ ػ فدوالر,طبقػ ػًملب من ػػمترس ػػم مص ػػمدرةع ػػفمكت ػػبالتصػػػد راإلسػ ػرائ م ,وأك ػػدتأفالعبلق ػػمت

التجمر مب فالبمد فتتـبشكؿغ رمبمشرعبردولمثملثمى ترك موقبػرص,ح ػثإف(إسػرائ ؿ)تب ػ 
لقطػػرالممك نػػمتوالمعػػداتالتكنولوج ػػم,ب نمػػمتسػػتوردتػػؿأب ػػبالم ػوادالخػػمـلكونيػػمدولػػوغن ػػمبػػملنفط

وخمصمالببلست ؾالذي عدمحوراست رادتؿأب ب,وذلؾعم النحوالتمل  :
 .1سياحة إسرائيمية في قطر

األسػرةالحمكمػػمفػ قطػػرتسػػمحلمسػ محاإلسػرائ م فبز مرتيػػم,وتفػػتحليػػـالفنػػمدؽلتكػػوفالدولػػم

الخم ج مالوح دةف شبوالجز رةالعرب ػمالتػ تفعػؿذلػؾ,وقػداعترفػت(إسػرائ ؿ)بمحتضػمفأم ػرقطػر

تم ػ ـبػػفحمػػدآؿثػػمن لمس ػ محاإلس ػرائ م ف,و سػػمحليػػـبز ػػمرةقطػػروالق ػػمـبز ػػمراتمتتمبعػػملمدوحػػم,
وأعم ػػفمكت ػػبمكمفح ػػماإلرى ػػمبالت ػػمب لمكت ػػبرئػ ػ سال ػػوز ار اإلسػ ػرائ م نتن ػػمىوأن ػػو طمل ػػبرعم ػػمه

الموجػ ػ ود ففػ ػ قط ػػرال ػػذ ف قوم ػػوفب ػػملتنزهبت ػػوخ الح ػػذرالش ػػد دخشػ ػ متعرض ػػيـألذىأوىجم ػػمت
إرىمب م .
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وكمنػػتالقنػػمةالعمش ػرةاإلس ػرائ م مقػػدكشػػفتف ػ تقر ػػرمصػػورليػػمعػػفالعبلقػػمتالوط ػػدةب ػ ف
الدوحػػموتػػؿأب ػػبلدرجػػمأفل ئػػورد ػػمفحف ػػدوز ػػرالػػدفمعاإلس ػرائ م األسػػبؽموش ػ د ػػمفالػػذىقػػمد

حربالعمـ1967ضدالدوؿالعرب م,قمـبز مراتمتتمل ملمدوحمبرفقمحسنم إسرائ م م .

كمػمتغػزؿاإلعػبلـاإلسػرائ م فػ الخطػوطالجو ػمالقطر ػػم,وأعػدتاإلذاعػمالعممػماإلسػرائ م م
تقر ًارصوت ًمعفتم زالخطوطالجو مالقطر ػم,ومػدىالتطػورالػذىتشػيدهالشػركمفػ عصػراألم ػر
تم ـبفحمد(.جمعم )2017/5/16,

 .2شركات إسرائيمية في قطر
بحسباإلعبلـاإلسرائ م  وجدداخؿقطرالعد دمفالشركمتاألمن ماإلسػرائ م مالتػ تحمػ 
آبػػمرالػػنفط,ىػػذاإل ػ جمنػػبق ػػمـالدوحػػمبػػدف مبمػػغ2مم ػػمردوالرلشػػركمتإس ػرائ م ملتػػأم فمونػػد مؿ
كػػأسالعػػملـ2022الػػذيمػػفالمقػػررأفتستض ػ فوالدوحػػم,ومػػفب ػ فىػػذاالشػػركمتشػػركم"ر سػػكو"

اإلسرائ م موىنمؾشركمتإسرائ م معد دةتستثمرف قطر,ووفقػمًلموقػ NRGاإلسػرائ م ,فػإفىنػمؾ
شركمتدع "مئػوال"لبلسػتثممروىػ شػركمممسػون ماألصػؿبتمو ػؿمجموعػممػفالمسػتثمر فالقطػر ف

الجنسػ متسػػمىـف ػ بنػػم المسػػتوطنمتاإلس ػرائ م م,مض ػ فمأنػػوتوجػػدأ ض ػمًمؤسسػػمتتجمر ػػمإس ػرائ م م
بوجوقطري,مثؿشركم"خومشك "و"قطرالقمبضم"و"داراألز م اإل طمل م" .

 .3تعاون إعالمي قطري إسرائيمي
قػػمؿ"ل ئػػوربػػفدور"المتحػػدثالرسػػم السػػمبؽبمسػػـالخمرج ػػماإلس ػرائ م م,بػػأفىنػػمؾتعمون ػمً

إعبلم مًميممًب ف(إسرائ ؿ)وقطر,وىومم تمثؿفػ قنػمةالجز ػرةالتػ تستضػ ؼ"ل ئػور"أوغ ػرهمػف
الدبموممس فااخر فعبرشمشمتيم,بمإلضمفمإل األمواؿالقطر مالتػ دعمػتحمػبلتنتن ػمىورئػ س

الحكومماإلسرائ م م,كممكشفتمنمفستول فن زع ممحزبالحركم(.جمعم )2017/5/16,

مموأففكػرة
قػػوؿجػػمؾمػػمريبورج ػػوأفالعبلقػػمالقطر ػػماالسػرائ م مامتػػدتالػ التعػػموفاالعبلمػ سػ 

إطػػبلؽقن ػػمةالجز ػ ػرةعمػػؿتنف ػػذىماالخ ػػو فد ف ػػدوجػػمففر ػػدممفوىمػػم يود ػػمففرنسػ ػ مفمػػفخ ػػبلؿ
اعضم ف لجنمالشؤوفالعممماالمر ك ماالسػرائ م مالمعروفػم(بمال بػمؾ)وقػدأعجػبام ػرقطػراألب

الروحػ لممقمومػػمآنػػذاؾبػػملفكرةالجينم ػػموتبنمىػػملمػػمليػػممػػفدورفػ االنفتػػمحوالتعػػموفاالعبلمػ مػ 

الجميوراالسرائ م فكمنتىذهالجز رةتستض ؼالقمدةاالسػرائ م فل بػررواجػرائميـبحػؽشػعبنمتحػت
الرياالخر.نعـىذهقطرراع مالمقمومم(.األ وب  )2017/6/10,
شعمرالريو أ
أ

 .4منح لمطالب اإلسرائيميين وتمويل مشاريع إسرائيمية
قمؿ"شملوـفرو ند"المستشمرالقمنون اإلسرائ م :إفالش خم"موزة"والدةاألم ػرالقطػري,تقػدـ

منحًمممل ملمطبلبالذ ف حممػوفالجنسػ ماإلسػرائ م م,كمػمأنيػمتػدف بمشػمر ضػخممومتنوعػمداخػؿ
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(إسرائ ؿ)تصؿق متيمإل المبل فمفالدوالرات,بمإلضمفمإل المػنحالممل ػمالتػ تقػدـإلػ منظمػمت
اجتممع مإسرائ م م,ومنيممؤسسم"ت دأر سوف"(.المطعن  )2017/7/6,
وقمؿرئ سالطمقـالدبموممس السمبؽف سفمرةتؿأب بلدىالدوحػمالسػف ر"إ مػ اب ػدر",إنػو

نبغ عم (إسرائ ؿ)انتيمزالفرصمف قط العد دمفالدوؿالعرب معبلقمتيمم قطرمفأجػؿبنػم 
عبلقمتدبموممس مقو مم قطر,مض فًمأفىذاس كوفمف دًاف مم تعمؽبػملممؼالفمسػط ن  .وأضػمؼ
"اب ػػدر"ف ػ تصػػر حمتخمصػػملصػػح فم"معػػمر ؼ"اإلسػرائ م م,أنػػوال سػػتط أحػػدأف نكػػرالعبلقػػمت

القو ػػمب ػ فحركػػمحمػػمسوقطػػرالت ػ تموليػػموتػػدف ليػػمالمرتبػػمت,وف ػ حملػػمق ػػمـعبلقػػمتدبموممس ػ م
ػأالاتعػػرضأمػػف(إسػرائ ؿ)لمخطػػر.
كمممػػمبػ فقطػػرو(إسػرائ ؿ)فإنيػػمسػػتممرسضػػغوطمًعمػ حمػػمسبػ 
(صح فمال وـالسمب  (2017/6/5,

وجدف تمر العبلقمتب فالدولت فربػطسػبب مبمشػربػ فصػعودالشػ حمػدبػفخم فػمآؿ

ثمن أم رقطرإل سدةالحكـ,وتسر نموالعبلقمتب فقطرو(إسػرائ ؿ).فسػمرعاالم ػرالجد ػدإلػ 
توط ػدعبلقػػمتبػبلدهمػ الوال ػػمتالمتحػدةعبػػرتوق ػ اتفمق ػػمدفػػمعمشػترؾمعيػػم,والسػممحليػمبإقممػػم

قواعػدعسػػكر مأمر ك ػػمفػ قطػػر,األمػػرالػػذيوفػرحمم ػػمأمر ك ػػملئلمػػمرةفػ مواجيػػمأيضػػغوطقػػد
تتعرضليممفجمنبالكبمرالمح ط فبيمالس ممإ رافوالسعود م.كمػمأفإقبػمؿقطػرعمػ التطب ػ 
م (إسرائ ؿ),وتصػد رالغػمزإل يػمتحد ػداً,كػمف سػتيدؼالتػرو جعملم ػمًلمحقػؿالشػممل الموجػودفػ 

قطروالذي وصؼبأنوأكبرحقػؿلمغػمزالطب عػ فػ العػملـ,و قػدرحجػـالغػمزالموجػودف ػوبمػم ز ػد

عم ػ 25تر م ػػوفمتػػرمكعػػب .ول ػوالالمسػػمعدةالت ػ حظ ػ بيػػممػػفمسػػئول فكبػػمرف ػ قصػػراألم ػػر
وو ازرةالخمرج مالقطر موشركمتقطر مرئ س ملمػمتطػورتالعبلقػمتبيػذاالشػكؿ.و قػوؿسػمم ر ف ػؿ

أوؿمنسؽلمعبلقمتالقطر ػماالسػرائ م م:عممػتخػزائفقطػرالممتمئػموعز مػمقمدتيػمعمػ تحو ميػمإلػ 
العػ ػػبميػ ػػـفػ ػ ػ منطق ػ ػػمالشػ ػػرؽاألوس ػ ػػط,بمػ ػػم تع ػ ػػدىأبعمدىػ ػػمالجغراف ػ ػػموحجػ ػػـسػ ػػكمنيم(.جر ػ ػػدة

االىراـ)2016/11/5 ,
إفالش

الرئ س لعمػوشػأفدولػمقطػر عػودإلػ الػدورالػذيتمعبػوكجسػرمعمػؽب نيػموبػ ف

(إسرائ ؿ),وىذاوقدلعبتقطردو اًرفػ دعػوةالكث ػرمػفالػدوؿالعرب ػمإلػ فػتحالعبلقػمتتجػمهالدولػم
اإلس ػرائ م متحػػتمسػػم متتجمر ػػمعمن ػػموسػػر م.اعتػػرؼ"ال ئػػوربػػفدورب"المتحػػدثالرسػػم بمس ػػـ
الخمرج ماإلسرائ م مأفىنمؾتعمونًمإعبلم ًمميمًمب ف(إسرائ ؿ)وقطر,وىومم تمثػؿفػ قنػمةالجز ػرة

التػ تستضػ ؼل ئػػورأوغ ػرهمػػفالدبموممسػ فااخػر فعبػػرشمشػػمتيم,بمإلضػمفمإلػ تقػػد ـالخمرج ػػم
اإلسػرائ م مالتعػػموفالػػبلزـالػػذىترغػػبف ػػوالقنػػمةأوفر ػػؽم ارسػػم يم(بإسػرائ ؿ),مؤكػػداًأفىنػػمؾتفمىمػمً

اسػػترات ج مًواسػػعمًب ػ فالط ػرف ف,وأفىنػػمؾالكث ػػرمػػفالقضػػم مذاتاالىتمػػمـالمشػػترؾب ػ ف(إس ػرائ ؿ)
وقط ػػرفػ ػ المنطقػػػم,ومػػػفخ ػػبلؿاألعض ػػم فػ ػ منظمػػػماال بػػػمؾ-لجنػػػمالش ػػئوفالعممػػػماألمر ك ػػػم
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اإلسرائ م م-تمكنممفإقنمعأم رقطربيذااألمر,ح ثوجدف وفكرةمثمل متفتحأبػوابالعػملـالعربػ 
(إلسػرائ ؿ)عممػمبأنػػوتػـنقػؿمجموعػػممػفحػوال 60مػفال يػودمػػفالػ مفقػدوصػػمتإلػ (إسػرائ ؿ)
عبػػرالدوحػػمعمػ الخطػػوطالجو ػػمالقطر ػػم.وقػػدأجر ػػتالعمم ػػمتحػػترعم ػػمدولػػم(إسػرائ ؿ),و يػػدؼ

إلػ اسػتخراج400شػػخصمػمتبقػ مػفال يػػودمػفالػ مف.بمختصػػمرقطػرتمعػػبدورالوسػ طإلعػػمدة
العبلقمتالعرب مم (إسرائ ؿ)( .جر دةاألىراـ)2016 /11/5 ,

ة,وافكمن ػػتقػػدم ػ ػرت
ممػػمس ػػبؽنػػرى:العبلق ػػمتالقطر ػػماإلسػ ػرائ م معبلقػػمتمت ن ػػمومسػػتمر 

رداتفعػؿبمػم
بأوقمتمفالصعودواليبوط,نت جمالمتغ راتالتػ تحػ طبكػبلالطػرف فوالتػ تسػتدع ّ
تنمسبم الموقؼأوالمتغ راتالمطروحم,لكفتبقػ عبلقػمقطػرمػ (إسػرائ ؿ)عبلقػمقو ػمأسمسػيم

المصمحمالمشتركم.

ح ثممأشمرال وس موفىندرسف,زم ؿمعيدواشػنطفلس مسػمالشػرؽاالدنػ متحػدثمًلموقػ 

“ت ػػم مزأوؼإسػ ػرائ ؿ"ب ػػملقوؿ“:قط ػػردول ػػمص ػػغ رةتعػ ػ شبملمحمفظ ػػمعمػ ػ التوازن ػػمتبػ ػ فاالص ػػدقم 
واألعدا ,دوفأفتض خطًمفمصبلواضحًمب فالعدووالصد ؽ" .

)(http://almughared.com/issues/10062017-16045

 تعقيب:
إف عمم م صن القرار الس مس

ف

إسرائ ؿ تعقدت إل

حد بع د ,وأدخمت النظمـ الس مس

اإلسرائ م ف أزمم عم قم ,بعد العقد ف األول ف مند ق مـ الدولماإلسرائ م م وتتم ز ىذهالعمم م ,ف
المرحمم الحمل م ,بعدـ الوضوح والتنمقضمت وبتشمبؾ قنواتصن القرار الس مس  إضمفمإل تداخؿ
أنواع ومستو مت متعددة مف القضم مالدول مواالقم م موالعرب م الت كمنتمعزولمعفبعضيم البعض,

وكمنت مسؤول مت وصبلح متبعدـالقدرةعم اتخمذ القرارالس مس بشأنيموخصوصًم المص ر م مثؿ
التسو مالسمم مم الفمسط ن ف ,وى عبمرة عف مخمطرةال جرأصنمعالقرارالس مس عم اتخمدىم

وى عمم م صعبم ومعقدة.

كمم تب ف لنم أف ىذا التحوؿ ف مسألم صن القرار بدأ تبمور ف الوقت الذي أصبحتف و إسرائ ؿ
مضطرة إل حسـ قضم م تمس الق ـ العم م لئلسرائ م ف وتعن حسـكث ر مف األمور الت تحدد صبغم

الدولم وطب عم العبلقمت الداخم موالخمرج م ,وى أمور تـتأج ؿ حسميم فترة طو ممكمم أف أزمم صن
القرار الس مس

كمنت متبلزمم م أوؿ تقص ر ف م العدو الخمرج ف (حرب تشر ف األوؿ

)أكت وبر)  (1973والت تسببت بملتشك ؾ ف كفم ة صمنع القرارالس مس  ,لكف األزمم كمنت تتعمؽ

وتتفمقـ م مرورالوقت  ,بسبب التحوالت العم قم الت مر بيم المجتم اإلسرائ م منذ عمـ1967
حت ذلؾ ال وـ ف عمم م التسو م م الفمسط ن ف ,الت لـ  ستط احد اتخمد الق ار ارت مف قبؿ
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السمسماإلسرائ م وف أوالعسكر فلحسـالصراعالعرب اإلسرائ م  ,وممب ف األزمم الوجود مالت 
واجييمالمجتم بسببالدولم,حوؿممإفكمنتدولممدن معمممن مقمئممعم المواطنم,أـدولم

د ن مقمئممعم أسمسالتجم ال يوديوتحكميمالشر عمال يود م.و مكننمترجممالصراعواالنقسمـ

ب فالمتد ن ف  والعمممن فف مم خصقوان ف األحواؿ المدن م,ح ثتظيرس طرةكمسحم لممتد ن ف,
وذلؾمنذانتخمبمت«الكنس ت»عمـ2009عندممفمزبمل م فبأغمب تو.مممأدىإل اعتممدعددمف

القوان ف العنصر م الت تترجـ س طرة ال م ف المتد ف ف الدولم والمجتم  .مم دف "ج رالد شت نبرغ",
رئ سبرنممجإدارةالصراعمتوالمحمدثمتف جممعمبمر إ بلف,لمتصر حبػإفأكثرالنمستفمؤًالب ننم
عترؼبأفالتخمصمفالحقدوىوةالجيؿالت تفصؿالحر د ـوالعمممن ف,تحتمجإل سن فطو مم..

ونحفنعرؼأنول سىنمؾتحدأعظـمفىذا واجوإسرائ ؿواإلسرائ م فف الخمس فسنمالقمدمم,
أ اممالصراعب فاالشكنمز والسفمرد ـ؛ فيو صراعأ د ولوج طبق ب ف يودالغرب,و يودالشرؽ؛
ح ث إف االشكنمز  ىـ الطبقم العم م ف إسرائ ؿ ,الت تتمت ىذه بملغن والي منم عم المؤسسمت

الس مس مواالجتممع م,واألكثرحصوًالعم األجورالمرتفعم.وكمنتغملب محكمم الصي ون م,الذ ف
حضرواالمؤتمرالصي ون األوؿ مفاالشكنمز الذ ف عتقدبأنيـىـمفوضعوابروتوكوالتحكمم 
صي وف 

م ذلؾالوض وف خضـىذهالتحوالتداخؿالمجتم االسرائ م نمتالعبلقمتاالسرائ م م

القطر م  بشكميم الحمل لك تصن قطر لنفسيم مكمنم اقم م م ودول م مستقمم واخذت العبلقمت

االقتصمد مبمدرةبد العبلقمتالرسم مومنيمتقد ـمنحلمطبلباإلسرائ م فوتمو ؿمشمر إسرائ م م
داخؿ خطر واسرائ ؿ نمى كـ عف التعموف اإلعبلم القطري اإلسرائ م واقممم شركمت إسرائ م م ف 

قطروتعز زالس محماإلسرائ م مف قطر.
.
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الفصل الجالح
العالقات الكطرية اإلسرائيلية وتأثريها
على متػيّرات الكضية الفلشطينية
 انًجذث األٔل :االَزخبثبد انزششٌؼٍخ انفهسطٍٍُخ ػبو 2006
 انًجذث انثبًَ :االَمسبو انفهسطًٍُ ٔانًصبنذخ انفهسطٍٍُخ

املبحث األول
تور قطر بعد االيتخاباث التشرٌعٍت الفلسطٍنٍت عام 9003
المقدمة:
تُعتبػػراالنتخمبػػمتالتشػػر ع مالفمسػػط ن ممطم ػ عػػمـ,2006عبلم ػمفمرقػػمف ػ تػػمر القض ػ م
ٍ
ػدأدى
تعرضتليمعم
غـالتحد متالكث رةالت
الفمسط ن مبرمتيم,ر
مدارعقودطو مػ ٍممػفال ػزمف,فق ّ
ّ
ّ
فػػوزحركػػمحمػػمسف ػ تمػػؾاالنتخمبػػمتإل ػ وقػػوعصػػدم ٍمس مس ػ ٍممدو ػ ٍمعم ػ كمفػػماألصػػعدة:محم ػمً
واقم م ػ ػمًودول ػ ػمً,خصوصػ ػمًوأفحم ػػمسالتعت ػػرؼأسمسػ ػمًبوج ػػوددول ػػم(إسػ ػرائ ؿ),والت ػػؤمفب ػػملحموؿ

السػػمم مالجزئ ػػملمقض ػ مالفمسػػط ن م.ومػػفىنػػم:وخش ػ ماني ػػمرالعمم ػػمالسػػمم مب ػ فمنظمػػمالتحر ػػر

ػمرس مسػ و واقتصػمديوعمػ الحكومػمالفمسػط ن مالعمشػرةالتػ ألّفتيػم
الفمسط ن مو(إسرائ ؿ),فُرضحص ٌ
ػمأدىالحقػمًلحػدوثانقس ٍػمـس مسػ فمسػط ن بػ فقطبػ الس مسػمالفمسػط ن م؛حركتػ 
حركمحممس,م ّ
فتحوحممسف عمـ,2007بعدممتم ّكنتاألخ رةمففرضس طرتيمبملقوةالمسمّحمعمػ قطػمعغػزة
ف منتصؼالعمـالمذكور(.أبونحؿ:2017,ص )5

إف الموقؼ اإلقم م مف القض م الفمسط ن م ,أصػمبو حملػم مػف االرتبػمؾ فػ أعقػمب فػوز حركػم

حمػمسبأغمب ػم مقمعػد المجمػس التشػر ع وتشػك ميم لمحكومػم بسػبب متغ ػر ف أسمسػ ف؛ األوؿ تعمػؽ

بملصػراعمتالس مسػ م الداخم ػم فػ كث ػر مػف الػدوؿ العرب ػم ,وبػروز العممػؿ اإلسػبلم كمنػمفس عمػ

السمطم ,أمم المتغ رالثمن ف دور حوؿ الضغوط األمر ك م واإلسرائ م م الت تُممرس ضد اإلقم ـ لتوج ػو
الس مسمت بمتجمه اتخمذمواقؼ عدائ م ضد حركم حممس(.مشعؿ ,وآخروف:2006,ص )87
يمي:

ويمكن تتبع دور قطر بعـد االنتخابـات التشـريعية الفمسـطينية عـام 2006ذلـك مـن خـالل مـا

أوالً :قطر واالنتخابات التشريعية الفمسطينية عام 2006

تُعػػداالنتخمبػػمتالتشػػر ع مالفمسػػط ن مالتػ جػػرتفػ 25كػػمنوفالثػػمن ( نػػم ر)2006الثمن ػػم

منػػذالع ػػمـ,1996ح ػػثكػػمفمػػفالمفتػ ػرضإجػػ ار ىػػذهاالنتخمبػػمتفػػ مطمػػ ع ػػمـ,2000ولكنيػػم
تعطمتبسبباندالعاالنتفمضمالثمن م(األقص )وظروؼاالحتبلؿ.وف إعػبلفالقػمىرةفػ 17آذار

(ممرس),2005تـاالتفمؽب فكمفمالفصمئؿالفمسط ن م,وبحضػوررئػ سالسػمطمالفمسػط ن ممحمػود
ػو,إالاأفاالنتخمبػمتقػدتأجمػت
عبمسعم إج ار االنتخمبمتالتشر ع مف تموز( ول و)مفالعػمـنفس 
حت كمنوفالثمن ( نم ر)(.2006مركزدراسمتالشرؽاألوسط:2006,ص )3
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الكب ػ ػ ػ ًارفػ ػ ػ النظ ػ ػػمـالس مسػ ػ ػ 
ش ػ ػػكمتاالنتخمب ػ ػػمتالتش ػ ػػر ع مالفمس ػ ػػط ن مالثمن ػ ػػمع ػ ػػمـ,2006تحػ ػ ػو ً

الفمسػػط ن ,بنجػػمححركػػمحمػػمسبغملب ػممقمعػػدالمجمػػسالتشػػر ع ,ح ػػثكػػمفلتمػػؾاالنتخمبػػمتأثػػم ًار
وتفمعبلتعم قم,إذكشفتعفالمشمكؿالموجودةف النظمـالفمسط ن  ( .وسؼ:2009,ص )4

ح ػػثك ػػمفف ػػوزحرك ػػمحم ػػمسفػ ػ االنتخمب ػػمتالتش ػػر ع مالفمس ػػط ن م,مفمج ػػأةكب ػ ػرةلجم ػ ػ 
األطػراؼعمػ السػػمحمت:الفمسػط ن م,والعرب ػم,واإلقم م ػػم,والدول ػم.فقػػدكػػمففػوزحركػػمحمػػمسنيم ػػم
مرحمػػموبدا ػػممرحمػػمأخ ػػرىجد ػػدة,إذنجح ػػتحرك ػػمحمػػمسف ػ تحق ػػؽف ػػوزسػػمحؽبغملب ػػممقمع ػػد

المجمػػسالتشػػر ع ()74مقعػػداًف ػ انتخمبػػمتد مقراط ػػمح ػرةونز يػػم,األمػػرالػػذيشػػكؿصػػدممكب ػرة
لقوىالنظمـالس مس الفمسط ن ,مفسمطمومعمرضػمومنظمػمتمجتمػ مػدن ,وتبم نػتردوداألفعػمؿ
عمػ تمػػؾالنتػػمئج,فينػػمؾمػػفاعتبرىػػمصػػدممكب ػرةلمد مقراط ػػمبصػػعودالت ػػمراإلسػػبلم ,وىنػػمؾمػػف

اعتبرىمانتخمبمتنز يمنجحف يممفأرادهالشعب(.عبداليمدي:2006,ص )93
وقدأعربتقطرعفدعميملنتمئجاالنتخمبمتالفمسط ن مالثمن معمـ,2006مفخػبلؿتينئػم

بلمػػفرئ ػ سالسػػمطمالفمسػػط ن ممحمػػودعبػػمس,وخملػػد
األم ػػرحمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن أم ػػرقطػػر,ك ػ ً
مشػػعؿرئػ سالمكتػػبالس مسػ لحركػػمحمػػمسبنتػػمئجاالنتخمبػػمت(.الجز ػرةنػػت.)2006,مؤكػػداًعمػ 

ضػػرورةدعػػـحركػػمحمػػمس,المكمفػػمبتشػػك ؿالحكومػػمالفمسػػط ن مالجد ػػدةعقػػبفوزىػػمف ػ االنتخمبػػمت

الفمسط ن م(.وكملممعمًاإلخبمر م )2006,

ورأىالقطر وفأنيـ تعممموفم الطرؼالذي ختمرهالشعب,وىػـ ػروفأنػو نبغػ أفتعطػ 

ورىعددمفالمتمبع فأفقطردعمػت
الفرصملحركمحممسكونيمجم تعبرانتخمبمتد مقراط م .أ
حركمحممسأكثرمفحركمفتح,لكفالقطر ػوف ػدعوفأنيػـ تعػممموفمػ الجم ػ مػفمسػمفمواحػدة,

بلأوتنظ مًم,إنمم دعموفخ مراتالشعبالفمسط ن (.الرنت س :2013,ص )141
وال دعموففص ً
جػػم الموقػػؼالقطػػريمػػفاالنتخمبػػمتالفمسػػط ن ممرحب ػمًبيػػذهاالنتخمبػػمتبغ ػػمإدخػػمؿحركػػم

حمػػػمسالعمم ػػػمالس مسػ ػ م,وجرىػ ػػمإلػ ػ منظمػػػمالتحر ػػػرالفمسػ ػػط ن م,وادممجيػػػمفػ ػ النظػ ػػمـالس مس ػ ػ 

الفمسػػط ن ؛وبملتػػمل :إمكمن ػػمتطو عيػػم.وكمنػػتبػػدا متالػػدعـالقطػػريالحق قػ والقػػويلحركػػمحمػػمس,
ػدفوزىػمفػ االنتخمبػمتالتشػر ع م,
بتقد ـالمسمعداتالممل ملمحركموالت قدرتبػ50مم وفدوالر,بع 

وتشػػك ميمالحكومػػمالفمسػػط ن م.وعمػ صػػع دأخػػر:فقػػدقػػمدتقطػػرمبػػمدراتعد ػػدةبػ فحركػػمحمػػمس
والعد ػػدمػػفالػػدوؿالت ػ التتعممػػؿم ػ الحركػػم,ح ػػثذىػػبوز ػػرخمرج ػػمقطػػرحمػػدبػػفجمسػػـإل ػ 
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األردف,والتق بملممؾعبداهللالثمن ,وحمؿمعومبمدرةإعػمدةالعبلقػمتبػ فاألردفوحركػمحمػمس(.)1
(الدجن :2010,ص )90
واسػػتم ار اًرلممبػػمدراتالقطر ػػم,سػػعتقطػػربعػػدفػػوزحركػػمحمػػمسبمالنتخمبػػمتالتشػػر ع م,إل ػ 

إ جمدمفموضمتمبمشرةب فحركمحممسوالجمنباإلسرائ م ((.)2وكملممعًماإلخبمر م )2006,

وتحرك ػػتالدبموممسػ ػ مالقطر ػػمممثم ػػمب ػػوز رخمرج تي ػػمالشػ ػ حم ػػدب ػػفجمس ػػـمػ ػ األمر ك ػػمف

إلقنمعيـبجدوىاالنفتمحعم الحكوممالجد دةالت شكميمإسػممع ؿىن ػم,ومػنحالفرصػملمفمسػط ن ف

بتفع ػػؿد مقػ ػراط تيـالول ػػػدة.و ب ػػدوأفوز ػػرالخمرج ػػػمالقط ػػريقػػػدنج ػػحفػ ػ إقنػػػمعوز ػ ػرةالخمرج ػػػم

األمر ك ػمكونػدال از ار ػس,بأىم ػممسػمع ولجمػ طرفػ المعمدلػمالفمسػط ن محركتػ فػتحوحمػمسعمػ 
برنػػممجس مسػ  مكػػفالقبػػوؿبػػوفػ المحمفػػؿالدول ػػم.وكمبػػمدرةحسػػفن ػػملػػدخوؿحركػػمحمػػمسممعػػب

الس مسػػم,والتواصػػؿمعيػػمبمػػم خػػدـتحق ػػؽالسػػبلـبملمنطقػػم (.وسػػؼ:2013,ص.)28كمػػمسػػعت
قطرجمىدةمفأجؿتقر بوجيمتالنظربػ فحركػمحمػمسوالسػمطمالفمسػط ن مبق ػمدةرئػ سالسػمطم
محمودعبمس,والوصوؿإل ص غملتشك ؿحكومموحدةوطن م((.)3وكملماألنبم القطر م )2006,
وبػرغـ ىػذا التعق ػد فػ الموقػؼ اإلقم مػ  ,بػمدرت قطػر عبػر أعمػ المسػتو مت بػإبراز اىتممميػم
بملعمم ػمالد مقراط ػم فػ

فمسػط ف ,فمتصػؿ أم ػر قطػر بػملرئ س الفمسػط ن

وىنػأه بنجػمحاالنتخمبػمت

التشر ع م الفمسط ن م ,وأكد أف نتمئجيم سػتكوف إ جمب ػم عمػ طر ػؽ بنػم الدولػم الفمسػط ن م ,كمػمىػمتؼ

رئػ س المكتػب الس مسػ لحركػم حمػمس خملػد مشػعؿ مبمركػمً لػو فػوز حركتػو فػ االنتخمبػمت التشػر ع م

الفمسط ن م( .أبو جمبر,وآخروف:2007,ص )98

وم بدا م تبمػور الموقػؼ الػدول مػف الحكومػم العمشػرة التػ شػكمتيم حمػمس ,ومحمولػم الضػغط
عم يػملتوج ػو س مسػمتيم,وفػرض الحصػمر الس مسػ

واالقتصػمدي خشػ م انعكػمس موقػؼ حمػمس-

()1أشمرت المصمدر إل أف الوسمطم تيدؼ إل أحداث حملم مػف االنفػراج فػ العبلقػم ,إثػرإبعػمد األردف لقػمدة حركػم حمػمس فػ
إالا أنيػم اشػترطت اسػتقملم
عمـ1999إل قطر .وأشمرت تمؾ المصمدر إل أف الحكومم األردن م لـ تتحفظ عم ز مرة وفد الحركم ,

رئ س المكتب الس مس خملد مشعؿ كقمئد فمسط ن ألحد الفصمئؿ الفمسط ن م .

()2ح ثكشفتعفذلؾوز ػرةالخمرج ػماإلسػرائ م مالسػمبقمتسػ ب ل فنػ ,بعػدممكشػفتأفدبموممسػ ًمقطر ػمًاتصػؿبيػموىػ فػ 
واشػػنطفف ػ شػػبمط(فب ار ػػر),2006وعػػرضأفتكػػوفبػػبلدهوسػ طمًب ػ ف(إسػرائ ؿ)وحمػػمسلعقػػدىدنػػمطو مػػماألمػػد,وقملػػتإنيػػم

رفضتالعرضعم الفورمعمم مذلؾبأنوال وجدممنتبمحثف وم ىذهالحركم,ول ستىنمؾأرض ممشتركمب ننم .

() 3أوضحالش حمدبفجمسـبفجبرآؿثمن النمئػباألوؿلػرئ سمجمػسالػوز ار وز ػرالخمرج ػمالقطػري,أنػوتػـخػبلؿلقمئػو
ف ػ غ ػزةبتػػمر 9تشػػر فاألوؿ(أكتػػوبر)2006م ػ ال ػرئ سالفمسػػط ن محمػػودعبػػمسواسػػممع ؿىن ػػمرئ ػ سالػػوز ار ,والتحػػدث
حػػوؿتشػػك ؿحكومػػموحػػدةوطن ػػمفمسػػط ن م,كمػػمأكػػدأنػػوتػػـتقر ػػباليػػوةب ػ فالطػػرف ف,ولكنػػوأشػػمرإل ػ أنػػوتوجػػدأطػراؼأخػػرى
تحتػػمجإل ػ أفتبػػمرؾ,ذلػػؾأفاليػػدؼل ػ ستشػػك ؿحكومػػمفمسػػط ن موحسػػب,ولكػػفحكومػػمفمسػػط ن ممعتػػرؼبيػػمدول ػ ًم,ورف ػ 

الحصمرالخمرج عنيم .
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المنمقض لمس مسمالدول م -عم سموؾ الحكومػم ,أبػدى أم ػر قطػرالشػ
خػبلؿ كممتػو أمػمـ البرلمػمفاألوروبػ

فػ

حمػد بػف خم فػم آؿ ثػمن مػف

ست ارسػبورغ انتقػمده لموقػؼ الػدوؿ الغرب ػم مػف الحكومػم

الفمسػط ن م التػ شػكمتيم حمػمس ,وقػمؿ":بػدالً مػف مكمفػأة الشػعب الفمسػط ن عمػ مممرسػتو د مقراط ػم

قممم نشيد ليم مث بلً ف منطقتنػم ,تمػت معمقبتػوعم يػم ,وأنػم ال أفيػـ ك ػؼ ْ فػرض حصػمر عمػ حكومػم
منتخبم د مقراط مً ,وتُفرض عم شعب بأكمموعقوبمت جممع ػم لمجػرد أنػو مػمرس حقػو الػد مقراط فػ

اخت مر مف حكمو"(.أبو جمبر ,وآخروف:2007,ص )99

لـ تكتؼ قطر بػإعبلف تأ ػدىم لمعمم ػم الد مقراط ػم ,وتند ػدىم بمحػموالت فػرض اإلمػبل ات عمػ 

الحكومػم الول ػدة ,بػؿ قممػت بمبػمدرات عد ػدة بػ ف حركػم حمػمس والعد ػد مػف الػدوؿ التػ ال تتعممػؿ مػ 

الحركػم ,ح ػث ذىػب وز ػر خمرج ػم قطػر حمػد بػف جمسػـ إلػ األردف ,والتقػ بملممػؾ عبػد اهلل الثػمن ,

القطر ػم

وحمؿمعو مبمدرة إعمدة العبلقمت ب ف األردف وحركم حمػمس ,كمػم كمنػت تحركػمت الدبموممسػ م

تجػمه إقنػمعاإلدارة األمر ك ػم بجػدوى االنفتػمح عمػ

الحكومػم الجد ػدة التػ

شػكمتيم حمػمس برئمسػم

ػمع
إسممع ؿ ىن م ,ومنحالفمسط ن ف فرصم لتفع ؿ د مقراط تيـ الول دة .ولـ تغفؿ ىذه الجيػود عػف مس ٍ

لتقر ب وجيمت النظر ب فحركم حممس ورئ س السمطم الفمسط ن م محمود عبمس ,لم وصوؿ إل ص غم
لتشك ؿ حكومم وحدة وطن م( .الحسم نم )2013,
أفنتػػمئجاالنتخمب ػػمتالتش ػػر ع مع ػػمـ,2006كمن ػػتىػ ػ الفرص ػػمالس ػػمنحمل ػػدخوؿالس مس ػػمالخمرج ػػم
القطر مإل السمحمالفمسط ن م,وذلؾالحتوا حركمحممسبعػدنتػمئجاالنتخمبػمتالتػ قمبػتالتوقعػمت

والتكينمت,ح ثأظيرتىذهاالنتخمبمتقدرةحركػمحمػمسوتأث رىػمعمػ السػمحمالفمسػط ن م,مسػتغمم

بعضجوانبالفسمدالت انتشرتف أجيزةومؤسسمتالسمطمالفمسػط ن م,بمإلضػمفمإلػ ضػعؼىػذه
المؤسسػػمتنت جػػمالض ػربمتالمتبلحقػػمليػػممػػفقبػػؿاالحػػتبلؿاإلس ػرائ م ,تمػػؾالض ػربمتالت ػ كمنػػت

نت ج ػػملصػ ػوار حرك ػػمحم ػػمسض ػػدالجمن ػػباإلسػ ػرائ م ,فػ ػ ظ ػػؿالفتػ ػرةالتػ ػ حكم ػػتف ي ػػمالس ػػمطم
الفمسط ن م.كممأفالتنمغـف الس مسماألمر ك مواإلسرائ م متجمهالقضػ مالفمسػط ن م-إذاكنػمنتحػدث

بمغمالحسمبمتالس مس م-سمىمتمبمشرةف فوزحركمحممس,مفخػبلؿرفػضالتفػموضمػ رئػ س

السػػمطمالفمسػػط ن ممحمػػودعبػػمس,والح مولػػمدوفتحق ػػؽفوائػػدممموسػػملمشػػعبالفمسػػط ن (.الواد ػػم,
,2009ص )120
و بلح ػػظىنػػمأفالعبلق ػػمتب ػ فقط ػػروحركػػمحمػػمسقػػدتوطػػدتأكث ػػربعػػدفػػوزالحركػػمفػ ػ 
االنتخمبػػمتالتشػػر ع م,ح ػػثأدىذلػػؾإلػ دخػػوؿوخػػروجمسػػئول حركػػمحمػػمسالدوحػػمبصػػورةدائمػم
متممم,وممرسواف يمبعضاألنشطمالس مس م .

وبحر
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ثانياُ :إسرائيل واالنتخابات التشريعية الفمسطينية عام 2006
و بق ػ العممػػؿاإلس ػرائ م مػػفأقػػوىالعوامػػؿالمػػؤثرةسػػمبمًعم ػ د مقراط ػػمالسػػمطمالفمسػػط ن م,

واحتراميملحقوؽاإلنسمفالفمسط ن ,وعم الرغـمفادعم (إسرائ ؿ)أنيمتفضػؿالتفػموضمػ أنظمػم
بلوجػػودد مقراط ػػملػػدى
ػم,إالاأنػػومػػفغ ػػرالمؤكػػدأف(إس ػرائ ؿ)تر ػػدفع ػ ً
عرب ػػموفمسػػط ن مد مقراط ػ 

الفمسط ن ف,عمػ أسػمسأفذلػؾ تنػمقضمػ ادعمئيػمبأنيػمتمثػؿواحػمالد مقراط ػمفػ منطقػمالشػرؽ
األوسػػط,وأفالد مقراط ػػممػػفالممكػػفأفتجمػػبإلػ السػػمطمت ػػمراتس مسػ ممعمرضػػمليػػم,التسػػتط 

أفتػتحكـف يػػم,أوتفػرضالضػػغوطمتعم يػم.كمػػمأف(إسػرائ ؿ)بصػفتيمقػػوةاحػتبلؿتتػػدخؿبمسػػتمرار
فػ حػػثالسػػمطمالفمسػػط ن معمػ قمػ المعمرضػػمالفمسػػط ن م,وزجعنمصػػرىمفػ السػػجوف.وكمنػػتقػػد

أعمنتأنيمتعمرضوصوؿالمعمرضم(الت مراتاإلسبلم م)إلػ السػمطم,وأنػوفػ حػمؿوصػوليـإل يػم,
فإنيػػمسػػوؼتتخم ػ عػػفالتسػػو ممػػ الفمسػػط ن ف,وىػػومػػمفعمتػػوبعػػدنجػػمححمػػمسفػػ االنتخمبػػمت

التشر ع معمـ( .2006األزعر )1996,
وذلؾمفخبلؿمم م  :

أو ًال :دور االحتالل اإلسرائيمي في التأثير عمى االنتخابات


جػ ػػرتاالنتخمبػ ػػمتالفمسػ ػػط ن مبمشػ ػػمركممعظػ ػػـالفصػ ػػمئؿوالقػ ػػوىالفمسػ ػػط ن م,وتمػ ػػتبقػ ػػمنوف

انتخمب عمدؿحظ بموافقمجم القوىوالفصمئؿ,وأُقربعدنقمشمتطو ممومسػمعمسػتمرةمػفالقػوى
المختمفمومؤسسمتالمجتمػ المػدن وقػدسػمحالنظػمـاالنتخػمب الجد ػدبتمث ػؿالقػوىالس مسػ مبطر قػم
عمدلمتتنمسبم قوتيمالفعم م,وتمتاالنتخمبمتبإشراؼومراقبمدول مواسعمشيدتكميػمبشػفمف تيم,

ف,والحر ػػمفػ ػ الترشػ ػ حوالدعم ػػمبمس ػػتثنم بع ػػضاإلجػ ػ ار ات
بمإلض ػػمفمإلػ ػ وج ػػودالمػ ػراقب فالمحم ػ ػ 
اإلسرائ م مالتػ منعػتحركػمحمػمسمػفمممرسػمالدعم ػماالنتخمب ػمفػ منطقػمالقػدس.وفػ ظػؿىػذه

األجوا لػـ سػجؿأيطعػفأوشػؾفػ ن ازىػماالنتخمبػمتأونتمئجيػم(.مركػزد ارسػمتالشػرؽاألوسػط,

:2006ص )4

ساألمر ك ػ األسػػبؽج م ػ كػػمرتر,مػػفب ػػنيـ

و ارقػػباالنتخمبػػمتتسػػعممئمم ارقػػبأجنب ػ  أرسػػيـال ػرئ
241مػػفاالتحػػمداألوروبػ ,و100مػػفمركػػزكػػمرتر,و60كنػػد مً,و75مػػفحركػػممػػفأجػػؿالسػػبلـ

اإل طمل ػػم,و20مػػفجنػػوبأفر ق ػػمو27روس ػ ًم.وعم ػ صػػع دالػػدوؿالعرب ػػمفقػػدتػػـاعتمػػمدعػػددمػػف
الم ػراقب فالتػػمبع فلمصػػرواألردف,وأجم ػ المراقبػػوفعم ػ أفالحممػػماالنتخمب ػػمالفمسػػط ن مى ػ حممػػم
ممرسػػوفالد مقراط ػػماالنتخمب ػػممثػػؿ(إسػرائ ؿ)فملتنػػمفسكػػمف
د مقراط ػػمسػػم مم,وأفالفمسػػط ن فبػػمتوا 

حق ق مًوشػد داً,والطروحػمتف ػوصػر حمجػداً,واألىػـمػفذلػؾ:أفالمرشػح فتمكنػوامػفاسػتخداـلغػم
حػوارب ػنيـ,اتسػمتبملحػػدةوبملمواجيػمالشػجمعمبػػبلخػوؼ,ولكػفأ ضػمًبػأدبشػد د,وأفاالنتخمبػػمت
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الت جرتف ظؿجومفاليػدو سػجؿإنجػم ًازلمشػعبالفمسػط ن بكمفػمتوجيمتػومػفسػمطموفصػمئؿ,
ب نمػػمكمنػػت(إسػرائ ؿ)تشػػكؾفػ قػػدرةالشػػعبالفمسػػط ن فػ إنجػػمحىػػذهالتجربػػمالد مقراط ػػم,وقدرتػػو
عم إدارةشؤونو .

وليػػذا:فق ػػدحمول ػػتس ػػمطمتاالح ػػتبلؿاإلسػػرائ م إفش ػػمؿعمم ػػماالنتخمب ػػمتالفمس ػػط ن م,ع ػػف
طر ػ ػػؽإقممػ ػػمالح ػ ػواجزالعسػ ػػكر م,لمن ػ ػ حر ػ ػػمالحركػ ػػموالتنقػ ػػؿف ػ ػ األ ارض ػ ػ الفمسػ ػػط ن ملممرشػ ػػح ف

والنػػمخب ف,ألفوجػػود600ح ػػمجزعسػػكريح ػػدمػػفتنقػػؿالن ػػمخب فوالمرشػػح فبػ ػ فالقػػرىوالم ػػدف
والمخ ممت,ووقوؼالمواطنوفالفمسط ن وفسمعمتطو ممأممـتمؾالحػواجز,أدىإلػ انقضػم الوقػت
قبػ ػػؿوصػ ػػوليـلم اركػ ػػزاالقت ػ ػراعوالتسػ ػػج ؿ,كمػ ػػمأعػ ػػمؽالمرشػ ػػح فمػ ػػفمممرسػ ػػمحقيػ ػػـف ػ ػ الدعم ػ ػػم

االنتخمب ػػم,والوص ػػوؿلمختم ػػؼالمنػػػمطؽبحر ػػموآم ػػمف,لمممرس ػػمىػػػذاالح ػػؽاالنتخ ػػمب فػ ػ الدعم ػػػم
االنتخمب ػػم,والوصػػوؿلمختمػػؼالمنػػمطؽبحر ػػموآمػػمف,خمصػػمف مػػم تعمػػؽبحر ػػمالوصػػوؿإل ػ مد نػػم
القػػدس,أوالتنقػػؿبػ فالضػػفمالغرب ػػموقطػػمعغػزة,ممػػم حػػوؿب ػػنيـوبػ فمممرسػػمالدعم ػػماالنتخمب ػػم,
بيدؼالتعرؼببرامجيـ,وكسبالتأ دالشعب ليـ(.مركزدراسمتالشرؽاألوسط:2006,ص )5


وأعمقػػت(إسػرائ ؿ)كػػذلؾعمػػؿلجنػػماالنتخمبػػمتالمركز ػػموأدائيػػملميمميػػموصػػبلح متيمبوضػ 

العراق ؿأممـتنقؿموظف المجنمب فمراكزالتسج ؿواالقتراع,مممأعػمؽنقػؿالمػوادالتثق ف ػموتوز عيػم
عمػ جميػػورالنػمخب ف,وتوز ػ المػواداالنتخمب ػػمعمػ تمػػؾالم اركػزمثػػؿ:الصػنمد ؽوب منػػمتاالقتػػراع.

(المركزالفمسط ن لحقوؽاإلنسمف )1999/11/9,

وتعتب ػػرالص ػػعوبمتالتػ ػ وض ػػعتيم(إسػ ػرائ ؿ)أم ػػمـمش ػػمركمالن ػػمخب فالفمس ػػط ن ففػ ػ مد ن ػػم

القػػدس,مػػفأخطػػرالمممرسػػمتإلفشػػمؿالعمم ػػماالنتخمب ػػم,لمػػمليػػممػػفأبعػػمدومضػػمم فس مس ػ متػػؤثر
عم مستقبؿالمد نمالمقدسم.وعندممجرتاالنتخمبػمتالرئمسػ معػمـ,2005شػمرؾسػكمفالقػدسفػ 

عمم ػػماالقتػراعف ػ مكمتػػبالبر ػػداإلس ػرائ م مالتػ تتسػ لنحػػو5400نمخػػبفقػػط,وذلػػؾضػػمفإطػػمر
البروتوكػػوؿالمرفػػؽبمتفمق ػػمالمرحمػػماالنتقمل ػػم,م ػ العمػػـأفعػػددالفمسػػط ن فف ػ مد نػػمالقػػدس بمػػغ

أكث ػػر250أل ػػؼ,مم ػػم عنػ ػ أفغ ػػملب تيـل ػػـ كػػػفبوس ػػعيـالمش ػػمركمفػ ػ عمم ػػماالقتػ ػراع(.ممحػػػـ,
 )2007

مم ػ ػػمس ػ ػػبؽب منػ ػ ػون ػ ػػرى:تف ػ ػػم ؿالكث ػ ػػروفبملد مقراط ػ ػػمالفمس ػ ػػط ن م,واحتم ػ ػػمؿتأث رى ػ ػػمعمػ ػ ػ 

الد مقراط متالعرب م,عم أسمسأفالفمسط ن فاستطمعواوىـتحتاالحػتبلؿاإلسػرائ م أف ممرسػوا
الد مقراط ػػمفػػ انتخمب ػػمتالمجمػػسالتشػػر ع بحر ػػموكف ػػم ة,عمػ ػ الػػرغـمػػفالعقب ػػمتالتػػ فرض ػػتيم
إالاأفتم ػػؾالد مقراط ػػمفش ػػمتفػ ػ قػػدرتيمعمػ ػ التعمم ػػؿمػػ مممرس ػػمتاالح ػػتبلؿ
سػػمطمتاالح ػػتبلؿ ,
اإلسرائ م ,وجعميمبع دةعفالمحمفظمعم مكتسبمتالشعبالفمسط ن ,ممم ؤكدعم عدـإمكمن ػم
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التعػم شبػ فالد مقراط ػمواالحػتبلؿبشػت صػوره,عمػ أسػمسأفاالحػتبلؿنقػ ضلمحر ػمالتػ  حػموؿ
األفرادمزاولتيمف اخت مراتيـف العمم ماالنتخمب م .
فقدسمىـاالحتبلؿاإلسرائ م ف وض القوان فالت تحكمػتفػ االنتخمبػمتالفمسػط ن م,كمػم

سمىـف التأث رعم حر محركمالنمخب فوالمرشح فمػفالت ػمراتالس مسػ مالتػ التر ػدىمأفتػنجح,
وف ػ من ػ وصػػوؿالنػػمخب فف ػ الجػػز الشػػرق مػػفمد نػػمالقػػدسإل ػ صػػنمد ؽاالقت ػراع,ومن ػ تحػػرؾ
المرشح فف المد نمالمقدسممػفااللتقػم مػ النػمخب فبكػؿحر ػم.وعمػؿاالحػتبلؿمػفخػبلؿالتيد ػد

قب ػػؿوبع ػػداالنتخمب ػػمتعمػ ػ أن ػػول ػػف تعمم ػػؿمػ ػ حرك ػػمحم ػػمسفػ ػ ح ػػمؿفوزى ػػموتش ػػك ميملمحكوم ػػم

الفمس ػػط ن م,وأفف ػػرضالحص ػػمراالقتص ػػمديعمػ ػ الش ػػعبالفمس ػػط ن م ػػفقب ػػؿ(إسػ ػرائ ؿ)والمجتمػ ػ 
بعدفوزحممس,ممىوإالامعمقبملمفمسط ن فعم اخت مرىـالحرف االنتخمبمتالتشر ع م .

الدول
ثانياً :مواقف أقطاب الحكومة اإلسرائيمية من االنتخابات التشريعية الفمسطينية ونتائجها

ل ػػـترح ػػب(إسػ ػرائ ؿ)بمنتخمب ػػمتالمجم ػػسالتش ػػر ع ونتمئجي ػػمفػ ػ 25ك ػػمنوفالث ػػمن ( ن ػػم ر)

,2006ألنيػػمعكسػػتوجػػودقػ ـد موقراط ػػمفكػ ًارومممرسػػمعنػػدالجمنػػبالفمسػػط ن .وألفالمجتمعػػمت

الد موقراط ػػمالتح ػػمرببعض ػػيمال ػػبعض,ب ػػدأت(إسػ ػرائ ؿ)بمس ػػتنفمرقواى ػػماإلعبلم ػػموأرك ػػمفالح ػػرب
النفسػ م,واالسػػتنجمدبملعػػملـوكػػأف"كمرثػػم"قمدمػػمعم يػػم.ورأتالمؤسسػػمالحمكمػػمفػ (إسػرائ ؿ)أففػػوز
حمػػمسىػػوفرصػػملبلنقضػػمضمػػفجد ػػدعم ػ الق ػػمدةالفمسػػط ن معم ػ اخػػتبلؼتنظ ممتيػػموأحزابيػػم,

والػػتخمصمنيػػمببنػػم جػػدارس مس ػ ذيأبعػػمدعملم ػػم ,سػػتيدؼنػػزعالشػػرع معػػفالق ػػمدةالفمسػػط ن م
(عمػػ المس ػػتوىالرئمسػػ والحك ػػوم والتش ػػر ع ),ثػػـتطو عي ػػمل س ػػيؿتحك ػػـ(إسػ ػرائ ؿ)بملفمس ػػط ن ف,
وفرضإمبل اتيػم,والعمػؿالػدؤوبوالمسػتمرلتفر ػغالػببلدمػفالفمسػط ن ف,وىنػمؾعػممبلفىممػمففػ 
نظػػر(إس ػرائ ؿ) معبػػمفدو اًرمركز ػمًف ػ تحم منػػملنظ ػرة(إس ػرائ ؿ)تجػػمهفػػوزحمػػمس:الق ػػمدة,والشػػرع م.
فملق ػػمدةى ػ القػػوىالطم ع ػػمالت ػ تس ػ رأمػػمـوم ػ الجمػػمى روتقودىػػملمحفػػمظعم ػ حقوقيػػم,وتراثيػػم,

ولتحق ػػؽأىػػدافيموغم متيػػم.وتعػػرؼالشػػرع معم ػ أنيػػممػػدىدعػػـالجميػػورلممؤسسػػمأوالحػػزبالػػذي
تػػول المؤسسػػمالحمكمػػم.و(إس ػرائ ؿ)التعتػػرؼبػػملحؽالفمسػػط ن عم ػ أرضفمسػػط ف,والتر ػػدأي

ق ػػمدةفمسػػط ن م,وافوجػػدتالتر ػػدىمشػػرع مألفق ػػمدةفمسػػط ن مشػػرع مبصػػرؼالنظػػرعػػفانتممئيػػم
التنظ م ,تز داحتممؿتحق ؽأىداؼالفمسط ن ف,ومواصفمتالرداإلسرائ م ىو :
أ -ؤكدوفأففوزحممسمعضممف استرات ج م(إسرائ ؿ)األمن ػم,فيمجمػتلبنػمفلمػتخمصمػف
منظممالتحر ر,فجم حزباهللالمبنمن ل قضمضػجعيم.وعمرضػت(إسػرائ ؿ) مسػرعرفػمت,

فجم تبحممسولـتكفتتوق أفتكوفنداًليم.

ب -عتبػػروففػػوزحمػػمسف ػ االنتخمبػػمتالتشػػر ع مز ػػمدةف ػ قػػوةالفمسػػط ن ف,وىػػوف ػ معمدلػػم

الصراعضعفمًف قوة(إسرائ ؿ),وافبداأفأممميـتحػد متكب ػرةحػ فوسػ القمعػدةالشػرع م
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لمق ػػمدةالفمس ػػط ن مف ػػوزحمػػمسك ػػمفمفمجئ ػ ًػم(إلسػ ػرائ ؿ),وك ػػمفتح ػػد ًملس مس ػػمتيمألفحم ػػمس
منظمػ ػػمعن ػ ػػدةف ػ ػ نظ ػ ػػراإلس ػ ػرائ م ف(.المركػ ػػزالفمس ػ ػػط ن لمد ارسػ ػػمتاإلس ػ ػرائ م م(م ػ ػػدار),

)2006/3/7

وبعػػدفػػوزحركػػمحمػػمس,رأىزعمػػم إسػػرائ م وفأفالوقػػتمبلئ ػػـلبنػػم جػػدارس مس ػ حػػوؿ
الس ػػمطمالفمس ػػط ن م,بمإلض ػػمفمإلػ ػ اس ػػتمراربن ػػم ج ػػدارالب ػػمطوفالع ػػمزؿ,وذل ػػؾلع ػػزؿالفمس ػػط ن ف,

وتأج ؿحؿسمم عمدؿلمصراع.ووكمتالميمملكؿمفتس ب ل فن وز رةالخمرج ػم,وشػمؤوؿموفػمز
ػرزتتنمقضػمتفػ موقػؼ(إسػرائ ؿ),رغػـنجمحيػػم
وز ػرالػػدفمع,فأخػذوا طوفػػوفالعػملـ.ومنػػذالبدا ػمبػ 
األول ف تسو ؽشروطمسػبقمقبمتيػمالمجنػمالربمع ػم.وقػدعبػرعنػوالصػحف "آلػوؼبػف"حػ فقػمؿ:

"مم شغؿاإلسرائ م وفعم إثرانتصمرحممس,ىوىػؿسػتعودلؤلعمػمؿالتفج ر ػمأـأنػوسػوؼتسػ ر
فػ العمػػؿالس مسػ مػػفخػبلؿالمجمػػسالتشػر ع ؟"(.المركػػزالفمسػط ن لمد ارسػػمتاإلسػرائ م م(مػػدار),

 )2006/3/7

اتفقػػتمواقػػؼالتكػػتبلتالس مس ػ مالمختمفػػمف ػ (إسػرائ ؿ)عم ػ وصػػؼفػػوزحركػػمحمػػمسف ػ 

االنتخمبػمتالتشػػر ع مالفمسػػط ن مبػملزلزاؿالس مسػ مػػفجيػم,وعمػ رفػػضالتفػموضمػ الحركػػمطملمػػم
التعتػػرؼبملدولػػمال يود ػػم,وبق ػػتمحتفظػ ػمًبسػػبلحيمم ػػفجيػػمأخػػرى.ومػ ػ ذلػػؾفق ػػداختمفػػتى ػػذه

التكتبلتف تحد دأسبمبىذاالزلزاؿ.فب نممعزتأحزابإسرائ م مأسبمبفوزحمػمسإلػ االنسػحمب

اإلسرائ م األحمديالجمنبمفغزةالذيعززالقنمعػم–حسػبىػذاالػرأي-لػدىالجميػورالفمسػط ن ,
بػػأفأسػػموب"العنػػؼ"ىػػوالطر قػػماألفضػػؿالنت ػزاعمػػم ػراهالفمسػػط ن وفحقوق ػًممػػفاإلس ػرائ م ف.ومػػف

جمنػػبآخػػر,ركػػزحزب ػ كمد مػػموحػػزبالعمػػؿعم ػ انعػػداـالشػػر ؾف ػ الطػػرؼااخػػر,ف ػ محمولػػم
ؿأحمديالجمنبف الضفمالغرب مف المرحممالقمدمم,عم غرارممجرىفػ غػزة,وتحد ػد
لفرضح ّ
حدود(إسرائ ؿ) وفؽأسسد مغراف معم مم بدو.

وقدأعمنت(إسرائ ؿ)موقفيمالرسم مففوزحركمحممسف االنتخمبمتالتشر ع م,عمػ لسػمفالقػمئـ
بأعم ػػمؿالحكوم ػػمأ ي ػػودأولم ػػرت,أني ػػمل ػػفتتف ػػموضمػ ػ حكوم ػػمفمس ػػط ن متض ػػـوز ار م ػػفحم ػػمس.

(صػػح فمىػ رتس.)2006/1/27,وأضػػمؼأولمػػرت:بػػأفإسػرائ ؿستسػػع إلػ إقنػػمعالمجتمػ الػػدول 
بتجر ػػدحمػػمسمػػفسػػبلحيم,ودفعيػػمإلػػ التخمػػ عػػفدعوتيػػملتػػدم ر(إسػػرائ ؿ)(.صػػح فم ػػد عوت

أحرون وت )2006/1/27,

ومػػفجيػػمأخ ػرىقػػمؿرئ ػ سالػػوز ار االس ػرائ م السػػمبؽشػػمعوفب ػػرسمػػفحػػزب(كمد مػػم):

توج ػ ػ ػػبعمػ ػ ػ ػ حم ػ ػ ػػمساالس ػ ػ ػػتعدادلوق ػ ػ ػػؼالمس ػ ػ ػػمعداتالدول ػ ػ ػػملمفمس ػ ػ ػػط ن ف(.ص ػ ػ ػػح فمىػ ػ ػ ػ رتس,
 )2006/1/26
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وعقّبرئ سحػزبالعمػؿعم ػرب ػرتس:أفعمػ (إسػرائ ؿ)أفتنتظػروتػرىمػمذاسػ جريفػ 

السػػمطمالفمسػػط ن م,واذامػػمكػػمفال ػرئ سمحمػػودعبػػمسس ػ بق رئ س ػًملمسػػمطمالفمسػػط ن م؟وأضػػمؼ
ب ػرتس":إذاأُجبرنػػمفسػػنقوـبخط ػواتأحمد ػػمالجمنػػب,ولػػفنوافػػؽعم ػ تجم ػػدالعمم ػػمالس مس ػ م,ألف
ىنػػمؾموضػػوعمتمتعمقػػمبنػػمفقػػط,والتغ ػراتفػ السػػمطمالفمسػػط ن ملػػفتقمبنػػمإلػ رىػػمئف".وأعمػػفأف

حػػزبالعمػػؿل ػف تفػػموضم ػ حمػػمس,ولػػف سػػيـف ػ تعززىػػم,وجعميػػمالمنظمػػمالمركز ػػمالت ػ تحػػرؾ

إ قمعالمنطقم"(.صح فممعمر ؼ )2006/1/27,

مػػفنمح تػػو,قػػمؿبػػفإل ع ػػزروز ػػرالػػدفمعالسػػمبؽ(مػػفحػػزبالعمػػؿ) :جػػباالنتظػػمرلمعرفػػم

ك ػػؼسػ ػ نظـالفمس ػػط ن وفأنفس ػػيـ,ذل ػػؾأفالدس ػػتورالفمس ػػط ن الُم ػػزـالػ ػرئ ستكم ػػؼأكب ػػرالكت ػػؿ

تشػػك ؿالحكومػػم,مض ػ فًمبػػأف(إسػرائ ؿ)مسػػتعدةلمحػػد ثم ػ أيكػػمفشػػرطاعت ارفػػوبػػمألخ رةبوصػػفيم
دول ًم يود ًم(.صح فم د عوتأحرونوت )2006/1/27,

كممعقّبرئ سحزب"الم كػود"بن ػمم فنتن ػمىوفػ مقػمؿلػوبعنػواف(حركػمطملبػمفىنػم)":لقػد

قممتدولم"حممستمف"تمبعمإل راف.وكؿىذا جريعم بعد1000مترعنم,وعم مقربممػفمطػمر
المدوالقدس.و جريالحد ثعفق مـدولمإسبلم مأ ديكؿقمدتيمممطخمبملدمم ".وأضمؼنتن ػمىو:
"حممسستظؿنفسػيمحمػمس.وال مكػفالتوصػؿمعيػمإلػ تفمىمػمتألفالحركػمتػدعوإلػ إبػمدةدولػم

(إسرائ ؿ),وعم نمإعػمدةس مسػمتحصػ فالحػدودواألمػفالتػ قمدىػمالم كػود,ووقػؼس مسػماالنسػحمبمت
ف المقمبؿالت انتيجتيمالحكومماإلسرائ م م"(.صح فم د عوتأحرونوت .)2006/1/27,

وف ػ حػػد ثلئلذاعػػماإلس ػرائ م م,قػػمؿرئ ػ سلجنػػمالخمرج ػػمواألمػػفالتمبعػػملمكن سػػت ,وفػػمؿ

شػػطم ن تسمػػفحػػزبالم كػػود:إنػػوكػػمفبإمكػػمف(إس ػرائ ؿ)من ػ حركػػمحمػػمسمػػفتحق ػػؽإنجػػمزاتف ػ 
بل
انتخمبػػمتالسػػمطمالفمسػػط ن م,عػػفطر ػػؽمن ػ إج ػ ار االنتخمبػػمت.وتػػمب قػػمئ ً
بل:فشػػمتالحكومػػمفش ػ ً
ذر عًمف حربيمم حمػمس,واصػفًمفػوزالحركػمفػ االنتخمبػمتبػملزلزاؿ.وأضػمؼ:كػمفبمإلمكػمفمنػ 

إج ار االنتخمبمت,حت لوكمفالثمفمواجيمم الوال متالمتحدة(.صح فمى رتس )2006/1/26,

ومفجيتوقمؿرئ سحزبم ػرتسال سػمري وسػ ب مػ ف,فػ مقمبمػممػ اإلذاعػماإلسػرائ م م:
بأفانسحمب(إسرائ ؿ)أحمديالجمنبمفقطمعغزةقدسػمىـكث ػ اًرفػ تق و ػمحركػمحمػمس,ألفذلػؾ
أضػػعؼالسػػمطمالفمسػػط ن م.وأضػػمؼبأنػػو:التػزاؿإمكمن ػػمالتوصػػؿإلػ تسػػو ممػ العنمصػػرالمعتدلػػم

قمئمػ ػمً,وطمل ػػبب مػ ػ فالق ػػمئـبأعم ػػمؿرئػ ػ سالحكوم ػػمأ ي ػػودأولم ػػرتب ػػإطبلؽمفموض ػػمتمػ ػ الػ ػرئ س

الفمسط ن محمودعبمس,وأضمؼأنوف حمؿعدـالتوصؿإل تسػو مفػ الفتػرةالمقبمػم,فػإفحمػمس

ستنتصرف االنتخمبمتالقمدمم( .صح فمى رتس )2006/1/26,
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املبحث الاايً
االيقسام الفلسطٍنً واملصاحلت الفلسطٍنٍت
مقدمة:
تعتبػر القضػ م الفمسػط ن م ىػ القضػ م المركز ػم لمعػرب والمسػمم ف,وتحػموؿ كػؿ دوؿ المنطقػم

الطممحم ألدوار إقم م م ودول م أف كوف ليم دور فعمؿ ومؤثر ف مسمرات القضػ م الفمسػط ن م المتعػددة.
وفػ ىػذا اإلطػمر :سػتعرض ىػذا المبحػثاالنقسػمـالفمسػط ن ,والمصػملحمالفمسػط ن م,ودوركػؿمػف
قطرو(إسرائ ؿ)وتأث رىممعم متغّراتالقض مالفمسط ن مالت لعبت ف و قطر دو اًر مم اًز,مػ وجػود
دو اًرقو مًم )إسرائ ؿ) ف ترس االنقسمـالفمسط ن ,ح ث عمن الفمسط ن وف مف الظمػـ واالضػطيمد

بمم ال قؿ عمم عمنتو الشعوب العرب م الت حدثت ف ببلدىم حراكمتشعب م .
لذلؾ مكفأف قسـىذاالمبحثإل مطمب ف,عم النحوالتمل  :

المطمب االول
االنقسام الفمسطيني
بػػذلتالدوحػػمجيػػودًاكب ػرةلتحق ػػؽالمصػػملحمب ػ فحركت ػ فػػتحوحمػػمس,واستضػػمفتخػػبلؿ

السػنواتالممضػ معػدداًمػفجػوالتالمصػػملحم,كػمفآخرىػمفػ 19آذار(مػمرس),2015حػ فالتقػ 
الػرئ سالفمسػػط ن محمػػودعبػػمسبػػأم رقطػػرالش ػ تمػ ـبػػفحمػػدآؿثػػمن ف ػ الدوحػػم,وبحػػثمعػػو

ممؼالمصملحم"لتوح دالصؼالفمسط ن ",وسبقولقم جم الػرئ سعبػمسبوفػدحمػمسبرئمسػمرئػ س

المكتػػبالس مس ػ خملػػدمشػػعؿف ػ 29تشػػر فاألوؿ(أكتػػوبر)2016؛بغ ػػمتحق ػػؽاخت ػراؽجػػديف ػ 
ىذاالممؼ )http://klj.onl/Z27csP9).

ولكػف(إسػرائ ؿ)المسػتف دةاألولػ مػفاالنقسػػمـالفمسػط ن ,وىػ تحمصػرقطػمعغػزةلػ سألف

حركػػمحمػػمستس ػ طرعم ػ القطػػمعفقػػط,وانمػػمألفقطػػمعغ ػزةىػػوعن ػوافالقض ػ مالفمسػػط ن مورافعػػم
المشروعالوطن  ,ولذلؾفإفمطملبمتحمػمسبملتنػمزؿاسػتجمبملجيػودالمصػملحم,والتخف ػؼعػفح ػمة
النمسالمترد مغ رموضوع م .

)(http://www.fateh-voice.net/post/81582
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وذلؾمفخبلؿمم م  :
أوالً :الموقف القطري تجاب االنقسام الفمسطيني في حزيران (يونيو) 2007
شيدتالسمحمالفمسط ن مفػ 6حز ػراف( ون ػو),2007أحػداثمًتعتبػرىػ األدمػ فػ تػمر 

النضػػمؿالفمسػػط ن ,ح ػػثأدتتمػػؾاألحػػداثإلػ وجػػودحملػػممػػفاالنقسػػمـالس مس ػ واالجتمػػمع ف ػ 

أراض السمطمالفمسط ن م(,)1ورغـأفىذااالنقسمـال عتبرىوالمرةاألول ف الصػراعالػداخم بػ ف
األط ػمؼالفمسػػط ن م,لكنػػوربمػػم عتبػػرىػػذهالمػرةاألصػعبفػ تػػمر شػػعبفمسػػط ف.فمنػػذعشػػر ن مت

الق ػػرفالممضػ ػ ش ػػيدتفمس ػػط فحمل ػػمم ػػفاالنقس ػػمـالس مسػ ػ بػ ػ فت ػػمراتوجممع ػػمتفكر ػػموثقمف ػػم
ونضػػمل مداخػػؿإطػػمرالحركػػمالوطن ػػم,تخمميػػمموجػػمتمػػفالص ػراعوالخػػبلؼالس مس ػ ف ػ ثبلث ن ػػمت
ذاتالقػػرفثػػمرتالخبلفػػمتوالص ػراعمتمػػمبػ ف(المجمسػ وف)()2الم ػوال فلممجمػػساإلسػػبلم األعم ػ ,

والمعمرض ػ فليػػـف ػ العمػػؿالس مس ػ الفمسػػط ن .وم ػ صػػعودالعمػػؿالػػوطن الفمسػػط ن ,وم ػ نشػػأة
منظمػػمالتحر ػػرالفمسػػط ن م,ظيػػرتمجموعػػممػػفالت ػػمراتالوطن ػػمالمختمفػػمالت ػ توزعػػتمػػفأقص ػ 

ال م ػ فإل ػ أقص ػ ال سػػمر,والت ػ تػػوزعب نيػػمالنػػمسحسػػبظػػروفيـوعبلقػػمتيـ؛نػػتجعنيػػمالكث ػػرمػػف
الخبلفػػمتواالختبلفػػمتحت ػ ضػػمفالفص ػ ؿالواحػػد.ثػػـبعػػدذلػػؾ,نشػػأتوامتػػدتمػػمتسػػم بملت ػػمرات
اإلسبلم م(اإلسبلـالس مس )ف فمسط ف,ودارتواشػتدتالخبلفػمتبػ فالت ػمراتالتمر خ ػم(الوطن ػم)
والت مراتالصػمعدةفػ العمػؿالس مسػ الفمسػط ن (اإلسػبلم معمػ وجػوالخصػوص)(.تومػم:1984,

ص )18

وبعػػداالنقس ػػمـالس مسػػ فػػ منتصػػؼعػػمـ,2007وانفػػ اردحركػػمحمػػمسبقطػػمعغػػزةقممػػت
(إسػ ػرائ ؿ)بتش ػػد دالحص ػػمرواإلغ ػػبلؽوالع ػػدوافعمػ ػ قط ػػمعغػ ػزة,واتب ػػمعس مس ػػمالعقوب ػػمتالجممع ػػم
والفرد ػػم,ممػػمكػػمفلػػوتػػأث راتبملغػػمالخطػػورةعمػ جم ػ األصػػعدةالس مسػ مواالقتصػػمد مواالجتممع ػػم
والصػػح م,وحػػوؿح ػػمةالمػػواطن فف ػ قطػػمعغػػزةإلػػ وض ػ أكثػػربؤسػػًم,إذازدادتمعػػدالتالفقػػر,
وارتفعػ ػػتنسػ ػػبالبطملػ ػػم,وسػ ػػو التغذ ػ ػػم,وارتفعػ ػػتاألسػ ػػعمربشػ ػػكؿغ ػ ػػرمسػ ػػبوؽ,وازدادتمعػ ػػدالت
التضخـ(.معيدأبحمثالس مسمتاالقتصمد مالفمسط ن (ممس):2013,ص )2

كمػػمممرسػػتاإلدارةاألمر ك ػػمأقصػ أنػواعالضػػغوطالس مسػ مواالقتصػػمد موالدبموممسػ معمػ 

حكومػػمحركػػمحمػػمس,وفرضػػتعم يػػمحصػػم اًرطػػمؿكػػؿمؤسسػػمتيم,وضػػغطتعم ػ كث ػػرمػػفالػػدوؿ
()1بمغ حص مم القتم ف أحداث االنقسمـ,حػوال  161قتػ بلً ,و 800جػر ح حػملتيـ خط ػرة).الي ئػم الفمسػط ن م لحقػوؽ المػواطف,

 )2007

() 2المجمسػ وف:ىػػـحػػزبالػػدعوةالػػذيانبثػػؽمػػفتحػػتعبػػم ةالمرجع ػػم,وكػػمفعمػػمدتأس سػػورجػػمؿد ػػفوأبنػػم م ارجػ وبمبمركػػم
مرجع م,م تطوراألحداثوبروزبعضالمظمىرداخؿالحزبوخوفممفتقز ـموقػ المرجع ػموتحز بيػم,اصػدرالشػي دالصػدر

أوامرهال رجمالتالحوزةبمالنسحمبمفالحزب,وىنمكمنتنقطمالبدا م .
))/https://ar.wikipedia.org/wiki
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العرب موالغرب ملمقمطعمحكومتيم,وبنم عم و:واجيتالحركموالحكوممحصم ًارخمنقًمتػأثرتبػوحركػم
حممسوكؿالشعبالفمسط ن إل جمنبيػم,ألفالحصػمرلػـ فػرضعمػ حركػمحمػمسفقػط,بػؿعمػ 

الشػػعبالفمسػػط ن فػػ قطػػمعغػػزة.واليػػدؼمػػفىػػذاالحصػػمرىػػوحمػػؿحركػػمحمػػمسعم ػ القبػػوؿ

بملشػػروطالدول ػػم,واالعت ػراؼ(بإس ػرائ ؿ),وبشػػروطالمجنػػمالربمع ػػم,ألفحركػػمحمػػمسأعمنػػتموقفيػػم
بع ػػدـاالعتػ ػراؼ(بإسػ ػرائ ؿ),وب ػػأفالمقموم ػػمىػ ػ الطر ػػؽلموص ػػوؿإلػ ػ الدول ػػمالفمس ػػط ن م(.الواد ػػم,
:2009ص )143

لق ػػدك ػػمفالموق ػػؼالقط ػػريتج ػػمهقضػ ػ مالحص ػػمرعمػ ػ قط ػػمعغػ ػزةأكث ػػرفمعم ػػمفػ ػ رف ػػض

الحصػػمر,والعمػػؿعمػ كسػره.ولقػػدأفػػمدتقطػػرمػػفعبلقمتيػػمالدول ػػمالمتوازنػػمفػ فػػتحممػػؼالحصػػمر
دول ًم,وعدـط وف أدراجالنس مف(.التقر راالسترات ج الفمسط ن :2009,ص )319

إفالنػمظرلمس مسػمالقطر ػمخػػبلؿاألعػواـالسػمبقم ,جػػدىمفػ ظمىرىػمتقػػؼوبشػكؿكب ػرإلػ 

جمنبالمواقؼالفمسط ن م,وتم ؿإل تحق ػؽالمصػملحمالوطن ػمالفمسػط ن م,منػددةبملعػدوافوالحصػمر

اإلس ػرائ م المتكػػررعم ػ الشػػعبالفمسػػط ن ,ح ػػثقػػدمتالكث ػػرمػػفالػػدعـالمػػمديلمفمسػػط ن فف ػ 
إالاأنيػػمفػ بمطنيػػمكمنػػتتحمػػؿالكث ػػرمػػفاألبعػػمد
قطػػمعغػزة((.)1صػػح فمالشػػرؽالقطر ػػم ,)2009,
والمصػملحالقطر ػم,مػػفخػبلؿمحمولػػمقطػرإثبػمتوجودىػػمفػ السػػمحمالعرب ػم,مػفخػػبلؿالتػدخؿفػ 

الشأفالفمسط ن بمعتبمرهاألكثرحسمس معم السمحمالعرب مف ذلػؾالوقػت.وكمنػتالدوحػمىػ مػف
سمرعتلمدعوةإل قممعرب مطمرئم,لمنمقشمالعدوافاإلسرائ م عم قطمعغػزةأواخػرالعػمـ,2008

ومطم ػ العػػمـ,2009أطمػػؽعم يػػماسػػـ(قمػػمغ ػزةالطمرئػػم),وأعمنػػتف ػ القمػػمإسػػيمميمبمبمػػغ250
مم وفدوالرإلعمدةإعممرقطمعغزة(.التقر راالسترات ج الفمسط ن :2010,ص )166

وفػ ردىػػمعمػ االعتػػدا عمػ أسػػطوؿالحر ػػمالتركػ فػ حز ػراف( ون ػػو),2010الػػذيكػػمف

متوجيػًملكسػػرالحصػػمرعمػ قطػػمعغػزة,طملبػتقطػػربضػػرورةرفػ الحصػػمرعػػفقطػمعغػزة,ووضػ 

()1أشػمرالشػ حمػدبػػفجمسػػـبػفجبػػرآؿثػمن رئػ سمجمػػسالػوز ار وز ػػرالخمرج ػمالقطػػريفػ قمػمالدوحػػمعػػمـ,2009أف
الجر مػمالبشػعمالتػ ارتكبتيػم(إسػرائ ؿ)فػ قطػمعغػزةكػػمف ىػدفيمتحطػ ـإرادةالشػعبالفمسػػط ن ,والن ػؿمػفمقمومتػووصػػموده,
واضعمؼعز متو,إالاأفذلؾاليدؼلـ تحقؽفبق الصمودالفمسػط ن بفضػؿ مقػمومتيـالبمسػممبػرغـاأللػمالعسػكر ماإلسػرائ م م,
وااالـوالمعمنمة,والحصمروالتنك ؿ.كممدعملموقوؼم الشعبالفمسط ن ,وتقد ـكػؿأنػواعالػدعـلػول ػتمكفمػفتحق ػؽأىدافػو

ف إقمممدولتوالمستقممعم ترابوالػوطن وعمصػمتيمالقػدسالشػر ؼ.ومػفىنػم:ننمشػداألخػوةالفرقػم الفمسػط ن فتسػر الجيػود

لتحق ؽالمصملحمولـالشمؿالفمسط ن  .

(المػػؤتمرالصػػحف الػػذي عقػػدهحمػػدبػػفجمسػػـبػػفجبػػرآؿثػػمن رئػ سمجمػػسالػػوز ار وز ػػرالخمرج ػػمالقطػػريف ػ ختػػمـقمػػمغ ػزة

الطمرئمف الدوحمعمـ,2009وث قمرقـ()2009/1/16:)4
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آل ػػمتمح ػػددةلف ػػؾالحص ػػمربع ػػداالعت ػػدا ال ػػدمويعمػ ػ قمفم ػػمأس ػػطوؿالحر ػ ػم((.)1ص ػػح فمالع ػػرب
القطر م )2010,
وف خطوةتعتبرالسمبقماألولػ لمسػئوؿرسػم عربػ منػذاالنقسػمـالفمسػط ن عػمـ2007ـ,

قػػمـالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن أم ػػرقطػػرف ػ تشػػر فاألوؿ/أكتػػوبر2012ـبز ػػمرةقطػػمعغ ػزة,
ح ثتعتبرىذهالز مرةتحد ملمحصمراإلسرائ م ,وبدا ػملكسػرالحصػمرعمػ قطػمعغػزة,ومػفنمح ػم
أخرىفإفىذهالز مرةسػمىمتفػ تقػد ـالػدعـالكث ػرلقطػمعغػزةالمػدمربعػدالعػدوافاإلسػرائ م عمػ 

قطمعغزة,ح ث أفالحكوممالقطر مقدمتمػفخػبلؿىػذهالز ػمرةالػدعـالمػمديإلعػمدةإعمػمرقطػمع
غ ػزة,ح ػػثقػػدمتالحكومػػمالقطر ػػممسػػمعداتبمغػػتق متيػػم400مم ػػوفدوالرإلعػػمدةإعمػػمرقطػػمع

غزة(.صح فمالنيمر )2012,

لكفالمحمم فاختمفوابشأفتفس رالدالالتالس مسػ مالتػ حممتيػمز ػمرةأم ػرقطػرالشػ حمػد

بفخم فمآؿثمن لقطمعغزة,و عتقػدأفمػفأبػرزالػدالالتالس مسػ مالتػ حممتيػمالز ػمرة(:الرنت سػ ,

:2013ص )150-149

 -1أني ػػمكس ػػرتالحص ػػمرالس مسػ ػ واالقتص ػػمديالمف ػػروضعمػ ػ قط ػػمعغػ ػزة,خصوصػ ػمًأفاألم ػػر
زرتقط ػػمعغػ ػزةعمػ ػ ى ػػذاالمس ػػتوىمن ػػذتعرض ػػو
القط ػػريى ػػوالشخصػ ػ مالعرب ػػماألب ػػرزالتػ ػ ا

لمحصمرعمـ.2007

 -2حصوؿقطرعم دورإقم م فمعؿف المنطقم,ف ظؿغ مبمصروالسعود موسور م.

 -3دعـحركمحممس,ح ثأفأىم ػمالز ػمرةتكمػففػ أبعمدىػمالس مسػ م,معتبػ اًرأفتدشػ فالمشػمر 
االقتصػػمد مال حتػػمجلز ػػمرةرؤسػػم دوؿ,وأفأم ػػرقطػػرجػػم ل سػػتكمؿمػػمقممػػتبػػوالدوحػػمعم ػ 
مػدارسػنواتمػفرعم ػمودعػـحركػمحمػػمس,وتكػر ساالنقسػمـ,وتػدؿكثػرةالتفسػ راتحػوؿالز ػػمرة
القطر معم النفوذاالستثنمئ الذيتمكنتقطػرمػفمػدهفػ فمسػط ف,وىػذاالنفػوذلػـ ػأتفجػأة,
بؿىوغذيلسنواتكث رة,فحت منتصؼالتسع ن متكمفموق قطرف الوع الس مسػ لمعظػـ

الفمسط ن ف ,عكسبدقمإل حدممحجميموكتمتيمالسكمن مالصغ ر ف .

ممػػمسػػبؽنػػري:أفقطػػرومنػػذالمحظػػماألول ػ لبلنقسػػمـالفمسػػط ن ,حرصػػتبمسػػتمرارعم ػ 

إنيم االنقسمـالفمسط ن الذيأعقػبفػوزحركػمحمػمسبمالنتخمبػمتالتشػر ع معػمـ,2006ومػمتبعػو
مفس طرةكممممعمػ قطػمعغػزة,أنيػمتوجػتىػذهالجيػودبتوق ػ الػرئ سعبػمسومشػعؿعمػ إعػبلف

()1ح ػػثأكػػدمنػػدوبقطػػرفػ الجممعػػمالعرب ػػمالسػػف رصػػملحالبػػوع ن فخػػبلؿاجتمػػمعالمنػػدوب فالػػدائم فلمجممعػػمالعرب ػػم,إل ػ 
ضػرورةاتخػػمذكمفػػمالخطػواتالقمنون ػػممػػفأجػػؿتقػػد ـالػػذ ف قفػػوفو ار اليجػػوـلممحمكمػػم,خمصػػمأنيػػمارتكبػػتفػ أعػػمل البحػػمر

م,وىذامفأعممؿالقرصنمالبحر مالت  جرميمالقمنوفالدول  .
عم بعد70م بلًبحر مًمفالشواط اإلسرائ م 
))/http://www.alarab.qa
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الدوحمف فب ار ر,2012والذيتضمنتبنودهتسر وت ػرةالمصػملحمالوطن ػمالفمسػط ن م.وحػؿكمفػم
اإلشػػكمل متالقمئمػػمب ػ فالطػػرف ف .وتب ػ ىػػذااإلعػػبلفالػػذيلػػـ طبػػؽعم ػ أرضالواق ػ ,سمسػػمممػػف
المقػػم اتدعػػمليػػمأم ػػرقطػػرالش ػ تم ػ ـبػػفحمػػدآؿثػػمن ,وجم ػ ف يػػمق ػػمدةحركت ػ فػػتحوحمػػمس

لتطب ػػؽبن ػػوداالتف ػػمؽواني ػػم االنقس ػػمـ,حرص ػػمعمػ ػ تقو ػػمالموق ػػؼالفمس ػػط ن فػ ػ مواجي ػػمالس مس ػػم
الصي ون مالتوسع م .
ثانياٌ :الموقف اإلسرائيمي تجاب االنقسام الفمسطيني
عتبػػرالعمم ػػؿاإلسػ ػرائ م األكث ػػرت ػػأث ًاروفمعم ػػمعمػ ػ المس ػػتو فالمرحمػ ػ واالس ػػترات ج ف م ػػم

تعمػػؽبمخطػػطدولػػمقطػػمعغػزةوفصػػميم؛(فإسػرائ ؿ)ىػ دولػػماالحػػتبلؿالتػ تعػ شفػ حملػػمصػراع
وجػػوديم ػ مػػمتمثمػػوالقض ػ مالفمسػػط ن م,وى ػ الت ػ تمتمػػؾمشػػروعمًخمصػػمًبيػػم قػػوـعمػػ أنقػػمض
المش ػ ػػروعالفمس ػ ػػط ن ,وتمم ػ ػػؾزم ػ ػػمـالمبػ ػػمدرةواليج ػ ػػوـوالق ػ ػػدرةعمػ ػ ػ التخطػػ ػ ط,والعم ػ ػػؿعمػ ػ ػ تنف ػ ػػذ

مخططمتيم.

وقػػدنجحػػت(إس ػرائ ؿ)حت ػ اافل ػ سفقػػطف ػ التصػػديلمشػػروعالدولػػمالفمسػػط ن م,بػػؿف ػ 
خم ػػؽوق ػػمئ تجعم ػػوغ ػػرممك ػػف,فضػ ػبلًع ػػفتس ػػو ؽخطمبي ػػموروا تي ػػموأجن ػػدتيمومفمى مي ػػمالمتعمق ػػم

بملصراع,وف ق ار ةالعممؿاإلسرائ م (.ميرة:2017,ص )19-18
وذلؾمن خالل ما يمي :

أوالً :مواقف أقطاب الحكومة اإلسرائيمية تجاب االنقسام الفمسطيني
قػػوؿالجنػراؿ"غ رشػػوفىكػػوى ف"البمحػػثفػ مركػػزبػ غفالسػػمداتلمد ارسػػمتاالسػػترات ج مفػ 
مقمؿلوبصػح فم"إسػرائ ؿال ػوـ":إفعمم ػمفػؾاالرتبػمطاإلسػرائ م عػف غػزة فػ صػ ؼعػمـ,2005

أسفرتعفانقسمـب ف السمطمالفمسػط ن م فػ الضػفمالغرب ػم وبػ فحكػـ حركػمحمػمسفػ قطػمعغػزة.
مأالاتعمفموقفيممػفىػذااالنقسػمـ,لكنػو
وأكدأنوبملرغـمفأفاألفضؿ(إلسرائ ؿ)مف النمح مالرسم 
مفالنمح مالفعم ممصمحمإسرائ م مالبدمفالمحمفظمعم يم.

إفالمصػػمحماإلس ػرائ م مكمػػم عتقػػدالجن ػراؿ"ىكػػوى ف"مػػفاسػػتمراراالنقسػػمـالفمسػػط ن  مكػػف

ربطيمبملقمؽاإلسرائ م القد ـالجد ػد,مػفأيربػطبػ فالضػفمالغرب ػموقطػمعغػزةعبػرممػراتآمنػم,

وقػػمؿ:إف"أيربػػطب نيمػػمس ػ عرضس ػ طرةالج ػ شاإلس ػرائ م ف ػ منػػمطؽالضػػفملمخطػػراألمن ػ ,وال
س ػ ممفػػ ظػػؿتحػػوؿقطػػمعغ ػزةخػػبلؿالسػػنواتالعشػػرالممض ػ مإل ػ بقعػػمجغراف ػػممم ئػػمبملوسػػمئؿ

القتمل م" .
)(http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/17
79

إفأيربػػطب ػ فغ ػزةوالضػػفمس سػػمحبتسػػمؿوسػػمئؿقتمل ػػملؤلخ ػرة,وىػػومػػمقػػد عمػػؿعم ػ 
إحداثتحوؿسمب ف عمؿالج شاإلسرائ م ,منوعم سب ؿالمثمؿ:عدـقدرتوعم العمػؿبمرونػم
م دان ػػمكمممػػم,س ػوا ف ػ مخ مػػمتالبلجئ ػ ف,أوم اركػػزالمػػدفف ػ الضػػفمالغرب ػػم.وقػػمؿ:إفالج ػ ش

اإلس ػرائ م  تجػػوؿف ػ مختمػػؼمنػػمطؽالضػػفمال ػػوـبأر ح ػػمأمن ػػمكمممػػم,بسػػببغ ػػمبوسػػمئؿقتمل ػػم
متطورةف أ ديالفمسط ن ف,وممأوجدتو(إسرائ ؿ)مػفأوضػمعأمن ػمجد ػدةفػ الضػفم,تمنػ التػزود

بوسمئؿخمرقملممدرعمت,وى ظروؼضرور ملبلستمرارف الضفمالغرب م.

وم ػ ػػفالنمح ػ ػػماالسػ ػػترات ج م عتق ػ ػػد"ىك ػ ػػوى ف":إفاالنقسػ ػػمـبػ ػ ػ فحم ػ ػػمسفػػ ػ غػ ػ ػزةوالس ػ ػػمطم

الفمسػػط ن مف ػ الضػػفممصػػمحمإس ػرائ م مأ ض ػمً,ألفانفصػػمؿغ ػزةعػػفالضػػفمسػػمعدعم ػ تقم ػ صمػػم
وصفيمبملضغوطالفمسط ن معم (إسػرائ ؿ)إلقممػمدولػمليػـ.ومػ اسػتمراراالنقسػمـالفمسػط ن  مكػف

(إلسػرائ ؿ)أفتخ ػػرالفمسػػط ن فب ػ فخ ػػمر ف:إمػػمتحق ػػؽسػ طرتيـعمػ منػػمطؽالضػػفمالغرب ػػمالتػ 

اسػػتمموىممنػػذالعػػمـ,1996أواالنػػدممجف ػ (إس ػرائ ؿ)كدولػػمواحػػدة؛ولػػذلؾ:س ػ كوفمػػفالمصػػمحم
اإلسرائ م مالعمؿبكؿقوتيم,لمن ق مـشبكمالعبلقمتب فالطرف فالمذ ف حكممفغزةوالضفم .

)(http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/17
إفردةالفعؿاألول ػممػفطػرؼوسػمئؿاإلعػبلـاإلسػرائ م مالمكتوبػمعمػ االنقسػمـالفمسػط ن ,
تمثمػػتف ػ اإللمػػمحإل ػ محصػػممواحػػدةووح ػػدةلػػوى ػ نشػػو "ك ػػمن ف"فمسػػط ن فمنفصػػم فجغراف ػًم

وس مس ًم.ومفوجيمنظرأصحمبردةالفعؿىذه؛فإفىذااألمر ت ح(إلسرائ ؿ)إمكمفعػدـالتعممػؿ
م "الك من ف"عم قدـالمسمواةعمنمًمنذلحظماالنقسمـفصػمعداً,فضػبلًعػفتأد ػمتمػؾالمحصػممإلػ 

ػؼعبػرعنػوبصػورةمبكػرةمػثبلً,تعم ػؽمشػترؾكتبػو
ابتعمداحتممؿتطب ؽ"رؤ ػمالػدولت ف".وىػذاالموق
ّ

الم ارسػػؿالعسػػكريلصػػح فم"ى ػ رتس""عػػمموسىمرئ ػػؿ",وم ارسػػؿالشػػؤوفالفمسػػط ن ملمصػػح فمنفسػػيم
"آف ػ سػػخمروؼ",بقوليمػػم":إفس ػ طرةحمػػمسعم ػ قطػػمعغ ػزةالت ػ بػػدأتنيػػمر12حز ػراف( ون ػػو)

,2007بمتػتقر بػػمأكثػػرمػػفأيوقػػتمضػ ,ومػفشػػأنيمأفتجػػزئالمنػػمطؽالفمسػػط ن مإلػ ك ػػمن ف
س مسػ ػ فوربم ػػمثق ػػمف ف:حممس ػػتمف(قط ػػمعغػ ػزة)وفتحس ػػتمف(الض ػػفمالغرب ػػم).وبملنس ػػبمإلػ ػ الجمن ػػب

اإلسػرائ م ,فإنػػوبػػمتواضػػحمًحتػ لمػػفال ػزاؿ يجػػسبمسػػألمالشػػر ؾالفمسػػط ن أنػػوبحمجػػمإلػ أف
فكرمفجد د,فعم األقؿف قطمعغزةلـ عدلدى(إسرائ ؿ)مػفتتحػمدثمعػو"(.صػح فمىػ رتس,

 )2007/6/13

وقػػداعتبػػركبلىمػػمأفمػػمجػػرىف ػ غ ػزةىػػو"حػػربأىم ػػم"سػػتكوفلنتمئجيػػمإسػػقمطمتبع ػػدة

المػػدىل ػ سعم ػ مسػػتقبؿالسػػمطمالفمسػػط ن مفحسػػب,إنمػػمأ ض ػًمعم ػ عبلقمتيػػمم ػ (إس ػرائ ؿ)وربمػػم
عم المنطقمبرمتيم.وف ق ار تيمم:فػإفالحمػـالفمسػط ن بإقممػمدولػممسػتقممآخػذفػ التبلشػ ,ولػذا:
الذيكمفمفالمقررأف مق وفػ 24حز ػراف
تعّفعم خطمبالرئ ساألمر ك "جورجبوشاالبف"
ّ
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( ون و)مفالعمـنفسو-بمنمسبممرورخمسػمأعػواـعمػ خطمبػوبشػأفرؤ ػمالشػرؽاألوسػطوالػدولت ف
ف العػمـ-2002أف خضػ لتغ ػراتجوىر ػم؛فقػررالػرئ س"بػوش"الحقػًمعػدـإلقػم خطػمبفػ ىػذا

التػػمر ,وقػػمـبإلقمئػػوف ػ 16تمػػوز( ول ػػو).ور ّجػػحمعمػػؽالشػػؤوفالفمسػػط ن مفػػ صػػح فم" ػػد عوت

أحرونػوت""رونػ شػمك د",حػػدوثىػذهالمحصػػمممتيمػمًالفمسػط ن فبػػأنيـ" يػدموفمسػػتقبميـبأ ػػد يـ.
(صح فم د عوتأحرونوت )2007/6/14,

إفحكومػمت نتن ػمىو الػثبلث األخ ػرة ,وبعػد عػدوان ف قمدىمػم نتن ػمىو عمػ قطػمعغػزة ,تبنػت

س مسمت غممضموغ ر معمنم إ از القطمع ,وىو مم جعؿ تقر ر مراقب الدولم نتقد عدـ إج ار أي نقمش
جدي حوؿالبدائؿ الس مس م والرؤ م(اإلسرائ م م)لمستقبؿ قطمع غزة ,كمم انتقػد ق ػمـ" الكمبن ػت" بوضػ

أىداؼلمج ش دوف أف تكوف جز ًا مف أىداؼ استرات ج م تسع إل يم(إسرائ ؿ) .و قػوؿ"إسػمؼ أور ػؿ"

البمحػثفػ مركػز األمػف القػوم عػف ذلػؾ أثنػم ػوـ د ارسػ بمنمسػبم مػرور خمسػ ف عممػًم عمػ احػتبلؿ
وضربحممس واضعمفيم وتعز ز الردع ,لكفدوف

القطمع:إف الحكومم تطملب الج ش بتحق ؽ اليدو ,
تغ ر ف الوض االسترات ج القمئـ ,ودوف إسقمطيم ,ودوف تغ ر ف الحدودوالوض الس مس  ,ودوف

أف جعػؿ ذلػؾ )إسػرائ ؿ) مسػؤولم عػف مم ػون ف مػف سػكمف القطػمع.و ضػ ؼ :إف حمػمسبملنسػبم
لحكومم )إسرائ ؿ) ,تقوـ بدور وظ ف ميـ .

أمػم" أف غػدور ل برمػمف" وز ػر الػدفمعاإلسػرائ م  ,و"نفتػمل ب نػت" رئػ س"الب ػت ال يػودي"ووز ػر

االقتصػمد ,و" سػرائ ؿكػمتس" وز ػر المواصػبلت واالسػتخبمرات ,فميػـ رؤى مختمفػم مرتبطػم بمػواقفيـ

الس مس م مف الصراع المختمؼ ف ىوامشػو التكت ك ػم وآل متػو وتوق تػو عػف موقػؼ"نتن ػمىو .ورغػـ انتقػمد
تقر ػر م ارقػب الدولػمعػدـ منمقشػم البػدائؿ الس مسػ م ,فػإف"نتن ػمىو" صػر حتػ ال ػوـ عمػ التيػرب مػف

إج ار مثؿ ىذاالنقمش(.ميرة:2017,ص )24
بعد عدوافعمـ  ,2014وارتبمطًم بنتمئجيم ومم فرضتو عم طمولػم النقػمش الحكػوم والبحثػ ,

وفػ محمولػمإل جػمد مقمربػمت جد ػدة تخفػؼ التػوتر ,وتقمػؿ إلػ حػد كب ػر مػف احتمػمالت انػدالع عػدواف

آخػر ,قػمـعػدد مػف الػوز ار والميتمػ ف بتقػد ـ اقت ارحػمت تأخػذ بعػ ف االعتبػمر ذات المحػددات الس مسػ م

السػمبقم,وتبػدأ بملسػممح بتقػد ـ تسػي بلت لتخف ػؼ صػعوبم الظػروؼ المع شػ م لسػكمف القطػمع ,بمػم فػ
ذلػؾشػج

إعػمدة اإلعمػمر,وتطػو ر البنػ

التحت ػم ,والمسػمعدة فػ

تخف ػؼ أزمػم الكيربػم والم ػمه,

وتقم صنسبم البطملم عبر السممح بدخوؿ أعداد مف العمػمؿ لمعمػؿ فػ مسػتوطنمت"الغػبلؼ" ,والسػممح
بملتصد ر ,وتوس

رقعم الص د ف إطمر التسي بلت اإلنسمن م ,وخمؽ نوع مف بحبوحم العػ شلتخف ػؼ

االحتقمف وعوامؿ الضغط الداخم م الت بدورىم قد تسيـ ف إرجم جوالت العػدواف ,وز ػمدةفتػرة اليػدو ,
وبعضػيـ وصػؿ فػ اقتراحمتػو إلػ

مػم ىػو أبعػد مػف مجػرد تقػد ـ تسػي بلت إنسػمن م(.ميػرة:2017,

ص )25
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أمم"ل برممف" وىو مستوطف ,و عتبر مف غبلة ال م ف العنصري ,فإنو تبن نيجًم تصع د ًم ضد

ػترط -لمتعج ػز -أي صػفقمت كبػرى مػ الحركػم بنػزع سػبلحيم ,و حػمفظ عمػ إشػيمردائػـ
حمػمس ,و ش 

بتيد د العصم الغم ظم وصوالً إل ىدؼ إسقمط حكـ حممس بملقوة ,وىو اليدؼ الذي دأبعم التمسؾ

بو",فم برممف" عم خبلؼ ال م ف المتطم لضـ الضفم ,عتبر أف التيد د األكبر عم دولم )إسػرائ ؿ),

ل س تيد د ق مـ الدولم الفمسط ن م ,بؿ التيد د الد موغراف الذي يدد ىو م الدولمكدولم يود م ,و عتقد
أف ق ػمـ الدولػم الفمسػط ن م بشػرط تبػمدؿ السػكمف واألرض)مبمدلػمالمسػتوطنمتوسػكمنيم مػ منطقػم

المثمث داخؿ أراض 1948بسكمنيم( ,شكؿ الحؿ الوح د لمتخمص مف التيد دالد موغراف ؛ وبملتمل :
بملنسػبم لػو ,فػإف"دولػم غػزة"التػ سػتكوف عمػ حسػمب التسػو م الس مسػ م فػ الضػفم ,ستقضػ عمػ
يود ػم الدولػم ,وتحوليػم إلػ دولػم ثنمئ ػم القوم ػم ,وتضػ

عمػ (إسػرائ ؿ) فرصػمتمر خ ػم لتصػح ح مػم

صػفو بخطػأ بػف غور ػوف ,بسػممحو ببقػم السػكمف الفمسػط ن ف عنػدمم كػمف بمإلمكػمفالػتخمص مػنيـ.

(ميرة:2017,ص )26

ثانياً :محددات الموقف اإلسرائيمي تجاب قطاع غزة بعد االنقسام الفمسطيني
 .1المحددات السياسية (مهرة :2017 ،ص)22


رفػض"حػؿ الػدولت ف"والسػع إلفشػملو ,وتبنػ معمدلػم االنفصػمؿ عػف القطػمع ,وتعز ػز مشػروع



استمرار االنقسمـ الفمسػط ن مصػمحم إسػرائ م م ,ومواجيػم كػؿ إقمػ ـ منعػزالً عػف ااخػر وانتيػمج



التسم ـ بواق س طرة حممس عم القطمع دوف االعتراؼ بشرع تيم ,واعتبمرىم عنوانمًلمقطمع .

االست طمف .

س مسم إدارة الصراع بدالً مف السع إل حمو .



اعتبمرحممسك منًم"إرىمب ًم"مس ط ًار عم القطمع خدـ مصمحم )إسرائ ؿ) الس مس م .



تح ػد القطػمع والػتخمص مػف تيد ػده الػد موغراف ,والسػع



المحمفظم عم س مسم إدارة الصراع م حممسدوف الوصوؿ إل الحسـ ,وتبن س مسمالػردع



لمصر دور قوي ف إنجمح أو إفشمؿ مشروع دولم القطمع.

إسرائ م م .

لبلنفصػمؿ الكمػ

عنػو,مصػمحم

ول س الحسـ .






المحمفظم عم دور مم لمسمطم الفمسط ن م دوف منحيم حؽ الف تو.

ل س مف الضروري أف ربط أي حؿ س مس ب ف الضفم وقطمعغزة.
المحمفظم عم غموض الس مسماإلسرائ م م تجمه مستقبؿ قطمعغزة.

جب أف تبن الس مسمت المرحم م واقعمً تحتكـ إل و الحموؿ بع دة المدى.

نت جم أي صراع م حممس ستكوف صفر م ,أوأقص مم مكف الوصوؿ إل و ىدو مرحم .
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االنفتمح عم أي تغ ر س مس داخؿ القطمع ف إطمر بقم االنقسمـ واالنفصمؿ .



سػكمف القطػمع أقػرب إلػ مصػر ,وال مكػف تعم ػؽ االنفصػمؿ دوف تعم ػؽ العبلقػم بػ ف مصػر



اإلسرائ م م عم الحدود البر م والبحر م لمقطمع.

استمرار الس طرة األمن م



استمرار الحصمر)المتنفس( كوس مم ردع م ,وإلضعمؼحممسوالتشو ش عم يم.

والقطمع.



ال تقتصر المواجيم م حمػمس فقػط داخػؿ القطػمع ,وال تقتصػر أىػداؼ الحركػم ونشػمطيمعمػ



ال مكف در المواجيم ,بؿ مكف تأج ميم.

قطمعغزة فقط.

 .2المحددات المنية (مهرة :2017 ،ص)23


سقوط خ مر العودة إل احتبلؿ القطمع ألسبمب س مس م وأمن م.



تمتمػؾ (إسػرائ ؿ) مػف القػوة مػم جعميػم قػمدرة دومػًم عمػ التصػدي لتيد ػداتحمػمس العسػكر م



تشكؿ البن م التحت م العسكر م والصوار واألنفمؽ تيد داً مؤرقمً ال مكف التسم ـ بمستم ارره.

وتوج و ضربمت موجعم ليم.


عػدـ الػدخوؿ فػ معركػم حسػـ ,والمحمفظػم عمػ الػردع الػدائـ لحمػمس ,أوإضػعمؼ قػدراتيم



المحمفظم عم معمدلم تنف س الحصمر مقمبؿ اليدو  .

العسكر م ,وعدـ منحيم صورة انتصمر.

ومم ػػمس ػػبؽب من ػػو:ن ػػرىأفاالس ػػتنتمجمتالمبمشػ ػرةلمص ػػحمفماإلسػ ػرائ م مم ػػفاالنقس ػػمـالفمس ػػط ن ,
انصبتف معظميمف مصمحمخبلصت فمتصمت ف :
 الولى:استمرارالتشك ؾف وجود"شر ؾفمسط ن لمتسو مالنيمئ م". والثانية:اإلجممععمػ ضػرورةعػدـق ػمـ(إسػرائ ؿ)بتنف ػذأيانسػحمبمتأخػرىتتعمػؽبملضػفمالب ػ ّػدم ػػفاإلش ػػمرةإلػ ػ أفج ػػوىرالمقمرب ػػمتاإلعبلم ػػمالمتعمق ػػمبملخبلص ػػماألولػ ػ 
الغرب ػػم.و ُ
(وفحواىمالتشك ؾف وجود"شر ؾفمسط ن لمتسو مالنيمئ م")لـ كػفنمجمػمًعػفرؤ ػمتسػبب
بيػػماالنقسػػمـنفسػػوفحسػػب,وانمػػمكػػمفنمجم ػمًأ ض ػمًعػػفمواقػػؼجػػرىالتعب ػػرعنيػػمبقػػوةإ از 

الجمنػػبالفمسػػط ن عموم ػًموا از حركػػمحمػػمسخصوص ػًم,الس ػ مممنػػذاالنتخمبػػمتالتشػػر ع م

الفمسط ن مف كمنوفالثمن ( نم ر),2006والت أسفرتعففوزىذهالحركػمبأكثر ػممقمعػد
المجمػػسالتشػػر ع ,وكػػمفمؤداىػػمأفتمػػؾالنتػػمئجتشػػكؿتكر س ػمًلواق ػ "انعػػداـالشػػر ؾ"الػػذي
بدأتمبلمحوترتسـمنذعمـ.2000
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أمػمالػرأي العػمـ اإلسػرائ م مػف جمنبػو ,وبعػد ثبلثػم اعتػدا ات,أصػبح ػدرؾ أف القضػم عمػ 
حممس بملحسـالعسكري لـ عد خ م ًار واقع ًم ,وأف التسػي بلت التػ

شمئنمً ومنتقداً,بؿ تشكؿ استثمم اًر طو ؿ األجؿ .

بل
مكػف تقػد ميم لمقطػمع لػـ تعػدعمػ ً

المطمب الثاني
المصالحة الفمسطينية
لعبػت قطػر دو ًار فػ دعػـ مسػمر المصػملحم الفمسػط ن م ,ورعػت اتفػمؽ الدوحػم بػ ف حركتػ فػتح

وحمػمسفػ 26شػبمط(فب ار ػر)(.2012إسػممع ؿ:2012,ص.)72كمػم نجحػت فػ جمػ رئػ س

السمطمالفمسط ن م محمود عبمس ,ورئ س المكتب الس مسػ لحركػم حمػمس خملػد مشػعؿ ,لتوق ػ اتفمق ػم
مفمجئمعم حكومم وحدة وطن م فمسط ن م(.الحروب:2012,ص )2
وذلؾمفخبلؿمم م  :
أو ًال :الموقف القطري تجاب المصالحة الفمسطينية
تتممسؾالمجتمعمتمفخبلؿدخوؿأفرادىمف شبكمواسعموىمئمممػفالعبلقػمت,والترابطػمت
العمئم ػػموالعمم ػػموالتجمر ػػموالوظ ف ػػم,والتػ تشػػكؿبمجموعيػػمنسػ جًمتقػػوـعمػ أسمسػػووحػػدةالمجتم ػ 
وترابطووتممسكوواستق ارره,بؿإفالمجتم ىوف أحػدتعر فمتػوالشػبكمذاتيػم,ح ػثالتشػكؿاألعػداد

الكث رةمفاألفرادالمنعزل ف,أيالذ فلـ دخموافػ شػبكمعبلقػمتتػربطيـ.وتشػيدالسػمحمالفمسػط ن م

حملممفاالنقسمـف الشمرعالس مس امتدتلتشمؿالمؤسسمتالوطن مواألىم ػم,تمػؾالحملػمالتػ تعػد
األصعبواألشدف تمر الشعبالفمسط ن  .
لقػػدأجم ػ الجم ػ عم ػ أفاالنقسػػمـالفمسػػط ن الػػداخم قػػدألحػػؽضػػر اًربملقض ػ مالفمسػػط ن م,

وبػػملمجتم الفمسػػط ن ,ح ػػثبػػرىفالواق ػ أفحملػػماالنقس ػػمـأوصػػمتالقض ػ مالفمسػػط ن مإلػػ طر ػػؽ

مسػػدود,زادتمػػفمعمنػػمةالشػػعبالفمسػػط ن الػػذي خض ػ لبلحػػتبلؿوالحصػػمر,تمػػؾاألج ػوا دفعػػت

الجم لمتفك رالجمدبملمصملحم.والشؾف أفالمصملحمالوطن مالداخم ػمالفمسػط ن مسػتعودبملفمئػدة
عم ػ القض ػ مالفمسػػط ن موالمجتمػػ الفمسػػط ن س مسػػ ًمواجتممع ػًمواقتصػػمد ًم...ال ػ .واحتمػػتقض ػ م

المصملحمالوطن م-والتزاؿ-موقعمًمركز مًف النقػمش,والحػراؾالس مسػ فػ المجتمػ الفمسػط ن فػ 
السػػنواتالقم مػػمالممض ػ م,وف ػ جم ػ الحػػمالتالت ػ طرحػػتف يػػمقض ػ مالمصػػملحمالوطن ػػملػػـ كػػف
األم ػػر تعم ػػؽكم ػػمك ػػمفم ػػفالممك ػػفأفنتوقػ ػ بعمم ػػمرأبالص ػػدعبػ ػ فت ػػمراتس مسػ ػ ممتنمزع ػػم,أو

قطمع ػػمتمتنمب ػػذةم ػػفالػ ػرأيالع ػػمـ,وانم ػػمج ػػم تلمحمول ػػمرأبالص ػػدعبػ ػ فطبق ػػمتوفئ ػػمتالش ػػعب
المختمفػػم.وأمػػمـالمشػػيدالمأسػػمويلبلنقسػػمـالػػداخم الػػذيىػػددبشػػكؿجػػديوحػػدةالشػػعبالفمسػػط ن 
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الس مس موالجغراف مومكتسبمتوعبػرسػن فنضػملو,بػدأتأصػواتتعمػوبضػرورةإغػبلؽممػؼاالنقسػمـ,
وبػػدأتتتنػػمم أىم ػػمالوصػػوؿإل ػ مصػػملحموطن ػػمفمسػػط ن م,ح ػػثتػػدخمتالعد ػػدمػػفالشخص ػ مت

العرب موالدول م,والكث رمفالػدوؿمسػتغممعبلقمتيػملمضػغطمػفأجػؿإنيػم االنقسػمـ(.المركػزالقػوم 

لمدراسمتوالتوث ؽ:2012,ص )6

دفعػتمشػمركمقطػرالواسػعمفػ الوسػمطماإلقم م ػػمفػ بمػدافمثػؿ:السػوداف,ولبنػمف,والػ مف,

والعػراؽ,ومػػمإلػ ذلػؾ,إلػ المضػ قػػدممًلمتوسػطبػ فالفمسػػط ن ف,وذلػؾفػ إدارةلمحمدثػػمتلمتوف ػػؽ
وتقر بوجيمتالنظرب فاإلخوةالفرقم  )Barakat, 2012: p. 61(.

فف ػ بػػدا متعػػمـ,2007وخوف ػمًمػػفانفجػػمرالوض ػ المتػػوتربػػمدرتقطػػربمشػػمركمالفصػػمئؿ

الفمسػػط ن ملمتسػػر فػ عقػػدجمسػػمتالحػوارالػػوطن لتشػػك ؿحكومػػموحػػدةوطن ػػم,لكػػفجمسػػمالحػوار
الفمعممعقدتف دمشؽبعدوصوؿموفد فإل يػملتي ئػماألجػوا ,وىمػم:ز ػمدأبػوعمػرو,وخملػدسػبلـ
(المعروؼبمحمدرش د),كممانضـإل يمموز رالدولػمالقطػريلمشػؤوفالخمرج ػمأحمػدعبػدالعز ػزآؿ

محمػود,ح ػثسػعوالمتمي ػدلمقػم المنتظػربػ فرئػ سالسػمطمالفمسػط ن ممحمػودعبػمس,وخملػدمشػعؿ
رئػ ػ سالمكت ػػبالس مسػ ػ لحرك ػػمحم ػػمس,واش ػػتممتمواضػ ػ الوس ػػمطمالرئ سػ ػ مع ػػدةأم ػػوركملت ػػمل :

(التقر راالسترات ج الفمسط ن :2007,ص )25
 رئمسػ ػػمحكومػ ػػمالوحػ ػػدةالوطن ػ ػػم,ىػ ػػؿتكػ ػػوفلحركػ ػػمحمػ ػػمسصػ ػػمحبماألغمب ػ ػػمف ػ ػ المجمػ ػػسالتشر ع ,أـتكوفلشخصمستقؿإلرضم المجنمالربمع مالدول م؟ 

 كتػػمبالتكم ػػؼ,ومػػمس تضػػمفعم ػ صػػع داالعت ػراؼبشػػروطالمجنػػمالربمع ػػم,وىػػؿس ػ كوفبرنممجالحكومممتفقمًم مواقؼكتمبالتكم ؼ,أـمتحفظمًعم يم؟ 

 -و ازراتالس ػ مدة(الخمرج ػػم,الداخم ػػم,اإلعػػبلـ,والممل ػػم)ىػػؿسػػتكوفكميػػملحركػػمحمػػمس؟أـ

س كوفجز منيملحركمحممس,أـستسندإل مستقم ف,وبمتفمؽب فالطرف فحوؿأسممئيـ؟ 
بق تالمصملحمبػ فحركتػ فػتحوحمػمستػراوحمكمنيػم,عمػ الػرغـمػفالتقػدـالظػمىريالػذي

حدثف يمبعدقبوؿمصرإلحمؽورقمتتفؽعم يػمالفصػمئؿلممصػملحم,والتػ كمنػتتصػرفػ السػمبؽ
عم توق عيمدوفأيشروطأوإضػمفمتأوتعػد بلت.لقػدتمسػكتحركػمفػتحفػ البدا ػمبمطمبيػممػف
حركػػمحمػػمستوق ػ الورقػػمالمصػػر موقػػدرفػػضالػرئ سالفمسػػط ن عقػػدأيلقػػم اتمػ رئػ سالمكتػػب

الس مسػ لحركػػمحمػمسخملػػدمشػعؿقبػػؿتوق ػ ىػػذهالورقػم,وقػػمؿ":إنػوفػ حػمؿتوق ػ حركػمحمػػمس,
وبعػدسػػمعمأونصػؼسػػمعمأوربػ سػػمعم,سػ كوفىنػػمؾلقػم معيػػـولكػفقبػػؿذلػؾال",مشػػددًاعمػ 
ضرورةأف تـتوق المصملحمف مصر(.التقر راالسترات ج الفمسط ن :2010,ص )35
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لقػػدلعبػػتقطػػردو ًارف ػ دعػػـمسػػمرالمصػػملحمالفمسػػط ن م,ورعػػتاتفػػمؽالدوحػػمب ػ فحركت ػ 

ف ػػتحوحم ػػمسفػ ػ 26ش ػػبمط(فب ار ػػر)(.2012إس ػػممع ؿ:2012,ص,)72كم ػػمنجح ػػتفػ ػ جمػ ػ 
رئػ سالسػػمطمالفمسػػط ن ممحمػودعبػػمس,ورئػ سالمكتػبالس مسػ لحركػػمحمػمسخملػػدمشػػعؿ,لتوق ػ 

اتفمق ممفمجئمعم حكومموحدةوطن مفمسط ن م(.الحروب:2012,ص )2

إفاتفمؽالدوحمجػم نت جػمالمنػمخالػدول السػمئدفػ مصػربعػدالحػراؾالشػعب المصػريفػ 

العػػمـ,2011وتوقعػػمتفػػوزاإلخ ػوافالمسػػمم فف ػ مصػػر,وأفاليػػدؼمػػفىػػذااالتفػػمؽجػػم إل ازحػػم
مصػػرعػػفدورىػػمالر ػػمديف ػ الشػػأفالفمسػػط ن ,وأفقطػػرتػػدمجب ػ فالمواقػػؼالس مس ػ م,واسػػتخداـ

اإلمكمن متالممد مفػ التػأث رعمػ الشػأفالفمسػط ن .وقػدمتقطػرالعد ػدمػفالمقترحػمت,والمبػمدرات
لتقر بوجيمتالنظرب فحركت فتحوحممس,ومحمولمرأبالصدعب نيم,ح ثأكدتالمصػمدرإلػ 

يو ّجػولمدوحػمبعػدتحػذ راتإسػرائ م مشػد دةالميجػمبشػف
أفالجيدالقطريجم بنم عمػ طمػبمصػر ُ
عدوافجد دعم قطمعغزة((.)1صح فمالعربالقطر م .)2010,

وأكداالتفمؽعم االستمراربخطواتتفع ؿوتطػو رمنظمػمالتحر ػر,مػفخػبلؿإعػمدةتشػك ؿ

المجمسالوطن الفمسط ن بشكؿمتزامفم االنتخمبمتالرئمس موالتشر ع م,كممتـاالتفػمؽعمػ عقػد
االجتمػػمعالثػػمن لمجنػػمتفع ػػؿوتطػػو رمنظمػػمالتحر ػػربتػػمر 18شػػبمط(فب ار ػػر)2012ف ػ القػػمىرة,
وتشك ؿحكوممالتوافؽالوطن الفمسط ن ممفكفػم اتمين ػممسػتقممبرئمسػمرئػ سالسػمطمالفمسػط ن م
محمودعبمس,تكوفميمتيمتسي ؿاالنتخمبمتالرئمس موالتشر ع م,والبد بإعممرقطمعغػزة,والتأك ػد
عمػ ػ اس ػػتمرارعم ػػؿالمج ػػمفالتػ ػ ت ػػـتش ػػك ميم,وىػ ػ لجن ػػمالحر ػػمتالعمم ػػمالمكمف ػػمبمعملج ػػمممف ػػمت

المعتقمػ ف,والمؤسسػمت,وحر ػػمالسػفر,وعػودةالكػوادرإلػ قطػػمعغػزة,وجػوازاتالسػػفر,وحر ػمالعمػػؿ,
ولجنمالمصملحمالمجتمع م(.وكملم مف ن وز )2012,
كممدعمأم رقطرخػبلؿز مرتػولقطػمعغػزةعػمـ,2012الفمسػط ن فإلػ العػودةإلػ الوحػدة

الوطن ػػػم,وحػ ػػثيـعمػ ػ التوحػ ػػدأمػ ػػمـس ػػبلـتقبػ ػػؿبػ ػػو(إسػ ػرائ ؿ)ف ػ ػ ظػ ػػؿتوقػػػؼالمفموضػ ػػمتوغ ػ ػػمب
استرات ج ملممقمومم( .)2

(") 1أكػػدالق ػػمديبحركػػمحمػػمسالػػدكتورإسػػممع ؿرض ػوافالجيػػودالقطر ػػمف ػ ممػػؼالمصػػملحمالفمسػػط ن م,لكنػػولػػـ ؤكػػدأنيػػم
بمبمركممصر م,وف الجمنباألخر:فقدقمؿعضوالمجنمالمركز ملحركمفػتحعبػمسزكػ :إفإنيػم االنقسػمـالفمسػط ن أصػبح
حتؿاألولو ملدىالشعبالفمسط ن والػدوؿالعرب ػمالمسػمندةلقضػ مالشػعبالفمسػط ن ,مؤكػداًأفأ ػمجيػمعرب ػمتضػغطبمتجػمه

تحق ؽالمصملحممرحببيمبمعتبمرىمصد قملمقض مولمشعبالفمسط ن ,ح ثسػجؿزكػ عػدـاعتػراضحركػمفػتحعمػ دخػوؿ

قطرإلنجمزممؼالمصملحمالوطن مالفمسط ن م")/https://paltoday.ps/ar/post/76581).

(") 2فف خطمبألقػمهأم ػرقطػرالشػ حمػدلػفخم فػمآؿثػمن فػ الجممعػماإلسػبلم مبغػزةقػمؿ":الأر ػدأفأعظكػـأوأعطػ كـ
دروسمًف توح دالموافػؽ.إفاالنقسػمـ حػ تـأفتتفكػروافػ واقعكػـ,وأفتتػذكرواأفانقسػممكـىػومصػدرالضػرراألكبػرلقضػ تكـ
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وخػػبلؿالقمػػمالعرب ػػمال ػػ24فػ آذار(مػػمرس)2013فػ العمصػػممالقطر ػػم(الدوحػػم),اقتػػرح
أم رقطرالش حمدبفخم فمآؿثػمن ,عقػدقمػمعرب ػممصػغرةلتحق ػؽالمصػملحمبػ فحركتػ فػتح
وحمػػمسفػ القػػمىرة,عمػ أفتتبنمىػػممصػػروترعمىػػمجممعػػمالػػدوؿالعرب ػػم,تسػػفرعػػفتشػػك ؿحكومػػم

فمسط ن ممصغرةتشرؼعم انتخمبمتتشر ع مورئمس ممتزامنم(.جر دةفمسط ف )2013,

وأشػػمدمنػػدوبفمسػػط فلػػدىجممعػػمالػػدوؿالعرب ػػم,وسػػف رىملػػدىالقػػمىرةالػػدكتوربركػػمتالف ػرا

بجيودقطرالمتواصمممفأجؿدعـالقض مالفمسط ن م,ف مختمؼالمحمفؿاإلقم م ػموالدول ػم,مؤكػداً

قػػوةومتمنػػمالعبلقػػمتالقطر ػػمالفمسػػط ن م,وأنيػػمالتشػػوبيمشػػمئبم.ونػػوهالػػدكتورالف ػرا,ف ػ تصػػر حمتو
الخمصػػملوكملػػماألنبػػم القطر ػػمبجيػػودقطػػرف ػ تنف ػػذالمصػػملحمالفمسػػط ن م,وتطب ػػؽمػػمتػػـاالتفػػمؽ
عم وف الدوحمبخصوصتشك ؿالحكومػماالنتقمل ػمالجد ػدةبرئمسػمرئػ سالسػمطمالفمسػط ن ممحمػود

عبمس,والمسمىممف تذل ؿأيصعوبمتتعترضتطب ؽالمصملحمعمػ األرض,وكػذلؾإنيػم ممػؼ

االنقسػمـالفمسػط ن .وأعػػربعػفاألمػػؿفػ أفتكمػػؿالمسػمع الفمسػػط ن موالعرب ػموالدول ػػمفػ تحق ػػؽ
السبلـالعمدؿوالشممؿف كمفػماأل ارضػ الفمسػط ن م,والمنػمطؽالعرب ػمالتػ احتمتيػم(إسػرائ ؿ),قػمئبلً:

"إننػػمنأمػػؿمػػفالقمػػمالعرب ػػمالمقبمػػمف ػ الدوحػػمأفتنفػػذمػػمتأخػػذهمػػفق ػ ارراتعم ػ أرضالواق ػ ,بمػػم
سمعدف دعـقض تنمالفمسط ن مالعمدلم"(.صح فمالعربالقطر م:2013,ص )6
وكمنتأبرزالجيودالقطر مفػ شػأفالمصػملحمالوطن ػمخػبلؿعػمـ,2013دعػوةقطػرعمػ 

لسمفأم رىمالش حمدبفخم فمإل عقدقممعرب ممصػغرةفػ مصػروبرئمسػتيم,وبحضػورحركتػ 
فػ ػػتحوحمػ ػػمسومػ ػػف رغػ ػػبمػ ػػفالػ ػػدوؿالعرب ػ ػػم,تكػ ػػوفىػ ػػذهالقمػ ػػممكرسػ ػػمإلنجػ ػػمزممػ ػػؼالمصػ ػػملحم

الفمسط ن م(.الجز رةنت )2013,

كمػػمرحبػػتحركػػمحمػػمسف ػ 26آذار(مػػمرس),2013بػػدعوةأم ػػرقطػػربعقػػدقمػػمعرب ػػم

مص ػػغرةفػ ػ الق ػػمىرةإلنجػػػمزمم ػػؼالمصػػػملحمالفمس ػػط ن م,ورحبػ ػػتبك ػػؿالجيػػػودالمص ػػر م,والعرب ػػػم

واإلسػػبلم ملػػدعـوتسػػر انجػػمزالمصػػملحمالوطن ػػمالفمسػػط ن م,وتوح ػػدالب ػػتالفمسػػط ن (.مؤسسػػم

الدراسمتالفمسط ن م )2013,

مػػفجيتػػو:رحػػبرئ ػ سالسػػمطمالفمسػػط ن ممحمػػودعبػػمسخػػبلؿز مرتػػوإلػ الدوحػػمف ػ آذار

(مػػمرس),2013ب ػػمقتراحأم ػػرقطػػرلعقػػدقمػػممصػػغرةخمصػػمبملمصػػملحمالفمسػػط ن م,عمػػ أسػػمس

اتفمق (القمىرةوالدوحم),وقمؿرئ سالسػمطمالفمسػط ن مفػ كممتػوأمػمـالقمػمالعرب ػم":إفمػفالمعمػوـ
أفاالتف ػػمؽالػػػذيعقػػػدنمهفػ ػ الدوحػػػمقبػػػؿأكثػػػرم ػػفس ػػنم ػػػدعونمإلػ ػ تش ػػك ؿحكومػػػمانتقمل ػػػممػػػف

ولكؿالعرب,مض ق ًم:أنػوأفاألوافلطػ صػفحمالخػبلؼوفػؽاألسػسالتػ تػـاالتفػمؽعم يػمفػ الدوحػموالقػمىرة,بجيػودخمصػم
مفالرئ سمحمودعبمسورئ سالمكتبالس مس لحركمحممسخملدمشعؿ")/http://alresalah.ps/ar/post/61459).
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المسػػتقم ف,وف ػ نفػػسالوقػػتالػػذىمبإل ػ االنتخمبػػمت.نحػػفمػػفجيتنػػمممتزمػػوفبيػػذااالتفػػمؽوالػػذي
أعقبوأ ضًماتفمؽالقمىرة,ولذلؾنرحببمبمدرةصمحبالسمو"(.الجز رةنت )2013,
و رىبعضالمتمبع فأفقطػرتوصػمتالتفػمؽمصػملحمبػ فحركتػ فػتحوحمػمس,لكػفتنف ػذ

ىذااالتفمؽلـ تـألمورتتعمؽبإشػكمل متالتنف ػذبػ فحركتػ فػتحوحمػمس,وقػمؿالسػف رالقطػريلػدى
السمطمالفمسط ن ممحمدالعممدي:بأفقطرممزالتمستمرةفػ جيودىػمنحػوتحق ػؽالمصػملحم؛فػإف
الاسنواصػػؿجيودنػػملمعم ػؿعم ػ إنجمزىػػم"إل ػ أفع ػ فقطػػرلػػـتكػػفعم ػ 
ػده,وا 
تحققػػتفيػػذامػػمنر ػ 
المصملحمالفمسط ن م,بقدرالمزاحممعمػ الػدورالمصػريلتقػد ـالػدورالقطػريالػذي سػع لنقػؿقػرار
ىػػذهاألمػػمإل ػ أطرافيػػماليممش ػ مبػػدالًمػػفم اركػػزفعػػؿورواف ػ عمػػؿىػػذهاألمػػمممثمػػمبمصػػروسػػور م

والسػعود م.ولكػ نكػػوفعمػ مسػػمفممتسػمو ممػػفجم ػ األطػراؼالفمسػػط ن منقػػوؿ:إننػػملسػػنمضػػدأي
جيػػدعربػ ػ ,أوإقم مػ ػ ,أودولػػ أليط ػػرؼفمس ػػط ن ,ولكػػفبش ػػرطأفال ض ػػرىػػذاالجي ػػدوح ػػدة

وشرع متمث ؿالشعبالفمسط ن (.الرنت س :2013,ص )41

و بدوأفقطرتم زتف س مستيمتجمهالقض مالفمسط ن معفإ راف,وربممعػفسػور مأ ضػًم,

ح ػػثلػػـتعمػػؿقطػػرعم ػ إضػػعمؼالسػػمطمالفمسػػط ن مبيػػدؼتقو ػػمالحملػػمالقتمل ػػمف ػ س ػ مؽص ػراع
بملواسػ ػػطمم ػ ػ (إس ػ ػرائ ؿ),بػ ػػؿسػ ػػعتقطػ ػػرإل ػ ػ دورف ػ ػ عمم ػ ػػمالسػ ػػبلـ,وال ػ ػ مقعػ ػػدعم ػ ػ طمولػ ػػم

المفموضػمت,فكمنػػتقطػػرمسػػتعدةبمسػػتمرارلممنػػمورةبػ فالمعسػػكراتالمتنمفسػػمبيػػدؼتعز ػػزس مسػػمتيم
الخمصػػم,و ؤكػػدىػػذاالمعن ػ اسػػتمرارالز ػػمراتالرسػػم ملقطػػرمػػفرئ ػ سالسػػمطمالفمسػػط ن ممحمػػود
عبػ ػػمسورئ ػ ػ سالػ ػػوز ار ف ػ ػ الحكومػ ػػمالمقملػ ػػمف ػ ػ قطػ ػػمعغ ػ ػزةإسػ ػػممع ؿىن ػ ػػم(.الرنت س ػ ػ :2013,

ص )147

والممفتلمنظرف األزممالفمسط ن موالت  فترضأف ػدف الس مسػمالقطر ػمإلػ امػتبلؾزمػمـ

ة,واحداثاختراؽ ترجـذلؾالطموحالس مس الذيتنشدهقطر,نجػدأفالػدورالقطػري وصػؼ
المبمدر 
ب ػػملمتح زألح ػػدأطػ ػراؼاالنقس ػػمـودعم ػػوإعبلم ػ ػمًواقتصػػػمد مً,فػ ػ تح ػػديواضػػػحلمحم ػػػؼاألمر كػ ػ 
واإلسرائ م الذي جيربملعدا لحركمحممس .

وىػػذامػػم ؤكػػدأ ضػػمًالفرض ػ مالثملثػػملمبمح ػػث,مػػفأفىنػػمؾانسػػجمـب ػ فالس مسػػمالخمرج ػػم

القطر موالمصملحاألمر ك مبخصوصالقضػ مالفمسػط ن م,وأ ضػمًسػعتقطػرمػفخػبلؿعقػدىملمقمػم
الطمرئمف قطرعقبالعدوافعم قطػمعغػزة,ودعوتيػملمفصػمئؿالفمسػط ن ملممشػمركمبمإلضػمفمإلػ 

الػرئ سالفمسػػط ن إلػ شػػؽوحػػدةالتمث ػػؿالفمسػػط ن .وىػػذامػػم ؤكػػدالفرض ػ مالثمن ػػملمبمحػػث,بأنػػوال
وجدأيتوجوحق ق ف الس مسمالخمرج مالقطر مإلنيم حملماالنقسمـ,وانجمزممؼالمصملحم .
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ونعتق ػ ػػدأفقط ػ ػػرل س ػ ػػتحر ص ػ ػػمعمػ ػ ػ المص ػ ػػملحمالفمس ػ ػػط ن م,فملمص ػ ػػملحمالفمس ػ ػػط ن م–
الفمسػط ن مل سػتأصػعبمػفاألزمػمالمبنمن ػمالتػ نجحػتالدبموممسػ مالقطر ػمفػ جمػ كػؿاألطػراؼ
المبنمن م"المعمرضموالموالة"عم طمولػمواحػدةفػ الدوحػم,بغ ػمالتوصػؿإلػ صػ غمتوافق ػمفػ إطػمر
مبػػمدرةالدوحػػمالت ػ خرجػػتتحػػترعم ػػمأم ػػرقطػػرالش ػ حمػػدبػػفخم فػػم,بعػػددمػػفالنقػػمطالجوىر ػػم

الت وضعتحداًالنزالؽالببلدإل حربأىم مجد دة,وأسسػتلوضػ س مسػ مسػتقرفػ لبنػمف.كمػم
أفالقض ػ مالفمسػػط ن مل سػػتأعقػػدمػػفقض ػ مدارفػػوروالت ػ أثمػػرتالجيػػودالدبموممس ػ مالقطر ػػمإل ػ 

التوق ػ عم ػ اتفمق ػػموقػػؼإطػػبلؽالنػػمرف ػ الدوحػػمف ػ 17شػػبمط(فب ار ػػر)2010مػػفقبػػؿالحكومػػم
السػػودان م,وحركػػمالعػػدؿوالمسػػمواة,بعػػدسػػنمواحػػدةمػػفاتفمق ػػماإلطػػمرالموقعػػمف ػ منتصػػؼشػػبمط

(فب ار ر),2009ح ثكمفاالتفمؽ نصعم وقؼإطبلؽالنمر,ومشمركمحركمالعػدؿوالمسػمواةفػ 
مسػػتو متالسػػمطمكمفػػم,ودمػػجمقػػمتم حركػػمالتمػػردف ػ وحػػداتالج ػ شوالشػػرطم,فض ػبلًعػػفإطػػبلؽ
سػ ػراحالمعتقمػ ػ ف,والتع ػػو ضلمنػػػمزح ف,وتنم ػػماإلقمػ ػ ـ,إذق ػػررتقطػػػراالش ػػتراؾبمم ػػمريدوالرفػ ػ 

صندوؽإعمدةبنم السوداف(.عبدالواحد:2011,ص )125-122
ثانياٌ :الموقف اإلسرائيمي تجاب المصالحة الفمسطينية

تشعبمت وتعق دات الحملم الفمسط ن م الداخم م الت تمخضت عف مصملحم ل س ليم مف
لعؿ ّ
إالا اسميم وشكميم ,بمستثنم بعض اإلج ار ات الفرع م ىنم وىنمؾ ,تمم عم نم البحث ف
الواق نص ب 

طب عموآفمؽ السموؾ اإلسرائ م المتوق تجمه ممؼ المصملحم الفمسط ن م الداخم م ,وخصوصًم ف ظؿ

اقتراب مم تسم و السمطمالفمسط ن م"استحقمؽ أ موؿ" الذي ستيدؼ تحص ؿ عضو م الدولم الفمسط ن م

ف األمـ المتحدة ,ومم مكف أف حممو ذلؾ مف تطورات وانعكمسمت عم الواق الفمسط ن الداخم 
لجيم تكر س التوافؽ الفمسط ن  ,ودف عجمم المصملحم الداخم م ب ف حركت فتح وحممس إل األممـ.
)مركزالز تونملمدراسمتواالستشمرات:2011,ص )1
وذلؾمفخبلؿمم م  :
أو ًال :طبيعة الموقف اإلسرائيمي:
شػكؿ اتفػمؽ المصػملحم الفمسػط ن م صػدمم لمك ػمف اإلسػرائ م بكمفػم مؤسسػمتو الس مسػ م واألمن ػم

والعسػكر م ,وخصوصػًم لحكومتػو التػ فوجئػت بػإعبلف االتفػمؽ,و مكػف القػوؿ :إف المواقػؼ اإلسػرائ م م

إ از اتفمؽ المصملحم الفمسط ن م توزعت عم مستو مت ثبلث  :

 المستوى الول :يتزعمه "بن مم ف نتن مىو" رئ س الوز ار اإلسرائ م ,و"أف غػدور ل برمػمف" وز ػرخمرج تػو,والعد ػد مػف الػوز ار وقػمدة األحػزاب اإلسػرائ م م ,و ػدعو إلػ اتخػمذ إجػ ار ات عقمب ػم
فور ػم ضػد السػمطمالفمسػط ن م فػ راـ اهلل ,إلجبمرىػم عمػ الت ارجػ عػف اتفػمؽ المصػملحم مػ
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حركػم حمػمس .وكػمف الفتػًم أف التػوتر الس مسػ –الػذي أرخػ بظبللػو عمػ المشػيد اإلسػرائ م

الرسم عقب إعبلف نبأإنجمز المصملحم -قد تجم أوضح مم كوف ف تصػر حمت"نتن ػمىو"
الػذي خ ػرالػرئ سعبػمسبػ ف تحق ػؽ السػبلـ مػ (إسػرائ ؿ) أو المصػملحم مػ حمػمس,

أشدتيد داتو وتحذ راتو لمسمطم وقمدتيم ,مرو اًر ببعض الػوز ار
وجو ّ
وتصر حمت "ل برممف" الذي ّ
وقمدة األحزاب والقمدة العسكر ف واألمن فاإلسرائ م ف الذ ف عبػروا عػف خ بػم أمميػـ لمػم جػرى.
)مركزالز تونملمدراسمتواالستشمرات:2011,ص )4-2

 المسـتوى الثـاني:وىػو اتجػمه تبنػمه بعػض وز ار االحػتبلؿ وعػدد مػف قػمدة األجيػزة األمن ػماإلسػرائ م م,و ػدعو إلػ االنتظػمر إلػ

مرحمػم مػم بعػد تشػك ؿ الحكومػم الفمسػط ن م التوافق ػم,

ومعرفم برنممجيمالس مس  ,وك ف م تعمط يم م القضم م اليممم واالستحقمقمت األسمسػ م ,وعمػ

رأسيم الموقؼ مف)إسرائ ؿ( ,والتنس ؽ األمن  ,وسموكيم الم دان  ,بشكؿ تسـ بملتأن والتر ث
قبػؿ اتخػمذ أ ػم مواقػؼحمسػمم ونيمئ ػم؛ و طػرح شػروط الربمع ػم كأسػمس لقبػوؿ أي حكومػم
فمسط ن م قمدمم .

 المسـتوى الثالـث :و مثمػو بعػض الس مسػ ف والمسػؤول ف السػمبق ف ,وم اركػز األبحػمث والد ارسػمتوالخبػ ار واألكػمد م ف ,و ػدعو ىػؤال إلػ

عػدـ التػدخؿ فػ اتفػمؽ المصػملحم ,و عتقػدوف أف

الخبلفمتب ف حركت حممس وفتح عم قم وكف مم بمني مر االتفػمؽ بػ ف الجػمنب ف نظػ اًر الخػتبلؼ

البرنػممج الس مسػ لكػؿ منيمػم ,و ػروف أف التػدخؿ أو الضػغط اإلسػرائ م

مكػف أف ػؤدي إلػ

ال مف اني مرىم .
نتمئج عكس م ,وأف سمعدالطرف ف عم تجموز الخبلفمت وتحق ؽ المصملحم بد ً
قػمدممػمسػبؽ :أف الموقػؼ اإلسػرائ م الرسػم قػد التػزـ الصػمت واليػدو النسػب الػذياسػتتب 

موجػمت المواقػؼ العن فػم والمتشػددة إثػر توق ػ اتفػمؽ المصػملحم,وذلػؾ إثػر اإلخفػمؽالفمسػط ن

فػ 

تشػك ؿ الحكومػم التوافق ػم المنشػودة ,وبملتػمل  :تجم ػد اإلجػ ار ات اإلسػرائ م م العقمب ػمالتػ ُى ّػددت بيػم
السػ ػ ػػمطم,وربطيػ ػ ػػمبمػ ػ ػػدىتقػ ػ ػػدـمسػ ػ ػػمرالمصػ ػ ػػملحموممفمتيػػ ػػماألسمس ػ ػ ػ م(.مركػػ ػػزالز تونػ ػ ػػملمد ارسػ ػ ػػمت
واالستشمرات:2011,ص )4-2
ثانياٌ :بواعث الموقف اإلسرائيمي
تنطمؽ الحكومم اإلسرائ م م ف مواجيتيػمالتفػمؽ المصػملحم الفمسػط ن م مػف البواعػثواألسػبمب

التمل م(:مركزالز تونملمدراسمتواالستشمرات:2011,ص )5

 -1تعط ػؿ مخططمتيػم وحرممنيػم مػف المكمسػب االسػترات ج م التػ
الفمسط ن  ,مف قب ؿ :
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حققتيػم خػبلؿ فتػرة االنقسػمـ

-

سػحب ذر عػم االحػتبلؿ حػوؿ مقولػم عػدـ وجػود شػر ؾ فمسػط ن  ,إذ طملمػم تػذرعت
(إسرائ ؿ(بمالنقسمـ الفمسط ن  ,وعدـ قدرة رئػ س السػمطم عمػ بسػط سػ طرتو عمػ قطػمع

-

غزة.

ضرب الوحدة الس مس م والجغراف م ب ف الضفم الغرب م وقطمع غزة ,وىو األمر الذي تحقؽ
مفخبلؿ االنقسمـ.

-

تعز ػز وتطػو ر التنسػ ؽ األمنػ مػ األجيػزة األمن ػم الفمسػط ن م فػ الضػفم ,ح ػث حقػؽ

-

تمكػ ف (إسػرائ ؿ) مػف االسػتفراد بملضػفم والقطػمع كػبلً عمػ حػدة ,فػبل خفػ أف(إسػرائ ؿ)

التنس ؽ األمن ف فترة االنقسمـ مستو مت ومعدالت غ ر مسبوقم.

استطمعتفرض قواعد لعبم جد دة ف الضفم والقطمع ,بح ث تمكنت مف تح ػد الضػفم,
وتوظ ؼ أجيزة أمفالسمطم لحمم م أمنيم ,وضرب المقمومم ف يم ,كمػم تمكنػت مػف فػرض
واق الحصمر عم غزة وتق دالمقمومم ف يم.

 -2تقو ػػػمالموقػػػؼالفمسػ ػػط ن إضػػػعمؼلمموقػػػؼاإلس ػ ػرائ م د ول ػ ػًم,فػػػبلر ػ ػػبأفتوح ػػػدالصػ ػػؼ
الفمسط ن  ,وبمورة مقمربمت س مس م توافق م متوازنم عم السمحم الفمسط ن ممػف شػأنو أف عضػد

الموقػؼ الفمسػط ن  ,و ز ػد مػف فػرص تغمبػو عمػ

الموقػؼ اإلسػرائ م

عمػ

الحمبػم الدول ػم,

وخصوصػمً فػ ظػؿ القنمعػم المت از ػدة لػدى كث ػر مػف دوؿ العػملـ ,بضػرورة وضػ حػد لمتغػوؿ

اإلسرائ م عم حقوؽومصملح الشعب الفمسط ن وقض تو الوطن م.

 -3تعب ػد الطر ػؽ نحػو شػرعنم حمػمس دول ػمً,وتتأسػس مخػموؼ االحػتبلؿ عمػ إمكمن ػم أف شػكؿ
اتفػمؽالمصػملحم جسػ اًر لمػنح حمػمس شػرع م س مسػ م عمػ

المسػتوى الخػمرج  .و عتقػد أف

البراغممت ػم والنضػجالس مسػ الػذي تبد ػو حمػمس ,وتبن يػم نظر ػم التيدئػم الم دان ػم ,وترشػ د

المقمومم ,كف ؿ بتطػو ر العد ػد مػفالمواقػؼ األوروب ػم الداع ػم إلػ الحػوار مػ حمػمس ,تمي ػدًا

لكسر الحظر الس مس عنيم.

 -4تي ئػم األجػوا الفمسػط ن م الداخم ػم تجػمه تفج ػر انتفمضػم فمسػط ن م ثملثػم ,فملواضػح تمممػًم أف

اسػتعمدةزمػمـ التوافػؽ الػوطن بػ ف حركتػ حمػمس وفػتح ,مػف شػأنيم رفػ الحظػر عػف انخػراط
عنمصر الحركت ف ف الفعمل مت الوطن م الم دان م الت منعوا منيم سمبقمً بسبب االنقسمـ ,فضبلً
عمػم تػوفره المصػملحم مػفإعػمدة تػرم ـ البن ػم النفسػ م لمفمسػط ن ف التػ تع ػدىـ إلػ مممرسػم

دورىـ الكفمح  ,وىو مم وفراألسمس الذات الندالع انتفمضم جد دة ثملثم ف وجو االحػتبلؿ,

واج ار اتػػو القمع ػػم ,ومخططمتػػوالعنصػػر م(.مركػػزالز تونػػملمد ارسػػمتواالستشػػمرات:2011,
ص)5-6
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 تعقيب
إ فالتفيـاألمر ك اإلسرائ م ليذاالتحديالقطرينمب مفأفقطرتتطمؽف س مستيمالخمرج م

نحوالحركمتالمنمىضملموال متالمتحدةو(إسرائ ؿ)بمبمركمأمر ك مإسرائ م م,ح ثإفمواقؼقطر

المتممى مم مواقؼالحركمتالمنمىضملموال متالمتحدةو(إسرائ ؿ) تظؿمواقؼغ رمنتجم,تفتقد
دمنيمالقوىالمنمىضمإالاعم الصع دالمعنويواإلعبلم ,

إل القوةاالسترات ج م القطر م,والتستف
فبلخوؼإذًا مفقطرحت لوأمنتبمواقؼىذهالحركمت ,كممأفعدـالح مدىذاواالنح مزألحد
األطراؼخدـالحملماالنقسمم مف السمحمالفمسط ن م,وبملتمل :قدـخدمم(إلسرائ ؿ)الت التتمن 

أي توافؽ أو اتفمؽ فمسط ن – فمسط ن  ,ب ؿ سعت جمىدة لمحفمظ عم حملم الشرذمم ,واالنقسمـ
الفمسط ن –الفمسط ن ,والفمسط ن –العرب ,بمم ضمفالتيربمفعمم مالتسو مالس مس م,وبذلؾ:
تضمف (إسرائ ؿ)  تحق ؽ طموحمتيم بمز د مف العبلقمت العرب م– اإلسرائ م م العمن  ,تحت مبرر أف
التنمقض الرئ س م االحتبلؿتحوؿ إل تنمقضثمنوي,كممقدـخدمملمجمنباألمر ك ف عدـ

ضغطوعم (إسرائ ؿ)إلجبمرىمعم تحق ؽالتسو مالشمممملمقض مالفمسط ن م .

إ فقطركمنتف الظمىرتسع مفو ار دعواتيملحؿالخبلفمتالفمسط ن مبملحوارإل الظيور
إالا أف الحق قم أنيم كمنت سبب ف تعم ؽ الخبلؼ مف خبلؿ دعميم المتواصؿ
بمظير المصمح ,
والمستمر لحركم حممس ,وتأ دىم غ ر الصر ح لبلنقسمـ الذي أحدثتو حركم حممس عم السمطم

الفمسط ن مف قطمعغزةعمـ,2007مفخبلؿممكمنتتقدمومفدعـممديلحركمحممسف 
قطمعغزةبعداالنقسمـ,كممأنيمحمولتلعبالدورالمصريف المنطقممفخبلؿدعواتيملمفصمئؿ
الفمسط ن ملمحواروالمصملحمالوطن م,ومفخبلؿمحموالتيملتمز ؽوحدةالتمث ؿالفمسط ن بدعوتيم

الفصمئؿالفمسط ن ملحضورالقممالت عقدتف قطرعم أثرالعدوافاإلسرائ م عم قطمعغزة

ةمفالزمف,ف أفتظيربقوةف المشيدالفمسط ن عبراتفمؽالدوحم

ونعتقدأفقطرنجحتلفتر
دوفاحداثافتقدـممموسومستقبم  .

إفالوسطاإلسرائ م نحوالفمسط ن فعموممً نقسـإل عدةاتجمىمت :
-

اتجػػمهال ػػرىالتقػػمربم ػ ال ػرئ سعبػػمس,و ػػرفضعودتػػوإل ػ غ ػزةكحػػؿلممػػأزؽاإلس ػرائ م 

-

اتجمه دعولمتقمربم السمطمالفمسط ن م,والعمؿعم إعمدتيمإل غزةبيػدؼتفك ػؾبرنػممج

-

اتجمه رىالقفزعفالسمطمالفمسط ن موتجمىؿالفمسط ن ف,والتوجػولمػد وؿالعرب ػم“المعتدلػم”

الراىف,وبملتمل   :رفضتمر رالمصملحم.

المقمومم,وال ممن مفإنفمذالمصملحمالحمل مبملقدرالذي حقؽمصملح(إسرائ ؿ).

إلبراـاتفمؽسبلـإقم م معيم,وبملتمل :التيموالمصملحمالفمسط ن مكث ًار.
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بملتػمل  :شػعر قػمدة الك ػمف اإلسػرائ م بخ بػم األمػؿ جػ ار إعػبلف اتفػمؽ المصػملحم بػ ف فػتح
وحممس ,األمر الذيدف حكومم "نتن مىو" لممبمدرة إل اتخمذ سمسمم إجػ ار ات عقمب ػم ضػد السػمطم فػ

الضفم الغرب م ,والتيد د بمتخمذ إج ار ات إضمف م تكوف أكثر شدة وقسوة عم قمدة السمطم ,وعم الح مة
العممملمفمسط ن ف ف الضفم والقطمع عم حد سوا .

و عتبػػرالموقػػؼالقطػػريمػػفاالنتخمبػػمتالفمسػػط ن مجػػم مرحبػًمبيػمبغ ػػمإدخػػمؿحركػػمحمػػمس

العمم مالس مس م,ودمجيمف منظممالتحر ر,وادممجيمفػ النظػمـالس مسػ الفمسػط ن .أمػمإسػرائ م مً:
عتبػػروففػػوزحمػػمسف ػ االنتخمبػػمتالتشػػر ع مز ػػمدةف ػ قػػوةالفمسػػط ن ف,وىػػوف ػ معمدلػػمالص ػراع

ضػ ػػعفمًف ػ ػ قػ ػػوة(إس ػ ػرائ ؿ),وافبػ ػػداأفأمػ ػػمميـتحػ ػػد متكب ػ ػرةح ػ ػ فوس ػ ػ القمعػ ػػدةالشػ ػػرع ملمق ػ ػػمدة

الفمسػػط ن مفػػوزحمػػمسكػػمفمفمجئػ ًػم(إلسػرائ ؿ),وكػػمفتحػػد ًملس مسػػمتيمألفحمػػمسمنظمػػمعن ػػدةفػ 
نظراإلسرائ م ف.
ولكفردةالفعؿاألول ممفطرؼاإلسػرائ م فبملنسػبملبلنقسػمـالفمسػط ن ,تمثمػتفػ اإللمػمح

إلػ محصػػممواحػػدةووح ػػدةلػػوىػ نشػػو "ك ػػمن ف"فمسػػط ن فمنفصػػم فجغراف ػًموس مسػ ًم.ومػػفوجيػػم
نظرأصحمبردةالفعؿىذه؛فػإفىػذااألمػر تػ ح(إلسػرائ ؿ)إمكػمفعػدـالتعممػؿمػ "الك ػمن ف"عمػ 

قػػدـالمسػػمواةعمن ػمًمنػػذلحظػػماالنقسػػمـفصػػمعداً,فض ػبلًعػػفتأد ػػمتمػػؾالمحصػػممإل ػ ابتعػػمداحتمػػمؿ

تطب ؽ"رؤ مالدولت ف" .

ولذلؾ:فإف(إسرائ ؿ)"مغتمظم"مفسرعمتطب ؽالخطواتاألول نحوالمصػملحمالفمسػط ن م,

مػػفخػػبلؿالتغمػػبعم ػ اإلشػػكمل متالت ػ رافقػػتتشػػك ؿالحكومػػم,ألفف ػ ذلػػؾإشػػمرةإل ػ أفعمم ػػم

المص ػػملحمستمضػ ػ ق ػػدممً,رغ ػػـك ػػؿالمع ق ػػمتواإلش ػػكمالتالمرافق ػػملي ػػذهالعمم ػػمالص ػػعبموالمعق ػػدة,
والمتمثممف ممفمتاالنقسمـلسب سنوات,ثـخمؽأمرواق جد دعم كمفمالمستو مت.
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الفصل الرابع
اسهامات قطر يف إعادة إعنار قطاع غزة
 انًجذث األٔل :انًٕلف انمطشي يٍ االػزذاءاد اإلسشائٍهٍخ ػهى لطابع غاضح
.2012-2002
 انًجذث انثبًَ :انجٕٓد انمطشٌخ فً إػابدح إػًابس انجٍُاخ انزذزٍاخٔ ،رطإٌش
يهف انكٓشثبء فً لطبع غضح.
 oانًطهت األٔل :انجٕٓد انمطشٌخ فً إػبدح إػًبس انجٍُخ انزذزٍاخ فاً
لطبع غضح
 oانًطهات انثاابًَ :انجٓاإد انمطشٌااخ فااً دػااى يهااف انكٓشثاابء فااً
لطبع غضح.
 انًجذث انثبنث :انًٕلف انسٍبسً اإلسشائٍهً رجابِ لطاش فاً إػابدح إػًابس
لطبع غضح.
 oانًطهت األٔل :انًٕلف انسٍبسً انمطاشي رجابِ إػابدح إػًابس لطابع
غضح
 oانًطهات انثاابًَ :انًٕلااف انسٍبساً اإلسااشائٍهً رجاابِ إػاابدح إػًاابس
لطبع غضح

املبحث األول
املىقف القطري هن االعتداءاث اإلسرائٍلٍت على قطاع غزة 7092-7002
تمهيد:
ش ّكؿ قطمع غزة بؤرة اىتممـ كمفم القوى اإلقم م م والدول م عم حد سوا  ,وذلؾ بعد فوز حركم

حممسف االنتخمبمت التشر ع م الفمسط ن م مطم عمـ,2006ثـ بعد االنقسمـ الداخم الفمسط ن ف

العملـ التمل .

وتبم نػت المواقػؼ اإلقم م ػم مػف االعتػدا ات(اإلسػرائ م م( التػ ُشػنت
ػض ليػم بػملمطمؽ مػف نمح ػم ,ومػتحفّ ٍ
ظ
عمم ,2014-2008مػم بػ ف منػدٍد ارف ٍ

عمػ قطػمع غػزة بػ ف
ػمعس مػف نمح ػ ٍم
أو متق ٍ

أخػرى؛ ففػ الوقػت الػذيشػيدنم ف ػو تند ػداً ورفضػمً رسػم مً وشػعب مًتعتبػر القضػ م الفمسػط ن م المػدخؿ
أردت أف كػوف ليػممػوط قػدـ متق ّػدـ فػ س مسػمت
الرئ سػ واألىػـ أل ػم قػوة إقم م ٍػم إسػبلم م ,إذا مػم ا
منطقم الشػرؽ األوسػط مػف جيػم ,واذا مػم أرادت التنػمفس عمػ زعممػم العػملـاإلسػبلم مػف جي ٍػم أخػرى.
(أبونحؿ؛األخرس:2016,ص)3-2
لذلؾ مكفأف قسـىذاالمبحثعم النحوالتمل  :

أو ًال :الموقف القطري من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 2009-2008
شكؿ العدواف اإلسرائ م عم قطمع غزة أواخر عمـ 2008وبدا معمـ2009صدمم لمعػملـ,
فقػد ظيػرجم ػمً التقػمعس العربػ والػدول الرسػم عػف نصػرة الشػعب الفمسػط ن  ,ىػذا العػدواف الػذي

أعمنػت عنػو مػفالقػمىرة وز ػرة الخمرج ػم اإلسػرائ م م فػ ذلػؾ الوقػت تسػ ف ل فنػ ولػـ تػرؽ التحركػمت

الرسم م-ف معظميم -إل مستوى معمنمة أىمل قطمع غزة.وظير جم ًم أف المواقػؼ الرسػم م العرب ػم
والدول م لـ تنطمؽ مف أسس إنسمن م أو قمنون م ,وكمنت تمؾالمواقؼ عبػمرة عػف ردات فعػؿ تعتمػد عمػ

اا ار المسبقم مف المقمومم الفمسط ن م ,ومف حركم حممستحد داً(.دبور ,وآخروف:2010,ص )89
وبملنسػبم لقطػر فقػد تبنػت مطملػب المقمومػم الفمسػط ن م التػ تعكػس مطملػب سػكمف قطػمعغػزة

خػبلؿ العػدوافعمػ غػزة ,ح ػث بػمدرت قطػر فػ ال ػوـ األوؿ مػف العػدواف عمػ غػزة بملػدعوة لعقػد قمػم
عرب ػم غ ػرعمد ػملمنمقشػم العػدواف ,وجػم عمػ لسػمف األمػ ف العػمـ لمجممعػم العرب ػم عمػرو موسػ أف
قطر وسور م تقدمتمبطمب لعقد قمم عرب م غ ر عمد م ,وأف الجممعم "سوؼ تنتظػر وصػوؿ ردود الػدوؿ

رسم ًم عم يم لتحد دالنصػمب القػمنون النعقػمد القمػم ,وفػور وصػوؿ الػردود سػنعمؿ لعقػد القمػم" ,وكمنػت

قطر تأمؿ ف عقد القممف  3كمنوفالثمن ( نم ر)(.2009صح فمالعرب:2008/2/28,ص)1
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وخػبلؿ اجتممعػمت وز ار خمرج ػم دوؿ مجمػس التعػموف الخم جػ
ػممالعممن ػم(مسػقط) ,والتػ
الدور ػمفػ العمص
ُ

الخمصػم بملقمػم الخم ج ػم

عقػدت فػ 30-29كػمنوفاألوؿ(د سػمبر),2008

وجػم فػ ب منيػم الختػمم الػدعوة إلػ التحػرؾ الػدول لوقػؼ مػم وصػؼ ب لػم القتػؿاإلسػرائ م مفػ غػزة,

وادانػم العػدواف وتحم ػؿ )إسػ ارئ ؿ) مسػؤول تو ولػـ تتخػذ القمػم أي خطػوات عمم ػم تجػمه وقػؼ العػدواف,
وتحق ؽ مطملب الشعبالفمسط ن القمب تحت العدواف .
ثػـ انتقمػت الجيػود الدبموممسػ م القطر ػم لممطملبػم بتحػرؾ المجتمػ الػدول إلنيػم الجػرائـ

اإلسرائ م م ف قطمع غزة ,والمحمسػبم عمػ األفعػمؿ اإلجرام ػم ضػد الشػعب الفمسػط ن  ,كمػم دعػت إلػ

إصػدار قػرار مػفالجمع ػم العممػم لؤلمػـ المتحػدة مػزـ إسػرائ ؿ بتنف ػذ فػوري لمقػ اررات الصػمدرة عػف األمػـ
المتحدة وق ارراتمجمس األمف ,جم ذلؾ فػ كممػم أمػمـ الجمع ػم العممػم لؤلمػـ المتحػدة لمسػف ر القطػري
نمصػر عبػد العز ػزالنصػر ,المنػدوب الػدائـ لقطػر لػدى األمػـ المتحػدة(.صػح فمالعػربالقطر ػم,
:2009/1/16ص )1

ولذلؾ استمرت قطػر فػ تأك ػد توجييػم نحػو عقػد قمػم طمرئػم كمػم عرضػت استضػمفتيم ,وعمػ

إثر رفضبعض الدوؿ الجيود القطر ماتيـ رئ س الوز ار القطري بعض الدوؿ العرب م" بملسمسرة"ف مم
تعمؽبغػزة ,وانتقػد دوالً عرب ػم لػـ سػميم قػمئبلً :إنيػم شػمركت فػ الحصػمر عمػ قطػمع غػزة(.الرنت سػ ,

:2013ص )16

وقد تمكنت قطر مف عقد"قمم غزة الطمرئم"ف  16كمنوفالثمن ( نم ر) ,2009بعد عجزىم

عف عقد القمم تحت عمـجممعم الدوؿ العرب م لعدـ توفر ِّ
النصمب العرب الرسػم لػذلؾ عمػ اعتبػمر–

وفؽ وجيم نظر بعضالدوؿ الت رفضت عقد القمم-أنػو مكػف عقػد لقػم تشػموري عمػ ىػممش القمػم
إالا أف أم ػر قطػر
العرب ػم االقتصػمد م التػ سػتعقد فػ الكو ػت فػ  19كػمنوفالثػمن ( نػم ر) ,2009

الش

حمد بف خم فم آؿ ثمن رأى :أنو"مفالمع ب منمقشم مم جػري فػ غػزة عمػ ىػممش قمػم معػدة

سمفمً ف جمسم تشمور م"(.جمد؛ وآخروف:2010,ص )89

ثـ أعمف رئ س الوز ار القطري عقػب انتيػم القمػم فػ مػؤتمر صػحف عػف إغػبلؽ قطػر لمكتػب
التمث ػؿ التجػمري اإلسػرائ م فػ الدوحػم ,واسػيمـ قطػر بمبمػغ  250مم ػوف دوالر إلعػمدة إعمػمر قطػمع

غزة,وأكد أف فرصم السبلـ الحق ق تكوف بق مـ دولػم فمسػط ن م إلػ جمنػب إسػرائ ؿ(.حطػ ط؛وآخػروف,

 :2009ص)34

لقدكمنت قمم غزة الطمرئػم التػ عقػدت فػ الدوحػم أبػرز الصػور التػ تعبػر عػف تػأزـ الموقػؼ

العرب تجمهالقض م الفمسط ن م ,وىذا مم عبرت عنو كمممت أم ر قطػر الشػ

حمػد بػف خم فػم آؿ ثػمن

عندمم وصؼمحمربم بعض الدوؿ ليذه القمم ,وتردد بعض الدوؿ ,ح ػث قػمؿ":مػم إف كتمػؿ النصػمب
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حتػ

ػنقص,حسػب اهلل ونعػـ الوك ػؿ" .كمػم أف الشػ

حمػد بػف جمسػـ رئػ س الػوز ار القطػري ذكػر أف:

"النصمب اكتمؿأرب مرات ل عود و تقمص"(.صح فمالعرب:2009/1/15,ص(1

ثانياً :الموقف القطري من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام 2012
بدأ العدواف اإلسرائ م عم قطمع غزة بمغت ػمؿ أحػد أبػرز قػمدة حركػم(حمػمس(,ورئػ س أركػمف

جنمحيم العسكري ف كتمئب القسمـ أحمد الجعبػري ,وفػ تطػور نػوع لػدى المقمومػم فػ إجػ ار ات الػرد
عم االنتيمكػمت اإلسػرائ م م بحػؽ الفمسػط ن ف ,قصػفت كتمئػب القسػمـ وألوؿ مػرة مد نػم تػؿأب ػب .جػم

ذلػؾ الفعػؿ اإلسػرائ م ورد الفعػؿ الفمسػط ن فػ ظػؿ تغ ػرات جذر ػم عمػ السػمحم اإلقم م ػم فػ ظػؿ

الحػراؾ الشػعب العربػ  ,ىػذه التغ ػرات التػ ألقػت بظبلليػمعمػ تطػور األحػداث خػبلؿ العػدواف ,كمػم
تأثرت المواقؼ الرسم م ,والجيود تجمه القض م الفمسػط ن مفػ أوؿ تصػر ح رسػم لقطػر حػوؿ العػدواف

اإلسػرائ م عمػ قطػمع غػزة,ح ػث دعػم رئػ س الػوز ار القطػريالشػ

حمػد بػف جمسػـ آؿ ثػمن مجمػس

األمػف الػدول إلػ االضػطبلع بمسػؤول متو فػ حفػظ األمػف وأضػمؼ":أحػب أف أد ػف بمسػـ دولػم قطػر
أالا مػر دوف عقػمب",وأكػد عمػ دعػـ قطػر ووقوفيػم
وأعزي الضحم م ف غزة ,وأف ىػذا االعتػدا جػب 
بجمنب الشعب الفمسط ن ف نضملو البمسؿ والعمدؿ لن ؿ حقوقو المشروعم,واقممم دولتو المستقمم عم
ترابو الوطن وعمصمتيم القدس الشر ؼ(.صح فمال ار م:2012/11/15 ,ص )1
ومػ اسػتمرار العػدواف عمػ قطػمع غػزة ,طملبػت قطػر عمػ لسػمفالػدكتورخملػد العط ػم وز ػر

الدولػم لمشػؤوفالخمرج ػم ,بملتوجػو لمجمػس األمػف الػدول

العتمػمد قػرار قضػ

بتشػك ؿ لجنػم دول ػم

لمتحق ؽ ف جم االعتدا ات واإلج ار ات الت اتخػذتيم إسػرائ ؿ-منػذ احتبلليػم األ ارضػ الفمسػط ن م -
ضػد الشػعبالفمسػط ن  ,وتقػد ـ المسػؤول ف اإلسػرائ م ف عػف ىػذه االعتػدا ات إلػ القضػم الجنػمئ

الدول  ,وشدد عم "أفمم آلت إل و تطورات األوضمع ف دولم فمسػط ف المحتمػم سػتدع الوقػوؼ بكػؿ
صدؽ واخبلص م الشعبالفمسط ن خصوصمً ف ىذا الوقت بملذات ح ػث نجػد أنفسػنم أمػمـ تصػع د
خط ػر لموضػ فػ األ ارضػ الفمسػط ن م" ,ثػـ حمػؿ العط ػم المجتمػ الػدول ومجمػس األمػف مسػؤول م

اسػتمرار إسػرائ ؿ فػ ارتكػمبالمجػزرة تمػو األخػرى ,مؤكػداً أف ت ارخػ المجتمػ الػدول وتجمىػؿ مجمػس
األمػف ليػذه المجػمزر بحػؽ الشػعبالفمسػط ن  ,ىػو مػم شػج إسػرائ ؿ عمػ االسػتمرار فػ الغطرسػم,

وانكػمر الحقػوؽ المشػروعم لمشػعب الفمسػط ن بمػم ػنعكس عمػ تيد ػد اسػتقرار وأمػف المنطقػم بملكممػؿ.
(صح فمالعرب:2012/11/17,ص )2

وم دخوؿ العدواف عم قطمع غزة ومو الثملث ,قمـ أم ر قطر الش

حمد بف خم فم آؿ ثمن

بز مرةعمجمم لمصر؛ التق خبلليم الػرئ س المصػري محمػد مرسػ  ,وعبػر عػف تقػد ره لمجيػود المصػر م
ومبمدرتيمف عبلج جرح العدواف الفمسط ن ف ف المشمف المصر م ,معمنمً مسمىمم قطػر بمبمػغ 10
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فػ

المشػمف

المصػر م ,وتقػد ـ مسػمعدات طب ػم عمجمػم تشػمؿ أدو ػم

ومسػتمزممت طب ػمأخػرى لممسػمىمم فػ دعػـ القطػمع الصػح فػ قطػمع غػزة .وفػ كممتػو فػ افتتػمح

االجتممع الوزاري العرب غ ر العػمدي الػذي انطمػؽ أعمملػو فػ القػمىرة فػ  17تشػر فالثػمن (نػوفمبر)
 ,2012حذر رئ س الوز ار القطري مفتفمقـ األوضمع ف قطمع غزة نت جم العدواف اإلسرائ م  ,ودعم

إل إعمدة النظر بشكؿ كممؿ ف عمم مالسبلـ ,واسترات ج م التعممؿ م عمم م السبلـ برمتيم.وأوضح
أف ىذااالجتممع ل س إلعبلف الحرب أو الق مـ بعمؿ عسػكري ,وأشػمر إلػ ضػرورة وفػم الػدوؿ العرب ػم

بتعيداتيمالممل م لمسمندة الشعب الفمسط ن  ,وعدـ االكتفم بمواقؼ الشجب واإلدانم واصدار الب منػمت,
أالاتكػوف ىػذه االجتممعػمت مضػ عم لممػمؿ والوقػت فقػط(.صػح فمال ار ػم:2012/11/18,
وشػدد عمػ 
ص )2

وف مقمبمم م قنمة الجز رة القطر م ,نبو أم ر قطر إل ضرورة وجود موقػؼ عربػ مػؤثر دول ػًم

حقػف دمػم الفمسػط ن ف ,و منػ أي اعتػدا إسػرائ م  ,مب نػمً عمػ أنػو قػد حػمف الوقػت ألف طمػب مػف

اإلسرائ م ف رف الحصمر عف قطمع غزة الس مم وأنيم أرض محررة ,الفتمً إلػ أف إسػرائ ؿ بطب عتيػم لػـ
إالا إذا كمنت تجد مقمومم صمبم مثممم حصؿ ف غزة(.لقػم مػ الشػ حمػدبػفخم فػمآؿ
توقؼ عدوانمً 
ثمن أم ردولمقطر,قنمة الجز رة)2012/11/1,

وأكدت قطر عم لسمف رئ س مجمس الوز ار ووز ر خمرج تيم الش

حمػد بػف جمسػـ آؿ ثػمن ,

أف قطرم التيدئمبشػرط أف تػتـ بصػورة ال تسػمح ألي طػرؼ أف سػتمر فػ االغت ػمالت و طمػب مػف

الطػرؼااخػر أف متػزـ بتيدئػم كمممػم ,ثػـ حػذر مػف أف صػبح الحصػمر الجػمئر عمػ غػزة ىػو شػ اررة

االنفجػمرلؤلوضػمع ,وأشػمر إلػ أف الػدعـ الػذي تقدمػو قطػر لغػزة نحصػر فػ المسػمعدات اإلنسػمن م
واعمدة اإلعممروأنيم ال تشمؿ التسم ح(.صح فمال ار م:2012/11/20,ص )10

ثالثاً :الموقف القطري من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في عام 2014
منذالمحظماألول لق مـإسرائ ؿبتنف ذمخططيمالعدوان عم قطمعغزةصػ ؼعػمـ,2014

تحركتقطرعم أكثرمػفصػع د,فكمنػتأوؿدولػمتصػرخمسػتنكرةىػذااالعتػدا الجد ػد,فقػدسػعت
قطرإل تضم دجراحسكمفغزةبملفعؿول سالقوؿ,فوقفتقطروق مدتيمإل جمنبالفمسػط ن ففػ 

غ ػزة ,وكمنػػتأوؿالمبػػمدر فإلػػ كسػػرالحصػػمرالجػػمئرعمػػ قطػػمعغػػزة,وأوؿالعػػممم فعمػػ إعػػمدة
إعمػػمرمػػمدمػرهالعػػدوافاإلسػرائ م ,رغػػـالعوائػػؽالتػ وضػػعتأمػػمـالمسػػمع القطر ػػمالخ ر ػػم.وعمػ 
مدارالسنواتالممض مقػدمتقطػرمبػمدراتنوع ػمف مػم تعمػؽبملقضػ مالفمسػط ن م,والأدؿعمػ ذلػؾ

مػػفتبن يػػملصػػندوؽدعػػـالمقدس ػ فبمبمػػغمم ػػمردوالر,تبرعػػتقطػػرلوحػػدىمف ػػوبرب ػ المبمػػغالبػػملغ
قدربنحو250مم وفدوالر(.صح فمالشرؽالقطر م )2014/7/17,
والذي ّ
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مـبإعمدةإعممرهبعدالعػدوافاإلسػرائ م وخصصػت

وقبؿذلؾوقوفيمم سكمفقطمعغزةبملق
ل ػػذلؾنح ػػونص ػػؼمم ػػمردوالر,وترجم ػػتذل ػػؾعمػ ػ األرضعب ػػرالمضػ ػ ق ػػدمًمفػ ػ تنف ػػذالمش ػػمر 
الح و مذاتالعبلقمبحمجمالمواطفومبلمسماحت مجمتوالفعم م,رغـكؿالعقبمتالت وضػعتيمبعػض
األطراؼ,خمصمف مم تعمؽبإدخمؿموادالبنم لتنف ذالمشمر  ولـ توقؼاألمػرعنػدذلػؾ,بػؿتبرعػت
أكثرمػفمػرةلػدعـقطػمعالكيربػم وتشػغ ؿمحطػمكيربػم غػزةودفعػتتكػمل ؼذلػؾ,وواصػمتدعميػم

حتػ المحظػػمتاألخ ػرةبتبرعيػػملػػدف رواتػػبالمػػوظف ففػ غ ػزةأكثػػرمػػفم ػرةكػػذلؾ(.صػػح فمالشػػرؽ

القطر م)2014/7/17,

وأطمقػػتالسػػمطمتالقطر ػػممبػػمدرةلوقػػؼالعػػدوافاإلسػرائ م عمػ قطػػمعغػزة,تػػـتسػػم ميمإل ػ 

الجمن ػػباإلسػ ػرائ م بع ػػدموافق ػػمحرك ػػمحم ػػمسعم ي ػػم,ولك ػػفالمس ػػؤول فاإلسػ ػرائ م فرفضػ ػواالمب ػػمدرة
القطر م,واستمرواف التمسؾبملمبمدرةالمصر م.واشػترطتالمبػمدرةالقطر ػمإبعػمدمصػرمػفالوسػمطم
ب فالجمنب ف,واحبلؿترك ػمبػدالًمنيػم,وأفتكػوفأنقػرةشػر كمًرئ سػمًفػ جيػودالتيدئػم,األمػرالػذيلػـ
سػػفرعػػفش ػ سػػوىتػػوترالعبلقػػمتب ػ فمصػػروقطػػرنوعػمًمػػمأكثػػرممػػمى ػ متػػوترةمن ػذ3تمػػوز

( ول و),2013ومعمرضمقطرلعزؿالرئ سالمصريمحمدمرسػ واحتضػمفقػمدةاإلخػوافالمسػمم ف
لد يم.
ػزفػ دعػـالقضػ مالفمسػط ن م,ووقوفيػمإلػ جمنػبالمقمومػمالفمسػط ن م
و عتبردورقطػرمتم اً

منػػذزمػػفبع ػػد؛فيػػذاالػػدعـبػػمتعبلمػػمفمرقػػمف ػ الس مسػػمالقطر ػػمالت ػ تق ػ وـعم ػ نص ػرةالشػػعوب

المظموممف وجواالحتبلؿومصػمدرةالحقػوؽ.وأفدعػـقطػرونصػرتيملقطػمعغػزةخػبلؿاالعتػدا ات

اإلسرائ م مالثبلثػمموقػؼعربػ حق قػ واسػتثنمئ ,وىػو عػدمفخػرةفػ مرحمػمسػقوطوتيػمويالتضػممف
العرب ػ ولػػوف ػ حػػدهاألدن ػ ,وأفلقطػػردو اًرميمػػمًف ػ توج ػػوالص ػ ارعالػػدائرف ػ الػػدوائروالكػػوال س
الدبموممس مالمغمقم,لصملحالمقموممخػبلؿمفموضػمتالقػمىرة(.كشػؼحسػمب:موقػؼكػؿدولػمعرب ػم
مفالحربعم غزة)2014/8/4 ,

إفالس مسمالقطر متجمهالقض مالفمسػط ن متنطمػؽمػفموقػؼمبػدئ ,قػمئـعمػ دعػـالشػعب

الفمسػط ن القػمب تحػػتاالحػتبلؿاإلسػرائ م ,ودعػػـصػمودهومقمومتػػو,سػوا فػ قطػػمعغػزةالمحمصػػر
أوبملضفمالغرب مالمحتمم,فكمفمفالطب ع أفنرىموقفًمقطر ػًمواضػحًمفػ المطملبػمبوقػؼالعػدواف
اإلسرائ م عم قطمعغزةورف الحصمرعنػو,وفػتحالمعػمبر,وكمنػتدولػمقطػرمػفأوائػؿالػدوؿالتػ 

أدانتالعدواف,وأجرتاتصمالتم قمدةالعملـمنذأ ممػواألولػ ,سػع مًإلػ وقػؼالعػدوافورفػ الظمػـ
عفسكمفقطمعغزة,لتؤكدمجدداًعم دورقطرف دعـالشعبالفمسط ن (.كشؼحسمب:موقػؼ
كؿدولمعرب ممفالحربعم غزة)2014/8/4 ,
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و سػػجؿلدولػػمقطػػرأ ضػًمأنيػػمالدولػػمالوح ػػدةالتػ انتقػػدتموقػػؼاألمػ فالعػػمـلؤلمػػـالمتحػػدة

مػفالعػػدوافاإلسػرائ م ,عنػػدممسػػموىبػ فالمعتػدياإلسػرائ م والمعتػػدىعم ػػووىػػوالشػػعبالفمسػػط ن 

ف قطمعغزة.وقدامتدحبمفك موفاألم فالعػمـلؤلمػـالمتحػدةدولػمقطػربػملقوؿ":إفقطػرتمعػب
دو اًرأسمس مًلموصوؿإل السبلـ"(.نصرةالدوحملغزةموقؼعرب استثنمئ  )2014/8/12,

إففك ػرةالت ػوازفوالت ػزامفب ػ فوقػػؼإطػػبلؽالنػػمروتحق ػػؽمطملػػبالفمسػػط ن فبرف ػ الحصػػمر

بمتػػتفك ػرةمقبولػػمعم ػ أط ػراؼفمعمػػمعد ػػدة,وىػ ال ػػوـتمم ػ حضػػو اًركث ف ػمًلموال ػػمتالمتحػػدةواألمػػـ

المتحػدةعمػ موائػدالتفػػموض,األولػ بوصػػفيم"ضػممنمً"ليػػذهاالتفمقػمتوالتعيػػداتوااللت ازمػمت,والثمن ػػم
,والبحػػثبػ فاألطػراؼوالوسػػطم  ػػذىب
بوصػػفيمالمظمػػموالغطػػم األنسػػبمػػفمنظػػورأطػراؼمتعػػددة 

أبعػدمػفذلػؾبكث ػر,فينػمؾأطػراؼعرب ػمواسػرائ م مودول ػمتسػع فػ بمػورةجبيػمعر ضػم,وتوافقػمت
عم ىممش"اتفمؽالتيدئم"ىػدفيمنػزعسػبلحالمقمومػم,وتجر ػدغػزةمػفأن مبيػموأظمفرىػم,وىػـ ػدركوف
أفالفصػػمئؿومػػفخمفيػػمالشػػعبالفمسػػط ن لػػف قبػػؿبػػذلؾ,لػػذا جػػريالبحػػثعػػفوسػػمئؿوسػػبؿلجعػػؿ
ؽاألمر كػ اإلسػرائ م 

ميممتجد دالفصمئؿلترسمنتيمالعسػكر مميمػممسػتح مم.وىنػم ػأت دورالتنسػ

المصػػريالمػػدعوـمػػفبعػػضدوؿاالعتػػداؿالعربػ ,التػ تػػرىفػ المقمومػػمواإلخػوافالمسػػمم فخطػ ًار

أشدضراوةمفالتيد داإلسرائ م  .

إفقطػػردعمػػتالح اركػػمتالعرب ػمالت ػ انطمقػػتش ػ اررتيمف ػ تػػونسأواخػػرعػػمـ,2010وأف

قطػػرتػػؤمفبػػأفالشػػعوبتسػػتحؽالح ػػمة,وىػ عم ػ قنمعػػمأفمػػف ممػؾالق ػرارتمػػؾالشػػعوبولػػـ عػػد
بمإلمكػمفإخفػػم المشػػمعروالمطملػػبفػ ظػػؿالثػػورةالمعموممت ػػمالمخ فػػم.فملدوحػػمتممػػؾالمقومػػمتكمفػػم

مػػفم ػواردطب ع ػػمغ ػػرمسػػبوقم,واسػػتثممراتخمرج ػػمتعػػداألول ػ عرب ػػمً,أمػػمس مسػػ مًفيػػ تعػ ػ أف

واشنطفمرتبكمح مؿحمفمئيم.

وجػػم لقػػم بػػمر سخػػبلؿالعػػدوافاإلسػرائ م عمػ قطػػمعغػزةصػ ؼعػػمـ,2014ل وضػػحأف

ػماألمر كػ ػ 

وز ػػريخمرج ػػمقط ػػروترك ػػمدافع ػػمع ػػفمطمل ػػبالمقموم ػػمالفمس ػػط ن م,ب نم ػػمك ػػمفنظ رىم ػ
تحدثبمسـإسرائ ؿ( .نصرةالدوحملغزةموقؼعرب استثنمئ  )2014/8/12,

وانتقػػدأم ػػرقطػػرالشػ تمػ ـبػػفحمػػدآؿثػػمن بشػػدةأمػ فعػػمـاألمػػـالمتحػػدةبػػمفكػ مػػوف,

بسػػببالب ػػمفالػػذيأصػػدرهفػػ أعقػػمباني ػػمراليدنػػمب ػ فحركػػمحمػػمسواس ػرائ ؿ,قػػمئبلً:إنػػو"حمػػؿ

المقموممالفمسط ن مالمسػؤول م",ودعػمهإلػ "التحقػؽقبػؿإصػدارالب منػمت",فػ وقػتكػمفف ػوبػمفكػ 
موف طمبمسمعدةقطرلمعرفممص رضمبطإسرائ م مفقودأثنم العدوافاإلسرائ م .
وقملػػتوكملػػماألنبػػم القطر ػػمالرسػػم م:إفالشػ تمػ ـتمقػ اتصػػمالًىمتف ػمًمػػفبػػمفكػ مػػوف,

وتػ ػػـخػ ػػبلؿاالتصػ ػػمؿبحػ ػػثآخػ ػػرمسػ ػػتجداتاألوضػ ػػمعف ػ ػ األ ارض ػ ػ الفمسػ ػػط ن مف ػ ػ ظػ ػػؿالعػ ػػدواف
100

اإلسرائ م عم قطمعغزة,والجيودالمبذولملوقؼإطبلؽالنػمر,وتػوف رالحمم ػملممػدن فالفمسػط ن ف
األبر م وبحسبالوكملمالقطر مفقدأعربالش تم ـعفاسػتغرابوممػمجػم فػ الب ػمفالػذيأدلػ بػو
الذيحمؿف ػوالمقمومػمالفمسػط ن ممسػؤول مانتيػمؾوقػؼإطػبلؽالنػمر,فػ الوقػتالػذي
األم فالعمـو
ّ

أشمرف وف ب منوإل أفاألمـالمتحدةل سلد يموس مممستقمملمتحقػؽممػمحػدثبملضػبط,موضػحمً

أنػوكػمفعمػ األمػـالمتحػدةأفتتحقػؽممػمحػدثبملضػبطقبػؿإصػدارب منيػم.كمػمأعػربالشػ تمػ ـ
عػػفأسػػفوودىشػػتومػػفصػػمتالمنظمػػمالدول ػػمعم ػ اسػػتيداؼإس ػرائ ؿلممػػدن فالفمسػػط ن فوقػػتميـ

وتػػدم رمسػػمكنيـ,وطملػػببػػمفك ػ مػػوفبضػػرورة"اتخػػمذموقػػؼواضػػحمػػفالج ػرائـاالس ػرائ م مبحػػؽ
الشػعبالفمسػػط ن ,وحػػثجم ػ األطػراؼذاتالعبلقػػمعمػ فػػتحالمعػػمبرلػػدخوؿالمسػػمعداتواإلغمثػػم

اإلنسمن مإل قطمعغزة",ف إشمرةإل الجمنب فاإلسرائ م والمصري .

)(https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/03/tamim-ban-ki-moon-gaza-hamas
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املبحث الاايً
اجلهىت القطرٌت يف إعاتة إعوار البنٍت التحتٍت ،وتعن هلف الكهرباء
يف قطاع غزة

مقدمة:
عم مدارالسنواتالممض م,قػدمتدولػمقطػردعمػمًس مسػ مًوانسػمن مًواقتصػمد مًلسػكمفقطػمع

ػروج ػوًامػػفقبػػؿإس ػرائ ؿ,منػػذنحػػوعقػػدمػػفالػػزمف.ولعبػػتقطػػردو ًار صػػفو
غ ػزةالمحمصػػرب ػ ًاروبحػًا

اقتصمد وفبػ"البلفت"و"المم ز",مفخبلؿتنف ذىممشمر متنوعممفأبرزىم:إعػمدةإعمػمرمػمخمفتػو
االعتدا اتاإلسرائ م مالمتكررة,والبن مالتحت م,وتطو رالمراكزالصح م,وبنم وحػداتسػكن م,فضػبلً
عفتبرعيمالمتكرربمنحممل ملش ار وقودلتشغ ؿمحطمالكيربم الوح دةف غزة .

وبػػرزدعػػـقطػػرالبلفػػتح ػ فزارأم رىػػمالسػػمبؽحمػػدبػػفخم فػػمقطػػمعغػزةفػ تشػػر فاألوؿ

(أكتوبر)-2012عقباالعتدا اإلسرائ م عمـ-2012ف ز مرةتمر خ مى األول والوح ػدةلػزع ـ
عرب ػ  صػػؿغ ػزة,معمن ػمًكسػػرحصػػمرىم,وتقػػد ـمسػػمعداتممل ػػمبمبل ػ فالػػدوالراتوصػػفيمإسػػممع ؿ
ػر",وتبرعػػتقطػػرآنػػذاؾبنحػػو407
ىن ػػمرئ ػ سحكومػػمحمػػمسالمقملػػمبػ ػ"أوؿالغ ػػثقطػػرثػػـ نيمػ ُ
مبل ػ فدوالر,إلعػػمدةإعمػػمرغ ػزةعبػػرتنف ػػذمشػػمر اسػػترات ج موح و ػػم.كمػػمتعيػػدتبمم ػػمردوالر

إلعمدةإعمػمرالقطػمعبعػدالعػدوافاإلسػرائ م صػ ؼعػمـ,2014خػبلؿمػؤتمرالمػمنح فبملقػمىرةفػ 

تشر فاألوؿ(أكتوبر)مفالعمـ .2014

)(http://thegazapost.com/21933/%D9
لذلؾ مكفأف قسـىذاالمبحثإل مطمب ف,عم النحوالتمل  :

المطمب الول
الجهود القطرية في إعادة إعمار البنية التحتية
أو ًال :زيارة المير القطري الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني لقطاع غزة
قػػمـأم ػػردولػػمقطػػرالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن ف ػ 23تشػػر فاألوؿ(أكتػػوبر)2012

بز مرةتمر خ ملقطمعغػزة,وتعػدىػذهالز ػمرةاألولػ مػفنوعيػمألوؿزعػ ـعربػ منػذعػمـ,1967وقػد
مثمػػتالز ػػمرةحسػػببعػػضالمػراقب فإعبلنػمًصػػر حمًوجر ئػمًبكسػػرالحصػػمرالس مس ػ عػػفقطػػمعغ ػزة,

وكسرالعزلمالس مس مالمفروضمعم و.كممأفالمنحمالقطر ػمومػفخػبلؿتنف ػذمشػمر عيمفػ القطػمع
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ستسمىـفػ مواجيػمآثػمراالعتػدا اتاإلسػرائ م مالمتواصػمم,وتخف ػؼالمعمنػمة,والحػدمػفالنتػمئجالتػ 
خمفيمالحصمر,كونيمتػأت إلعػبلفجممػممػفمشػمر فػ البن ػمالتحت ػمالمدرجػمضػمفإطػمرالمنحػم

القطر ػػم,ح ػػثقػػمـالش ػ حمػػدبوض ػ حجػػراألسػػمسلمشػػمر إعػػمدةاإلعمػػمرالت ػ مولتيػػمالحكومػػم

القطر مبق مم400مم وفدوالر,وتتضمفمشمر سػكن م,وتعب ػدثػبلثطػرؽرئ سػ م( .المبػمد ,م ػدؿ
ا ست اونبل ف )2012/8/1,
ثانياً :توقيع البرتوكول الثالثي المصري القطري الفمسطيني

وقعػتالمجنػػمالقطر ػمفػ 16كػػمنوفالثػمن ( نػػم ر),2013فػ مقػرو ازرةاإلسػػكمفالمصػػر م

ف القمىرةم شػركم"المقػمولوفالعػرب"وو ازرةاإلسػكمفالمصػر م,برتوكػوؿتعػموفخػمصبيػدؼتزو ػد
قطمعغزةبملخمممتوالمعداتالمختمفمالبلزمم,لتنف ذمشمر المنحػمالقطر ػمالبػملغق متيػمنحػو400

مم وفدوالر.وحسبالبرتوكوؿفإفشركم"المقمولوفالعرب"ستعمؿعمػ إدخػمؿالمسػتمزممتالمطموبػم

إلػ قطػػمعغػزة,ح ػػثإفاال ػمتوالمػوادالخػمـالمختمفػػمالبلزمػملتنف ػػذمشػمر إعػػمدةاإلعمػمر,تشػػكؿ
ممنسبتونحو%70مفإجممل المنحمالقطر م .

مػػفنمح ػػمأخػػرى,فػػإفتوق ػ البروتوكػػوؿ ػػأت تنف ػػذاًلمػػمتػػـإق ػ اررهمػػفدعػػـمػػمل مػػفقطػػر

إلنشػػم طػػرؽووحػػداتسػػكن مومستشػػف وبن ػػمتحت ػػمفػ قطػػمعغػزة,ولبلسػػتفمدةمػػفالخبػراتالمتم ػزة
واإلمكمنػػمتالمتػػوفرةلػػدىمصػػرف ػ الق ػػمـبجم ػ األعمػػمؿواإلج ػ ار اتالفن ػػمالبلزمػػملمطػػرحوالتعمقػػد

والتور ػػدلجم ػ الخممػػمتوالمعػػداتوالمسػػتمزممتالمطموبػػم,مػػفخػػبلؿاألس ػواؽوصػػنمعمتم ػوادالبنػػم 

المصر ملتنف ذجم أعممؿالمشروعالقطري,ح ثس تول الجمنبالمصػريإجػ ار اتالطػرحوالتعمقػد
لتور دالخمممتوالمعداتالمطموبممفالسوؽالمصر مبعدسدادثمنيممفالمنحمالقطر م .
)(http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=208058&dat
ثالثاً :نبذة عن مشاريع المنحة القطرية وطريقة اختيار المشاريع قبل التنفيذ

بػػدأتمرحمػػمبػػد تنف ػػذمشػػمر المنحػػمالقطر ػػمب ػػ()24مشػػروعمًبتكمفػػمالتنف ػػذ()22مم ػػوف

دوالر,مػػفخػػبلؿاإلعػػبلفف ػ المػػؤتمرالػػذيعقػػدهرئ ػ سالمجنػػمالقطر ػػمإلعػػمدةإعمػػمرغ ػزةالسػػف ر
محمػػدالعمػػمدي,بمشػػمركمرئ ػ سوز ار حكومػػمغ ػزةإسػػممع ؿىن ػػمخػػبلؿشػػيركػػمنوفاألوؿ,2012

كمػػمأعمػػفبدا ػػمشػػيرآ ػػمر(مػػم و)2013عػػفتخص ػ ص6مبل ػ فدوالرلتطػػو ر21شػػمرعًمفرع ػًم
ىمم ػمًضػػمفالمرحمػػماألول ػ مػػفمشػػمر المنحػػمالقطر ػػم,كمػػمخصصػػتالمنحػػمالقطر ػػم48مم ػػوف

دوالرلدعـالبمد متف قطمعغزة,وذلؾلتنف ذمشمر خمصمبتأى ؿوتعب دالشػوارعفػ منػمطؽنفػوذ

البمد مت,حسباألولو متالت وضعتيمالبمد متبملتنس ؽم و ازرةالحكـالمحم  .

)(http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/01/410368.html
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وقدوقعتالمجنمالقطر مإلعمدةإعممرقطمعغزةف 29ن سمف(أبر ػؿ),2014عقػودتنف ػذ
ثبلثػػموعشػػر فمشػػروعًممػػفمشػػمر الطػػرؽ,مػػفب نيػػمالمرحمػػمالثمن ػػموالثملثػػملمشػػروعشػػمرعصػػبلح

الػد ف,وتوق ػ سػػبعمعقػػودتصػػم ـواشػراؼلمشػػمر سػػكن موطػػرؽفرع ػػمبكمفػػمإجممل ػػمتبمػػغنحػػو45
مم وفدوالر,ح ثقدرتإجممل كمفمعقدتنف ػذالمػرحمت فالثمن ػموالثملثػملمشػروعشػمرعصػبلحالػد ف

بنحو 38مم وفدوالر,فيو شكؿأىم مكب رةكواحدمفأكبروأىـمشمر الطرؽف قطمعغزة .
((http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/01/410368.html
ح ػػثإفإجمػػمل كمفػػمتنف ػػذىػػذاالمشػػروعبكمفػػممراحمػػوتصػػؿلنحػػوسػػبع فمم ػ وفدوالروقػػد

شػػكمتالطػػرؽأكبػػرعػػددمػػفالمشػػمر الت ػ تػػـتنف ػػذىممنػػذبػػد المجنػػمالقطر ػػمعمميػػمأواخػػرع ػػمـ

,2011ف ػ ح ػ فتبمػػغكمفػػممشػػروعتسػػو مأرضمد نػػمالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن السػػكن مف ػ 
مد نمخمف ونسمم ز دعم نصؼمم وفدوالر .
((http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=590966
وتبمغكمفمتنف ذمشروعتصػم ـمد نػمالشػ حمػدبػفخم فػمآؿثػمن السػكن منحػو30مم ػوف

دوالر,ومفالمفترضأفتضـالمد نمالسكن مألؼوحدةسكن مضمفمد نػممتكمممػمالم ارفػؽالخدم ػم
ػؼومرفػػؽترف ي ػػم,ح ػػثسػػتكوف
ا
والتعم م ػػم,مػػفمػػدارسومحػػمؿتجمر ػػمومسػػمحمتخضػ ار ومستوصػ
الوحداتالسكن معم شكؿعممراتكؿعممرةمكونممفخمسمطوابؽ,أضػؼلػذلؾالمشػمر الثبلثػم

األخػػرىالت ػ شػػممتطػػرحمنمقصػػمتألىػػـثبلثػػمش ػوارعف ػ قطػػمعغ ػزةوى ػ الطر ػػؽالسػػمحم شػػمرع

الرشػ دالممتػػدلمسػػمفم35ك مػػومتػػر,والبػػملغكمفػػمتنف ػػذهنحػػو50مم ػوفدوالر,وشػػمرعالك ارمػػمالممتػػد

لمسمفمعشرةك مومترات,والبملغكمفمتنف ذه18مم ػوفدوالروشػمرعصػبلحالػد فالممتػدلمسػمفم28
ك مومتر,والبملغكمفمتنف ذهنحو60مم وفدوالر.
))http://safa.ps/details/news
وكػػػمفل ػ ػو ازرةالحكػ ػػـالمحم ػ ػ نصػ ػ بمشػ ػػمر الطػ ػػرؽالداخم ػػػمف ػ ػ مشػػػمر المنحػ ػػمالقطر ػ ػػم

الختصػػمصالػػو ازرةبتمػػؾالمشػػمر ,وقػػدبمغػػتمػػم قػػمرب47مشػػروع,تػػـتوز عيػػمعمػػ م ارحػػؿوقػػد

تضمنتالمرحمماألول 21مشروع,والثمن م26مشروع .

)(http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/01/410368.html
كممطرحتالمجنمالقطر مإلعمدةإعمػمرقطػمعغػزةأواخػرشػيرآذار(مػمرس)2013عطػم 

تنف ذالمرحممالثمن ػموالثملثػممػفمشػروعتأى ػؿشػمرعصػبلحالػد ف,وذلػؾبعػدأفتػـالبػد فعم ػًمبتنف ػذ

المرحمػػماألولػ مػػفالمشػػروعنفسػػومنػػذمنتصػػؼشػػيرآذار(مػػمرس),2013ح ػػثتمتػػدىػػذهالمرحمػػم
مفمعبررفحوحت مفترؽبمدةبن سي بلبطوؿنحػو12.5ك مػومتػروبكمفػمتصػؿنحػو24مم ػوف

دوالر,وتمتػػدالمرحمػػمالثمن ػػموالثملثػػممػػفمشػػروعشػػمرعصػػبلحالػػد فلمسػػمفمتصػػؿلنحػػوثبلثػػمعشػػر
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ك مػػومت ػ ًار,ح ػػثتمتػػدالمرحمػػمالثمن ػػمم ػفدواربمػػدةبن ػ سػػي بلوحت ػ مفتػػرؽالمطػػمحف,والثملثػػممػػف
مفترؽالمطمحفوحت المدخؿالشممل لمخ ـالمغمزيوسطقطمعغزة .

)(http://pbf.org.ps/site/?q=youths/page/6922
رابعاُ :أهمية تنفيذ المشاريع القطرية في قطاع غزة
تػػأت أىم ػػمالمشػػمر القطر ػػمبأنيػػمأوؿالمشػػمر العرب ػػمالت ػ تنفػػذف ػ قطػػمعغ ػزةبعػػدشػػف

قػػواتاالحػػتبلؿاإلسػػرائ م العػػدوافعمػػ القطػػمع,وت ػػدم رالعد ػػدمػػفالمبػػمن والمنشػػ تنيم ػػمالع ػػمـ

,2008كممأنيمتشغؿآالؼاأل ديالعممممفػ القطػمع,وتفػتحآفمقػًمجد ػدةألالؼالخػر ج فوالعمػمؿ
فػ ػ ظ ػػؿارتف ػػمعنس ػػبالبطمل ػػموالفق ػػر,كم ػػمأفالمش ػػمر المس ػػتداممتح ػػدم ػػفالحمج ػػمإلػ ػ المش ػػمر 

اإلغمث مالت التسمىـف تحق ؽالنمواالقتصمدي,وتسمىـبعودةالنشمطاالقتصمديإل فترةمػمقبػؿ

الحصمر.أضؼلذلؾالتأثراإل جمب لجم القطمعمتاالقتصمد مبملمشػمر القطر ػم,نت جػمارتبمطيػم
بعػػدةقطمعػػمتوعػػدـاقتصػػمرىمعم ػ قطػػمعاإلنشػػم ات,مػػم ترتػػبعم ػػوارتفػػمعمعػػدؿنمػػواالقتصػػمد,

ودف عجمماالقتصمدالفمسط ن إل األممـبعدسنواتمفالتوقؼمفخبلؿمم م  :
 .1المواد الخام الالزمة لتنفيذ المشروع وكيفية إدخالها لمقطاع

حسػػبالبرتوكػػوؿالمصػػريالقطػػريالفمسػػط ن ,فػػإفكمفػػمالمسػػتمزممتوالمػػوادالبلزمػػملتنف ػػذ

مشػػمر المنحػػمالقطر ػػمإلعمػػمرقطػػمعغ ػزة,مػػفالمفتػػرضأف قػػوـالجمنػػبالمصػػريبإدخمليػػمعبػػر

معبػػررفػػح.فقػػدسػػمحالجمنػػبالمصػػريف ػ 29كػػمنوفاألوؿ(د سػػمبر),2012بإدخػػمؿحمولػػم12

شػمحنممػػفمػػمدة"الفسػكورسالحصػ "لتعب ػػدالشػوارععبػرمعبػػررفػػح,مػػفإجمػمل شػػحنمأولػ تشػػمؿ
تزو ػدقطػمعغػزةبنحػو100ألػؼطػفمػفالمػمدةنفسػيم,ح ػثإفالكم ػمالتػ تػـإدخمليػمتقػدربنحػو

700طفمفإجممل كم متممدة"الفسػكورس"البلزمػملتمكػ فشػركمتالمقػموالتمػفتنف ػذالمشػمر ,

وتشمؿ24مشروعمًمفمشمر الطرؽ .

)(http://www.mubasher.info/PSE/news/2219565/%D8%BA%D8%B2%D8%A9

وقداستقبمتالمجنمالقطر مإلعمدةإعممرقطمعغزةف 27آذار(ممرس)2013عبػرمعبػر

رفػػح,أوؿشػػحنممػػفاألسػػمنت()286طنػًم,وذلػػؾلممػرةاألولػ التػ تػػدخؿف يػػمىػػذهالمػػمدةاألسمسػ م
لقطمعغزةعبرمعبررفح,وبمغحجـكم ماألسمنتالواردةخبلؿثبلثأ ػمـنحػو1500طػف,وجػم 
دخػػوؿشػػحنماألسػػمنتبعػػدنحػػوأسػػبوعمػػفدخػػوؿأوؿدفعػػممػػفمعػػداتالبنػػم واإلعمػػمرالثق مػػمالت ػ 

فوآل ػم"جر ػدر"المسػتخدممفػ تعب ػدوتسػو مالشػوارع.كمػمسػمحت
اشتممتعم أربػ ج ارفػمتوحفػمر 
السػػمطمتالمصػػر مبعبػػور16شػػمحنممػوادبنػػم ضػػمفالمنحػػمالقطر ػػم.وقػػدكمنػػت11شػػمحنممحممػػم

بنحػػو245متػػرمكعػػبمػػفال ػزلطالخػػمصبملبنػػم ,و5شػػمحنمتمحممػػمب ػػ230طػػفمػػفاألسػػمنت
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دخمػتإلػ قطػػمعغػزةعبػرمعبػػررفػحالحػدودي,كمػػمأنػوسػبؽوتػػـإدخػمؿ130شػمحنمأقمػػت5376
طنًممفاألسمنت,و4964شمحنممحمممبػ116ألؼمترمكعبمفالزلطالصغ ر .
)(http://pbf.org.ps/site/?q=youths/page/692
 .2اليدي العاممة في المشروع
إفتنف ػ ػػذالمشػ ػػمر القطر ػ ػػموفػ ػػرفػ ػػرصعمػ ػػؿاالؼالعمػ ػػمؿوالفن ػ ػ فالعػ ػػممم فف ػ ػ قطػ ػػمع

اإلنشم اتواإلعممر,ف ظؿاألوضػمعالمع شػ مالصػعبمالتػ  عػمن منيػمسػكمفقطػمعغػزة,وارتفػمع
نسبالفقروالبطملمالت وصمتألكثػرمػف%35خػبلؿالربػ األخ ػرمػفعػمـ,2012بػرغـمػفأنػو
ػم,إالاأفالمشػمر 
التوجدإحصمئ ممحددةعفعددالعممم ففػ مشػمر المنحػمالقطر ػمحتػ المحظ 
ش ػػغمتع ػػددكب ػػر ص ػػؿاالؼالع ػػممم فم ػػنيـ:الميندسػ ػ فوالمس ػػمح فوالفن ػ ػ فواإلدار ػ ػ ف,إض ػػمفم
لتشػػغ ؿأسػػطوؿالنقػػؿلممعػػداتالثق مػػم,وشػػغمتعػػددكب ػػرمػػفالمصػػمن المسػػمندةلقطػػمعاإلنشػػم ات,

األمػػرال ػػذيأدىلتقم ػػؿنس ػػبمالبطمل ػػمفػ ػ القطػػمع(.معي ػػدأبح ػػمثالس مس ػػمتاالقتص ػػمد مالفمس ػػط ن 

(ممس),2013,ص )11

 .3آلية ترسية العطاءات والشركات العاممة
إفجم الشػركمتالتػ اخت ػرتبعػدإرسػم العطػم اتعم يػمكمنػتمحم ػمفمسػط ن مفػ تنف ػذ

المرحمػػماألول ػ مػػفالمشػػمر القطر ػػم,ومػػف قػػوـبطػػرحالعطػػم اتى ػ المجنػػمالقطر ػػمبملتنس ػ ؽم ػ 

الجمنبالفمسط ن ,ولكفمفالمفترضأوالمنويعمموالدعوةلمشمركمالمقػمول فالعػربواألجمنػبفػ 
تنف ذالمشمر القمدممح فطرحالعطم اتالجد دة,وذلؾبعدطرحىذهالفكرةمػفقبػؿالمجنػمالقطر ػم

وموافقممجمسالوز ار ف غزة .

)(http://www.alzaytouna.net/permalink/41074.html
وف مم تعمؽبملحد ثعفإلزاـالمجنػمالقطر ػمبإشػراؾشػركمتالمقمولػمالمصػر مفػ مشػمر عيم

فػ غػزة,أكػػدرئػ سالمنحػػمالقطر ػمأفالحكومػػمالمصػػر ملػػـتشػػترطإشػراؾشػػركمتمصػػر مفػ تنف ػػذ

المش ػػمر القطر ػػم,ولك ػػفى ػػذهالش ػػركمتدخم ػػتكمن ػػمفسمػ ػ الش ػػركمتالفمس ػػط ن م,فف ػػمزتالش ػػركمت
الفمسط ن مبجم العطم ات .
)(http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/01/410368.html
 .4تقييم تنفيذ مشاريع المنحة القطرية والجهات المسؤولة عنها
وضػػعتو ازرةالحكػػـالمحم ػ ف ػ غ ػزةخطػػممتكمممػػملتنظ ػ ـوترت ػػبتنف ػػذالمشػػمر القطر ػػم,

ح ػػثعممػػتكحمقػػموصػػؿب ػ فالبمػػد متولجنػػمإعػػمدةاعمػػمرقطػػمعغ ػزة,كمػػمأنيػػمقممػػتبمإلش ػراؼ
العمػػويعمػ مختمػػؼالمشػػمر التػ تخػػصالبمػػد مت.فقػػدخصصػػتميندسػمًمشػػرفمًعمػ كػػؿمحمفظػػم
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لمتمبعػػممػػم ػػتـانجػػمزهمػػفتمػػؾالمشػػمر بمػػمفػ ذلػػؾالموافقػػمعمػ الع نػػمت,ومراجعػػمالمستخمصػػمت,
والمشمركمف حؿالصعوبمتالت تواجوالمشروعف الموق  .
)(http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/01/410368.html
.5أحداث مصر والمتغيرات التي تسببت بتذبذب ثم توقف العمل في المشاريع القطرية
حسػبآ ار االقتصػػمد وففػ قطػمعغػزة,فػػإفاسػتمراراألحػػداثالداخم ػػمفػ مصػػرنػػتجعنيػػم

توقػػؼالمشػػمر القطر ػػم,و مكػػفأفتيػػدداسػػتمرارىمفػ المسػػتقبؿ,بح ػػثتوقػػؼأكثػػرمػػف%80مػػف
قطمعالبنم واإلنشم اتبغزة,ف ظؿعدـوجودمخزوفمفالمواداألسمس مومستمزممتالبنػم  ,كفػ 

لمواصممالعمؿف مشمر المنحمالقطر م,أوف أيمفالمشمر األخرى,األمػرالػذي ػؤدىلتػردي
الوض ػ االقتصػػمديف ػ القطػػمعو ز ػػدمػػفنسػػبمالبطملػػم,و وقػػؼآالؼفػػرصالعمػػؿالت ػ أت حػػتف ػ 
الفتػرةاألخ ػرة,إضػػمفمإلػ تجم ػػدمئػمتالمبل ػ فمػػفالػػدوالراتالتػ كمنػػتمسػػتثمرةفػ ىػػذهالمشػػمر 
والقطمعػمتالمختمفػم.ومػفالواضػحأفعػودةعمػؿالمنحػمالقطر ػموانتظممػومػرتبطبمسػتقراراألوضػمع
الداخم مف مصر,وطب عمالنظمـالمصريالجد د,وعبلقتوبحركمحممسف غزةوحكومتيم .

)(http://www.atlasnews.ps/news.php?action=view&id=16722
خامســــاً :توصــــيات لتحســــين الداء والجــــودة فــــي المشــــاريع القطريــــة ولمنهــــوت بالبنيــــة التحتيــــة

واالقتصادية لقطاع غزة

 أوالً:الضػغطالػػدول الفػػوريوالفمعػؿعمػ سػػمطمتاالحػػتبلؿاإلسػرائ م ,لوقػػؼالعمػػؿبس مسػػمالحصػمرواإلغػبلؽفػ األ ارضػ الفمسػػط ن معممػموقطػمعغػزةخمصػم,والمبمشػرةبشػكؿفػػوري

بفػػتحكمفػػمالمعػػمبرالتجمر ػػملقط ػمعغ ػزة,الس ػ ممالمعػػمبرالمخصصػػمإلمػػداداتالم ػوادالخػػمـ

وموادالبنم واإلنشم اتوالوقود .

 ثانياً:إجبمرسمطمتاالحتبلؿاإلسرائ م عم احتراـالحقوؽاالقتصػمد ماألسمسػ ملؤلشػخمصالت أقرتيماألمـالمتحدة,ومفأىميػمالعيػدالػدول الخػمصبػملحقوؽاالقتصػمد مواالجتممع ػم

والثقمف م .

 ثالثـــاً:تش ػػك ؿلجن ػػمطػ ػوارئوطن ػػملمتمبع ػػمأدا القطمع ػػمتاالقتص ػػمد م,والعم ػػؿعمػ ػ تق ػػد ـالتوص ػ متالبلزمػػمإل ػ الجيػػمتالمعن ػػملتحس ػ فأدا ىػػذاالقطػػمع,وتبن ػ س مسػػمتاقتصػػمد م
طمرئػ ػػم,وا ػ ػػبل دعػ ػػـالقطمعػ ػػمتاالقتصػ ػػمد ماألكثػ ػػرتػ ػػأث ًاربملحصػ ػػمرأىم ػ ػػمخمصػ ػػمقطػ ػػمع

اإلنشم ات .
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 رابعـاً:عػدـاالعتمػػمدعمػ المػػمنح فبشػكؿأسمسػ ,والترك ػػزعمػ رجػػمؿاألعمػػمؿالفمسػػط ن فوتشج عيـأكثرعم االستثممر,مفخبلؿتنف ذوتبن القوان فالخمصمبتشج االستثممر .

 خامساً:عدـاالعتممدعم األنفمؽالمصر مالفمسط ن ملجمبمػم مػزـلقطػمعاإلنشػم اتكونػوبلمجد ًم,وفتحالمعمبرالتجمر مبشكؿفوري .
ال عدح ً

 سادساً:إنيم االنقسمـالفمسط ن  ,وتحق ؽالمصملحمالوطن مب فأط مؼالشعبالفمسط ن  . سابعاً:فتحمعبررفػحبشػكؿمتواصػؿ,وادخػمؿجم ػ مػم حتمجػوالقطػمعاالقتصػمديفػ غػزةخبللو .

 ثامن ـاً:مطملبػػمالمجنػػمالقطر ػػموو ازرةاألشػػغمؿفػ تنف ػػذالم ارحػػؿالقمدمػػممػػفالمشػػمر بمعتمػػمدأسػػعمرثمبتػػملمم ػواداإلنشػػمئ ملحمم ػػمالمقػػموؿالفمسػػط ن ,كونػػو عتبػػرالوس ػ طالمحػػوريب ػ ف
الػ ػػدوؿالممنحػ ػػموالمجنػ ػػمالقطر ػ ػػموالقطػ ػػمعالخػ ػػمص,فػ ػػإفصػ ػػمحتاألسػ ػػعمرس سػ ػػمـالقطػ ػػمع

االقتص ػػمديوت ػػنجحالمش ػػمر بج ػػودةعمل ػػم,وز ػػمدةس ػػقؼالمنح ػػمالقطر ػػملتنف ػػذمز ػػدم ػػف
المشػ ػػمر الت ػ ػ  حتمجي ػ ػػمقطػ ػػمعغػ ػ ػزة,لتحسػ ػ ػ فبن تػ ػػوالتحت ػ ػػمواالقتصػ ػػمد مولػ ػػدعـالش ػ ػػعب

الفمسط ن  .

 تاسعاً:ضرورةمشمركمالمجتمػ والفئػمتالمسػتف دةمػفالمشػمر القطر ػمفػ المسػتقبؿبنوع ػموأمػػمكفوممى ػػمالمشػػمر البلزمػػمعنػػدإعػػدادمقترحػػمتالمشػػمر ود ارسػػمجػػدواىمقبػػؿاإلعػػبلف
عنيمأوتنف ذىم .

 عاش ـ ارً:العمػػؿعمػ ز ػػمدةوعػ المػواطن فف مػػم تعمػػؽبعػػدـالتعػػديعمػ األمػػبلؾالحكوم ػػم,وتفع ؿدورالو ازراتوالشرطمالفمسط ن مفػ غػزةلمتػدخؿفػ وقػؼجم ػ أشػكمؿاالعتػدا ات,

وفرضغراممتممل معم األشخمصالمتعد ف.

 حــادي عشــر:ضػػرورةعػػدـفػػرضض ػرائبعم ػ الم ػوادوالمسػػتمزممتال ػواردةعبػػرمعبػػررفػػحالمسػػتخدممفػ مشػػمر المنحػػمالقطر ػػممػػفقبػػؿحكومػػمغػزة,كػػوفأفىػػذهالمشػػمر ممولػػم,
واعممرغزة(.معيدأبحمثالس مسػمتاالقتصػمد مالفمسػط ن 
وىدفيمدعـاالقتصمدالفمسط ن 

(ممس):2013,ص )14-13

108

المطمب الثاني
الجهود القطرية في دعم ممف الكهرباء في قطاع غزة
مقدمة:
عتمد قطمع الطمقم ف فمسط ف ف الوقت الحمضر عم مصمدر الطمقم الخمرج م ,عػدا نسػبم

بسػ طم مػف الطمقػم الكيربمئ ػم ػتـ انتمجيػم مػف خػبلؿ محطػم تول ػد الكيربػم والتػ تغطػ جػز ًا مػف

احت مجمت قطمع غػزة مػف الكيربػم  ,كمػم أف معػدؿ نسػبماالسػتيبلؾ منخفضػم جػدًا بملمقمرنػم مػ الػدوؿ

المجمورة األخرى ,وعم و,فإف سمطم الطمقم الفمسط ن م المسؤولم عف تطو رقطمع الطمقم ف فمسط ف,
قممت بتنف ذ العد د مف بػرامج تطػو ر قطػمع الطمقػم مثػؿ :إعػمدة تأى ػؿ وتوسػ

شػبكمت التوز ػ ,وتنف ػذ

مشمر كيربم الر ػؼ ,ح ػث تػـ إنػمرة أكثػر مػف  %98مػف القػرى الفمسػط ن م وغ رىػم مػف بػرامج إلعػمدة

تأى ػؿ وتطػو رقطػمع الطمقػم فػ فمسػط ف ,بمإلضػمفم إلػ وضػ خطػم عمػؿ إلعػمدة بنػم المكونػمت
األسمسػ م لقطػمع الطمقػم فػ
الفمسط ن  ,ص )5

فمسػط ف(.التقر ػرالسػنوياألوؿ,2011,مجمػستنظػ ـقطػمعالكيربػم 

غزةبعدالقصػؼاإلسػرائ م لمحطػمتول ػدالكيربػم عقػبأسػرالجنػدي
بدأتأزممالكيربم ف ّ

اإلسػ ػرائ م جمع ػػمدش ػػمل طع ػػمـ,2006فم ػػـ ع ػػدبمق ػػدورالش ػػركماالنتظ ػػمـفػ ػ توز ػ ػ الكيرب ػػم ,ل ػػذلؾ
وضػػعتجػػداوؿمنيػػمثمػػمن سػػمعمتوصػػؿ,ثػ ّػـسػػتسػػمعمتفػ ال ػػوـ,إلػ أف ُقمّصػػتالسػػمعمتإلػ 
أربػ .حمولػػتجيػػمتمختمفػػمحػ ّؿاألزمػػملكنيػػمفشػػمت,ومػػفبػ فالحمػػوؿتحو ػػؿمحطػػمتول ػػدالكيربػػم 

لمعمؿبملغمزبدالًمفالسوالرلتقم صثمفالوقود,إضمفمإل اقتراحمشروعالربطاإلقم مػ مػ مصػر
مػػفخػػبلؿالشػػبكماإلقم م ػػم,وأ ض ػًمربػػطغػزةبخػػط161اإلس ػرائ م الػػذي ػػوفرلغػزة150م غػػمواط.
كذلؾطرحمشروعتأم فالكيربم عبرسففترك ممولدةلمطمقم,بخبلؼمشروعقطػريإلنشػم محطػم

تعمػػؿعمػ الطمقػػمالشمسػ م,ودفػ الدوحػػمضػػر بم"البمػػو"المفروضػػمعمػ وقػػودالشػػركم,وادخػػمؿوقػػود
مجمن تسددى سعره .

)(http://www.al-akhbar.com/node/270975

أوالً :دعم قطري مستمر

كشػػؼالسػػف رالقطػػريلػػدىالسػػمطمالفمسػػط ن ممحمػػدالعمػػمديالنقػػمبعػػفمبمحثػػمتجػػمدة,

وسع دؤوبمفقبؿدولػمقطػرلحػؿمشػكممالكيربػم التػ  عػمن منيػمسػكمفقطػمعغػزة,وذلػؾعبػر
تػوف رمولػدلمطمقػمالكيربمئ ػم( عمػؿبملطمقػمالشمسػ م)بقػدرة100م غػموات,خػبلؿفتػرةتتػراوحبػ ف7
إل 8أشير,إضمفملمعمؿبملطمقمالشمس م.
)(http://alkhaleejonline.net/articles/
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وأعمػػفالسػػف رالعمػػمديخػػبلؿافتتمحػػوالمرحمػػماألولػ مػػفمد نػػمحمػػدالسػػكن مإل ػ أفالمجنػػم
القطر مبمشرتفعم ًمبإج ار االتصمالتم شركمتعملم ممفأجؿتوف رىذاالمولػد,معربػًمعػفأممػو
ف أفتتمكفدولمقطرقر بمًمفاإلسيمـف حؿمشكممالكيربم ف غزة .

وأعمن ػػتالمجن ػػمالقطر ػػمإلعم ػػمرقط ػػمعغػ ػزةفػ ػ ب ػػمفلي ػػم:إفرئػ ػ سالمجن ػػمالس ػػف رمحم ػػد
العمػػمدياتصػػؿىمتف ػًمبملقػػمئـبأعمػػمؿرئػ سسػػمطمالطمقػػمالفمسػػط ن مظػػمفرممحػػـ,وأبمغػػوبتعيػػدأم ػػر
قطػػرالش ػ تم ػ ـبػػفحمػػدآؿثػػمن ,بػػدف مبمػػغ4مم ػػوفدوالرشػػير مًولمػػدة3شػػيور,لػػدعـقطػػمع

الكيربم بغزة .

)(http://alkhaleejonline.net/articles/
و ػػأت الموقػػؼالقطػػريبعػػد ػػوـمػػفإعػػبلفحركػػمحمػػمسأنيػػمتمّقػػتموافقػػممػػفترك ػػمعم ػ 
إرسمؿكم متمفالوقودلتزو دمحطمالكيربم الوح دةف القطمع,كمسمىم ٍممنيػمفػ معملجػماألزمػم

ػمإالا212م غػػموات,
المتفمقمػػم.و حتػػمجالقطػػمعإل ػ نحػػو400م غػػمواتمػػفالكيربػػم ,ال تػػوفرمنيػ 
تقػػدـإسػرائ ؿمنيػػم120م غػػموات,ومصػػر32م غػػموات,وشػػركمتول ػػدالكيربػػم الوح ػػدةفػ غ ػزة60
م غػػموات,وفػػؽأرقػػمـسػػمطمالطمقػػمالفمسػػط ن م(.قطػػرتبرعػػتبمبمػػغ12مم ػػوفدوالرلتزو ػػدمحطػػم

كيربم غزةبملوقود )2017/1/15,
وف ػ ىػػذاالصػػددقػػمؿالسػػف رالقطػػريمحمػػدالعمػػمديرئ ػ سالمجنػػمالقطر ػػمإلعمػػمرغ ػزة:إف

منح ػػمب ػػبلدهلص ػػملحوق ػػودمحط ػػمكيرب ػػم غػ ػزةسػ ػ تـتحو مي ػػمبش ػػكؿف ػػوريوعمج ػػؿلحس ػػمبالس ػػمطم

الفمسط ن م,لمتخف ؼمفحدةاألزممالمتفمقمػمفػ القطػمع,ح ػثأبمػغمسػؤوؿسػمطمالطمقػمفػ مد نػم
راـاهللبتعيػػدأم ػػرقطػػربػػدف مبمػػغ4مبل ػ فدوالرشػػيرًمولمػػدة3شػػيورلػػدعـقطػػمعالكيربػػم ف ػ 

غزة,لمتخف ؼالعمجؿمفمعمنمةأىمل القطمع .

كػػذلؾاتفػػؽالمجتمعػػوفعم ػ ضػػرورةإعفػػم الحكومػػملوقػػودمحطػػمالتول ػػدمػػفكػػؿالض ػرائب

المفروضملمدةثبلثمأشير,وكذلؾإعمدةتشك ؿمجمسإدارةشػركمتوز ػ الكيربػم عمػ أسػسوطن ػم
ومين ػػم,وبمش ػػمركمخبػ ػ ار ومختصػ ػ ففػ ػ ى ػػذااألم ػػر.ك ػػذلؾج ػػرىاالتف ػػمؽعمػ ػ متمبع ػػمتنف ػػذشػ ػ ار 

الكيربم مفالخط(,)161عمػ أفتعطػ شػركمالتوز ػ ضػممنمتبنك ػملتمد ػدالخػط,ولػدف الفػمتورة
الشػػير م,عم ػ أفتقػػوـالحكومػػمبموجػػبذلػػؾبمخمطبػػمبنػػؾالتنم ػػملمبػػد بتنف ػػذالمشػػروع,بمإلضػػمفم

لتطو روتبد ؿالشبكمحت تبلئـالطمقمتالجد دة,عم أف تـأ ضًممتمبعػمتوسػعمالمحطػموتحو ميػم

المػػفالس ػوالر(.أم ػػرقطػػر تػػدخؿلتخف ػػؼحػػدةأزمػػمالكيربػػم ف ػ غ ػزة,
لمعمػػؿبملغػػمزالطب ع ػ بػػد ً
 )2017/1/16
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وشػػػمؿاالتفػػػمؽأ ضػ ػًمالت ػ ػزاـالجي ػػمتالمسػػػؤولمفػ ػ غ ػ ػزةبػػػدف المس ػػتحقمتعػػػفالمؤسسػ ػػمت

والػػو ازراتودورالعبػػمدة,وترك ػػبعػػداداتمسػػبقمالػػدف ,م ػ تفع ػػؿنظػػمـالجبم ػػمبشػػكؿواس ػ ,وتػػوف ر
الكم ػػمتالمطموبػػممػػفعػػداداتمسػػبقمالػػدف ,وضػػممفالعدالػػمفػ التوز ػ .وجػػرىكػػذلؾاالتفػػمؽعم ػ 

الطمبمفالجيمتالمعن م,البحثعفتمو ؿلموضوعالشبكمالجد دةأوالطمقػمالبد مػم,بمػمفػ ذلػؾ
ز ػػمدةكم ػػمالكيربػػم مػػفالخطػػوطالمصػػر م(.أم ػػرقطػػر تػػدخؿلتخف ػػؼحػػدةأزمػػمالكيربػػم فػ غػزة,

 )2017/1/16

ثانياً :أزمة الكهرباء التي تفرضها إسرائيل عمى غزة
ب نمػػمأضػػحتإس ػرائ ؿغن ػ ًمبملغػػمز,بػػمتالواق ػ المث ػػرلمشػػفقمف ػ قطػػمعغ ػزةالمحمصػػرمنػػذ

2007أكثػػروضػػوحمًمػػفأيوقػػتمض ػ ,تسػػتخدـ شػػركمغ ػزةلتول ػػدالكيربػػم -الشػػركمالوح ػػدةمػػف
ػودالسػػمئؿف ػ الوقػػتال ػراىفالػػذيُشػػترىوُنقػػؿإل ػ قطػػمعغ ػزةمػػفالسػػمطم
نوعيػػمف ػ القطػػمع-الوقػ َ

الفمسػط ن مفػ الضػفمالغرب ػم.ولسػدالػنقصفػ الطمقػمالتػ تولػدىمالشػركم,تشػتريغػزةالكيربػم مػف
ِّ
ػؼتوظػػؼإسػ ػرائ ؿالغػػمزلتف ػػرض
شػػركمالكيربػػم اإلسػ ػرائ م م,ومػػفالش ػػبكمالكيربمئ ػػمالمصػػر م(.ك ػ
التبع موتعززالتطب )2017/3/12,

ومػ ذلػػؾ,ال كفػ الوقػػود الػػذيتشػػتر والشػػركملتول ػػدالكيربػػم لتمب ػػمالطمػػبالمحمػ ,وظػػؿ

القطمع عمن نقصًممزمنًمف الكيربم منذفرضتإسرائ ؿالحصمر.

ودعتشركمالكيربم الفمسط ن مالمؤسسمتاألمم مومؤسسمتحقػوؽاإلنسػمف,لمضػغطعمػ 

االحتبلؿمفأجؿالسممحبإدخمؿالرافعمتالخمصمبملشركم,لتتمكفمػفتعػو ضالػنقصالكب ػرف يػم,
ح ثإفالعد دمفأعممؿالصػ منممتوقفػمعمػ ذلػؾ.وكمنػتسػمطمالطمقػموالمػواردالطب ع ػمفػ غػزة
أعمنتف ممبعدعفتشغ ؿالمولدالثملثبمحطمالكيربم م تدفؽكم متالوقوداإلضمف ممفالمنحػم

الممل ػػمالقطر ػػم,مؤكػػدةأنيػػمسػػتعمؿعمػ إدارةىػػذهالكم ػػمتواالسػػتفمدةمنيػػمألطػػوؿفتػرةممكنػػم,بمػػم
الإل برنممج8سمعمتوالتخف ؼمفأزممالكيربم الحمل م .

دعـبرامجالتوز وصو ً
)(https://www.amad.ps/ar/Details/155491
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املبحث الاالث
املىقف السٍاسً اإلسرائٍلً جتاه قطر يف إعاتة إعوار قطاع غزة
مقدمة:
شػػكمتالقضػػ مالفمسػػط ن مودعػػـالمقمومػػم,بمعتبمرىػػمحقػػمًطب ع ػػمًلصػػدالعػػدوافاإلسػ ػرائ م ,

واحدًامفالممفمتالت تم زتبيمالس مسػمالخمرج ػمالقطر ػم,األمػرالػذيعػرضقطػرإلػ ق ػمـحممػم

إعبلم ػػمخم ج ػػمضػػدىم,فتمػػؾالس مسػػمالخمرج ػػمالقطر ػػموضػػعتيمتحػػتضػػغوطىمئمػػملوقػػؼدع ػػـ

المقموممالفمسط ن مخصوصمًف غزة؛وتحد داًبعدحصمرقطمعغزةعمـ .2007

إفممؼفمسط فوغػزةال غ ػبعػفالتطػوراتالمتسػمرعمالتػ بػدأتبملقمػمالعرب ػماإلسػبلم م

ػدترمػػبحركػػمحمػػمس
ساألمر كػػ دونملػ ا

األمر ك ػػمبملر ػػمضفػػ آ ػػمر(مػػم و),2017ب ػػإعبلفال ػرئ
حركم"إرىمب م",وحد ثوعفتجف ؼمنمب التمو ؿلكػؿالحركػمتواألحػزابالتػ صػنفتيمواشػنطفبأنيػم
"إرىمب ػػم.كمػػمأفالرسػػمئؿاإللكترون ػػمالمس ػربملسػػف راإلمػػمراتالعرب ػػمالمتحػػدةلػػدىواشػػنطف وسػػؼ

العت بم,كشفتعفترت بمتسمبقمب فاإلمػمراتوالمػوب اإلسػرائ م فػ الوال ػمتالمتحػدةلتشػو وصػورة
قطرواعتبمرىمداعمم"لئلرىمب",و"المقصودىنماستضمفمقطرلق مداتف حركمحمػمس,ورمػوزمػف

جممعماإلخوافالمسمم فالمصر م.وأفىذهالحمممالشرسمعم قطرتيدؼلمضغطعم يم,مػفأجػؿ

تغ رس مستيمتجمهالقض مالفمسط ن موالمقموممف غزةممثممفػ حركػمحمػمسوغ رىػممػفالفصػمئؿ
إالاأفالدوحػػمكػػمفليػػمدورفمعػػؿومػػؤثرف ػ محطػػمتعد ػػدةمػػفمسػػمر
المتمسػػكمبخ ػػمرالمقمومػػم ,
القضػ مالفمسػط ن م,والتػزاؿتتمسػؾبيػذاالػػدورالػذيتعتبػرهواجبػمإنسػمن ًموقوم ػًم(.القضػ مالفمسػػط ن م
بع فالعمصفمعم قطر )2017/6/5,

ولذلؾ مكفأف قسـىذاالمبحث,عم النحوالتمل  :

المطمب الول
الموقف السياسي القطري تجاب إعادة إعمار قطاع غزة
بعػػدسمسػػممحػػروبعمػ غػزةونسػػبمالخػرابالكب ػرةالتػ طملػػتالحجػػروالشػػجرتنػػمدتالػػدوؿ

الممنحػػملعقػػدمػػؤتمرإلعػػمدةاعمػػمرغػزة,شػػمركتقطػػرفػ المػػؤتمربػػؿوقممػػتبأنشػػم المجنػػمالقطر ػػم
إلعمدةإعممرغزةبمبمركممفاألم ػرالشػ حمػدبػفخم فػمآؿثػمن ,وبق ػمدةمػفرئػ سالمجنػمسػعمدة

السف رمحمدإسممع ؿالعممديف مطم تشر فاألوؿ(أكتوبر) ,2012ولجنمإعمدةإعممرغػزةىػ 
لجن ػػممنبثق ػػمع ػػفو ازرةالخمرج ػػمالقطر ػػم,ش ػػكمتلتنف ػػذمنح ػػمإع ػػمدةإعم ػػمرغػ ػزةم ػػفالبنػ ػ التحت ػػم
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ومشمر اإلسكمف,لخدممالشعبالفمسط ن ف قطمعغزة,معتمد فف ذلؾعم الجودةوالمصػداق م

والق ـاألص مم,وكمنتبدا مالعمؿبتشك ؿكػمدرفنػ عمػ مسػتوىع ٍ
ػمؿمػفالمسػؤول مواألممنػم ػد ر
زم ػػمـاألم ػػورو عم ػػؿبملتوج ي ػػمتالرشػ ػ دةم ػػفس ػػعمدةالس ػػف ر,وكمن ػػتبدا ػػمالعم ػػؿبص ػػن العبلق ػػمت

وتأس سشبكماتصمؿب فالمكتبالفن بملمجنموالجيمتالمسػؤولمفػ قطػمعغػزةمػفو ازراتونقمبػمت
ومؤسسمتلضممفتنف ذالمنحػمبمػم خػدـالمجتمػ الفمسػط ن فػ قطػمعغػزةو حقػؽأىػداؼالمنحػم(

المجنمالقطر مإلعمدةاعممرغزة؛  )http://q-grc.ps/AboutUs.html

شػػكمتقطػػردعمػػًملمقضػػ مالفمسػػط ن مودعػػـالمقمومػػم,بمعتبمرىػػمحقػػًمطب ع ػػًملصػػدالعػػدواف

اإلسػ ػرائ م ,وواح ػػدم ػػفالممف ػػمتالتػ ػ تم ػػزتبي ػػمالس مس ػػمالخمرج ػػمالقطر ػػم,و ستش ػػؼم ػػفالحمم ػػم
ػمالخمرج ػػم

الدبموممسػ ػ مالجمر ػػمعمػ ػ قط ػػروم ػػمس ػػبقيمم ػػفحمم ػػمإعبلم ػػمخم ج ػػم:إفتم ػػؾالس مس ػ

وضعتيمتحػتضػغوطىمئمػملوقػؼدعػـالمقمومػمالفمسػط ن مخصوصػمًفػ غػزة؛وتحد ػداًبعػدحصػمر
قطمعغزةعمـ .2007

وكػػمفلمدوحػػمدورفمعػػؿومػػؤثرف ػ محطػػمتعد ػػدةمػػفمسػػمرالقض ػ مالفمسػػط ن م,والت ػزاؿ

تتمسؾبيذاالدورالذيتعتبرهواجبمًإنسمن مًوقوم مً .

إفاألم ػػرالوالػػدالش ػ حمػػدبػػفخم فػػمآؿثػػمن كػػمفأوؿزع ػ ـعرب ػ  ػػزورقطػػمعغ ػزةعػػمـ

,1999واستقبموح نيمالرئ سالفمسط ن الراحؿ مسرعرفمت,وكمنػتز مرتػوالثمن ػمفػ تشػر فاألوؿ

(أكتػػوبر),2012عم ػ رأسوفػػدقطػػريرف ػ لتفقػػدآثػػمرالعػػدوافاإلس ػرائ م المػػدمر,وقػػدـف ػ الز ػػمرة
مسمعدةممل مقدرىم400مم وفدوالر,لتمو ؿعددمػفمشػمر إعػمدةإعمػمرالقطػمعالمحمصػر,كمػم

افتتحمؤخ اًرالسف رالقطريرئػ سالمجنػمالقطر ػمإلعػمدةإعمػمرغػزةمحمػدالعمػمديعػدداًمػفمشػمر 
اإلعممرالتػ أنجػزتفػ قطػمعغػزةفػ مقػدمتيم"مد نػمالشػ حمػد",بمإلضػمفمإلػ مشػمر محطػمت
تول دالكيربم التػ تبرعػتبيػمقطػرلحػؿمشػكممانقطػمعالكيربػم المتكػررةفػ إطػمرالحصػمرالخػمنؽ

عم غزة .

وكمفلمدوحمموقؼتمر خ بملدعوةلعقد"قممغػزةالطمرئػم"فػ كػمنوفالثػمن ( نػم ر),2009

لدعـقطمعغزةف مواجيمالعدوافاإلسرائ م ,والت امتن عددمفالقمدةالعربعػفحضػورىم,ومػف
ضمنيـالرئ سالفمسط ن محمودعبمس,وأعط المقعدالفمسط ن فػ القمػملػرئ سالمكتػبالس مسػ 

لحركمحممسح نيمخملدمشعؿوقمدةفصمئؿفمسط ن مأخرىمقمومم .

وذكربملكممػمالمػؤثرةألم ػرقطػرفػ القمػمحػ فأبػدىأسػفولتغ ػبقػمدةعػربعػفقمػمتعنػ 

بملقضػ مالفمسػػط ن م,فقػػمؿ"لػػوأفجم ػ إخواننػػممعنػػمال ػػوـ,حبػػذالػػوتدارسػوامعنػػمعمػ نفػػسالطمولػػم
حتػ لػػوكػػمفلػػد يـرأيآخػػر"لمنمقشػػمرفػ العػػدوافعمػ غ ػزةبشػػكؿجمػػمع .وأعمنػػتقمػػمغػزةعػػف
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تأسػ سصػندوؽإعػمدةإعمػػمرغػزة,كمػمأعمنػػتالدوحػمإغػبلؽالمكتػبالتجػػمرياإلسػرائ م فػ الدوحػػم
الذيال زاؿمغمقًممنذمطم عمـ .2009
)(http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/5/

المطمب الثاني
الموقف السياسي اإلسرائيمي تجاب إعادة إعمار قطاع غزة
ذكرأنوعندبد العبلقمتالقطر ماالسرائ م مبعدمؤتمرمدر دلمسػبلـ ,1991عبػرتقطػر

أف ىذه العبلقمتتستيدؼ نقؿ رسملم إلسرائ ؿ مفمدىم أف المشكمم معيم تتمثؿ ف الحقوؽ العرب م ,وأنو
مت عمدت ىذهالحقوؽ حسب الق اررات الدول م فم س ىنمؾ مشكمم ف العبلقمت,كمم استيدفت العبلقم

وقتيػم ترشػ ح قطػرلعضػو م غ ػر دائمػم فػ مجمػس األمػف الػدول كػمف مقػر اًر منػذ عػمـ ,1993وذلػؾ
مثؿ إضمفم خم ج موعرب م(.صمدؽ؛نب ؿ,أسرار العبلقمت القطر م اإلسرائ م م )2009/6/19 ,

أمػمالػدوراإلسػرائ م فقػدتػـحػػؿمشػكمممشػمركمإسػرائ ؿفػ مػؤتمرالقػػمىرةدوفعنػم ,وعمػ 
ػأالا
ذمػػمالتسػػر بمتاإلسػرائ م م,توصػػمتالق ػػمدةالمصػػر مإلػ "تفمىمػػمتصػػممتم"مػ حكومػػمنتن ػػمىو,بػ 
تػتـدعػػوةإسػرائ ؿلممػؤتمراسػػتجمبملطمػػبالسػمطمالفمسػػط ن م,ولرغبػػمدوؿالخمػ جالتػ سػ توقؼعمػ 

مش ػػمركتيموتمو مي ػػمنجػػػمحالم ػػؤتمر,بملنت جػػػم,فض ػػمتحكوم ػػمإسػ ػرائ ؿتجن ػػبالمواجيػػػممػ ػ الق ػػػمدة

المصػػر م,وعػػدـمممرسػػمأيضػػغوطعم يػػم.وكمنػػتالحسػػمبمتاإلس ػرائ م مف ػ ىػػذاالشػػأفعم ػ قػػدر
ممحػوظمػفالميػمرة,ح ػػثتعتقػدحكومػمإسػرائ ؿأفغ مبيػمعػفالمػؤتمر,ال عنػ تح ػدىمفػ عمم ػػم

إعػمدةإعمػػمرقطػػمعغػزة,بػػؿالعكػػستمممػمًألفالحضػوراإلسػرائ م سػ كوفحتم ػمًبملتنسػ ؽمعيػػمفػ 
موضوعالمعمبر,ولقنمعتيمبأنػوسػ كوفليػمدوركب ػر-إفلػـ كػفاألكبػر-فػ العمم ػم,وأفشػركمتيم

التجمر موالنقم مواإلنشمئ موموانئيمستجن عمئداتوأربمحًمبمىظممفاألمواؿوالمػوادالتػ مػفالمزمػ 
أفتتػػدفؽعم ػ قطػػمعغ ػزة,والت ػ س ػ تـش ػ ار نسػػبمكب ػرةمنيػػممػػفالسػػوؽاإلس ػرائ م مأوبواسػػطتيم.

(صح فمى رتس )2014/10/12,

وبخصوصالمعم راألمن مإلسرائ ؿ,تكمفالمشػكممالتػ تر ػدالتغمػبعم يػمفػ ك ف ػمإعػمدة
إعمػػمرالقطػػمعدوفتمكػ ففصػػمئؿالمقمومػػممػػفإعػػمدةالتسػػمح.وفػ ىػػذاالصػػددكػػمفنتن ػػمىوواضػػحًم
منػػذوقػػؼإطػػبلؽالنػػمر,ح ػ فتحػػدثفػ 27آب(أغسػػطس)2014عػػفالموافقػػمعمػ إعػػمدةإعمػػمر
قطػػمعغ ػزة"إنسػػمن مً",واالحتفػػمظبوسػػمئؿوقػػدراتالمراقبػػملمنػػ دخػػوؿاألسػػمحمأوالمػػوادالت ػ  مك ػػف
استخداميمإلنتمجيم.كممأكػدوز ػرالخمرج ػمأف غػدورل برمػمفأفإعػمدةإعمػمرغػزةلػفتػنجحمػفدوف
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إس ػرائ ؿالت ػ توافػػؽعم ػ "اإلعمػػمرالمػػدن "فقػػط,ف ػ تم ػػزواضػػحلػػوعمػػمقػػدتسػػتف دمنػػوفصػػمئؿ
المقمومم .
وفػ ػ توجيي ػػمالع ػػمـ,تتبنػ ػ إسػ ػرائ ؿصػ ػ غممح ػػددةىػ ػ "المش ػػمركموالتس ػػي بلتمقمب ػػؿاألم ػػف

والربح",وف الوقتذاتوتعػرضصػورتيمأمػمـالػرأيالعػمـالعػملم كجيػمتسػمندالجيػودالدول ػمالرام ػم
لتمك فالسمطمالفمسػط ن ممػفترسػ سػ طرتيمعمػ قطػمعغػزة.غ ػرأفالموقػؼاإلسػرائ م إ از ىػذه

أتمفجر خ مرقبوؿتمقمئ بيم,بػؿانبثػؽمػفتسػم ـبتغ ػرلمظػروؼأفضػ إلػ جعػؿ
ّا
الس طرةلـ
إس ػرائ ؿأمػػمـممػػرإجبػػمرياضػػطرىمإل ػ اخت ػػمرأىػػوفالشػػرور,بتعم ػػؽرفضػػيملممصػػملحمولحكومػػم

التواف ػ ػ ػػؽالفمس ػ ػ ػػط ن م,وتوظ ػ ػ ػػؼمف ػ ػ ػػرزاتالحمل ػ ػ ػػمبم ػ ػ ػػم حقػ ػ ػػؽالمص ػ ػ ػػملحاإلسػ ػ ػ ػرائ م م(.عب ػ ػ ػػدالك ػ ػ ػػر ـ,
 )2014/11/15

وف الح ث مت ,دركوففػ (إسػرائ ؿ)أنػوبمسػتثنم السػمطمالفمسػط ن مالتوجػدأيجيػمأخػرى

توافػػؽحركػػمحمػػمسعم ػ دخوليػػمإل ػ قطػػمعغ ػزة,وأفنػػزعسػػبلحالمقمومػػمف ػ القطػػمعبع ػػدالمنػػمؿ؛

وبملتمل :إفتمك فالسمطممفس طرتيمعم قطمعغزة,سػ ترتبعم ػوجعميػمطرفػًمرسػم ًمفػ عبلقػم
القطػػمعم ػ كػػؿمػػفإس ػرائ ؿومصػػر.كمػػم قػ ّػدرالمقػػرروف(اإلس ػرائ م وف)أفىنػػمؾإمكمن ػػمالسػػتغبلؿ

سػ طرةالسػػمطمعمػ القطػػمعفػ تػوف رأجػوا منمسػبم,لضػػممفالتيدئػػمعمػ المػػدىالبع ػدمػ حمػػمس,
وابتزازمواطن القطمعومحمولمتأل بيـعم فصمئؿالمقمومم,عفطر ػؽاإل حػم بجػدوىنبػذالسػبلح,

وتخف ؼالحصمر,وتقد ـتسي بلتمتعددةاألشكمؿلمقطمع .

تمثؿالمبدأالذي حددالس مسماإلسرائ م مف ىذاالمنحػ بإتقػمفإدارةالصػراع,دوفدفػ أي

استحقمقمتجد ملحمو,انطبلقمًمفالمخػموؼعمػ مسػتقبؿإسػرائ ؿمػفإمكمن ػمإمسػمؾالقػوىالمقمومػم
بدفمالسف نم,وخبلؿذلؾتتطم إسرائ ؿإل استثممرالتعموفم السػمطمالفمسػط ن مفػ إطػبلؽعمم ػم
س مس مأوس تشمؿتعموفإسرائ ؿعمػ المسػتو متاألمن ػمواالقتصػمد موالدبموممسػ م,مػ مػفتسػم يم
"الدوؿالمعتدلم"ف المنطقم .

وف إطمراستشػراؼاالحتمػمالتالمسػتقبم م ,كػمدالمراقبػوف جمعػوفعمػ أفاسػتمرارالتيدئػم
مرتبطبنجمحعمم مإعػمدةإعمػمرقطػمعغػزة,وفػتحمعػمبره,واإلسػراعفػ تخف ػؼالمعمنػمةعػفسػكمنو.

و جدراالىتممـبتحذ راتمنظمم"أوكسفمـإنترنمش ونمؿ"بػأفاسػتمرارالق ػودالحمل ػمعمػ إعػمدةإعمػمر
قطمعغزةس جعؿالعمم ػمتمتػدعقػوداًطو مػم.كمػم تعػ فاالنتبػمهإلػ أفالوضػ الػراىف فتقػرإلػ أي

ضػ ػ ػ ػػممنمتب ػ ػ ػ ػػأف كػ ػ ػ ػػوفم ػ ػ ػ ػػؤتمرالقػ ػ ػ ػػمىرة,ى ػ ػ ػ ػػوآخػ ػ ػ ػػرم ػ ػ ػ ػػؤتمرإلعػ ػ ػ ػػمدةإعم ػ ػ ػ ػػمرالقطػ ػ ػ ػػمع(.عب ػ ػ ػ ػػد

الكر ـ )2014/11/15 ,
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وبعدىمأعػمدت االنتخمبػمت اإلسػرائ م م مػف جد ػد موضػوع الصػراع مػ غػزة إلػ واجيػم النقػمش
العػمـوقػد اختصػر ىػذا النقػمشرئػ س الموسػمد السػمبؽ مػمئ ر داجػمف ,حػ ف وقػؼ أمػمـ حػوال  40ألػؼ
شػخص تجمعػوا فػ سػمحم اربػ ف فػ 7آذار(مػمرس)  ,2015وقػمؿ" :لقػد خرجنػم مػف الحػرب بػدوف

انجمز".واحتدـ النقمش أح منمً مف قبؿ وز ار ف الحكومماإلسرائ م م حوؿتػأث رات ذلػؾ العػدواف ,وكأنػو
لـ كتمؿ بعد.

تجدر اإلشمرة إل أف التنظ ممت الفمسط ن م المنطو م تحت لوا منظمم التحر ر الفمسػط ن م قػد

عبػرت عػف قمقيػم الشػد د مػفتػواتر األنبػم المتعمقػم بمفموضػمت غ ػر مبمشػرة بػ ف حمػمس واسػرائ ؿ,

وفحواىػم أف إسػرائ ؿموافقػمعػف فػؾ الحصػمر,والسػممحبإعػمدة اإلعمػمر ,وفػتح المعػمبر ,وبإقممػم م نػم 

 ...الػ  ,مقمبػؿ وقػؼ إطػبلؽ النػمر /ىدنػم ,تمتػد مػف  5إلػ  10سػنوات وسػحباألسػمحم الثق مػم .إف
القبػوؿ بيػذا العػرض مػف شػأنو أف ػؤدي إلػ

تكػر س االنقسػمـ ,وفصػؿ لقطػمع غػزة عػف الضػفم

الفمسػط ن م.وبعبػمرة أخػرى تمز ػؽ وحػدة الك ػمف الفمسػط ن ,ووضػ عبلمػمت اسػتفيمـ كبػرى أمػمـ وحػدة
الشعب الفمسط ن  ,واقممم الدولمالفمسط ن م المستقمم(.أبو مدلمم:2015,ورقم رقـ( ))1
.1ترسيخ سيطرة إسرائيل عمى قطاع غزة :
إف آل م إعمدة إعممر غزة والت

ػدع أنيػم خطػوة ىممػم نحػو رفػ الحصػمر عنيػم ,تسػتند عمػ

نظػمـ مراقبػم معقػد لمغم ػم ,مػ ق ػود مشػددة عمػ اسػت راد وتوز ػ مػواد البنػم  ,وبملتػمل  :فػإف اال ػم فػ

الواق تُحكـ الحصمر عم غزة وتشرعو .

(See Gaza Friedrich‐Ebert‐Stiftung, Reconstruction Mechanism Goes into
)Effect, date N/A, http://www.fespal.org/?infographic=gaza
وذل ػػؾوفقػ ػمًلآلل ػػمالتمل ػػم(:تح ػػتغط ػػم إع ػػمدةاإلعم ػػمر,أص ػػبحتاألم ػػـالمتح ػػدةوالس ػػمطم

الفمسط ن ممنفذيالحصمراإلسرائ م عم غزة,أكتوبر,2014نت) 

 -1مكف إلسرائ ؿ الوصوؿ إل قمعدة ب منمت أصحمب المنمزؿ المدمرة والمتضررة ,والت تتضػمف
معمومػمت سػر م مثػؿ :أرقػمـ بطمقػمت اليو ػم,واحػداث مت المنػزؿ ,وغ رىػم مػف المعمومػمت

الشخص م.

 -2تمتمؾ )إسرائ ؿ) السمطم عم المصمدقم عم مف مكنيـ استبلـ مواد بنم لبنم ب وتيـ.
 -3تمتمػؾ )إسػرائ ؿ) سػمطم الموافقػم عمػ

بػمئع

مػواد البنػم بعػد اخت ػمرىـ مػفقبػؿ السػمطم

الفمسط ن م ,والتفت ش عم يـ مف قبؿ األمـ المتحدة.

 -4ػتـ تخػز ف مػواد البنػم فػ م ارفػؽ خمصػم تحػت كػمم رات مراقبػم عمػ مػدار24سػمعم مكػف
إلسرائ ؿ الوصؿ إل يم.

 -5تـ رصد مواق البنم مف قبؿ طمئرات االستطبلع اإلسرائ م م .
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إن إعادة اإلعمار يمحق الضرر بالفمسطينيين ويزيد المنفعة إلسرائيل وذلك عمى النحو التالي:
 -1تنتيؾ آل م إعمدة إعممر غزة المبمدئ األسمس م لمعمؿ اإلنسمن مف خبلؿ إبقػم الحصػمر عمػ
مػم ىػو عم ػو ,ومػنح )إسػرائ ؿ) حػؽالف تػو ف مػم تعمػؽ بمػف مكػنيـ الحصػوؿ عمػ مػواد البنػم

إلعمدةبنم منمزليـ.

 -2حوال  ٪65مف مواد البنم تـ شرائيم مف شركمت إسرائ م م,وبملتمل تمنح االتفمق ػم(إسػرائ ؿ)
مكمسب ممل م ضخمم (Rosa Luxemburg Stiftung, Feb.2015).

 -3تػـ توظ ػؼ عشػرات المفتشػ ف الػدول ف ضػمف اال ػم لئلشػراؼعمػ

إعػمدة بنػم قطػمع غػزة,

والجػد ر ذكػره أف تكمفػم ىػؤال المفتشػ ف عمل ػم جػداً ,االمػر الػذي س سػتنفذالمػوارد المخصصػم

لمفمسط ن ف الذ ف ىـ ف أمس الحمجم إل يم.

 -4التنس ؽ المكثؼ المطموب ب ف أطراؼ االتفمؽ قد تسبب ف تأخ ر توز المواد ,ممػم أدي إلػ
خمؽ إحبمط كب ر ب ف السكمفالمتضرر ف .

 -5صممت ىذه اال م كحؿ مؤقت ,ولكف التجمرب الممض م ,مثؿاتفمؽ أوسمو عمـ  ,1993دل ؿ
عم أف الحموؿ "المؤقتم" تصبحدائمم.

 -6أف مواد البنم الوح دة المسموح بيػم بموجػب اال ػم ىػ  :الحصػمم واألسػمنت والحد ػد الصػمب,
ب نمػم ىنػمؾ الكث ػر مػف مػواد البنػم األسمسػ م األخػرى التػ لػـ تػدرج فػ اال ػم عمػ الػرغـ مػف
عدـتوفرىم بشكؿ كمؼ ف األسواؽ المحم م .إضمفم إل ذلؾ ,فإفالعد د مف المتضرر ف ف

غػزة ال ممكػوف األمػواؿ لشػ ار ىػذهالمػواد ,أو تػوف ر القػوى العمممػم البلزمػم(.ر ػؾونسػتر؛
كش وفجمنوري:2015,ص)89

 -7أدت االتفمق ػم إلػ ز ػمدة التعػممبلت فػ السػوؽ السػودا  ,ح ػث إف كػ س األسػمنت الػذي ػتـ

شراؤه مف خبلؿ اال م ب  6دوالرات ,تـ ب عو ف السوؽ السودا بػأرب أضػعمؼ ىػذا المبمػغ,
بسػببعػدـ تػوفر مػواد البنػم فػ

األسػواؽ المحم ػم,وألف بعػض المػواطن ف ضػطروف إلػ

االخت مر مم ب ف إعمدة بنم منمزؿ أو إعمدة ب ىذه المواد مف أجؿ إطعمـ أسرىـ.

 -8تستج ب اال م لمتطمبػمت إسػرائ ؿ األمن ػم ,فػ حػ ف ال ت ارعػ الحػد األدنػ الحت مجػمت سػكمف
القطمع ف مم تعمؽ بإعمدةاإلعممر .

(The Washington Institute for Near East policy, Gaza Reconstruction Stalled
)by Fatah‐Hamas Deadlock, February 2015
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.2القيود اإلسرائيمية حول إعادة اإلعمار
بمإلضمفماثمراالنقسمـالفمسط ن التػ نػتجعنيػمصػراعحػوؿالسػمطموالصػبلح مت,ظيػرت

تحػػد متأخػػرىتكمػػفبملشػػروطوالق ػػوداإلسػرائ م مالتػ تػػـفرضػػيمعمػ الفمسػػط ن فمػػفأجػػؿالموافقػػم

عمػ إعػػمدةاإلعمػػمر,ح ػػثبعػػدانتيػػم مػػؤتمرإعػػمدةاإلعمػػمرأعمنػػتإس ػرائ ؿشػػروطيمالرئ س ػ م,مػػف
أجؿالسػممحلػدخوؿمػوادوأدواتالبنػم الخمصػمبمشػمر اإلعمػمر.فقػداتفقػتالحكومػماإلسػرائ م ممػ 
مبعػػوثاألمػػـالمتحػػدةلمسػػبلـفػ الشػػرؽاألوسػػطروبػػرتسػ ري,ومػ رئػ سالػػوز ار الفمسػػط ن  ارم ػ 

الحمدهلل,بأف تـتنف ذآل مدول ػم–إسػرائ م ملمراقبػممػوادالبنػم التػ تمػرعػمدةعبػرالمعبػرالتجػمري
كػػرـأبػػوسػػملـ,وذلػػؾلك ػ تضػػمفإس ػرائ ؿعػػدـاسػػتخداـم ػوادالبنػػم ف ػ إعػػمدةتأى ػػؿالبن ػػمالتحت ػػم

لؤلنفػمؽاليجوم ػمالتػ تسػتخدميمالمقمومػمالفمسػػط ن ممػفأجػؿشػفعمم ػمتعسػكر مضػػدإسػرائ ؿ.
اسمتوحقوؽاإلنسمف:2014,ص )94-91

(إعمدة إعممر غزة,مركزراـاهلللدر

وم موافقمالسمطمالفمسط ن معم الشروطاإلسرائ م مالت سػمحتإلسػرائ ؿبمراقبػمأ ػممػواد

بنػم  ػتـإدخمليػػملمقطػمع,بػػدأتبملفعػؿتتضػػحآل ػمتالمراقبػػماإلسػرائ م مأكثػػرفػأكثرفقػػدصػرحالجػ ش

اإلسرائ م ف ب مفلوحوؿآل مالمراقبم:إفاال مالدول ملئلشراؼوالمراقبػمتشػمؿعمػ خطػممفصػمم
لموادالبنم والعتمداليندس ورجمؿاألعممؿالمختص فالذ فستنقؿإل يـالمػوادإلعػمدةإعمػمرالمبػمن 

السػػكن موالبن ػػمالتحت ػػم,بمإلضػػمفمإل ػ فػػرؽإش ػراؼومراقبػػمتمبعػػملؤلمػػـالمتحػػدةوالت ػ ستشػػرؼف ػ 
الم ػداف,كمػمأفاال ػمتضػمنتمشػػمركمفػ ب منػمتالفئػمتالمسػػتيدفمالسػتقبمؿمػوادالبنػم ,بمإلضػػمفم
إل فرضوجودكمم راتمراقبمف المخمزفالتػ  ػتـوضػ األسػمنتف يػم,ح ػث ارقػبموظفػوفمػف

األمـالمتحدةىذهالكم مت.
وقدبدأتإسرائ ؿبملفعؿبإدخمؿالدفعماألول مفموادالبنػم إلػ قطػمعغػزةوالتػ سػوؼ ػتـ

اسػػتخداميممػػفأجػػؿبنػػم منػػمزؿلؤلشػػخمصالػػذ فتػػدمرتمنػػمزليـبشػػكؿكم ػ أوجزئ ػ أثنػػم الحػػرب

اإلسرائ م م( .إعمدة إعممر غزة,مركزراـاهلللدراسمتوحقوؽاإلنسمف:2014,ص )94-91

.3مستقبل إعمار قطاع غزة

بػملنظرإلػ مسػػتقبؿعمم ػػماإلعمػػمر,ف بػػدوأفىنػمؾتوافقػمًإقم م ػمً ودول ػمًعمػ تمر ػػرالم ارحػػؿ

األسمس ممفأعممؿاإلعممرواإلغمثملضممفاستقراروقؼإطبلؽالنمر,خصوصػمًوأفحركػمحمػمس
ىددتأكثرمفمرهبملعودةإلطبلؽالنمر,ف ح فتعطمػتمشػمر إعػمدةاإلعمػمرمػفقبػؿالسػمطمت

اإلسرائ م م,ح ثأعمفالمتحدثالرسم لحركمحممسسمم أبوزىريخػبلؿتصػر حمتصػحف ولػو,
أفعمػ المجتمػ الػػدول أف تػػدخؿإللػزاـإسػرائ ؿبرفػ الحصػػمر,وبػػد اإلعمػػمرقبػػؿنفػػمدصػػبرغػزة.
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ووصػػؼأبػػوزىػػريتيد ػػدوز ػػرالػػدفمعاإلسػرائ م موشػ و عمػػوفبإ قػػمؼجيػػودإعمػػمرقطػػمعغػزة,ف ػ 
حمؿتـترم ـحممسألنفمقيماليجوم ػم,بأنيػمنػوعمػفاالبتػزاز,وأفاتفػمؽالتيدئػمالعبلقػملػوبسػبلح

المقمومم.

لػذ:افػػإفاسػػتكممؿاإلعمػمرتعترضػػوالكث ػػرمػػفالعقبػمت,ح ػػثمػػم ازلػتإسػرائ ؿتيػػددبإ قػػمؼ
اإلعممرف أيلحظمإذاعمدتحركػمحمػمسلتػرم ـأنفمقيػم,لػذلؾفينػمؾتيد ػداتإسػرائ م مجد ػمقػد

تع ؽمشمر اإلعممر,مفأجػؿأفتضػمفإسػرائ ؿأكبػرقػدرممكػفمػفالمكمسػبالس مسػ م,وتحق ػؽ
أطػػوؿفت ػرةمػػفاليػػدو األمن ػ ,وسػػع يمإل ػ خمػػؽتعػػمرضب ػ فمصػػملحالمقمومػػممػػفجيػػم,ومصػػملح

سكمفقطػمعغػزةمػفجيػمأخػرى,وذلػؾبػربطمصػملحيـاالقتصػمد موخصوصػمًإعمػمرب ػوتيـبتوقػؼ

أعممؿالمقمومم.

و ضػػمؼإلػػ ىػػذهالعقبػػمتاإلسػػرائ م م,تواجػػوالسػػمطمالفمسػػط ن متحػػد متأخػػرىفػػ مجػػمؿ

اسػػتبلميملممعػػمبرالرئ سػ ملقطػػمعغػزةمػػفحكومػػمحمػػمسالمقملػػم,وفػ مجػػمؿمتمبعتيػػمبشػػكؿمبمشػػر
أالاتتػػدخؿحركػػمحمػػمسف ػ 
لممػػؼاإلعمػػمربقطػػمعغ ػزة,ح ػػثال وجػػدضػػممنمتلمسػػمطمالفمسػػط ن م 
ممؼاإلعممر(.إعمدة إعممر غزة,مركزراـاهلللدراسمتوحقوؽاإلنسمف )2014,




تعقيب
اف قطر تسع لمحصوؿ عم المكمنم اإلقم م م والدول م مف خبلؿالتدخؿ ف مسمرات القض م

الفمسط ن م المختمفم ,وبمم أف القض م الفمسط ن م ى قض م احتبلؿ أرض ,وأفىذه القض م واألرض

تحمبلف أبعمدًا متنوعم ,منيم :الد ن م والقوم م واإلنسمن م والقمنون م ,فإف الس مسمالخمرج م لقطر تتحرؾ
بنم عم تمؾ المعط مت ,ولكف وفؽ قدراتيم ومقوممتيم الت تحدس مسمتيم؛فقط تدعـ مشمر التسو م

الس مس م بمم حقؽ طموحمت الفمسط ن ف ,و حقؽ الق اررات الدول م.لذا مكننم القوؿ مف خبلؿ استق ار
موقؼ قطر مف األحداث الت

مرت بملقض م خبلؿ فترة الدراسم ال س مم خبلؿ مرحمم الوقوؼ م 

الشعبالفمسط ن ف محنتو ,أف مواقفيم اتسمت بملثبمت ف دعـ القض م الفمسط ن م,ممم أثر عم يم
ف بعدىم المقموـ ,نظ ًار ألف دعـ الشعب الفمسط ن وتوف ر مقوممت صموده ,انعكس عم المقمومم

صمودًا ف الم داف ,وعم و جم ت العبلقمت ب ف قطروالفمسط ن وفكداعـ أسمس لمقض م الفمسط ن م .
إف دولم قطر كمنت أوؿ مف التزـبتقد ـ المم مر دوالر الت التزمت بيم خبلؿمؤتمر القمىرة

الدول إلعمدة إعممر قطمعغزة الذي عقد ف تشر فاألوؿ(أكتوبر) .2014وتتم زالمنح القطر م

المقدمم لقطمع غزة بأنيم غ رمشروطم س مس ًم ,إنمم تيدؼ إل تخف ؼمعمنمة قطمع غزة ,عم عكس

الكث ر مف منحالدوؿ األخرى الت تفرض اشتراطمت تز دمعمنمة غزة.
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مسًم خط ًار بحقوؽ
إف التداع مت الجس مملتفمقـ أزمم الكيربم ف قطمع غزة ,أمر  شكؿ ّ

اإلنسمفاالقتصمد مواالجتممع م,وز مدةحدةالمعمنمةلمفئمتاألضعؼمفاألطفمؿوالمرض وكبمر

السف وسكمفالكرفمنمت,وصعوبم الحصوؿعم الم مهنت جمتوقؼمولداتض الم مهوخصوصًم

لسكمفاألدوارالعم مف األبراجالسكن م,وارتفمع معدالتاالنفمؽعم ش ار السوالروبدائؿالطمقم
األخرى لمحصوؿ عم اإلنمرة والتدفئم ,وأثر ذلؾ عم دخؿ المواطن ف وقدرتيـ الممل م المتدن م ف 

قطمعغزةالذي شيدأعم مستو متالفقروالبطملم .

إفإسرائ ؿتستخدـم الفمسط ن فس مسمالعصموالجزرة؛في مفنمح متقوـبعمؿعقوبمت

جممع ممفأجؿردعالفمسط ن فمفتبن مشمر المقموممالعسكر مضدىم ,وف نفسالوقتتقوـ

بتقد ـ تسي بلت مؤقتم مف أجؿ تحف ز الفمسط ن ف عم االستمرار بمليدو  ,وعدـ استخداـ العنؼ
ضدىم؛  في تر دأفترسؿرسملمواضحملمفمسط ن فبأفإسرائ ؿتممؾقرارتحد د مستقبميـ ,مف

ح ثتسي ؿح متيـال وم م,والسممحليـبحر ماستخداـالمعمبرالتجمر مومعمبراألفراد,ومفنمح م

أخرى مكنيممعمقبتيـوتدم رممتمكمتيـإذاأصرواعم محمربتيم .

وف عنمو فاعمدةاعممرغزةنجد أفآل م إعمدة إعممر غزة "ى اتفمؽ مؤقت أنشأتو األمـ
المتحدة ,ووقعت عم و كؿ مف السمطم الفمسط ن م )واسرائ ؿ) ف أ موؿ(سبتمبر),2014أعدت ىذه

اال م لمسممح بدخوؿ مواد البنم (األسمنت ,والحمصم ,والحد د الصمب فقط) إل
األخذ بع ف االعتبمر المخموؼ األمن م اإلسرائ م م.

قطمع غزة ,م

وتعتبر ىذه المواد ضرور م لعمم م إعمدة إعممر واسعم النطمؽ حتمجيم القطمع بعد العدواف

اإلسرائ م عمـ ,2014تض إسرائ ؿ مواد البنم ,بمإلضمفم إل مواد أخرى ف قمئمم المواد مزدوجم
االستخداـ ,وبملتمل تفرض ق ودًا مشددة عم دخوليم .
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النتائج والتوصيات
 أٔالًَ :زبئج انذساسخ
 ثبٍَبً :رٕصٍبد انذساسخ

أوالً :نتائج الدراسة
وف ختمـىذهالدراسمبمإلمكمفالتوقؼعندالنتمئجالتمل م :
 -1اخذت العبلقمت القطر م االسرائ م م منمح ميمم ف التطور بد ً مف العبلقمت االقتصمد م
التجمر مثـالس مس ممنذمؤتمرمدر دلمسبلـعمـ1991ـالذيأسسال النواهاألول لكسر
الصمتب فالدولت ف تحوؿىذاالصمتلمكتبتجمرياقتصمدياسرائ م ف الدوحم.

 -2أف قطر كمنت البمدئم واألكثر تمسكمً بملعبلقمت م (إسرائ ؿ) ,و ستدؿ عم ذلؾ مف خبلؿ

المراحؿ الت مرت بيم العبلقمت ب فالدوحم وتؿ أب ب ,والت تجموزت العبلقم ب نيمم أبعمدىم
االقتصمد م إل عبلقمت شبو كمممم.

األمر ك ف أكثر,

 -3أف قطر أقممت عبلقمت م (إسرائ ؿ) لسبب ف؛ أوليمم :جذب اىتممـ
وثمن يمم:كجز مف س مسم قطر المتصمم بجم أوراؽ تأث ر ف لعبم التوازنمت اإلقم م م.

 -4افقطرحمولتنزعزممـالمبمدرةمفالراع العرب واالقم م لمقض مالفمسط ن مالمتمثؿف 
جميور ممصرالعرب م,وحمولتالقفزمفخبلؿاقمممعبلقمتسر مم كؿالممراتالمؤثرة

ف الجمنبالصي ون واالمر ك .

 -5أف قطر لعبت عم التنمقضمت ب ف استضمفتيم كبرى القواعداألمر ك م ف المنطقم وعبلقتيم
االسترات ج م معيم ,ومدىم الجسور م )إسرائ ؿ),وب ف تحملفيم م معسكر المممنعمالمتمثؿ

ف :إ راف,وسور م ,وحزب اهلل المبنمن  ,وحركم حممس ,حت تصبحالعبماكثرفعمل ملدى

االطراؼالمختمفم.

 -6أف(إسرائ ؿ)سعتف العقوداألخ رةإل التقم ؿمفمكمنممصر,وتيم شدورْ يمالعرب 

واإلقم م  ,وتقم ص تأث رىم المستقؿ ف تطور األحداث ف المنطقم ,وفرض األجندة
اإلسرائ م م عم يم ف مم  خص قضم م الصراع األسمس م ف المنطقم ,وف مقدمتيم القض م

الفمسط ن م.

 -7أف قطر لعبت دو ًار ميممً ف محموالت تقر ب وجيمت النظر ب ف الفرقم الس مس ف
الفمسط ن ف إلنيم االنقسمـ الس مس  ,إل جمنب دورىم ف دعـ القض م الفمسط ن م ف 

المحمفؿالدول مالس مس م.

 -8ارتكزت المممرسم الس مس م لدولمقطر عم عدد مف االسترات ج مت الس مس م,مثؿ :استرات ج م
حسفالجوار ,واسترات ج م التحملفمت اإلقم م م والدول م ,واسترات ج م تكو ف سمم وطن م لبنم
إالا ف حمالت نمدرة وف إطمر
مكمنمفر دة,م رفض االحتكمـ إل القوة ف فض المنمزعمت 
محدد.
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 -9إف استثممرات قطر سمىمت ف

تعز ز حضورىم البلفت والمؤثر عم

السمحم اإلقم م م

والدول م ,بؿ حت عم مستوى عواصـ القرار ف العملـ.

 -10أف عمم م صن القرارالس مس ف إسرائ ؿ تعقدت إل حد بع د ,وأدخمتالنظمـ الس مس

اإلسرائ م ف أزمم عم قممند ق مـ الدولماإلسرائ م م ,وتتم ز ىذه العمم م ف المرحمم الحمل م
بعدـ الوضوح والتنمقضمت ,وبتشمبؾ قنواتصن القرار الس مس مفقبؿالسمسماإلسرائ م وف

أوالعسكر فلحسـالصراعالعرب اإلسرائ م .

 -11أف الموقؼ اإلقم م مف القض م الفمسط ن م أصمبو حملم مف االرتبمؾ ف أعقمب فوز حركم
حممس بأغمب م مقمعد المجمس التشر ع الفمسط ن  ,وتشك ميم لمحكومم بسبب متغ ر ف

أسمس ف؛ األوؿ :تعمؽ بملصراعمت الس مس م الداخم م ف
اإلسبلم

كمنمفس عم

السمطم ,أمم المتغ ر الثمن

الدوؿ العرب م ,وبروز العممؿ

ف دور حوؿ الضغوط األمر ك م

واإلسرائ م م الت تُممرس ضد اإلقم ـ ,لتوج و الس مسمت بمتجمه اتخمذمواقؼ عدائ م ضد حركم
حممس.

 -12أف(إسرائ ؿ)أعمقتعمؿلجنماالنتخمبمتالمركز م الفمسط ن م وأدائيملميمميموصبلح متيم,
بوض العراق ؿأممـتنقؿموظف المجنمب فمراكزالتسج ؿواالقتراع,مممأعمؽنقؿالمواد
التثق ف م وتوز عيم عم جميور النمخب ف ,وتوز المواد االنتخمب م عم تمؾ المراكز مثؿ:

الصنمد ؽوب منمتاالقتراع.

 -13أف(إسرائ ؿ)لـترحببمنتخمبمت المجمسالتشر ع الفمسط ن ونتمئجيم,ألنيمعكستوجود
ق ـد موقراط مفك اًرومممرسمعندالجمنبالفمسط ن .وألفالمجتمعمتالد موقراط مالتحمرب
بعضيمالبعض,بدأت(إسرائ ؿ)بمستنفمرقواىماإلعبلم موأركمفالحربالنفس م,واالستنجمد

بملعملـوكأف"كمرثم"قمدممعم يم.

 -14أفحكوممت رئ سالوز ار اإلسرائ م بن مم ف نتن مىوالمتعمقبم ,وبعد عدوان ف قمدتيم عم

قطمعغزة ,تبنت س مسمت غممضموغ ر معمنم إ از القطمع ,وىو مم جعؿ تقر ر مراقب الدولم
نتقد عدـ إج ار أي نقمش جدي حوؿالبدائؿ الس مس م والرؤ ماإلسرائ م ملمستقبؿ قطمع غزة,

كمم انتقد ق مـ" الكمبن ت" بوض أىداؼلمج ش دوف أف تك وف جز اً مف أىداؼ استرات ج م

تسع إل يم(إسرائ ؿ).

 -15أف دولم قطر كمنت أوؿ مف التزـبتقد ـ المم مر دوالر الت التزمت بيم خبلؿمؤتمر القمىرة

الدول إلعمدة إعممر قطمعغزة الذي عقد ف تشر فاألوؿ(أكتوبر). 2014وتتم زالمنح

القطر م المقدمم لقطمع غزة بأنيم غ رمش روطم س مس مً ,إنمم تيدؼ إل تخف ؼمعمنمة قطمع
غزة ,عم عكس الكث ر مف منحالدوؿ األخرى الت تفرض اشتراطمت تز دمعمنمة غزة.
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 -16أفآل م إعمدة إعممر غزة ى اتفمؽ مؤقت أنشأتو األمـ المتحدة ,ووقعت عم و كؿ مف السمطم
الفمسط ن م )واسرائ ؿ) ف أ موؿ (سبتمبر),2014وأعدت ىذهاال م لمسممح بدخوؿ مواد

البنم (األسمنت ,والحصمم ,والحد د الصمب فقط) إل قطمع غزة ,م األخذ بع ف االعتبمر
المخموؼ األمن م اإلسرائ م م.

ثانياً :توصيات الدراسة
وتوص الدراسمبمات  :
مسمفمت متسمو م مف النظمم ف (اإلسرائ م )

صنمع القرار ف دولم قطر الحفمظ عم
ّ
 -1عم
والفمسط ن وبمق األنظمم العرب م واإلسبلم م ,وعدـ التدخؿ ف األزممت الس مس م الحمل م.

 -2إج ار دراسمتحوؿ س مسم قطر تجمه كؿ دولم مف دوؿ الحراكمت العرب م عم حدة ,وخمصم
تمؾالت لـ تصؿ ف يم األمور إلسقمط األنظمم.

 -3كمم الدف بمتجمه قطر بحؿ مشمكؿ المنطقم بشكؿ سمم م الدوؿ العرب م ,بع داً عف
األطراؼاألمر ك مواإلسرائ م م,وعدـالتدخؿف أزممتالشعبالفمسط ن .

 -4دراسم التقم مصملح قطر و(إسرائ ؿ) ف المنطقم ,وأثر ذلؾ عم السمطمالفمسط ن مبصفتيم
صمحبمالصراعم إسرائ ؿ.

 -5عم

قطر إعطم األولو م إلنيم خبلفمتيم اإلقم م م خصوصًم م القوى المركز م ,والتوجو

نحو التعموف االسترات ج لضممف عدـ تبد د جيودىم ومواردىم ,واف أرادت االستمرار ف سمـ

الصعود اإلقم م  ,فعم يم تطو ر دبموممس م شعب م موجيم لموجداف العرب واإلسبلم .
 -6وص

البمحث بمز د مف الدراسمت حوؿ قطر والعبلقمت اإلسرائ م م وس مسمتيم ,نظ ًار لقمم

 -7وص

البمحث أف تكوف ىنمؾ دراسم موجيم لبحث عبلقم )إسرائ ؿ) م الدوؿ العرب م,

المراج والكتب الت تحدثتعف س مسم قطرالخمرج م.
وخمصمم دوؿالخم جالعرب .

 -8عم

قطر إتبمع س مسمت متوازنم م السمطم الفمسط ن م والفصمئؿ الفمسط ن م المختمفم,

واخراج القض مالفمسط ن م مف س مسمتيم الت تنظر لمقض م كورقم ضغط عم مصملح الغرب,

كمم عم يمإدخمؿ القض م الفمسط ن م ف مبمحثمتيم م الغرب مف خبلؿ استثممراتيم وحضورىم

البلفت والمؤثر عم

السمحم اإلقم م م والدول م ,بؿ حت

العملـ.
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عم

مستوى عواصـ القرار ف

 -9عم قطر أف تسخر إمكمن متيم الس مس م واالقتصمد م واإلعبلم م لصملح القض مالفمسط ن م,
وأف تنسؽ تحركمتيم م السمطم الفمسط ن م لتحق ؽ الس مسم العرب م لمواجيم التحد مت
اإلسرائ م مالمجحفمتجمهالشعبالفمسط ن .

 -10وص البمحث بدراسم السموؾ القطري تجمه المتغ رات المتتمبعم ف المراحؿ التمل م لمفترة الت 
تنمولتيم الدراسم بعدأ موؿ(سبتمبر).2017
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قائمة المراجع
.1المراجع العربية
أو ًال :الكتب
 -1أبو الرب,محمد(":)2010الجز رة وقطر :خطمبمت الس مسم وس مسمت الخطمبم" ,أبو غوش
لمنشر,والتوز ,القدس .

 -2أبو جمبر ,إبراى ـ وآخروف(":)2007التقر ر االسترات ج
الز تونم لمدراسمت واالستشمرات ,ب روت .

 -3أر و ,برغممف( ":)1986الصنمعم وس مسم التصن

(1985بملعبر م) ,بنؾ إسرائ ؿ ,شعبم البحث ,القدس.

الفمسط ن

لسنم  ,"2006مركز

ف إسرائ ؿ  -قضم م أسمس م-1965,

 -4آؿ ثمن  ,العنود ) ":(2012التجربم التنمو م لدولم قطر" ,مركز الجز رة لمدراسمت والدار
العرب م لمعموـ,ب روت.

 -5األزعر ,محمدخملد(":)1996النظمـالس مس والتحوؿ الد مقراط ف فمسط ف"المؤسسم
الفمسط ن ملدراسمالد مقراط م,راـاهلل .

 -6التم م  ,نواؼ (" :)2012الدبموممس م العممم وتكو ف السمم الوطن م النظر م والتطب ؽ عم
نموذج قطر",مركز الجز رة لمدراسمت والدار العرب م لمعموـ,ب روت .

 -7الشمم ,عم (":)2006الدبموممس م نشأتيم وتطورىم وقواعدىم ونظمـ الحصمنمت واالمت مزات
الدبموممس م",الطبعمالثملثم ,رشمد برس,ب روت 

 -8القطمرنم ,سمر(":)2012حملم خمصم ك ؼ تد ر قطر تفمعبلتيم اإلقم م م ,ممحؽاتجمىمت
نظر مالعدد 188أبر ؿ .

 -9النق ب,فضؿ (":)2011االقتصمداإلسرائ م ",دل ؿإسرائ ؿ,مؤسسم الدراسمتالفمسط ن م,
ب روت.

 -10إىتشمم  ,أنوش رافمف ( ":)2007العولمم والجغراف م الس مس م ف الشرؽ األوسط :األلعمب
القد مم,القواعدالجد دة"روتمدج,لندف.

 -11أولر تش ,كر ست مف كواتس (" :)2013مبمدرات الوسمطم ف قطر" ,موجز س مسم نورؼ,
المركزالنرو ج لمواردبنم السبلـ,النرو ج .

 -12أولر كسف ,كر ست مف كوتس" :)2011( ,إعمدة التوازف ف الحكومم العملم م :وجيمت نظر
دوؿالخم جحوؿحكوممالعولمم",الس مسمالعملم مرقـ.2,1
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 -13بف حمرب ,عبد الرحمف " ): (1999الس مسم الخمرج م لدولم اإلممرات العرب م المتحدة",
المكتبالجممع الحد ث,اإلسكندر م.

 -14بوقمرة ,حس ف (" :)2003مق مس الس مسم الخمرج م المقمرنم" ,محمضرات ألق ت عم طمبم
العموـالس مس مقسـممجست رجممعمقسنط نم,الجزائر.

 -15تومم,إم ؿ(":)1984جذورالقض مالفمسط ن م",الطبعمالثملثم,دارالجم ؿ,دمشؽ .

 -16حس ف ,جمسـ (" :(2012ظمىرة االستثممرات القطر م حوؿ العملـ",مركز الخم ج لس مسمت
التنم م,قطر .

 -17حط ط,أم ف,وآخروف )" :(2009دراسمت ف العدواف اإلسرائ م

عم

غزة" عمم م
قطمع 

الرصمصالمصبوب /معركم الفرقمف "مركز الز تونم لمدراسمت واالستشمرات,ب روت.

 -18دبور ,أم ف ,وآخروف ( ":)2010العدواف عم
رؤىلمدراسمت واألبحمث,غزة .

غزة حرب الفرقمف  ,"2009-2008مركز

 -19روبرتس,د ف د ("  :)2012فيـأىداؼالس مسمالخمرج ملدولمقطر,س مسمالبحر األب ض
المتوسطرقـ.17

 -20ر تشمرد سمممنز ,كبلوس شواب ,وممرؾ مملوؾ براوف ,محرراف ( ":)2010إعمدة تصم ـ
عملم م:تعز زالتعموفالدول ف عملـأكثرترابطم",المنتدىاالقتصمديالعملم ,جن ؼ .

 -21ر ف ؿ,سمم (" :)2011قطر واسرائ ؿ ممؼ العبلقمت ,السر م" ,ترجمم محمد البح ري .مكتبم
جز رةالورد,القمىرة .

 -22ر كونستروكش وف,جمنوري(":)2015العودةإل غزة:نيججد د"مركزبروكنج,الدوحم .
 -23قط ,فراس ) ":(2007دراسم مقمرنم :إطبللم عم

مستوى الحمم مالدستور م ف

كؿ مف

المسودة الثملثملمدستور الفمسط ن والدستور القطري",دراسم غ ر منشورة,برنممج الد مقراط م
وحقوؽ اإلنسمف,جممعم ب رز ت .

 -24كبل ممف,أ .ز( ":)1996االقتصمد الس مس لئلسرائ ؿ :اشتراك م دولم عم مفترؽ طرؽ ,ف
إسرائ ؿ نحو عمـ ألف ف",تحر ر:ـ .ل سمؾ وب .كن و بمز,الجممعم العبر م ,القدس.

 -25نو بمخ ,وآخروف )":(1990تحد مت االقتصمد اإلسرائ م  ,المعيد اإلسرائ م
معمر ؼ,تؿ أب ب .

الدول

ومكتبم

 -26ىرتسوغ,ح(":)1986الطمئف م الس مس م"(,تؿ أب ب :الك بوتس الموحد)) ,بملعبر م).

 -27مممدا,ممك و":)2011(,العبلقمتالخم ج م ااس و م"تنو ممبعدالرع "حملمصنمعم
البتروك ممو متف المممكمالعرب مالسعود م,مجممالدراسمتالعرب مرقـ .1.1

 -28وسؼ ,أ مف ,ومصطف  ,ميند ( ":)2011س مسم إسرائ ؿ الخمرج م تجمه القوى الصمعدة:
ترك م,اليند,الص فوروس م"المركزالفمسط ن لمدراسمتاإلسرائ م م مدار,راـاهلل,فمسط ف .
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ثانياً :الرسائل العممية

 -1إسممع ؿ ,ىنمديىمن محمد(":)2012الدولمالفمسط ن منموذجبنم المؤسسمتف ق مـ
الدولم",رسملمممجست رغ رمنشورة,جممعمالنجمحالوطن م,نمبمس .

 -2الحسم نم ,ت س ر)":(2013تأث ر الس مسم الخمرج م القطر م عم

القض م الفمسط ن م 1994

"2012رسملم ممجست ر غ ر منشورة ,العموـ الس مس م .كم م االقتصمد والعموـ اإلدار م,جممعم األزىر ,غزة .

 -3الدجن ,حسمـعم  ح (":)2010فوزحركمالمقمومماإلسبلم م(حممس)ف االنتخمبمت
التشر ع م الفمسط ن م  2006وأثره عم النظمـ الس مس الفمسط ن " ,رسملم ممجست ر غ ر
منشورة,جممعماألزىر,غزة .

 -4الرنت س  ,محمود (":(2013الس مسم الخمرج م القطر م تجمه بمداف الرب

العرب

والقض م

الفمسط ن م",رسملم ممجست ر غ ر منشورة .أكمد م م اإلدارة والس مسم لمدراسمت العم م :غزة .
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 .aأريي ه ب برانهها ( :)6891الصههعا و وايااههو العصههعيع اههي اههرا ي  :ههايا أاااههيو -6811
( 6891بالعبريههو)ب بعههر اههرا ي ب لههعبو البس ه ب ال ه  • .אריה ,ברגמן ( :)6891מדיניות
התעשייה והמדיניות בישראל :סוגיות מפתח  ,6811-6891בנק ישראל ,חטיבת
המחקר ,ירושלים
 .bزيلبههارب اههاروز روزبيههعوب لههنع ( " :)6881نليههو خصةصههو التههركاو السف يههو اههي
اهههرا ي "ب) بالعبريهههو)ب " لهههو الاصهههليو ا ،عصههها يو"ب العههه ()6ب اهههرا ي  • .זילבר ,פרב,
רוסביטס ,שמעון (" :)6881הפרטת חברות ממשלתיות בישראל"" ,רבעון כלכלי
רבעוני" ,מס ' ,6ישראל
 .cهرتس غب ح ( :)6891الطا ايو السياايوب (ت أبيب :الفيب تو الن ح )ب) بالعبريو) • .הרצוג,
ח ( :)6891סקטריאליזם פוליטי( ,תל אביב :הקיבוץ המאוחד).
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