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الممخص

كشف األزمة الخميجية عن مستوى غير مسبوق من الصراعات بين دول النظام العربي وىو ما سينعكس عمى القضية
الفمسطينية التي فقدت ظييرىا اإلقميمي وانزلقت إلى أدنى سمم أولويات محيطيا العربي ،وال شك في أن مخرجات األزمة
المحاصرة
الخميجية ستمس القضية الفمسطينية سو ً
اء بشكل مباشر أو مباشر ،وذلك نظراً لوجود أبعاد مرتبطة بمواقف الدول ُ
لقطر من تنظيمات "اإلسالم السياسي" ،وكذلك مواقفيا من مسار التسوية السممية ،والمقاومة الفمسطينية.

لقد تناول التقرير بشيء من التفصيل حقيقة األسباب التي دفعت دول جوار قطر إلى قطع عالقاتيا السياسية واالقتصادية
معيا وتيديدىا بمزيد من العقوبات االقتصادية ،كما أن وصول التيديد االعالمي إلى مستويات متقدمة أدى إلى انفتاح

األزمة عمى احتماالت مختمفة ،وىو ما حاول التقرير الوقوف عندىا وتفكيكيا من خالل طرح ثالثة من السيناريوىات التي
يمكن أن يشكل إحداىا نياية مطاف األزمة:
 -1سيناريو انصياع قطر لدول لمطالب دول الخميج
 -2سيناريو نجاح وساطات
 -2سيناريو تمسك قطر بموقفيا
وبناء عمى تطورات األزمة ومخرجاتيا اليومية ،رجح التقرير وصول األزمة عند منعطفيا األخير عبر قدرة قطر عمى تفكيك
ً

األزمة ،وىو ما ُيعطي وزن نسبي أكبر لسيناريو تمسك قطر بموقفيا ،لكن التقرير حاول اختبار كل سيناريو وتداعيات
السيناريوىات الثالث عمى مستقبل القضية الفمسطينية.

ومن كل ىذه المنطمقات نبو التقرير القوى الفمسطينية إلى تمك المرحمة الخطرة التي تشيدىا المنطقة والتحوالت التي
ستشيدىا خريطة التحالفات في الشرق األوسط ،لكن ذلك ال يعني فقد األطراف الفمسطينية القدرة عمى فرممة أي تداعيات

عمى مستقبل القضية الفمسطينية ،ألن تماسك قوى المقاومة في غزة سيحول دون تمرير أي مشروع ،فالمقاومة ستظل تمثل
معادلة صعبة لكافة األطراف ،وقد يكون ىذا أحد أىم األسباب التي دفعت مصر لالنفتاح عمى غزة مؤخراً ،لذلك فالمطموب من

الفصائل الفمسطينية في ىذه المرحمة الحرجة قراءة كافة المتغيرات في المنطقة والنأي بنفسيا عن األزمة الخميجية.
كما أوصى التقرير حماس بتشكيل خمية سياسية تتابع األزمة الخميجية وتحمل تطوراتيا بشكل مستمر ،لموصول إلى تقييم

أكثر وضوحاً لمخرجاتيا وتداعياتيا.
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تقديم

أزمة الخميج وتداعيتيا عمى القضية الفمسطينية

تحتضف دكلة قطر المكتب السياسي لحركة حماس ،كال تتكقؼ عف تقديـ دعميا المالي كالسياسي لمحركة ،كقد لعبت
مشاريعيا اإلغاثية كاإلنسانية كاالقتصادية في غزة دك انر ميمان في تثبيت حكـ حماس في القطاع ،حيث كصؿ األمر في بعض

األحياف إلى مساىمة الحككمة القطرية في دفع ركاتب مكظفيف غزة التابعيف لحككمة حماس.

لـ يكف الدعـ الذم تقدمة دكلة قطر لحركة حماس كالشعب الفمسطيني يشكؿ مصد انر إلزعاج إسرائيؿ ككافة األطراؼ الدكلية،
ألف الدعـ القطرم يتـ عبر الطرؽ كالقنكات الرسمية لمسمطة الفمسطينية ،كىذا ما أكدتو تصريحات" ديفيد بترايكس "المدير

السابؽ لككالة االستخبارات المركزية األمريكية ،حينما أكد لصحيفة فرنسية أف استضافة قطر لكفكد مف حماس ،كاف بعمـ
كطمب كاشراؼ اإلدارة األمريكية.

ال تقؿ أىمية دعـ الدكحة لخزينة السمطة الفمسطينية عف دعميا لحككمة حماس في غزة ،فكفقان لبيانات الخارجية القطرية أف

ل
السمطة الفمسطينية حازت عمى الترتيب الثالث عمى قائمة الدكؿ التي تتمقى دعـ مف الحككمة القطرية عاـ  ،4102ىذا فض ن

عف الدكر الكبير الذم لعبتو قطر في إنياء االنقساـ الفمسطيني بيف قطاع غزة كالضفة الغربية.

في المقابؿ تشيد علقات حماس بأطراؼ األزمة الخميجية األخرل تكتر متصاعد منذ اندالع ثكرات الربيع العربي ،4100

غير أف التكتر كالقطيعة كانت قد أصابت علقات قيادة السمطة الفمسطينية بالجانب اإلماراتي كالمصرم مؤخ نار ،كظؿ الرئيس
عباس ُيعاني مف العزلة السياسية العربية كاإلقميمية حتى زيارة الرئيس األمريكي إلى المنطقة في إبريؿ الماضي كالتي أطمؽ
خلليا صفقة القرف.
مع اندالع األزمة الخميجية كالحصار الذم فرضتو كؿ مف السعكدية كاالمارات كالبحريف كمصر عمى قطر في  5يكنيك

الماضي ،كما تمى ذلؾ مف عقكبات اقتصادية كغيرىا ،فإف األزمة الخميجية تصدرت اىتمامات الجميع كباتت تطكراتيا اليكمية
مصدر قمؽ لمشعب كالقيادة الفمسطينية ،ألف تداعياتيا المحتممة يمكف أف تؤثر بشكؿ كبير عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية.
 -1أسباب األزمة

لكؿ مف السعكدية كاإلمارات كالبحريف باإلضافة إلى مصر مجمكعة مف األسباب دفعتيا لتصدير أزمة غير مسبكقة في

علقاتيا السياسية مع دكلة قطر ،لذلؾ يمكف الحديث عف جممة مف األسباب عمى النحك التالي:

أ  -ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تجاكز تمؾ المراحؿ التاريخية بيف دكؿ الخميجي ،كالتي بدأت مع استقلؿ كؿ دكلة مف دكؿ

مجمس التعاكف ،فمف جانبيا ترل السعكدية أف دكلة قطر جزنء مف إقميـ اإلحساء ،كما تعتبرىا دكلة اإلمارات إمارة سابعة،
فضلن عف الخلؼ البحريني حكؿ بعض الجزر.
ب -يؤكد البياف الذم أصدرتو أسرة آؿ الشيخ في  42مايك الماضي حكؿ بطلف نسب األمير القطرم لمشيخ محمد بف عبد

الكىاب ،عمى أف الطابع القبمي يفرض نفسو بقكة عمى األزمة ،ألف بياف أسرة الشيخ جاء ردنا عمى زيارة الشيخ حمد في 42
إبريؿ الماضي ،إلى مسقط رأس آؿ ثاني "قبيمة أشيقر" الكاقعة كسط المممكة العربية السعكدية.

ج -ثمة خلؼ كبير بيف رؤية السياسة الخارجية القطرية كمختمؼ دكؿ الخميج حكؿ الممفات الساخنة في المنطقة العربية،
اء في "ليبيا – السكداف -سكريا – اليمف – القرف اإلفريقي".
سك ن
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د -يشكؿ الدعـ القطرم لحركات اإلسلـ السياسي كحركات المقاكمة الفمسطينية أحد أبرز الممفات الشائكة في علقاتيا مع

أطراؼ األزمة ،فقائمة الشخصيات كالمؤسسات التي أدرجتيا ىذه الدكؿ كاف خير ذليؿ عمى ذلؾ.

ق -أعطت القدرات االقتصادية اليائمة لمدكحة التي تستحكذ عمى كاحدة مف أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة،

مزيدنا مف النفكذ كالحضكر الكبير في ممفات كمناطؽ مختمفة ،كذلؾ عمى حساب المممكة العربية السعكدية المستنزفة

اقتصاديا ،كدكلة اإلمارات التي تتطمع دائمان لعرقمة أم حضكر قطرم في المنطقة.

ك  -كسعت زيارة ترامب لممنطقة مف حجـ اليكة في العلقات القطرية الخميجية،
خاصةن كأف اإلدارة األمريكية الجديدة أبدت جدية غير مسبكقة في إنياء الصراع

العربي اإلسرائيمي ،لكف الجديد في الرؤية األمريكية ،أف يككف تطبيع العلقات

العربية اإلسرائيمية مقدمة ألم تفاىمات أك اتفاقيات سياسية بيف الفمسطينييف
كالجانب اإلسرائيمي ،كقد نجحت في إقناع الكثير مف الدكؿ العربية بيذه الرؤية،

ألف إسرائيؿ لـ تعد ذلؾ الخطر التي يتيدد أمنيا القكم ،كقد عبر "ىاشتاغ "

يشكل الدعم القطري لحركات
اإلسالم السياسي وحركات

المقاومة الفمسطينية أحد أبرز

الممفات الشائكة في عالقاتيا مع

التطبيع السعكدم مع إسرائيؿ عف مساعي ىذه األنظمة لتييئة الرأم العاـ العربي

أطراف األزمة

لمتطبيع مع االحتلؿ.

 -2دوافع حصار قطر

أ  -تييئة الرأم العاـ العربي كاإلسلمي لتمرير التطبيع مع االحتلؿ االسرائيمي ،كذلؾ عبر التخمص مف اإلعلـ القطرم.

ب -كضع مكطئ قدـ لدكؿ الحصار في قطاع غزة غمى حساب الكجكد القطرم ،كربما تأتي التفاىمات األخيرة بيف حماس

كالقاىرة كقيادم التيار اإلصلحي في حركة فتح محمد دحلف في ىذا السياؽ.

ج -تسييؿ ميمة ترامب كشركاءه في المنطقة ،مف خلؿ إزالة كافة العقبات التي يمكف أف تحكؿ دكف إتماـ الصفقة.

د -تحكيؿ قطر إلى بحريف جديدة ،فما قُدـ مف شركط مقابؿ فؾ الحصار عنيا ،يؤكد عمى أف الدكؿ المحاصرة تسعى لتجريد
قطر مف كؿ قكتيا كتحالفاتيا اإلقميمية كالدكلية ،كىذا ما أكدتو تصريحات "أنكر قرقاش" التي طالب خلليا دكلة قطر "بالعيش
تحت جناح اإلمارات أك القطيعة".

 -3سيناريوىات األزمة
مع دخكؿ األزمة الخميجية شيرىا الثاني ككصكؿ العلقات بيف أطرافيا المباشرة ،إلى مراحؿ بالغة التعقيد ،كصعكبة تصكر
مآالتيا ،فإنو مف المرجح أف تصؿ األزمة إلى أحد السيناريكىات التالية.
أ -سيناريو انصياع قطر لمطالب دول الخميج

رغـ تمسؾ دكلة قطر بمكقفيا الرافض لشركط ُمحاصرييا ،إال أف انصياعيا لتمؾ الشركط يبقى كارد كاف كاف الكزف النسبي

ليذا السيناريك ىك األقؿ ألسباب كثيرة.
ما يعزز من السيناريو

 -أف الحصار الذم تفرضو دكؿ جكار قطر كمصر ليس حصا نار عربينا أك إقميمينا ،ألف لو ما يباركو عمى المستكل الدكلي،

فالمكقؼ األمريكي ما يزاؿ ضبابي.

 لف تستطيع قطر الكقكؼ طكيلن في كجو القكل الدكلية كاإلقميمية الساعية لتغيير خريطة المنطقة.3

 لدل قطر الكثير لتخسره إذا ما فُرضت عمييا شركط أك مطالب جديدة ،فبإمكاف دكؿ الحصار أف تسحب كدائعيا فيالبنكؾ القطرية التي تُقدر ب ػ  02مميار دكالر ،أك الضغط عمييا في ممؼ الطاقة الكيربائية مف قبؿ السعكدية كاالمارات.

 يصعب عمى قطر االعتماد عمى إيراف كحميؼ جديد ،ألنيا ستقكم مف ذريعة القكل المحاصرة ليا ،كىذا ما ُيفسر الصمتااليراني.
ما يقمل من فرص السيناريو

 -نجاح قطر في التخفيؼ مف الحصار ،عبر استخداـ خطكط جكية جديدة كطرؽ ملحة جديدة كبات لدييا حمفاء جدد

يمكنيا االعتماد عمييـ اقتصاديا كعسكريان.

 تكقيع قطر لمذكرة تفاىـ مع االدارة األمريكية في  00يكليك  ،4102لتنفي تمؾ االتيامات المكجية ليا مف دكؿ الحصار. -لدل قطر الكثير مف كسائؿ الضغط عمى محاصرييا أبرزىا:

* بإمكاف قطر كقؼ إمداد خط الغاز دكلفيف إلى االمارات.

* بإمكاف قطر سحب كدائعيا البنكية في المصارؼ الخميجية كالتي تُقدر بػحكالي  45مميار دكالر.
* القرار السعكدم االماراتي البحريني ضد قطر ال يحظى بإجماع خميجي ،كىذا ما ظير في مكاقؼ كلن مف ُعماف كالككيت.
* رفع حدة الحصار عمى قطر قد يضر بعلقات السعكدية مع تركيا كقد تصؿ األمكر إلى حد القطيعة بيف الرياض كأنقرة.

* مقكمات االقتصاد القطرم كاستثماراتيا الخارجية كاحتياطاتيا مف الغاز كالنفط التي تضعيا في المركز الثامف عمى مستكل
العالـ تقكل مف مكقفيا السياسي في مكاجية الضغكط الخارجية ،كىذا ما يبرر تمسكيا بمكقفيا.
 -2سيناريو وفرص دخول وساطات

بدأت دكلة الككيت منذ ساعات األزمة األكلى جيكدىا الدبمكماسية ،ككجيت تركيا رسائؿ سياسية لممممكة العربية السعكدية،

ل عف تحركات اإلدارة األمريكية األخيرة ،كرغـ عدـ تحقيؽ تمؾ الجيكد ألم إنجاز ُيذكر ،إال أف الكزف النسبي ليذا
فض ن
السيناريك أكبر مف السيناريك األكؿ ،لألسباب التالية:
ما ُيعزز من ىذا السيناريو
 -إف حسابات الصراع المسمح ستؤدم إلى خسائر كبيرة لمطرفيف ،كنتائجيا غير مضمكنة بالنسبة لدكؿ الحصار التي فشمت

في كسب أم صراع سابؽ (اليمف – سكريا – ليبيا ) كقد تؤدم المكاجية المسمحة إلى ربيع خميجي ،يبدأ مف القمة إلى القاع،
كذلؾ عمى عكس الربيع العربي الذم بدأ مف القاع إلى القمة ،كىك ما تخشاه دكؿ الخميج التي تُعاني مف مشاكؿ بنكية
كاستنزاؼ غير مسبكؽ لمكاردىا النفطية.
 -رغـ عدـ اتخاذ إيراف ألم خطكة نحك التحالؼ مع قطر ،إال أنيا تراقب األكضاع في الخميج عف كثب.

 -عبرت تركيا عف مكقؼ كاضح تجاه األزمة ،كقبؿ استقباليا كزير الخارجية القطرم مؤخ نار ،صكت برلمانيا عمى تفعيؿ

االتفاؽ العسكرم مع الدكحة ،كقد كصمت ثلثة دفعات مف القكات العسكرية التركية إلى قاعدة أنقرة العسكرية في قطر.

 -إف تيديد أطراؼ الحصار بتشديد العقكبات االقتصادية عمى قطر ،مف شأنو أف يطيؿ أمد األزمة ،لكنو في نفس الكقت

ُيبقي عمى فرص نجاح الكساطات الخارجية ،كيؤجؿ الخيار العسكرم.
 -لـ يحظى الحصار بأم إجماع دكلي سكاء أمريكي أك أكركبي أك حتى ركسي.
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ما يقمل من فرص السيناريو

 إف قطع العلقات الدبمكماسية التي أقدمت عمييا دكؿ الحصار ُيعتبر الخيار األخير قبؿ الحرب كفقان ألدبيات العلقاتالدكلية ،كمف الكارد أف يقكض التصعيد مف جيكد الكساطة.
 -لـ تتعدل جيكد أمير الككيت الدبمكماسية دكر ساعي البريد ،أك حكار الطرشاف كما يقاؿ ،فتنقلتو بيف العكاصـ الخميجية

كانت عباره عف نقؿ رسالة األطراؼ المحاصرة لقطر ،كما أف التدخؿ األمريكي

لـ يكف بالحجـ المطمكب إلنياء األزمة.

 -الشركط كالمطالب الخميجية المكجية لقطر تجاكزت حد التدخؿ في شؤكف

قطر الداخمية ،ككأف الدكؿ الخميجية الثلث كمصر كانت قد صاغت شركطيا
لكي ترفضيا قطر.

 -3سيناريو تمسك قطر بموقفيا

يحظى ىذا السيناريك بأكبر كزف نسبي ،ألف الدكحة ما تزاؿ قادرة عمى التمسؾ بمكقفيا،

إن قطع العالقات الدبموماسية

التي أقدمت عمييا دول الحصار
ُيعتبر الخيار األخير قبل الحرب

كلـ تقدـ أم تنازؿ.

ما يعزز من ىذا السيناريو

 -رفض قطر لكؿ المطالب كتمسكيا بمكقفيا الداعـ لحركات االسلـ السياسي ،كقد طالب كزير خارجيتيا دكؿ الحصار أف تنشئ قناة

منافسة لمجزيرة كأكد أيضان دعـ بلده لحركة حماس.

 -كجكد داعميف كشركاء اقتصادييف جدد لقطر ،كإيراف كتركيا قكل مف المكقؼ القطرم.

 -رفع دكؿ الحصار مف كتيرة ضغكطيا تدريجيان يؤكد قكة المكقؼ القطرم ،لذلؾ بدأت الدكؿ الخميجية الثلث كمصر بالتمكيح بالخيار

العسكرم ،كىذا ما أكدت عميو اتصاالت الرئيس الركسي "بكتف" باألمير القطرم كممؾ البحريف مؤخ نار ،كربما ىذه االتصاالت تعكس

قمؽ ركسي كدكلي مف تطكر األزمة إلى الصداـ العسكرم.
ما يقمل من فرص السيناريو

 استخداـ قطر ألسمكب دبمكماسي كابداءىا عدـ الرغبة في التصعيد ،كاالستعداد لمتفاكض عمى ما ُقدـ إلييا مف شركط كمطالب. -4تداعيات األزمة عمى القضية الفمسطينية

قد ال تتكقؼ األزمة الخميجية في حدكد منطقة الخميج ،كيمكف أف تمتد آثارىا إلى األراضي الفمسطينية ،ألف ما تقدمو قطر مف دعـ

مالي سخي إلى قطاع غزة بمئات ملييف الدكالرات ،كما تكفره مف انحياز سياسي كاحتضاف إعلمي لقيادة "حماس "،قد يتكقفاف ،بسبب
الضغكط التي تتعرض ليا الدكحة.

 -ربطت دكؿ الحصار بيف ىجكميا السياسي كاإلعلمي كاالقتصادم عمى قطر بحركة حماس ،كىذا ما أدل إلى اندفاع قيادة حماس

نحك التفاىـ مع الجانب المصرم حكؿ ممفات مختمفة ،كما أف خطاب أبك العبد ىنيو األخير حمؿ مؤشرات جديدة حكؿ مكقؼ الحركة
الرافض لإلرىاب كعدـ االصطفاؼ مع أم مف أطراؼ األزمة.

 -ىناؾ انسجاـ كاضح في مكاقؼ الدكؿ المحاصرة لقطر كاسرائيؿ ،كتعكؿ األخيرة عمى جني األرباح كالمكاسب السياسية مف كراء

األزمة الخميجية كحصار قطر كممارسة الضغكطات عمييا ،ألف إضعاؼ حركات المقاكمة الفمسطينية كتقكيض نفكذىا في قطاع غزة

كشيطنتيا في العالـ العربي تحت ذريعة "اإلرىاب" ك"اإلسلـ المتطرؼ" ال يخدـ إال المكقؼ اإلسرائيمي اليادؼ لتصفية القضية
الفمسطينية.
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 -تداعيات األزمة الخميجية عمى القضية الفمسطينية ستككف مضاعفة إذا ما نجحت دكؿ الحصار في الكصكؿ إلى السيناريك األكؿ

المتعمؽ بإمكانية انصياع قطر لمطالب الدكؿ الخميجية الثلث كمصر ،ألف المقاكمة الفمسطينية ستفقد مع ىذا السيناريك ظييرىا
السياسي شبو الكحيد في المنطقة ،كربما ليذا السبب اضطرت قيادة حركة حماس للنفتاح عمى مصر كالتفاكض مع محمد دحلف،

كمنذ بدء األزمة الخميجية أضحت الدكحة عاجزة عف تقديـ أم دعـ إنساني أك اقتصادم
لقطاع غزة.

 أما إذا نجحت جيكد الكساطة في كضع حد لألزمة الخميجيةُ ،فيفترض أف تُقدـ قطرالكثير مف التنازالت كاألثماف السياسية ،كليس مستبعدنا في ىذه الحالة أف تضطر دكلة

قطر إلى التخمي عف احتضاف المقاكمة الفمسطينية ،أك تخفيض العلقة ألدنى حد ممكف.

 إذا ما كصمت األزمة الخميجية إلى سيناريك تمسؾ قطر بمكاقفيا أماـ الضغكطالخميجية ،فإف تداعيات ذلؾ عمى القضية الفمسطينية يحتمؿ أمريف:

األول :تمسؾ قطر يعني احتماؿ كصكؿ األزمة إلى الصراع المسمح ،كىذا السيناريك يمكف

تداعيات األزمة الخميجية عمى

القضية الفمسطينية ستكون

مضاعفة إذا ما نجحت دول

الحصار في الوصول إلى السيناريو
األول

أف يككف األسكأ عمى القضية الفمسطينية كالمنطقة عمكمان ،ألف منطقة الخميج باتت الرقعة
الجغرافية الكحيدة المستقرة كالغنية في الشرؽ األكسط ،ككصكليا إلى مرحمة عدـ االستقرار

سيجعميا معرضة لتدخلت دكلية كاقميمية جديدة قد تؤدم إلى استنزاؼ جديد لثركاتيا النفطية ،كىذا السيناريك قد يجعؿ دكليا أكثر تحف انز

مف اآلف نحك تطبيع علقاتيا السياسية مع إسرائيؿ ،كما أف تداعيات األزمة ستتعمؽ عمى مستكل الكضع االنساني في غزة كالسياسي

في الضفة الغربية ،ألف دكلة مثؿ السعكدية تُعتبر أكبر داعـ لككالة غكث كتشغيؿ اللجئيف ،كأكبر داعـ لخزينة السمطة الفمسطينية في
راـ هللا.
الثاني :تمسؾ قطر بمكقفيا ككصكؿ العلقة بيف أطراؼ األزمة إلى المصالحة عمى غرار عاـ  ،4102قد يككف سيناريك أقؿ كطأة،

كعمى األقؿ سيقمؿ ىذا السيناريك مف فرص نجاح الجيكد الساعية لمتطبيع مع االحتلؿ كعرقمة تمرير صفقة القرف .

ختاماً:
األزمة الخميجية مازالت مفتكحة عمى كؿ االحتماالت كمسألة التنبؤ بمستقبميا تبدك صعبة ،لكف السيناريك الثالث المتعمؽ بتمسؾ قطر
كرفضيا االنصياع لمطالب جاراتيا يبدك األكفر حظان ،لذلؾ فإف األزمة يمكف أف تطكؿ ألسابيع أك أشير مقبمة ،ألنيا ليست أزمة

خميجية خالصة كما يبدك في ظاىرىا ،فالبعديف اإلقميمي الدكلي متكفريف بقكة ،كىذا ما يدفعنا إلى القكؿ ،أف المستيدؼ األساسي منطقة
الخميج عمكمان كليست قطر فقط ،ألف استنزاؼ ىذه المنطقة سيؤدم إلى كاضعاؼ دكليا ،كيسرع مف مسألة تمرير التطبيع مع االحتلؿ
اإلسرائيمي.

توصيات

 كصكؿ األزمة الخميجية ألم مف السيناريكىات المحتممة كدخكؿ المنطقة في مرحمة جديدة مف التحالفات كالمحاكر ،ال يعنيفقد األطراؼ الفمسطينية لمقدرة عمى فرممة أم تداعيات عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية ،ألف تماسؾ قكل المقاكمة في غزة
سيحكؿ دكف تمرير أم مشركع ،ألف المقاكمة ستظؿ تمثؿ معادلة صعبة لكافة األطراؼ ،كقد يككف ىذا أحد أىـ األسباب التي

دفعت مصر للنفتاح عمى غزة مؤخ نار ،لذلؾ فالمطمكب مف الفصائؿ الفمسطينية في ىذه المرحمة الحرجة قراءة كافة المتغيرات

في المنطقة كالنأم بنفسيا عف األزمة الخميجية.

 -يمكف لحركة حماس تشكيؿ خمية سياسية تتابع األزمة الخميجية كتحمؿ تطكراتيا بشكؿ مستمر ،لمكصكؿ إلى تقييـ أكثر

مجمس العالقات الدولية  -فمسطين

كضكحان لمخرجاتيا كتداعياتيا.
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