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 وعرفــــــان شكر

 

 

 بسى هللا انزحًٍ انزحٍى 

انحًذ هلل ٔحذِ ٔانصالة ٔانسالو عهى يٍ ال َبً 

بعذِ سٍّذَا يحًذ ٔعهى أْهّ ٔصحبّ أجًعٍٍ 

ٔيٍ تبعٓى بإحساٌ إنى ٌٕو انذٌٍ، فانحًذ هلل 

انذي ال ٌُتًٓ فضهّ ٔال عطاؤِ انذي أْذاَا 

ٔإلتًاو انصحت ٔانعافٍت ٔأَار دربُا بانصبز ٔانعشًٌت 

 ْذا انعًم انًتٕاضع.

 .ٔشكًزا نكافت يٍ ٔقف بجُبُا ٔنٕ بانذعاء



 

 
 

 اإلْــــــــــــــذاء

 

 

نى أغهى يا عُذي فً ْذِ انذٍَا انٕانذٌٍ انكزًٌٍٍ إ

عًزًْا حٍث قال فٍٓى:"جّم  أطال هللا فً

الّ إٌاِ ٔبانٕانذٌٍ إحساَا" ٔتعبذال"ٔقضى ربك أٌ جالنّ  إ

 سٕرة االسزاء

 إنى إخٕاتً: ًٌٍُت، كٍُٓت، كايٍهٍا ٔيهكٍت.

   إنى إخٕاًَ أرسقً ٔيزسٔق.

 إنى جذتً أطال هللا فً عًزْا .

 إنى انطفهٍٍ انصغٍزٌٍ دايٍا ٔاٌالٌ

 ٔإنى جًٍع األصذقاء ٔاألقزباء

ٔإنى كم يٍ ساَذًَ فً ْذِ انحٍاة إنٍكى جًٍعا ْذِ 

 .ثًزة جٓذي

 

 رادٌت سٍاٌبزإ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 اإلْــــــــــــــذاء

 

 

هللا فً عًزْا حٍث قال فٍٓى:"جّم  إنى أيً أطم 

 جالنّ

الّ إٌاِ ٔبانٕانذٌٍ إحساَا" التعبذٔ إ سٕرة "ٔقضى ربك أٌ 

 االسزاء

 انصغٍز ٌٕسف. إنى أختً سايٍت ٔجًٍهت ٔأخً

 إنى رٔح جذي ٌزحًّ هللا.

 ٔإنى جًٍع األصذقاء ٔاألحباب.

هللا نً عَٕا ٔسًُذا. ٔإنى  كم يٍ سخزْى 

 أْذي ْذا انعًم إنى انًتٕاضع.

 

       سٍٓاوأقار 
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 مقدمة:

ي لقد عرؼ العالـ العربي العديد مف االنتفاضات الشعبية والتي عرفت بالربيع العرب
الحراؾ الشعبي وغياب الديمقراطية في ىذه  أساسيا راتيجممة مف التغي احيث حممت معي

الدوؿ، والتي ظيرت سواء في شماؿ إفريقيا مثؿ: تونس، ليبيا، مصر أو في الشرؽ األوسط 
 مثؿ: سوريا، البحريف، اليمف.

المصحوبة  ستمرةوالتي شممت مظاىرات سممية، الّمجوء إلى السبلح، االضطرابات الم
 بدرجة عالية مف العنؼ.

زاؿ الصراع العربي اإلسرائيمي مستمًرا والذي عرؼ العديد مف انفس الوقت م وفي
وِاعتبارىا أرًضا  بأرض فمسطيفوزيادة تمسكيا الحروب خاصة بعد إعبلف قياـ دولة إسرائيؿ 

 لمييود وتوسعيا في األراضي العربية.
ائيمي رات حيث شيد الصراع العربي اإلسر ييأحدث الربيع العربي جممة مف التغوقد 

، كما زاد ِارتفاع مستوى الحرية في بعض الدوؿ ةحالة مف اليدوء مقارنة بالفترات السابق
 مف ىنا نطرح التساؤؿ التالي:.تياابإسرائيؿ وممارس وتنديدالعربية مف التعبير عف غضبو 

إلى أي مدى ساىـ الربيع العربي في التأثير عمى الصراع العربي اإلسرائيمي؟ وكيؼ 
 اإلسرائيمية؟ وكيؼ كانت مظاىر التأثير؟ العربية العبلقاتتميزت 

 اإلشكالية:  (1
إلى أي مدى ساىمت أحداث الربيع العربي في التأثير عمى مسار الصراع العربي 

 اإلسرائيمي؟
 التساؤالت الفرعية: (2
 ما ىي جذور الصراع العربي اإلسرائيمي؟ -
 نتائج الربيع العربي؟أسباب و  أىـ ما ىي  -
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تمثمت أىـ تأثيرات الربيع العربي عمى إسرائيؿ وفمسطيف وىؿ نجحت في تحسيف  فيما -
 مسار السمـ في المنطقة؟

 : فرضيات الدراسة  (3
تقوية الطرؼ العربي عمى حساب الطرؼ  إلى يمكف ألحداث الربيع العربي أف تؤدي -

 اإلسرائيمي أو العكس صحيح.
 أف يؤثر سمبا عمى العرب وفمسطيف.كّمما استمّر تأـز الوضع في العالـ العربي يمكف  -
يمكف لمربيع العربي أف يحدث حالة مف السمـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف في حالة نجاح  -

 ثورات الربيع العربي في التأثير عمى الرأي اإلسرائيمي.
 حدود الدراسة:  (4

 : يالزماناإلطار -ا
 نبذة تاريخية عف مراحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي. -
 ـ.2017 -ـ2010الربيع العربي مف فترة أحداث  -

 االيطار المكاني: -ب
واء في شماؿ الجغرافي ألحداث الربيع العربي س سنركز في دراستنا عمى المجاؿ

سرائيؿ كوف التأثيرات تحدث في إفريقيا أو في الشرؽ األوسط، إضافة إلى أرض فمسطيف  وا 
 المنطقة.

 أهمية الموضوع:  (5
عربي عمى الصراع العربي اإلسرائيمي أحداث الربيع التأثير في  تكمف أىمية الموضوع

 فيما يمي:
عيات أحداث الربيع العربي مف خبلؿ ذكر أىـ ىذه االنتفاضات أو الثورات اإبراز تد -

 التي عرفيا العالـ العربي، ومعرفة أسباب ونتائج مختمؼ ىذه الثورات.
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خاضيا العرب ضد التذكير بجذور الصراع العربي اإلسرائيمي وأىـ الحروب التي  -
 إسرائيؿ.

سرائيؿ  - تحديد تأثيرات أحداث الربيع العربي عمى مسار السمـ بيف فمسطيف وا 
 وانعكاساتيا عمى الوضع القائـ.

 :أسباب ِاختيار الموضوع  (6
 تتجمى مبررات اختيار الموضوع في االعتبارات التالية: 

عمى الصراع العربي  وتأثيراتويعتبر موضوع الربيع العربي : المبررات الموضوعية -أ
اإلسرائيمي موضوًعا حديثا بحداثة الدراسة، وعميو تعود األسباب الموضوعية مف وراء ىذا 

 البحث إلى:
 البحث في واقع الثورات العربية وتاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي. -
ف يالسياسي يفالمحمماالىتماـ البالغ الذي يحظى بو موضوع الثورات العربية عند  -

 ووسائؿ اإلعبلـ والرأي العاـ المحمي والدولي. واالقتصادييف

 ىذا الموضوع إلى:  الختيارتعود الدوافع الذاتية : المبررات الذاتية -ب
االىتماـ الشخصي بموضوع الثورات العربية ومحاولة الكشؼ والتعرؼ أكثر عمى  -

 العربي اإلسرائيمي.خمفيات ىذه الثورات مع محاولة إبراز مدى تأثيرىا عمى الصراع 
توظيؼ الجوانب النظرية والمعرفية التي تمقيتيا في تخصص العمـو السياسية وتطبقيا  -

سرائيؿ.  عمى واقع الثورات السرية وتأثيرىا عمى مسار السمـ بيف فمسطيف وا 
 اإليطار المفاهيمي لمدراسة:  (7

ربيع العربي عمى وفي ىذا اإليطار تناولنا بعض المفاىيـ المتعمقة بتأثيرات أحداث ال
 الصراع اإلسرائيمي وىي عبارة عف مجموعة مف المفاىيـ والمصطمحات ومنيا: 

يعتبر الصراع العربي اإلسرائيمي مف أعقد وأخطر الصراعات : الصراع العربي اإلسرائيمي -أ
عبر التاريخ، تمتد جذوره إلى أواخر القرف التاسع عشر وقياـ الكّياف الصييوني عاـ 
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صورة التقميدية الراسخة في الرأي العاـ مـ الصراع العربي اإلسرائيمي يكتفي بال، وفيـ1948
العربي عف فمسطيف ييودية بغير انقطاع تاريخي مقابؿ قومية عربية متعصبة ومحادية 
لمسامية تمنع الييود المضطيديف عمى يد النازية، ومع قياـ دولة إسرائيؿ ظيرت العديد مف 

سرا ه ديد مف األراضي العربية، كما تخممت ىذئيؿ التي احتمت العالحروب بيف العرب وا 
حبلؿالحروب مجموعة مف االتفاقيات مف أجؿ وقؼ القتاؿ   .(1)السمـ في المنطقة وا 

يبيا واليمف ثورات شعبية جماىيرية في كّؿ مف تونس ومصر ول ىو قياـالربيع العربي: -ب
وكاف الشباب في المقدمة، وقد أثارت  طيافو،ارؾ فييا المجتمع بكؿ أوسوريا والبحريف، ش
ما ومصيريا حوؿ مستقبؿ العرب السياسي كأمة، ذلؾ وأف ىذه الثورات  يىذه الثورات سؤااًل م

ية، وقد شيدت إسقاط ر وعّبر شعارىا المركزي والمباشر المطالب بإسقاط النظـ الديكتاتو 
ا في الساحات   ومثيبلتيا)اليمف(  في مجموعة مف األنظمة مثؿ نظاـ حسني مبارؾ والتغيير

 .(2)العربية
ىو القدرة عمى إحداث أثر قوي أو انفعاؿ، يؤدي إلى نتيجة والتي تكوف سواء التأثير:  -أ(

سمبية أو إيجابية، وىو ما تناولو في تأثيرات أحداث الربيع العربي عمى الصراع العربي 
 األحداث.اإلسرائيمي، والتفسيرات التي صاحبتيا ىذه 

ىو إرباؾ أو تعطيؿ لمعمؿ ولوسائؿ ِاتخاذ القرارات بشكؿ يؤدي إلى صعوبة ب( الصراع: 
المفاضمة واالختيار بيف البدائؿ، ووصوؿ الصراع إلى مستوى عالي يترتب عميو آثار سمبية 

 أكثر منيا ِايجابية.
 
 

                                                           
، ص 2008، الجزائر: دار الفرابي، 1، طانفجار المشرؽ العربي منو تأميـ قناة السويس إلى غزو العراؽـ، قر جورج –(1)

753. 
، الجزائر: دار 1طحركة مجتمع السمـ مف الخريؼ الجزائر إلى الربيع العربي، ، ىبي طيفور،الذراجساروف أبو –(2)

 .05، ص 2013الخمدونية، 
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 األدبيات السابقة: (8

سرائيؿالربيع العربي عدناف أبو عامر،  لمدراسات اإلستراتيجية، السادات مركز بيفف:، 1، طوا 
2013. 

لمدى  ةاستشرافيوالذي يناقش مستقبؿ الثورات العربية، وأثرىا عمى إسرائيؿ، وقراءة 
 نجاحيا في البمداف العربي.

عمى إسرائيؿ، ومدى التبعات المتوقعة مف ىذه دـ فييا الكاتب اآلثار المترتبة حيث يق
في المنطقة، فضبل عف اآلثار المترتبة  بسبلـ العيشالتقمبات اإلقميمية عمييا، وفرصيا في 

 ي.معمى األمف اإلقميمي العال

 أهداف الدراسة: (9
تيدؼ الدراسة إلى معرفة أحداث الربيع العربي وأىـ االنتفاضات التي ظيرت في 

العربية ومدى تأثيراتيا عمى موضوع الصراع العربي اإلسرائيمي باعتبار الصراع مف المنطقة 
 الصراعات المعقدة إلى لـ تحؿ إلى يومنا ىذا.

 : االيطار النظري
الربيع العربي والوضع القائـ في  ثكمف االيطار النظري لمدراسة مف خبلؿ تتبع أحداي

 مفسرة لمموضوع وأىميا: المنطقة وذلؾ باالعتماد عمى بعض النظريات ال
إف نظريات صنع القرار توجو إلى الوحدات المتعددة والمستويات نظرية صنع القرار:  -أ

ا، وكذلؾ نتعرض إلى ي بيئة كّؿ واحدة منيا وفيما بينيالمتباينة والعمميات التي تقع ف
ومعتقداتو، ونظراتو غيرة الفاعمة عمى صعيد الفرد صانع القرار مف حيث أفكاره الجزئيات الص

دراكو فضبًل عف البيئة المحمية في مجاؿ وحدة القرار والدولة والبيئة الخارجية، ومع أف  وا 
إاّل أّف ثمة وحدات قرار أخرى ال  .(1: الدولة ىي المحور الرئيسي في عممية صناعة القرار،

                                                           
 .224،ص 2004ة،مصر:مكتبة اآلداب،، مناىج البحث في عمـ السياسعبد الغفار رشاد القصبي–(1)
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ىي وحدة مغمقة يمكف إغفاليا عندما تجري عممية تحميؿ العبلقات الدولية، فالدولة ليست 
نما ىي مركبة ومعقدة في العبلقات بيف الدوؿ.  ومتماسكة وا 

وتـ  لبلنتقاءي نظرية رياضية إستراتيجية أو خطة أو نظرية المعبة وى :المباراةب( نظرية 
استخداـ في تحميؿ الخبرات ذات النفع األعمى في مواقؼ األخذ القرار بينيا اعتماد متبادؿ 

، كما أف لكّؿ العب وطرؼ لما يرتضيو لنفسو مف الحصائؿ وتكوف فييا حصائؿ أكثر
 المباراةاألكثر، أّما األفعاؿ التي يقوـ بيا البلعب يشار إلييا باالستراتيجيات وما تراه نظرية 

 .(1)في قرار وحركة البّلعبيف ىو فعؿ يكتفي بالعقبلنية
 فيما يخص تطبيقيا عمى الموضوع وذلؾ مف خبلؿ:  

وذلؾ مف خبلؿ إبراز أىمية صناعة القرار ومدى تأثيره في مرحمة صنع القرار:  * نظرية
الصراع العربي اإلسرائيمي عمى تغيير مجرى األحداث لصالح الطرؼ اإلسرائيمي عمى 

 حساب العرب.
عمى أطراؼ بيف مختمؼ التأثيرات وتستخدـ ىذه النظرية خاصة لت: المباراة* نظرية 

بيف إسرائيؿ  رابح  –خاسر أو رابح  -خاسرأو  خاسر -رابح طرؼالصراع، وذالؾ بوجود 
 وفمسطيف.

ىو نظاـ يقوـ عمى وجود عدد مف البّلعبيف الدولييف أو محاور قوى  * نظام التوازن القوي:
مضادة والتي تتكافئ قواىا أو تكاد، وذلؾ لردع محور قوى واستقبلؿ أي تفوؽ مؤقت في 

 ي.والعالمئـ والدولي قواما لتغيير معالـ الوضع القا

 المنهجي: اإلطار
تـ االستعانة بمجموعة مف المناىج وىذا نظًرا لطبيعة الدراسة وذلؾ لقراءة مختمؼ 

 جوانبو الدراسية وتحميميا.

                                                           
، ص 1999، طرابمس: دار الشط لؤلعماؿ الفنية واإلخراج الصحفي، 1، طالدوليةنظرية العبلقات كاظـ ىاشـ نعمة، –(1)

 .172، ص 148
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باعتباره الطريقة العممية  المنهج التاريخياعتمدنا مف خبلؿ دراستنا لمموضوع عمى 
 المثبتة لمحقائؽ التاريخية  

الصراع العربي  تباع التطورات التاريخية الحداثىذا المنيج إل قد ِاستخدمنا
ضية الصييونية والق ىـ المحطات التاريخية لمحركةإلى تطرقنا أل اإلسرائيمي إضافة

 الفمسطينية إضافة إلى أىـ حروب العرب ضد إسرائيؿ.
أو ما يسمى بمنيج التحميمي ألّنو ييدؼ إلى  تحميل المضمونكما استخدمنا منيج 

ات وىذا مف خبلؿ تحميؿ بعض ية تؤدي إلى قراءة تحميمية لمخطابإتباع خطوات منيج
 ات السياسية.  الخطاب

والذي يشير إلى إجراءات تيدؼ إلى توضيح  المنهج المقارنوكذا ِاعتمدنا عمى 
 .(1)تبادلة في داخؿ ىذه الظواىرة الموامؿ السببية في ظواىر معينة والعبلقوتصنيؼ ع

ولقد ِاعتمدنا ىذا المنيج في دراسة الربيع العربي مف خبلؿ المقارنة بيف أسباب 
سرائيؿ. ات وكذا مقارنة تأثيرات ىذهونتائج مختمؼ االنتفاض  األحداث عمى فمسطيف وا 

 صعوبات الدراسة:
ما ىو إذا كاف بصدد دراسة قضية حديثة ك الباحث بعض الصعوبات خاصةتواجو 
 قمة المراجع المتعمقة بيا. بسببالدراسة الحاؿ في ىذه 

 فثورات الربيع العربي موضوع حديث مقارنة بموضوع الصراع العربي االسرائيمي   
الذي ىو موضوع قديـ و متجدد في نفس الوقت وعميو يجب دراسة كبل الموضوعيف  دراسة 

 .  و ذلؾ باستخداـ اكبر قدر ممكف مف المراجعص النتائج تحميمية و استخبل

 

 
                                                           

، لبناف: مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 1، طالمنيج المقارف مع دراسات تطبيقيةعاطؼ بمبي،  –(1)
 .123 -122ـ، ص ص 2006
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 تصميم الموضوع: 
لقد عرؼ العالـ العربي العديد مف االنتفاضات الشعبية والتي عرفت بالربيع لقد 

: تونس، ليبيا، مصر سوريا، في والتي ظيرت راتيجممة مف التغي االعربي حيث حممت معي
مستوى الحرية في بعض الدوؿ العربية مف التعبير عف زاد ِارتفاع و قد  البحريف، اليمف

 خاصة مع استمرار الصراع العربي اإلسرائيمي.  غضبو وتنديد بإسرائيؿ وممارساتيا
 لئلحاطة الجيدة بيذا البحث ثـ تقديمو إلى ثبلث فصوؿ:

الربيع ثورات الربيع العربي، ِاستيؿ بمبحث أوؿ بعنواف أحداث  يحمؿ عنواف : األول الفصل 
العربي في شماؿ إفريقيا مف خبلؿ التذكير بأسباب ونتائج ىذه الثورات والتي تتمثؿ في الثورة 
التونسية، الميبية، المصرية، والمبحث الثاني تناولنا الربيع العربي في الشرؽ األوسط، تـ فيو 

   ة. نيالتذكير بأسباب ونتائج ىذه الثورات مف الثورة السورية، اليمنية والبحري
بعنواف الصراع العربي اإلسرائيمي وبدوره قسـ إلى ثبلث مباحث: في المبحث : الثاني الفصل

األوؿ تـ التطرؽ في إلى الحركة الصييونية وذلؾ مف خبلؿ جذور نشأتيا ووعد بيمفور 
اومة الفمسطينية وذلؾ مف خبلؿ نشأتيا لممقالمؤسس ليا، أما المبحث الثاني فيو مخصص 
فتناولنا فيو أىـ حروب العرب ضد إسرائيؿ وتطورات القضية الفمسطينية، أما المبحث الثالث 

ـ وىي مف بيف الحروب الخطيرة 1973ـ وحرب 1967ـ ثـ حرب 1948ِانطبلقا مف حر
سرائيؿ.  بيف العرب وا 

يع العربي عمى الصراع العربي اإلسرائيمي فيحمؿ عنواف مظاىر تأثير الرب الفصل الثالث:أما 
وتناولنا فيو المبحث األوؿ حوؿ التأثيرات عمى الجانب اإلسرائيمي والمبحث الثاني التأثيرات 

  عمى الجانب الفمسطيني.
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 .الربيع العربي حداثأ الفصل األول: 
 .الثورات في شمال إفريقيا األسباب والنتائجالمبحث األول: 

الربيع العربي ىي و الثورات العربية  :التعريف بالثورات الربيع العربي  :االيطار المفاهيمي  
و 2010حركات احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في بعض البمداف العربية خبلؿ أواخر 

  .إسقاط أنظمتها السياسيةو التي أدت إلى  متأثرة بالثورة التونسية 2011مطمع 

 المطمب األول: الثورة التونسية.

ـ احتجاجا عمى األوضاع االجتماعية 2010ديسمبر  18الثورة التونسية في  اندلعت
واالقتصادية والسياسية والبيئية وتضامنا مع محمد البوعزيزي الذي أضـر النار في نفسو 
واستطاعت ىذه الثورة في أقؿ مف شير بإطاحة بالرئيس التونسي زيف الديف العبديف عمي 

قبضة حديدية، ىذا النجاح الذي حققتو الثورة التونسية سنة ب 23الذي حكـ الببلد لمدة 
أظيرت قوة الشعب العربي وظير ذلؾ مف خبلؿ خروجو إلى الشارع وأّف الجيش قوة مساندة 
لمشعب وليس أداة لدى النظاـ لقمع الشعب. كما أضافت تمؾ الثورة األمؿ لدى الشعب 

 (1)ات الشعب،العربي بقدرتو عمى تغيير األنظمة الحاكمة وتحقيؽ قدر 
لقد كانت الثورة التونسية تتويجا لمسار طويؿ لمحراؾ الشعبي تجمى في عدة مناسبات 

ـ، وما يسمى بأحداث الخبز، توصمت المديرية 1983ـ وأحداث 1978أىميا أحداث جانفي 
ـ وبدايات التسعينات 1987مع األحداث صانعة  واإلنصاؼالنضالية أمبًل في التحرر 

ـ. والثورة التونسية نتيجة لحراؾ 2008وصوال إلى أحداث الحوض المنجمي في شتاء وربيع 
 .(2)الفترات الطويمة

                                                           
بتاريخ www.tarkmm75.com، مأخوذ مف موقع: التحرير يناير شباب 25أحداث ثورة الحاج أبو شيماء  –(1)

 .10:00عمى الساعة  17/04/2017
 مأخوذ مف موقع: مات البوعزيزي ليحيا الوطف: في ذكرى اندالع الثورة التونسيةلطيفة شعباف ،  –(2)

www.zoomtensira.com 15:53عمى الساعة  2017/ 26/04تاريخ ب. 
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 ويمكف تمخيص العوامؿ التي حركت الفعؿ االحتجاجي في النقاط التالية:

 العوامل السياسية: -أ
فالخطاب لواقع أحد أسباب الدافعة إلى االضطرابات، الفجوة بيف الخطاب السياسي وا

صورة مشرفة عف اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية التي  والتصريحات الرسمية قدمت
 حققتيا تونس، لكنيا موجودة فقط في الشريط الساحمي الشمالي.

شرعية النظاـ القائـ نتيجة عجزه عف إيجاد حموؿ لممشكبلت االجتماعية  إنييار -
واالقتصادية في المناطؽ الجنوبية والحدودية ورفضو السماح بممارسة الحريات والمشاركة 

 السياسية.
 غياب الشفافية في االنتخابات. -

 العوامل االجتماعية: -ب
ؾ االحتجاجي في تونس فأغمب يضؿ العامؿ االجتماعي أكثر عوامؿ المحفزة لمسمو 

الحركات االحتجاجية التي عرفتيا تونس خبلؿ الستينات والسبعينات وأحداث الخبز في 
 ـ والبطالة شّكمت سبب وراء االحتجاج الشعبي.     1984

النفسي الذي  الغبف االجتماعي وىو يعتبر مف أسباب االحتقاف االجتماعي نتج عنو األلـ -
س أبناء الشعب، إضافة إلى غياب العدالة االجتماعية والفساد و فتحوؿ إلى غضب لدى ن

 اإلداري والمالي.
تدحرج الطبقة الوسطى: تنامي في تونس خبلؿ السنوات األخيرة تدحرج الطبقة الوسطى  -

 (1)، بسبب غبلء المعيشة وصعوبة العيش في المدف الكبرى.

 
                                                           

، بيروت، مركز الدراسات الوحدة 3، طالربيع العربي إلى أي أفؽ جديدة لمتغير الديمقراطيتوفيؽ المدني وآخروف،   –(1)
 .161 -155، ص ص 2012العربية، 
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 العوامل االقتصادية: -جـ
فبالرغـ مف الوضع االقتصادي في تونس يعتبر األفضؿ مقارنة بسائر البمداف العربية 
نسبة البطالة واالتصاؿ في ظؿ شح ىذه الموارد في ىذا البمد الذي يعتمد عمى الزراعة 

التوازف في النمو االقتصادي باإلضافة إلى انعداـ  انعداـوالسياحة، فإف المشكؿ يكمف في 
 والتنمية بيف الشريط الساحمي والمدف الداخمية.التوازف والعدالة 

 : العوامل اإلدارية -د
 االعتماد عمى منيج غير ديمقراطي في اإلصبلح والتطور. -
 المتغيرات الخارجية: -2

ساىمت المتغيرات الخارجية في تدعيـ الفعؿ االحتجاجي مساندتو في بيئة كانت 
 مرشحة لمواجية االحتجاجات.

 اإلقميمية: المتغيرات -أ
يقصد بيا تمؾ المتغيرات التي جاء بيا النظاـ اإلقميمي الغربي )بمداف االتحاد المغرب 
العربي( حيث تعد القيود اإلدارية والرسـو المالية والمضايقات الحدودية التي تعيؽ تنقؿ 

 تونس إلى بمداف المغرب العربي سواء لفرض السياحة أو العمؿ أو التجارة.

 مجال اإلعالم واالتصال: الثورة في -ب
زاحة الخوؼ السياسي تعتبر ثورة اإلعبلـ واالتصاؿ مف العوامؿ التي ساىمت في إ

ىذه االنتفاضة لـ يذؽ طعـ الديمقراطية ولـ ينتفع بتعددية أو بحريات منذ  يمكف قوؿ أف جيؿ
أف ال يقؿ عف وصولو إلى ىذا العالـ بينما قادتو مسابقتو لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجديدة ب

 (1).الشعوب األخرى أحقية وال جدارة في ممارسة الديمقراطية

                                                           
 161المرجع نفسو .ص.  –(1)
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ولذلؾ لحظنا أف مطالب التشغيؿ والتنمية والعدالة تدخؿ مع المطالب السياسية وفي 
تجاوزات حقوؽ اإلنساف،  إخفاءوضع اإلعبلمي الدولي لـ يعد النظاـ في تونس قادر عمى 

 فمف اإلثارة اإليجابية لئلعبلف الجديد منح القدرة عمى إيصاؿ صوتيـ وصورتيـ إلى العالـ.

 دور منظمات المجتمع المدني العالمية الحقوقية:  -جـ
"مراسموف ببل حدود" التي اتيمت السمطات التونسية بمنع الصحفييف  منظمة 

 والمراسميف األجانب مف أداء عمميـ االنتخابي.

  الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوؽ اإلنساف التي وردت في تقرير أصدرتو تحت
 االنتياكات الحقوقية في تونس. اتجاهعنواف تونس: تضارب السياسات األوروبية 

 س أظير ونلعفو الدولية التي قالت في بياف ليا أّنيا قامت باستطبلع أجرتو بتمنظمة ا
 أّف سمطات ىذا البمد لـ توفي بوعود تحسيف سجؿ حقوؽ اإلنساف.

 (1). .ونزاىتيامنظمة ىيومف رايس الذي شكؾ في حرية االنتخابات 
 نتائج الثورة التونسية:

جباره عمى ترؾ الببلد ولـ  اإلطاحة - بالنظاـ السياسي والرئيس التونسي في وقت قصير وا 
 تترؾ لو الفرصة بترتيب عممية تيريب كافة أفراد عائمتو.

كسر حاجز الخوؼ الذي أّكد بأّف الشعب قادر عمى الفعؿ حيف أراد الحرية  -
  والتغيير.

إلى  امتدتكما كاف لمثورة التونسية التأثير عمى العديد مف الدوؿ ليس العربية فقط فإنما  -
 (2)الصيف حيث تـ التغيير الدستور الصيني

                                                           
 161المرجع نفسو .ص.  –(1)
 ، مأخوذ مف موقع: الثورة التونسية واألسباب... ، عوامؿ النجاح.... النتائجعمي عبدو محمد،  –(2)

www.sis.gov.eg/Newver 14:00عمى الساعة  17/05/2017يـو. 
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 وحققت الحركة االحتجاجية ما يمي:  
  نجحت المطالب االجتماعية والسياسية في الضغط عمى النظاـ إلسقاط رئيس مف سادة

 الحراؾ السياسي في تاريخ تونس.الحكـ واستحداث حالة مف 
 ث روح في جسـ المعارضة السياسية المنيكة لخبلفاتيا الداخمية والخارجية فؤلوؿ مرة بع

 تنجح حركة المعارضة الرئيسية بمختمؼ أطيافيا الفكرية إلصدار بياف مشترؾ.
  قد بدأ في المشيد السياسي. وتتداولأفشمت مشروع توريث الحكـ الذي كاف 
  ة عف إفبلس األحزاب السياسة والمجتمعات المدنية وعمؽ أزماتيا مع عّبرت بقو

 الجماىير.
  الكشؼ عف أزمات التحوؿ السياسي التي يتخبط فييا النظاـ السياسي التونسي مف

 األزمة الشرعية وأزمة المشاركة السياسية إلى أزمة النظاـ البنيوية.
  عمى استيعاب مطالب قوى اجتماعية عدـ قدرة المؤسسات السياسية واالجتماعية القائمة

 جديدة.
  أكدت عدـ جدوى الحؿ األمني في معالجة مشكبلت لسياسات العامة وقمع الحريات

 العامة والفردية. 
  بينت عجز األنظمة وعدـ استطاعتيا عمى إخفاء االنتياكات التي تمس حقوؽ اإلنساف

 وحرية الصحافة في زمف ثورة المعمومات واإلعبلـ الجديد.
 ثبتت فشؿ اإلستراتيجية التي اتبعتيا الدوؿ الغربية في مواقفيا مف حكومات شماؿ أ

ـ في الواليات المتحدة األمريكية القائمة عمى 2001سبتمبر  11إفريقيا عقب أحداث 
 (1)إجراء نمو اقتصادي مقابؿ تقنيف الديمقراطية.

 

                                                           
 .164توفيؽ المدني ،  مرجع سابؽ، ص  –(1)
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 المطمب الثاني: الثورة الميبية.
قيد الدراسة أىـ مرحمة تنطمؽ منيا خمية األزمة فإذ تعتبر عممية التشخيص األزمة 

كانت مفتعمة ومعرفة مواطف الضعؼ التي استطاع مشعؿ األزمة التحوؿ لتحويؿ الوضع مف 
حالتو العادية إلى الحالة الغير عادية وتختمؼ األنظمة السياسية والقيادات الحاكمة في الدوؿ 

ت الشعبية واالحتجاجات مف دولة إلى أخرى بعد العربية وبالتالي تختمؼ شدة وحدة االنتفاضا
سنوات طويمة مف القمع والتسمط يجد الشعب الميبي نفسو محتـو مف أجؿ القياـ بالثورة مف 

 (1)أجؿ التغيير.
ـ بانقبلب ضد الممؾ محمد إدريس 1969قاـ العقيد القذافي في الفاتح مف سبتمبر 

وألغى الممكية والدستورية وأعمف الجميورية وحكـ الميبلد بمجمس قيادة الثورة بعد  السنونسي
 حؿ المجالس اإلقميمية.

ـ شيدت عدة مف المدف الميبية احتجاجات طالبت 2011فبراير  17وبداية مف 
برئيس المعمر القذافي وحيف لـ تكف مجرد تقميد ألحداث الثورييف التونسييف والمصرييف بقد 

كانت تعبير عف سمسمة مف األزمات، فبعد استوالء القذافي عمى الحكـ اتبع النظاـ ما 
ـ، ويسيطر الرئيس 1976الديمقراطي المباشر الذي رّشو في كتابو عرؼ بالكتاب األخضر 

وأبنائو عمى اقتصاد وعوائد البتروؿ حيث يقدر إجمالي المبيعات النفط سنويا في ليبيا نحو 
 (2)ر مخصصا إنفاؽ الحكومي.ثبلثة تريميونات دوال

 األسباب الداخمية إلنفجار األزمة: -1
 األسباب السياسية واألمنية: -أ

                                                           
، مذكرة ماستر )غير منشورة(، جامعة تيزي وزو، كمية العمـو إدارة األزمة الميبيةوسيمة بوضياؼ، كاميميا اقببللف،  –(1)

 .38، ص 2015 -2014السياسية، 
، اإلسكندرية، مؤسسة شباب 1، طثورات الربيع العربي مقارنة بالثورات العالميةحسيف عبد الحميد أحمد رشواف،  –(2)

 .69، ص 2014الجامعة، 
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تتميز البنية الييكمية لمدولة الميبية بالصبغة القبائمية والعشائرية القائمة عمى أساس  
ذه الوالءات التحالفات بيف قبيمة القذافي المعروفة باسـ "القذاذفة" و"رافمة" و"مقراحة" ولعبت ى

 (1)دور في رسـ وتحديد السياسة الداخمية والخارجية لمببلد.

إضافة إلى التميز الشخصيات القذافي بالتعصب والعناد سواء في ردود أفعالو                 
أو مواقفو، حيث أسس ىذا األخير جميورية تقـو عمى مبادئو وما ينص عميو الكتاب 

 األخضر.

دية واألكثر استراتيجية كانت بقيادة أسرة القذافي وأبناء لقبيمة كما أف المناصب القيا
 قبمية مؤثرة في الحياة السياسية. 30المتحالفة معو، حيث يوجد 

ليبيا كانت محيطة بالتشكيمة غير الرسمية ضمف الشخصيات محيطة بالقذافي عمى 
محمد بمقاسـ الزاوي رأسيا رجاؿ الخيمة وىـ مف أبناء العائمة والقبيمة ومف أصدقائو مثؿ 

 سفير ليبيا وعبد اهلل سنوسي كرئيس مخابرات.
ـ قد 1979كما وجد ىناؾ المجاف الغير الرسمية مثؿ المجاف الثورية أنشأت سنة 

دعميا القذافي بكؿ قوة، فأصبحت بعد أمني لمراقبة المرشحيف لمجاف الشعبية كانت بمثابة 
 جوسسة.

 (2)محتكرة لمسمطة والثورة. عزوؼ الشعب عف المشاركة وبروز طبقات

 األسباب االقتصادية واالجتماعية: -ب
غياب العدالة االجتماعية، حيث كانت مف أىـ مطالب الشعب الميبي حيث ىذا األخير  -

يعاني مف حرماف النمو والتطور والرفاىية، وىذا راجع إلى سيطرة والييمنة الكمية لمقذافي 
قـو بتوزيع الثورة بشكؿ غير متكافئ، فكانت ليبيا عمى الدولة وعائداتيا المالية، حيث ي

                                                           
 . 39يودياؼ، مرجع سابؽ، ص  –(1)
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مميوف  150مميوف برميؿ مف النفط يوميا، كما تبمغ عائداتيا حوالي  1.6األزمة تنتج 
 دوالر.

إضافة إلى أّف اإلصبلحات مرتكزة عمى الدوؿ الكبرى دوف غيرىا، مما أدى إلى ظيور  -
 بدايات األلفية الجديدة.فجوة بيف األغنياء والفقراء واتساعيا بدى أكثر في 

تعتبر ليبيا مف الدوؿ التي أحرزت التقدـ فيما يخص التنمية البشرية، حيث انتقمت سنة  -
ـ وانخفضت في السنوات األخيرة المرتبة 2011في التقرير  52ـ إلى مركز 2000

األولى عمى المستوى اإلفريقي في ىذا المجاؿ وقّدرت أرصدة النظاـ الميبي ما يزيد عف 
مميار دوالر تدخؿ  50مميار دوالر مف الفوائض المالية النفطية عبلوة عمى  2000

الخزينة الميبية، لكف يكمف في توزيع الثروة حيث استخدميا القذافي لشراء الوالء القبائؿ 
 (1)ولقمع المعارضة.

ـ 2003وما زاد استياء الخوؼ الشعب الميبي ىو االنفتاح الذي قاـ بو سيؼ اإلسبلـ  -
تح المجاؿ أماـ االستثمارات والشركات األجنبية، في حيف أف شباب ليبيا حيث ف

المتعمميف لدييـ طموحات باستبلميـ منصب مرموؽ، حيث تـ رفعيـ لمقياـ بأعماؿ 
بعيدة عف تخصصاىـ، وبذلؾ قاـ النظاـ الميبي باستيراد يد عاممة أجنبية عمى حساب 

 بطالة.ليبيا في ظؿ غبلء معيشة وانتشار الفساد وال

 األسباب الثقافية: -جـ
لقد قاـ معمر القذافي بالسيطرة والييمنة عمى األطر والمؤسسات الثقافية التقميدية بيدؼ  -

دراجيا في مسار أىداؼ السمطة السياسية إذ قاـ بفرض تحييد المؤسسات  دمجيا وا 
الدينية وتقميص دورىا في الفضاء التعميمي والثقافي، وتـ أيضا إلغاء مؤسسات التعميـ 

ية وكياف الشريعة اإلسبلمية وحذؼ األحاديث النبوية الشريفة مف الديني كالمعاىد الدين
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زالة الكتب الدينية مف المكتبات خاصة بعد الثورة الثقافية  ـ ما 1973المناىج الدينية وا 
أدى إلى تراجع دور المؤسسات الميتمة بازدىار ىذه األشغاؿ، وقد ظيرت في مرحمة ما 

 (1)سبلمية لكنيا تعرضت لمقمع.جماعة اإلخواف المسمميف والجماعات اإل
 العوامل األكثر ديمومة والقوى السياسية بعد القذافي:  -2

إّف العقود الماضية التي حكمت ليبيا مازالت تمثؿ أكثر تأثير وديمومة، فقد برزت 
بشكؿ واضح مختمؼ التغيرات والمحددات اإليديولوجية والقبيمة والنفط كانت العوامؿ الرئيسية 

العبلقات بيف السمطة والمجتمع، إضافة إلى عدـ التجاىؿ العنصر األبرز وىو التي حددت 
الديف الذي يعتبر المكوف الثقافي والوطني في تحديد ىوية الميبييف، ويبقى ىذا العنصر 
ذا كاف يتعرض إلعادة صياغتو بفعؿ ما برز عمى المستوى السياسي بعد  حاضر بقوة، وا 

 سياسي لصالح قوة سياسية. االنتصار عمى القذافي مف توظيؼ
إضافة إلى أف القبيمة تشكؿ عامؿ حاسـ أيضا في مرحمة ما بعد القذافي وتظير 
التطورات الجارية أنيا مرشحة لتأدية دور بارز ومؤثر ليس في سياقات الصراع السياسي بؿ 

 في مستقبؿ الببلد.
ظير ذلؾ بوضوح وال يمكف إلغاء الدور الذي يؤدي النفط في ليبيا المعاصرة، حيث 

في سياسة فرض العقوبات عمى النظاـ القذافي أو في السعي الدولي المحموـ إلعادة تأىيمو 
ليصبح شريؾ يمكف أف تبـر معيـ صفقات وىو القطاع االقتصادي الوحيد الذي يمكف مف 
استعادة عافيتو بشكؿ فاؽ التوقعات مف خبلؿ االىتماـ الكبير مف األطراؼ الداخمية 

 (2)ية.والخارج

                                                           

 
، 2012، بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 1، طالعربي الثورة واالنتقاؿ الديمقراطي في الوطفأحمد عبيدات،  –(2)

 .390 -389ص ص 
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إّف مجمس الحاكـ في تسيير الببلد المرحمة االنتقالية الراىنة ستدـو شيود ثمانية 
صعبة تدخؿ الببلد فييا في وضعية دستورية عادية. ومف التحديات المطروحة عمى المجمس 

 إشكاالف جوىرياف يتوقؼ عمى حسميا مستقبؿ ليبيا السياسي: 
التعامؿ مع تركة النظاـ المنيار وشكؿ يتوقؼ مستقبؿ ليبيا السياسي عمى النمط 

النظاـ السياسي البديؿ، مف المبلحظ أف التحدي األوؿ يمثؿ في الممفات الحقوقية لئلنساف 
ومحاكمة رموز عيد القذافي يمكف أف يؤثر ىذا سمبا أو إيجابا عمى الفترة االنتقالية أما 

ي يضـ خميط معقد مف التحدي الثاني يتوقؼ عمى تماسؾ وتجانس المجمس المؤقت الذ
 (1)شخصيات النظاـ.

إضافة إلى أف الحالة الميبية ىي حالة توضيحية ووضع مختمؼ جذريا حيث يمثؿ 
وضع بيف ديكتاتوري وشعب يريد الديمقراطية والسؤاؿ الذي يطرح ليذا اإلطار مف سيدير كؿ 

سيير المرحمة زعماء العشائر الذيف يممكوف السبلح مف أجؿ إعادة وبناء وحدة الدولة وت
االنتقالية وأيضا تسيير الموارد البترولية والغازية؟ لكف المبلحظ أف تدخؿ كؿ مف السعودية 
ومجمس التعاوف الخارجي زاد مف حدة وتعقيد الحالة الميبية إضافة إلى تدخؿ فرنسا وبريطانيا 

 (2)المتاف تمتمكاف مصالح وأغراض اقتصادية.

ـ لـ تأتي بجديد لمشعب الميبي 2014بيا في جواف إف االنتخابات التي أجريت في لي
مميوف صوت كاف لصالح العممانييف، فقد أعمنوا نجاحيـ ضد  1.7حيث أف أكثر مف 

اإلسبلمييف وأسسوا تشريع جديد مناىض ليذا األخير، الذيف رفضوا النتائج بدأت تظير 
 ىناؾ خبلفات حادة داخؿ التشريع.

                                                           
 .38، ص 2011، لبناف، دار البركة، 1، طالثورات العربية الجديدة، المسار والمسيرولد أباه ، –(1)

(2)– Julien Salingue,  «Retour sur les revolions arabes », France, Cygne, 2011, P 59.  
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مـ المتحدة في إطار حماية حقوؽ اإلنساف بدأت كما أف عمميات التي قامت بيا األ
تسوء منذ بداية ىذه العمميات، حيث يظير أف أكثرية الميبييف تخموا عف منازليـ وىاجروا 

 أراضييـ وآخروف تركوا الببلد نيائيا.
مميوف برميؿ مف البتروؿ يوميا، ففي شير  1.65إضافة إلى أّف ليبيا تنتج أكثر مف 

قبؿ بداية الثورة، لكف بعد الثورة نبلحظ  %30اف اإلنتاج يساوي ـ ك2013أوت الماضي 
 ىناؾ إغبلؽ المطارات مثؿ مطار بف غازي وطرابمس بسب الجياد.

الشؾ أف المخاض سيكوف عسير في بمورة مشروع ديمقراطي تعددي، فيذا األخير 
 (1).سيكمؼ ليبيا ثمنا باىًضا. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)– Ammar Bel Himer, « Les printemps du désert, Algérie, Casbah, 2016, P 230.  
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 الثالث: الثورة المصرية. المطمب
عمى الرغـ مف أف الحكومة المصرية قامت عمى امتداد عصور كثيرة بدعـ جميع 
سياسات وآليات تجسيد التفاوت والظمـ االجتماعي، فإف غالبية الشعب المصري ظمت 
مسالمة وخاضعة ليذا الواقع وعممت عمى التكييؼ مع حياتيا اليومية واعتقدت أف ىذه الحياة 

لتـز معظـ األفراد بمسايرة القواعد والترتيبات المؤسسية والقانونية التي تنظـ حتمي ة وعادلة. وا 
 حياتيـ اليومية، وبدا ليـ ىذا وكأنو الواقع الوحيد الممكف.

ومع تعاظـ عوامؿ الظمـ والقير داخؿ المجتمع المصري، أصبحت البنية االجتماعية 
ب المصري ظّؿ صامتا فترة طويمة، وىنا خرج عمينا معبأة بكؿ عوامؿ االنفجار، إاّل أف الشع

 بعض مف المثقفيف والباحثيف في عمـو شتى بمقولة أف الشعب المصري ال يثور. 
كانوف الثاني/ يناير ليحمؿ معو ثورة  25وىناؾ مف حذر مف ثورة لمجياع، وجاء يوـ 

د، إلتحمت فييا أعداد غفيرة مصر، وىي الثورة الفريدة في التاريخ البشري، إذ أنيا ثورة ببل قائ
مف أبناء الشعب المصري بكؿ شرائحو وفئاتو وطوائفو، ثورة انطمقت مف العالـ االفتراضي 
وأىـ مكوناتو شبكة االنترنت بكؿ ما تجسده مف أدوات اتصالية مستحدثة وأىميا المدونات 

تحرير وتجاوزتو الفايسبوؾ، وتويتر وانطمقت كالسيـ إلى المجتمع الواقعي وعبرت ميداف ال
 (1)إلى المحافظات المصرية كافة.
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 وأىـ أسباب ىذه الثورة:

 األسباب االقتصادية: -أ
ال جداؿ في أف المجتمع المصري عايش منذ سنوات مشكبلت اقتصادية ومالية مف 

 نوع خطير إلى حد غير عادي.
المصرية في  إجراءات التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي التي اتخذتيا الحكومة

 (1)ضوء اآلثار السمبية التي تترتب عمى تمؾ السياسيات.
تخفيض الدعـ السمعي وزيادة أسعار السمع والخدمات األساسية وزيادة الرسـو عمى  -

الخدمات الحكومية وزيادة الضرائب وتقميص االنفاؽ عمى القطاعات مثؿ الصحة والتعميـ 
 واإلسكاف.

لى تدىور األوضاع االقتصادية ما أدى إلى زيادة في معاناة  الفقراء ومحدودي الدخؿ وا 
 واالجتماعية ما أدى إلى اتساع معدالت الفقر والبطالة.

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف تطبيؽ السياسات التكييؼ وما يربط بيا مف إجراءات تتعمؽ 
 لئلنفاؽبتراجع الدولة عف التزاماتيا بتعييف الخرجيف وتقميص حجـ الدخؿ العائمي المتاح 

، وما يقترف الخصخصةالعاـ، وتحرير التجارة الخارجية والسير في عممية  اإلنفاؽوانخفاض 
بيا مف تسريح ألعداد مف العامميف في المؤسسات التي تمت خصخصتيا، كؿ ىذا فاقـ مف 

واليأس وىو ما ترتب عميو  إحساسيـ باإلحباطمشكمة البطالة، فأدى إلى قير الشباب وزيادة 
 (2). تنامي ظواىر العنؼ والجريمة والتطرؼ في المجتمع المصري.

 

 

                                                           
 .200المرجع نفسو، ص  –(1)
، 387، العدد ، المستقبؿ العربيكانوف الثاني في مصر محاولة لمفيـ السوسيولوجي 25ثورة خالد كاظـ أبو سراج،  –(2)
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 األسباب السياسية: -ب
بالنسبة لؤلحزاب السياسية في المجتمع المصري ىناؾ سيطرة تامة لمحزب الوطني 

المعارضة  الحاكـ عمى جميع جوانب العممية السياسية وتتوزع حوؿ مجموعة مف األحزاب
عمى النظاـ السياسي المصري، فيي أحزاب  التعدديإضافة الشكؿ  التي ال فائدة منيا سوى

 متماسكة ليس ليا فعالية سياسية. 
ثمة مصدر آخر مف مصادر االحتقاف والتوتر في النظاـ السياسي المصري وىو 

العممية السياسية تصاعد أىمية الدور الذي كاف "جماؿ مبارؾ" ِابف الرئيس يؤديو في إطار 
 ومف ىنا بدأ الحديث عف التوريث السياسي.

رغـ أف الشواىد والتعديبلت الدستورية كانت كميا تؤكد عـز الرئيس عمى توريث حكـ 
مصر إلى ابنو "جماؿ مبارؾ"، الذي دخؿ في مجاؿ السياسة رافعا راية اإلصبلح السياسي 

كوسيمة لكسب جماىيرية ىي مستمدة في  جماؿ مبارؾ لكرة القدـ اىتماـومف البلفت لمنظر 
 األصؿ مف جماىيرية المعبة نفسيا.

قسوة الشرطة يعتبر أحد األسباب الغير المباشرة في ىذه الثورة، حيث أنو ظؿ  -
عانى المواطف المصري الكثير مف الظمـ واالنتياؾ لحقوقو اإلنسانية  حيثقانوف الطوارئ،

القتؿ وغيره، ومف ىذه األحداث حدث مقتؿ الشاب والتي تتمثؿ في طريقة القبض والحبس و 
يوـ  اإلسكندرية"خالد محمد سعيد" الذي توفي عمى يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في 

ـ الذيف قاموا بضربو حتى الموت أماـ العديد مف شيود العياف، وفي يوـ 2010يونيو  06
لية لمطاقة الذرية تجمعا حاشًدا في يونيو قاـ "محمد البرداعي" المدير السابؽ لموكالة الدو  25

ثـ توفي (1). ائمة "خالد سعيد" لتقديـ التعازياإلسكندرية مندًدا انتياكات الشرطة ثـ زار ع
 .شاب في الثبلثيف وىو السيد "ببلؿ" أثناء احتجازه في مباحث أمف الدولة في اإلسكندرية
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أنباء عف تعذيبو بشدة، وِانتشر عمى نطاؽ واسع فيديو يظير آثار التعذيب في رأسو  وترددت
 وبطنو ويده.

في وسائؿ اإلعبلـ ومنظمات غير  لبلنتقاداترئاسة حسني مبارؾ وقد تعرضت حكومتو  -
 حكومية محمية، واشتيرت حكومتو بحمبلتيا عمى المتشدديف اإلسبلمييف.

 2011يناير  18ث قاـ أربع مواطنيف مصرييف يـو الثبلثاء قبؿ أسبوع مف بداية األحدا -
بإشعاؿ النار في أنفسيـ بشكؿ منفصؿ احتجاجا عمى األوضاع المعيشية واالقتصادية 

 والسياسية السيئة.
المواقع االجتماعية عمى شبكة االنترنت: فالثورة عندما بدأت كانت مكونة مف الشباب  -

عد" عمى موقع الفايسبوؾ والتي تدعو جميع الشباب الذيف شاىدوا صفحة كمنا "خالد س
 لمخروج واالعتصاـ بميداف التحرير.

 وشيخوختياونتيجة لعجز الدولة الراىنة عف تمبية احتياجات الشعب والمواطف بسبب ضعفيا 
واعتمداىا عمى القمع بديبل عمى الحموؿ السياسية، باإلضافة إلى األزمات الشديدة والمستمرة 
والمتنوعة التي تعاني منيا، وفشميا في التعاطي معيا، جراء ىذا وغيره، فإف حالة الغضب 

 (1)الشعبي تزداد يـو بعد يـو ويزداد معيا معسكر الغضب.
لحداثة في التعامبلت والتفاعبلت القائمة بيف الثوار تجسد طواؿ أياـ الثورة مجمؿ قيـ ا -

 منيا التسامح، قبوؿ اآلخر، تجاوز االنتماءات اإليديولوجية.
تباع مساحات الخياؿ  عكست الثورة قدرة الشعب المصري عمى اإلبداع والنقد السياسي وا 

طواؿ أياـ السياسي لدى العديد مف أفراده وتجسد كمو في الشعارات والبلفتات التي ظيرت 
 الثورة.

                                                           
/ 25/04بتاريخ   www.eipss.es.org، مأخوذ مف الموقع:تحديات الثورة المصرية: المشروع السياسيمحمد عباس،  –(1)

 .15:30عمى الساعة  2017
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إّف ىناؾ الكثير مف المجاالت التي ىي في حاجة إلى مبادرات شعبية ورسمية في آف واحد 
تجاه الخارج التي تبرز أف الثورة المصرية تأمؿ بأف تصبح نموذجا لمتغيير اإلقميمي مف 

يا ناحية، ونموذجا لتغيير نمط التعارؼ والحوار بيف الغرب والعالـ اإلسبلمي مف اتيام
باإلرىاب والعنؼ إلى اتيامو بمساندة النظـ المستبدة بشعوبيا، كذلؾ لتصبح مف ناحية ثالثة 

 (1)تغير النظاـ العالمي ليصبح أكثر عدالة إنسانية. مدخبلتمدخبل مف 
يوما، وسّمـ  18في مصر قاـ الشعب وبدوف قيادات معروفة وأطاح بالرئيس في مدة 

دىا وزير الدفاع الذي قطع زيارتو إلى أمريكا والثورة في الثورة لمقوات المسمحة التي يقو 
 منتصفيا.

ىذه القيادة أبقت عمى حكومة مبارؾ بشكؿ مؤقت وحمت البرلماف بغرفتيو ومنعت 
 بعض الوزراء مف السفر، وجمدت أرصدتيـ، وأمرت بإخبلء الساحات. 

تنظيـ انتخابات وكانت النتيجة تسميـ الثورة إلى الجيش وتأجيؿ حكـ الشعب إلى حيف 
 (2)رئاسية وبرلمانية ومحمية ستة أشير.

وبعد اكتماؿ المرحمة األولى أصبحت مصر شعبا وجيشا تواجو عدًدا جديًدا مف المشكبلت 
تتمخص في صوغ النظاـ الجديد، باإلضافة إلى المشكبلت التي كانت تعيشيا قبؿ الثورة، 

الشعب الذي صنع الثورة يستطيع أف لكف أيا تكف ىذه المشكبلت وأيا تكف أبعادىا فإف 
يحتشد مف أجؿ الغد األفضؿ، وأف يؤسس لمدولة البرلمانية الديمقراطية العادة التي يحكـ 

 (3)بيا.
 
 

                                                           
 .260توفيؽ المدني ، مرجع سابؽ ، ص  –(1)
 .208ع سابؽ، ص فاروؽ أبو سراج،  مرج –(2)
 .220أحمد عبيدات، مرجع سابؽ، ص  –(3)
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 المبحث الثاني: الثورات في الشرق األوسط األسباب والنتائج.
 المطمب األول: الثورة السورية.

كؿ األحداث التي مرت بالعرب طواؿ القرف الماضي منذ سقوط الخبلفة العثمانية إلى 
جبلء جيوش االستعمار الغربي عف أوطانيـ إلى انييار االتحاد السوفياتي إلى التعاوني 
السياسي واألمني مع الواليات المتحدة... كميا لـ تجمب التحوؿ الديمقراطي إلى المنطقة 

ديولوجيات زعيـ الضرورة والرأي الواحد واألقمية الواحدة.العربية بؿ استغمت   نخب مستبدة وا 

 أهم أسباب الثورة السورية: -1
 غياب المشروع المشترؾ الذي تجتمع عميو السمطة الحاكمة والشعب معا. -
السمطات كّميا في يد واحدة متمثمة في رأس السمطة حافظ األسد بعد انقبلبو  تجميع -

 ـ ورفعو إلى درجة التأليو، فجعؿ الببلد مزرعة باسـ سوريا لؤلسد.1970العسكري سنة 
امتياف أجيزة االستخبارات التي اتخذىا األسد لترسيخ ديكتاتورية كرامة اإلنساف السوري  -

 الدولة والمجتمع. وىيمنتو المطمؽ عمى مؤسسات
 كبيت الحريات وحرماف المواطف حرية التعبير عف رأيو وشعوره بالخوؼ الدائـ. -
محاولة النظاـ الديكتاتوري تدمير ىوية الشعب السوري والعربية اإلسبلمية بالعممانية  -

المعادية لمديف أوال، ثـ فرض التشييع ترغيبا وترىيًبا بعد تحالفو مع النظاـ الممكي في 
 (1)و"طيراف". "قـ"

معدالت النمو االقتصادي واالعتماد عمى االقتصاد الريعي واالنخفاض االحتياطي  تراجع -
 النفط السوري.

 ألؼ عاطؿ عف العمؿ. 250إلى  200ارتفاع مستويات البطالة مف  -

                                                           
 -أسبابيا -الثورة السورية-255، مأخوذ مف موقع: إصدارات المركز/الثورة السورية، أسبابيا وقواتيا، وماالتياعمي محمد عمي،  –(1)

 .16:00، عمى الساعة 18/04/2017بتاريخ ، www.syniasc.netمبلتيا -قواتيا
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انخفاض كفاءات االستثمار بشكؿ عاـ وانتشار ظاىرة الفساد التي أدت إلى تعطيؿ قدرة  -
 أجيزة الدولة.

 ارتفاع معدالت التضخيـ المالي. -
اليجرة الداخمية إلى المدف أّثرت عمى ظروؼ المساكف في المناطؽ اليامشية في المدف   -

 (1)حيث ترتفع معدالت الفقر.
انتشار التعميـ في الطبقة الوسطى والدنيا فأصبح ليا رأي عاـ وتطمعات بإحساسيا  -

 لبيا.بالظمـ ازداد بسبب زيادة الوعي وارتفاع سقؼ مطا
ىيمنة الطائفييف وعماالئيـ مف الفاسديف عمى مفاصؿ الدولة العسكرية واألمنية  -

 والعسكرية واالقتصادية والسياسية.
شعور غالبية الشعب السوري باإلقصاء واالضطياد فعمى سبيؿ المثاؿ أوؿ ثورة كاف  -

 مف الطوائؼ األخر. 200جنراؿ منيـ النصرانييف و 1200عمى رأسيا الجيش 

 القوى المضادة لمثورة السورية المحمية اإلقميمية والدولية: -2
 تحالؼ شرير مف الطائفييف والمنتفعيف وأغمب أصحاب رؤوس الماؿ. القوى المحمية:  -أ

 التي ترى مصالحيا في بقاء نظاـ األسد. دولة الكيان الصهيوني: -ب
المتحدة التي رأت في الثورة ممثمة في زعيـ العالـ الغربي الواليات القوة الدولية:  -جـ

 .فالسورية أنيا ثورة أصولية تيدد مصالحيا في المنطقة ومصالح حمفائيا األوروبيي
 التي رأت أف سوريا آخر نفوذىا وال تريد التفريط فييا.روسيا االتحادية:  -د
يمياتو نظاـ المبللي في إيراف بقوتو العسكرية واألمنية وميشالقوة  اإلقميمية الطائفية:  -هـ

 (2)العابرة لمحدود ومشيميا الحوثييف بدافع حقد طائفي فارسي توسعي.

                                                           
، دمشؽ: الييئة العامة أىمية النفط في اقتصاد والتجارة الدولية، النفط السوري نموذجاقصي عبد الكريـ ابراىيـ،  –(1)

 . 183 -181، ص ص 2010السورية لمكتاب، 
 .07، ص 2015 -2014، دار المجد الوي، 1ط، الثورات العربية أسبابو وتحوالتوناىدة حسيف عمي كسدي،  –(2)
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 حدود الجهود الدبموماسية الحالية في حل األزمة السورية: -
إّف سوريا عمى حد التعبير أحد الدبموماسييف الكبار "قد ارتفعت إلى أعمى مستوى في 
جدوؿ األعماؿ" وبالتالي لقد مضى وقت طويؿ لـ يحدث ىذا، ومع ذلؾ ما نراه بداًل مف ذلؾ 
انتشار المبادرات الدبموماسية وغالًبا يشبو المرء أنيا فقط لبلستيبلؾ السياسي المحمي 

ية الضيقة، فكاف ىنالؾ حديث حوؿ تأييد الحكومة االنتقالية معمنة مف جانب والمصالح الوطن
واحد، وىذا يتعارض مع الخطة االنتقالية لممعارضة السورية األوسع، وفي مؤتمر القاىرة 
خبلؿ الشير يوليو والتي أقرتيا جامعة الدولة العربية كانت ىنالؾ محاوالت متجددة لحشد 

نشاء أو حماية المناطؽ اآلمنة أو المناطؽ العازلة عمى طوؿ التأييد لمناطؽ حظر الطي راف وا 
الحدود السورية لحماية المدنييف والثوار المعرضيف لميجوـ مف طائرات النظاـ وحتى لمجيوش 

ـ، ومع عدـ قدرة الواليات المتحدة 1976العربية التدخؿ في سوريا كما فعموا في لبناف عاـ 
وؿ مجموعة بريكس الناشئة عمى االتفاؽ عمى األساس القانوني األمريكية وروسيا والصيف ود

 (1)لمثؿ ىذا التدخؿ، يعمـ األسد أنو مف غير المرجع أف تكوف ىناؾ إستجابة دولية أكثر قوة.

 النظرة المستقبمية لألزمة السورية: -4
مف المرجح أف تنجح سوريا ما بعد األسد نفس النيج وذلؾ إف تحالفت الرياض مع 

سوريا الجديدة بقيادة سنية تكوف أكثر عداء إليراف الحتماؿ كيذا ال يكوف خبر سيء  حكومة
لواشنطف، فبل طالما أطاعت المممكة العربية السعودية أوامر واشنطف في المنطقة بصدر 
رحب يسمح السعودييف أف يستولوا عمى أغمبية السنية في سوريا بسبلسة وحتى في ظؿ 

عمى السمطة مدعوًما مف السعودية  ءلؾ بسبلسة، فإف االستبلاالحتماؿ البعيد أف يتـ ذ
لئلخواف المسمميف وحمفائيـ السنييف أكثر تطرفا، سيكوف عقبة في انتشار الديمقراطية يعني 
سقوط النظاـ السوري ونياية النظاـ الديكتاتوري، ومف المرجح أف يتشبث الرئيس السوري 

                                                           
-https://www.brookings.edu/wp، مأخوذ مف موقع: ضياع سوريا )وكيفية تجنبو(سميماف شيخ،  –(1)

content/up/oads/2016/06/shakh-syria-arabic-pdf ( عمى الساعة: 17/04/2017بتاريخ )15:00. 
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أف استعادت حاشيتو السيطرة مف خبلؿ أعماؿ بالسمطة عف طريؽ االستبداد المطمؽ بعد 
القتؿ والتيديد، لكف ستضطر سوريا عندىا إلى البقاء في ظؿ عقوبات الغرب مما يزيد 
اعتمادىا عمى حميفيا الوحيدة طيراف بدال مف ذلؾ تنزؿ الببلد في حرب أىمية دموية ممتدة 

 (1)شريف.مثمما حدث مع الجارة المبنانية في السبعينيات مف القرف الع

 المطمب الثاني: الثورة البحرينية.
في البحريف قاـ أغمبية المواطنيف الفقراء مف الطائفة الشعبية وغير الممثميف سياسيا 
تمثيبل حقيقيا، والذي يعدوف مواطنيف مف الدرجة الثانية بالتوجو إلى دّوار المؤلؤة احتجاج 

يتعرضوف لو منذ عقود طويمة في حيف أف عمى النظاـ باألغمبية السنية، وعمى الظمـ الذي 
مشاركة المواطنيف مف الطائفة السنية كانت شبو معدومة، في تمؾ االنتفاضة وبعد أف نجح 
المتظاىروف في قطع الطريؽ المؤدية إلى وسط المدينة التي تشكؿ المركز التجاري الحيوي 

 اكمة.واالقتراب مف حي "الرفاعي"، حيث تقع قصور عائمة آؿ خميفة الح
أطمؽ المتظاىروف عمى طمب إحداث إصبلحات سياسية في الببلد بما فييا االنتقاؿ 
إلى نظاـ ممكي دستوري ولكف بعد أف شيد المتظاىروف تمؾ المشاىد الدموية التي تـ 

 عرضيا مباشرة عمى التمفاز، تحوؿ الكثير منيـ نحو الدعوة إلى إسقاط النظاـ.
الربيع العربي، والذي رغـ نجاح المتظاىريف الشعار الذي استخدـ بكثافة في 

كف ىناؾ توافؽ تاـ حوؿ طبيعة المطالب التي ـ يالبحرينييف في كسر حاجز الخوؼ، ل
يدعوف إلييا، ولكف الجدير بالذكر ىو أنو عندما ىدد الوضع بالخروج عف السيطرة قامت 

ـ بذريعة 2011مارس  16العربية السعودية بإرساؿ قوات "درع الجزيرة" إلى البحريف في 
حماية العائمة الممكية، مع دخوؿ قوات "درع الجزيرة"، اكتسب الوضع في البحريف بعدا جديدا 

                                                           
 .112، ص 2013، القاىرة: القاىرة، 1ط، ما بعد الربيع العربيجوف آربرادلي،  –(1)
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كميا، أواًل لوجود جيش غير مؤلؼ مف البحرينييف وثانيا كوف ىذا الجيش منحاز حتما لصالح 
 (1) النظاـ الحاكـ.

بف عيسى آؿ خميفة" إلى عمى إثرىا دع ولي عيد البحريف األمير "سمماف بف حمد 
البدء بحوار وطني، ورغـ سكوت المظاىرات وخمودىا إاّل أّف الوضع في الببلد لـ ييدأ كميا 

 (2)وال يزاؿ يشيد اضطرابات متفرقة.
 :ومن أسباب هذه الثورة

 وجود إشكاالت وقضايا دستورية وقانونية عالقة بممؼ الفساد المالي واإلداري. -
جمعيات سياسية نشيطة وعمنية وذات أعضاء في البرلماف وأنشطة مجتمعية  وجود -

عبلمية كبيرة، ووجود نقابات تاريخية منظمة ومرتبطة بعضيا بالجمعيات السياسية، إضافة  وا 
إلى وجود مؤسسات مجتمع مدني منيية وحقوقية ونسائية شديدة في التنوع واالرتباط 

 بالسياسة.
 سيا منذ خمسينات القرف الماضي وقابؿ لمحراؾ.وجود شارع مبحثيف سيا -
حكـ  إسقاطِارتفاع سقؼ المطالب إلى حدود معقولة، مف مثؿ مطمب إسقاط النظاـ أي  -

 العائمة الحاكمة.
فاوضات التي عرؼ عف قرار أصحابيا الخروج يوـ كاف لدى الكثيريف انطباع بأف الم

فبراير ستكوف محدودة حجما وتأثيًرا في األوضاع العامة، وفيـ أف التوجيات كانت  14
تقضي بالحرص الشديد عمى سممية التظاىرات إلى أبعد الحدود، فبل يقذؼ المتظاىروف 

ية، وتحتـ الموضوعية حجارة وال يحرقوف إطارات سيارات، وال يرفعوف أعبلما غير بحرين

                                                           
 .345وآخروف، مرجع سابؽ، ص توفيؽ المدني  –(1)
 .345المرجع نفسو، ص –(2)
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في يوميا األوؿ بالسممية وكاف مقتؿ متظاىر في اليـو األوؿ  التزمتالقوؿ أف التظاىرات 
 (1)ومقتؿ آخر خبلؿ تشييع جنازة األوؿ في اليـو الثاني غّير المشيد جذرًيا.

فقد تعمد الحراؾ بالدـ ودخؿ موضوع القتؿ الشيداء عمى مسرح األحداث وكاف 
خطورة حيث أطّؿ الممؾ عمى شاشة التمفزيوف البحريني ليبدي أسفو بما الموضوع مف ال

حدث، ويعمف تكويف لجنة تحقيؽ، كما قّدـ وزير الداخمية اعتذارا عما حدث وأمر بالتحقيؽ 
المتظاىروف في  ـىجساعة تقريبا عمى تمؾ الخطوتيف حتى  17الفوري، لكف ما إف مّرت 

ف وفات أربعة مف المعتصميف، وكاف ذلؾ تطوًرا مفاجًئا دوار المؤلؤة في ساعات الفجر، وأعم
شعاال لفتنة طائفية، ومف أجؿ التيدئة أمر الممؾ بانسحاب القوات المسمحة وقوات األمف  وا 

 وسمح لبلعتصاـ السممي بدوار المؤلؤة. 
مف جراء تعذيبيـ وتحقير كرامتيـ، وفييـ الكثير مف  عمى الكثيريف الذيف عانوفقبض 

 قّدـ الكثيروف إلى المحاكـ العسكرية، وصدرت أحكاـ باإلعداـ.النساء و 
اآلف وقد أوقؼ قانوف السبلمة الوطنية، وطرح الممؾ شعار إعادة بناء الّمحمة الوطنية 

 عالياتالفوالرجوع إلى طاولة الحوار غير المشروط، تحتاج الجمعية السياسية وغيرىا مف 
الرسمية والغير الرسمية في حقؿ السياسة والّديف، إلى االستفادة مف دروس وعبر تمؾ التجربة 

 وذلؾ لمبدء بمسيرة األلؼ ميؿ، بعد أف كانت منذ بضعة شيور أقصر مف ذلؾ كثيًرا.
وتحتاج البحريف اآلف إلى االرتقاء إلى ما فوؽ الطائفية القبائمية والعائمية والميارات 

الصراعات اإلقميمية والمذىبية والسياسية، وتغميب الوطنية الجامعة  ومحاكاةاإلعبلمية، 
والديف الجامع والعيش التاريخي المشترؾ ومبادئ الديمقراطية، لتصبح واحة عيش وسبلـ 
سبلميا ووطنيا العرب الكبير، ىذا تحدي تاريخي يجب  لجميع أىميا ضمف عروبتيا وا 

 (2).مواجيتو وفي البحريف عقبلء كثيروف
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لكف مع األسؼ ظؿ الشييد الميت يصرخ في قبره ليولد ألؼ ثائر يتجمعوف في دوار 
 المؤلؤة ويجوبوف الشوارع في تظاىرات صاخبة في ىذا الجو المرتبؾ. 

مارس وأصبحت البحريف ساحة  16وىكذا دخمت قوات "دار الجزيرة" البحريف في 
)قانوف الطوارئ(، وأخمى الدوار بقوة بؿ  صراع إقميمي، وأعمف تطبيؽ قانوف السبلمة الوطنية

 أزيؿ نصفو تماًما. 
ودخمت البحريف في جحيـ االنشطار الطائفي والمجتمع الذي لـ تعرفو طواؿ تاريخيا 

 (1)كما انتقمت إلى تغميب الحموؿ األمنية عمى الحموؿ السياسية.
، وكاف أشد أحداث إّف ما جرى في البحريف ىو بداية الزلزاؿ الذي ىّز المنطقة العربية

الثورة البحرينية خطرا ىو تصريح وزير الداخمية بأف القمع الوحشي الذي مارستو القوات كاف 
 لمنع االنزالؽ إلى فتنة طائفية.

أثناء الثورة وبعدىا تعرضت التنظيمات السياسية والشخصيات المعارضة لضربات 
في مبلحقة أي منتقد حتى ألداء أمنية كثيرة مف خبلؿ مسيرتيا، حيث سنت الحكومة قوانيف 

البرلماف، فيي تبلحؽ المغرديف والتيمة الجاىزة دائما ىي التحريض عمى كراىية النظاـ                
ىيئة نظامية وىو ما حدث مع قيادات جمعية الوفاؽ البحرينية المعارضة كونيا مف  إىانةأو 

ت إليو المحكمة تيمة يأفراد حركات المعارضة في الببلد، حيث تـ اعتقاؿ أمينيا العاـ ووج
 (2)التعريض العمني عمى النظاـ الدستوري وحكـ عميو بالسجف لمدة أربعة سنوات.

عربية واألجنبية وحتى المنظمات الحقوقية تدىور وضع لـ يعد خافيا عمى الدوؿ ال
حقوؽ اإلنساف في البحريف خبلؿ الفترة األخيرة وبالتحديد منذ اندالع الثورة البحرينية وىو ما 
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دولة مف بينيا الواليات المتحدة األمريكية وبريطانية عف قمقيا مف سجؿ البحريف في  32دفع 
 (1)مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

حريف برأينا، عمبل شعبًيا يستدعي تدخؿ الجيش والقوات المسمحة لقمعيا لـ تشيد الب
كما أنيا لـ تشيد ثورة تامة بالمعايير المألوفة في الثورات، بؿ جّؿ ما شاىدتو ىو حركة 
احتجاجية في وجو نظاـ أىدر حقوؽ المواطنيف، ولـ يحتـر قواعد العدالة والمساواة بينيـ  

لعاـ، والتمييز بيف الفئات عمى أساس طائفي، لذلؾ خرج الناس ومارس حكما مميء بالظمـ ا
مف أكثر الفئات حرمانا وقيرا مطالبيف بالعدالة والحرية مف دوف أف تصؿ طمباتيـ إلى حد 
طرد الممؾ أو إسقاط النظاـ الممكي، لكف الممؾ الذي خشي عمى عرشو مف تطور الحالة 

مواجية المحتجيف، ثـ استعاف بقوات خميجية خشية االحتجاجية السممية، زّج قواه األمنية في 
خماد صوت المطالبيف باإلصبلح.  أف ال تنجح القوى العسكرية واألمنية البحرينية في القمع وا 

مف  فة الحراؾ، وأنو إسبلمي شيعي مدعـلقد استطاع النظاـ أف يرّوج فكرة طائ
يف، وبما أّف القوات المسمحة الخارج، ويعمؿ ضد حكـ ما أسمي "باألقمية السنية" في البحر 

بعاد الشيعة عف المراكز القيادية، فإّف االنقساـ في  البحرينية نظمت عمى أساس طائفي وا 
المؤسسة األمنية والعسكرية أو حيادىا أو دعميا لمحركة االحتجاجية، كاف منذ البدء أمًرا 

وة والتشدد في مراقبتيـ ما المالية عمى قيادات ىذه الق عطاءاتالمستبعًدا، وأضيؼ إليو إغراء 
مّكف المالؾ مف المحافظة عمى وحدتيـ ووالئيـ لو، كما تمكف حتى اآلف مف الصمود بوجو 
الحركة االحتجاجية التي قمعت أكثر مف مرة عمى يد القوة البحرينية، مدعومة بقوى سعودية 

 (2) في إطار قوى "درع الجزيرة" ذات تركيب الّسني المحض.
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ىذا، لـ تستطع االنتفاضة في البحريف إحداث تغييرات ممموسة جديرة باألىمية، وفي يومنا 
ا أف العوامؿ األربعة التي تزامنت في مصر وتونس لـ تجتمع أو تتحقؽ في التجربة مميع

البحرينية البمد الصغير جغرافيا والفقير نسبيا مف حيث احتياطي النفط والعائدات النفطية، قد 
اليمف وعماف عمى مساعدات مالية مف العربية السعودية واإلمارات  حصؿ أيضا إلى جانب

العربية المتحدة منحة بقيمة عشريف مميار دوالر مدفوعة عمى مدى عشرة أعواـ وعمى ما 
 يبدو أف القصد مف ورائيا استرضاء الشعب البحريني.   

مئة بحريني ولقد تشكمت مؤخرا في البحريف نخبة مستقمة لتقضي الحقائؽ مؤلفة مف 
برئاسة عمي فخور وزير الصحة والتعميـ السابؽ لممتوسط وحتى اليـو لـ تحرز ىذه الوساطة 
أي تطورات جديرة بالذكر ويبدو عمى األغمب أف األحداث األخيرة في العربية السعودية التي 

العرش قدمت األمير نايؼ بف عبد اهلل عبد العزيز وزير الداخمية الحالي كمرشح أقوى لوالية 
ستزيد الوضع تعقيدا وتصعب التوصؿ إلى تسوية في البحريف عمما أّف كمما تأخر إيجاد حؿ 
لؤلزمة البحرينية ازداد الوضع سوءا وازدادت الفتنة، وبينما يمكف المجوء حاليا ومؤقتا إلى 

نيا موج ة نحو إقامة نظاـ ممكي دستوري إال أنو يتسوية مماثمة لتمؾ المقترحة في اليمف وا 
مف المستبعد أف تكوف ىذه المبادرة كافية في المستقبؿ خاصة بعد األخذ بعيف االعتبار 
التطورات السياسية في العربية السعودية طالما استمرت المطامع االجتماعية والسياسية 

 (1) والتباينات االقتصادية مع وجود بعد طائفي لؤلزمة.
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 المطمب الثالث: الثورة اليمنية.

ال تختمؼ الحالة اليمنية عف الحالة الميبية كثيًرا فيما متشابيتاف إلى حد التطابؽ في 
نواح كثيرة، لكف نتائج الحراؾ في كؿ منيما اختمفت عنيا عند اآلخر، بسبب طبيعة التدخؿ 
الخارجي وطبيعة الموقع الجيوسياسي لكؿ مف الدولتيف حيث نجد في ليبيا النفط والموقع 

رغـ الموقع الجغرافي فإف محدودية الثورات  ياف الغرب بالتدخؿ بينما في اليمفجغرافي يغر ال
رساؿ الجيوش لمقتاؿ.  الطبيعية ال تجذب الخارج إلى درجة التضحية وا 

 بلءإيوفي المقابؿ نجد أف عمي عبد اهلل صالح صار عمى خطى القذافي في 
ي عشيرتو وقبيمتو، وشنت القيادات المسؤوليات والقيادات العسكرية في الجيش إلى أقربائو وبن

في القبائؿ والعشائر األخرى. ورّكز عمى إعداد الفرؽ واألولوية العسكرية القتالية بيد المواليف 
ف كاف لـ يرس البناء عمى قاعدة العقيدة الوطنية بفرعييا  لو بنيويا ورابطة الدـ، وىو وا 

الجيش عمى أساسيا، فإنو قّدـ السياسي والعسكري ولـ يقدـ عقيدة ايديولوجية يتماسؾ 
المصمحة الذاتية والعائمية لتكوف أساسا لمتماسؾ العسكري بيف فئة اختارىا، وتكوف ىي نفسيا 
السبب في نفور اآلخريف ورىف االرتباط داخؿ الجيش وخاصة أف الرئيس عمي صالح أسعى 

 في اإلساءة إلى القيادات األخرى وتيميشيا، فدفعيا إلى الحقد عميو.
انت دالالت الحراؾ الشعبي اليمني تشير منذ البداية إلى أف الشعب بات عاجزا عف ك

و لآلخريف، لكف وفي المقابؿ ونظرا لممّيز بفساده واستئثاره واقصائياحتماؿ النظاـ صالح ا
إلى التنظيـ القبمي والعشائري الذي يتميز بو الشعب اليمني فإف الخروج عمى الحاكـ لـ يكف 

بؿ لوحظ اتفاؽ حوؿ الرئيس مف قبؿ عشيرتو وقبيمتو وخمفائيا مف القبائؿ في عامبل شامبل 
 (1)مواجية الفئات الشعبية التي خرجت مطالبة بإسقاط الرئيس.
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سيامو في الحراؾ السياسي، ويتسـ  ال تخفى عمينا أىمية الجانب االقتصادي وا 
 اقتصاد اليمف في الغالب بنمط اقتصاديات الدوؿ النامية. 

انطبع بسمات أساسية تتمثؿ في عجز الناتج المحمي عف تمبية االحتياجات فقد 
األساسية ألفراد المجتمع، وتزايد العجز في الموازنة العامة والميزاف التجاري، تفاقـ التضخـ 

 (1)والبطالة، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعميمية.
سائدة عند الفريؽ العسكري وقد اتبعو انقساـ في الجيش، شخّص عميو حالة الممؿ ال

والمستبعد، وىكذا وجدنا في اليمف شعبا في مواجية بعضو البعض )ميداف يقابؿ  الميمش
ميداف( وجيشا منقسما عمى نفسو، أي جزء يواجو جزء آخر، والرئيس مستفيد مف حالة 
ر االنقساـ ىذه، يحتمي بجماعتو مف المدنييف والعسكرييف، ويمنع الشعب المنتفض والثائ

 عميو مف تحقيؽ أىدافو بإسقاط النظاـ.
جياًزا عمى استقرارىا مف أجؿ ذلؾ  اانقسامإننا نرى في الحالة  شعبًيا وعسكريا شبلاًل لمدولة وا 

كاف المخرج المسمى حبًل سمميا المتمثؿ باستمرار النظاـ مع تخمي الرئيس لنائبو عف 
 (2)الصبلحيات الرئاسية وتوحيد الشعب وتجميع الجيش.

نجحت الجماىير في اليمف في كسر حاجز الخوؼ عندما بدأت االحتجاجات في 
التشكؿ في عدد مف المدف الرئيسية، قبؿ أف تنتقؿ االحتجاجات إلى العاصمة صنعاء حيث 
عدد قميؿ مف اليمنييف يؤيدوف الرئيس عمي عبد اهلل صالح، وعمى الرغـ مف لجوء النظاـ 

بلث متظاىريف في أحداىا إتصفت المظاىرات بالطبيعة لمعنؼ في قمة المظاىرات، وقتمو ث
 (3)السممية.
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فبراير في تعز صمعاء  18وتضمنت شعارات مختمفة منيا "جمعة الغضب" في 
 مارس. 11وعدف و"جمعة البلعودة" في 

ولكف الوضع انفجر في العاصمة صنعاء عندما أطمقت القوات الحكومية النار عمى 
شخصا، األمر الذي حّث عددا مف أعضاء  52رة عف مقتؿ مارس مسف 18 في المتظاىريف

القوات المسمحة إلى االنضماـ إلى صفوؼ المتظاىريف وعمى الرغـ مف ذلؾ بقي الجيش 
بشكؿ عاـ تابع لنظاـ عمي عبد اهلل صالح وىو قائد الجيش إلى جانب أوالده وأقربائو. 

 باستثناء أحد الفصائؿ الذي انشؽ عنو.
التعاوف الخميجي االتفاؽ مع الرئيس السابؽ لمقياـ بنقؿ السمطة وقد حاوؿ مجمس 

مايو األمر  23بشكؿ سممي، وقدـ مبادرة ليذا الغرض، ولكف صالح رفض توقيع االتفاؽ في 
يونيو، كما تعرض  03الذي جعؿ أحد مؤيدي الرئيس شيخ صادؽ األحمر ينقمب ضده في 

ع في قصره ونقؿ عمى إثرىا إلى العربية الرئيس صالح إلى إصابة بالغة جراء انفجار وق
السعودية لتمقي العبلج، وأخيرا لدى عودتو وفؽ الرئيس اليمني عمى توقيع اتفاؽ مجمس 

الذي يقضي لتسميـ السمطة لنائب رئيس عبد اهلل  2012يناير  23تعاوف دوؿ الخميج في 
عاـ مف  33ؿ منصور اليادي مقابؿ حصولو وأوالده وأقربائو وجميع مف عمؿ معو خبل

 رئاساتو إلى حصانة مف المبلحقة القانونية أو القضائية.
لقد أقّر البرلماف اليمني مشروع قانوف يمنح الرئيس السابؽ حصانة كاممة مف 
المبلحقة بناًء عمى االتفاؽ الموقع، عمى الرغـ مف ردود فعؿ واسعة لمشعب اليمني اعتراضا 

بالمئة مف أصوات  99.8بعد فوز اليادي بنسبة  ـ2012فبراير  21عمى ىذا القانوف، وفي 
الناخبيف، كونو المشرح التوافقي الوحيد لمرئاسة تسمـ مقاليد الرئاسة اليمنية لمدة سنتيف فقط 

 (1). تمييا ِانتخابات برلمانية ثـ االنتخابات الحرة.
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لذا نرى أّف حالة اليمف مختمفة عف مثيمتيا، وتغيير النظاـ الذي حصؿ فييا إذا أمكف اعتباره 
، لـ تجتمع إاّل ثبلثة عوامؿ مف أصؿ أربعة في حالة اليمف، االلتباسكذلؾ، ال يخمو مف 

وبالتالي فإف غياب عنصر دعـ الجيش لمثورة لعب دوًرا حاسًما، وحاؿ دوف تحقيؽ ىدؼ 
النظاـ، كما كاف موقؼ الواليات المتحدة األمريكية والعربية السعودية مف  سقاطإالثورة في 

الثورة بالغ األىمية، فكبلىما لـ يرد فوًزا صريًحا لقوى المعارضة عمى النظاـ، األمر الذي 
لؤلنظمة الخميجية نفسيا وىو يسّمط الضوء عمى السبب الذي أغـر  إحراجايمكف أف يحمؿ 

ركة المعارضة الرئيسية عمى الموافقة عمى تسوية مجمس التعاوف في نياية المطاؼ ح
 (1). الخميجي.
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 األول: الحركة الصهيونية. المبحث
 المطمب األول: نشأة الحركة الصهيونية.

 اإلخاءلقد فشمت المبادئ التي نادت بيا الثورة العربية مف حيث فرض مبادئ 
 والمساواة والحرية عمى المجتمعات األوروبية.

عالـ السياسة البريطانية  فيدـ مف نجاح اليائؿ الذي حققتو عائمة روتشيغوعمى الر 
وعمى الرغـ مف قيادة اإلىماؿ الييودي لمحركة اإلشتراكية األلمانية، عجزت الحركة 

التنوير مف تحقيؽ غايتيا مف أجؿ إيقاؼ حركة التمييز أي حركة  Hasalahاإلدماجية
العنصري مف الييود لقد قامت الشعوب األوروبية خاصة في أوروبا الشرقية بحركة تمييز 

 عنصري ضد الييود لسموكيـ الشاذ في ىذه المجتمعات. 
وب أوروبا الغربية في القرف التاسع عشر وأصبحوا مواطنيف بالشعالييود  اندمجلقد 

أما ييود شرقي أوروبا وخاصة  ات السائدة، والحضارة القائمةالمغ واتبعوافي ىذه الدوؿ 
لتيـ وتميزو بالمحافظة عمى اإلمبراطورية الروسية، فقد عاشوا منفصميف عف شعوب دو 

 .  (1)عاداتيـ وتقاليدىـ ولغتيـ
رض الييود والقانونية كالشعب الروسي وقد تع ح ليـ المساواة السياسيةمنوبالمقابؿ تـ 

في الصنؼ الثاني مف القرف التاسع عشر إلى اضطيادات الجماعية وسياسية كبيرة مما 
 وأمريكا، كما ىاجر بعضيـ إلى فمسطيف.اضطرىـ إلى اليجرة إلى أوروبا الغربية 

 الصهيونية قبل هرتسل:  -1
ي المتعمؽ بفمسطيف متميزا مف خبلؿ تراثو البيئي عبر العصور في شعور الييود يبق

 تحقيؽ قياـ الحركة الصييونية إلنشاء ما يسمى بالوطف القومي الييودي.
في نياية القروف الوسطى ظيرت حركة أو جماعة ييودية نادت بعودة إلى فمسطيف 

 الييود والجمعيات الييودية ىـ:  المفكريف وقد ظير قبؿ ىرتسؿ كثير مف 
                                                           

، 2001، عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 1ط ،فمسطيف واالييود جريمة الصييونيةيعقوب كامؿ الدجاني، –(1)
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 إلى ضرورة عودة ييود إلى فمسطيف.     الحاخاـ ىيوش كميش    -1
 David Roabinدفيد روبيني   -2
  Moses Minchtonموسى منشتوف -3

مف  متفرقة وقد أدت دعوة منشوف ورفاقو إلى تأسيس جمعيات متعددة في أماكف 
حياء المغة العربية.  ألمانيا، وكاف اليدؼ إحياء التراث الييودي وا 

 الصهيونية الروحية الثقافية: -2
عيد مف  عمى يديو وتممذ  Beni Moshesشكؿ أنصار "أحاد عاـ" جمعية بف موسى

ماغنس الذي أصبح رئيس لمجامعة العربية، فمـ تكف المشكمة لدى البارزيف مثؿ الدكتور 
"أحاد عاـ" تحسيف أوضاع الييود  بؿ المشكمة األساسية لديو الحفاظ عمى القيـ الروحية لدى 

ديني لمييود في فمسطيف ال لمييود  حيو ررىا ويتـ ذلؾ عف طريؽ إنشاء مركز الييود وتطوي
الثقافية أي أثر جوىري في السياسية وبقيت عمى ىامش وطبًعا لـ يكف لمصييونية الروحية 

 الحركة الصييونية.

 ظهور هرتسل: 
البلسامية راء ىرتسؿ وأفكاره بوضع الييود في النمسا وفكرة كانت أثيورود ىرتسؿ لقد 

 وخاصة في أوروبا الشرقية. التي تمارس معيـ
ندماج الييود في المجتمعات المختمفة لذا رأى عمى الييود أف يقوموا وبصعوبة ا

بإنشاء وطف ليـ وقد جعؿ ىرتسؿ مف الصييونية حركة سياسية شاممة مدفعا لتحقيؽ إقامة 
 وطف قومي لمييود.

الدعاية  وفيا ومنظرىا ورجؿصبح "ىرتسؿ" المدافع عف الحركة الصييونية وفيمساوقد 
 .(1)ييا األوؿليا ومنظميا ودبموماس

 الحركة الصهيونية بعد هرتسل:
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قاـ صراع ضمف الحركة الصييونية بيف فئة السياسييف وفئة العممييف التي تؤمف 
بضرورة االستمرار في االستيطاف فمسطيف حتى تصبح واقًعا أماـ دولة المنطقة والمجتمع 

وانتصر العمميوف، حيث  1907الدولي وبريطانيا وقد اشتد الخبلؼ في مؤتمر "لندف" عاـ 
اح األتراؾ بالسمطاف "عبد اط 1959قرارات المؤتمر، وفي عاـ  أضافوا ىذه البنود إلى

الحميد" أعتبر الصياينة ذلؾ ىدـ أوؿ زوايا المتينة التي كانت صامدة أماـ الضغوطات 
 الصييونية.

شعار  طرقيـ تحت يشقوف األمور في يد العمميوف وبدؤ وأصبحت كؿ القرارات وزماـ
 يونغ(. د)سياسة التغمغؿ االقتصادي( التي أطمقيا المفكر الييودي إدوار 

وازدادت عبلقة المتينة بيف الصييونية وبريطانيا وطبؽ الييود في فمسطيف نظرية 
)ادوارد ُيونغ( التي تنادي بسياسة التوغؿ في عشية اندالع الحرب العالمية األولى أعمنت 

تأميف المصالح الصييونية عمى ضوء نتائج الحرب فأصدر أمر المنظمة الييودية بضرورة 
 إلى جميع المنظمات واألفراد الوقوؼ عمى حياد لكف الييود لـ يفعموا.

وقبؿ إنياء الحرب تسابقت الدّوؿ لتحقيؽ المصالح االستعمارية ورغبة بريطانيا 
" في كممة افتتاح أف بإعطاء وعد بإنشاء وطف قومي لمييود، وقد قاؿ "موسى جاستر

المصالح البريطانية في فمسطيف والمنظمة ستكوف مف المياـ األساسية لئلتفاقية التي يتـ 
 .(1) الوصؿ إلييا.
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 المطمب الثاني: وعد بمفور.

وافقت الوزارة البريطانية عمى إصدار "وعد بمفور" المعروؼ الذي  1917نوفمبر في  
وزير الخارجية آنذاؾ "أرثر بمفور" وكاف في األساس وعد بدعـ المطامع الصييونية  بيا تقدـ 

 وما لبثت الدوؿ الحميفة إاّل أف صادقت عميو بدورىا عمى ذلؾ الوعد.
وقد ضمف جوىر ىذا الوعد في صؾ االنتداب عمى فمسطيف ولذلؾ جاء في مقدمة 

يف والييود والدوافع التي تحدىـ إلى صؾ االنتداب باعتراؼ بوجود ارتباط تاريخي بيف فمسط
 .إعادة بناء وطف قومي ييودي في فمسطيف

كانت ثمة تزايد مستمر لميجرة الييودية نحو فمسطيف  في السنوات بيف الحربيف
وظيور مقاومة متزايدة أيضا مف جية وبدأت تظير بذور الصداـ وكانت في غرب آسيا 
وانفجارات متكررة مف أعماؿ العنؼ وتطورات السياسية والتزايد الدائـ لصداـ بيف الشعبيف 

 .   (1)داخؿ فمسطيف
سابقت الدوؿ الحمفاء لبلعتراؼ بو حيث وّجو وزير وبعد إعبلف التصريح بوعد بمفور ت

فبراير  14رسالة إلى سوكولوؼ في  "Stéphane Pichon"الخارجية الفرنسية "ستيفاف بيشوف" 
ـ الذي أصبح مندوب بالحركة الصييونية في باريس حوؿ التفاىـ حكومتو مع 1918سنة 

تطبيؽ مضموف  بدأت بريطانياما سألة استطاف الييود في فمسطيف. بينبريطانيا حياؿ م
التصريح مف خبلؿ الجيد الحربي لمحمفاء، وىكذا وضع "لويد جورج" عمى أولويات الجدوؿ 

 .  (2)وزارتو احتبلؿ فمسطيف معتبًرا ذلؾ ىدية عيد ميبلد لمشعب البريطاني

 

                                                           
، ص 2008، عماف: دار أسامة لنشر والتوزيع، 1، طييود فمسطيف ،المحرقة النارية بيف يانخ برليفمحمد أبو سمرة،  –(1)

 .  77 -76ص 
، 2009، األردف، دار كنوز المعرفة، 1، طاالتحاد األنجمو ييودي لمسيطرة عمى فمسطيفصالح بف محمود السعدوف،  –(2)

 . 446 -445ص 
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 المبحث الثاني: المقاومة الفمسطينية.
 المطمب األول: نشأة المقاومة الفمسطينية.

 حركة المقاومة اإلسالمية حماس: -1
ة ويذكر أف الشيخ أبو أسامة دخاف ىو حركة المقاومة اإلسبلميلمىو االسـ المختصر 

أحد مؤسسيف السبع لمحركة، حيث تيدؼ إلى نشر التوعية اإلسبلمية الصحيحة في كافة 
أرجاء فمسطيف وىي مقاومة شعبية وطنية تعمؿ عمى توفير الظروؼ المبلئمة وتحرير 
الشعب الفمسطيني وخبلصو مف الظمـ وتحرير أرضو مف االحتبلؿ الغاضب وتصدي 

 .(1)المشروع الصييوني المدعـو مف طرؼ قوة االستعمار الحديث
لتحرير  اد طريقـو الجياد، تؤمف بالنيضة التي تعوىي حركة جيادية بالمعنى مفي

فمسطيف، ومقدمة تحرير ما ىو إال تحقيؽ المجتمع اإلسبلمي، وتعّد حماس إمتداد لحركة 
ـ وامتدت لفمسطيف حيث تواجدت فييا 1928اإلخواف المسمميف التي أنشأت في مصر عاـ 

خبلؿ النصؼ األوؿ مف األربعينيات مف القرف الماضي التي أولت تنشئة الجيؿ اإلسبلمي 
 .  (2)ـ1979، وبعد الصحوة اإلسبلمية التي أثارتيا الثورة اإليرانية في بدال مف الجياد

 حزب التحرير اإلسالمي: -2
يعرؼ حزب التحرير عمى أنو حزب سياسي، واإلسبلـ مبدأ ليقود األمة إلعادة 

 الخبلفة وىو ليس تكتبل عمميا أو روحي أو اجتماعي بؿ تكتؿ سياسي.
ـ الذي عايش فترة 1908تأسس الحزب عمى يد الشيخ يقي الديف النبياني في عاـ 

توطيف االستيطاف البريطاني لمييود عمى أرض فمسطيف وقبؿ تأسيسو كاف النبياني مختمطا 
                                                           

، مذكرة ماستر غير منشورة، جامعة تيزي وزو: كمية الفضائؿ الفمسطينية بيف المقاومة والصراع، ندى عادؿ النجار –(1)
 .64 -63، ص ص 2010/ 2009العمـو السياسي، 

 -49، ص ص 1989، عكا: دار األصوار، 1، طالحركة اإلسبلمية في الضفة الغربية وقطاع غزةزياد أبو عمر،  –(2)
50. 
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بحركة القومييف العرب ذات الفكر االشتراكي الماركسي المينيني، األمر الذي أدخؿ بعض 
ييتـ ببناء دولة الخبلفة، حيث تنحصر ميمة ىذا الحزب في الحزب و فتاوى الشوائب عمى 

تغيير الحكـ وتبتعد عمى إصبلح النفوس أي تغيير الحكـ في ىدؼ أسمى حـر التعامؿ مع 
لمشريعة اإلسبلمية، ألنو ينتمي لدار الكفر سواء كاف رأسمالي د ال يستنأي حزب أو تنظيـ 

 مة التحرير.قومي أو وطني أي أّف العالـ اإلسبلمي ىو مقد

 حركة الجهاد اإلسالمي: -3
تأسست الحركة في الثمانينيات القرف الماضي عمى يد فتحي نشأة الحركة ومسارها: 

الشقافي بعد محصمة االتصاالت قاـ بيا مف أجؿ إنشاء حركة إسبلمية فاعمة وىي الحركة 
ني ويطرح فكرة تجمع بيف الديف والوطف، وكانت كأوؿ تنظيـ خارج منظمة التحرير الفمسطي

 .  (1)مقاومة االحتبلؿ كيدؼ أساسي

 تأسيس جمعيات وطنية لنشر التوعية والصناعة الوطنية: -4
ـ كتبت صحيفة الكرمؿ أّف شباب العرب في اسطنبوؿ أسسوا 1914في شباط عاـ 

حزيراف نشرت صحيفة فمسطيف رسالة مف الشيخ أبو  14جمعية لمكافحة الصييونية، وفي 
سعود كشفت فييا النقاب عف أسماء وبرامج أربع مؤسسات وطنية خيرة في القدس بقصد 

لجمعيات في: الجمعية الخيرة االسبلمية جمعية الوقوؼ في وجو الصييونية، وتمثمت ىذه ا
 األخاء واإلعفاء.

شركة االقتصاد الفمسطيني العربي، حيث أسست في اسطنبوؿ غايتيا محاربة 
الصييونية بكؿ الوسائؿ فإف لـ يتيسر ذلؾ مف خبلؿ الماؿ، فمف خبلؿ رجاؿ العمـ واآلداب 

ـ توؿ تحريرىا 1914التي أصدرت عاـ واإلخبلص، أما صحيفة األقداـ القاىرية األسبوعية 
محمد الشطي وىو فمسطيني، حيث ىذا األخير جعؿ مف الخطر الصييوني مدار اىتماـ في 

 الحياة العامة والسياسية لمفمسطينييف.
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 "بنؾ أنقمو"وقد نشرت جريدة فمسطيف مقاالت حوؿ الضغوطات التي يمارسيا 
ا برقية احتجاج ضد الصياينة، وقد ورد فمسطيف عمى التجار ورجاؿ األعماؿ الذيف وّقعو 

المقاؿ األسماء التجار المعنييف وبيف كيؼ أنيـ سحبوا كواقعيـ أو أنكروىا حتى يرفع البنؾ 
 .     (1)مقاطعتو

 المطمب الثاني: مراحل التطور الثورة الفمسطينية.
 الثورة الفمسطينية الكبرى: -

ـ عمميا قبؿ إعبلف الجياد المقدس في مطمع 1939ـ إلى 1932بدأت الثورة مف 
ـ، وفي تطوراتيا وأحداثيا سمسمة ممتحمة الحمقات مف أعماؿ مسمحة واضطرابات 1932أيار 

ومظاىرات شعبية وحوادث العنؼ واصطدمات محمية بيف العرب والييود والبريطانييف، كما 
وجيود ديبموماسية ودعائية لصالح القضية الفمسطينية وقد  اتصفت بالنضاؿ السياسي الشديد

 مرت بثبلث مراحؿ رئيسية. 
 وقد سادىا العمؿ المسمح. 1932إلى تشريف األوؿ  1932: مف نيساف المرحمة األولى

واتسمت بنضاؿ سياسي  1937إلى أيموؿ  1932مف تشريف األوؿ المرحمة الثانية: 
 ذي كانت بريطانيا تميد لو مف أجؿ تنفيذه.ودعائي ضد مشروع تقسيـ فمسطيف ال

ـ وكانت الثورة المسمحة مستمرة 1939ـ إلى أيموؿ 1937مف تشريف األوؿ المرحمة الثالثة: 
 .(2)في داخؿ فمسطيف وجيود دعائية ودبموماسية خارج فمسطيف
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 .إسرائيلالمبحث الثالث: حروب العرب ضد 
 وقيام دولة إسرائيل. 1948األول: حرب  المطمب

وقؼ دافيد بف غوريوف في أوسع قاعات تؿ أبيب ليعمف وثيقة االستقبلؿ  1948في 
التي تضمنت قياـ دولة إسرائيؿ عندما جاءت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي 

ـ. وأدى 1949المتحدة في  باالعتراؼ الفوري بيا. وأصبحت عضًوا رسميا في ىيئة األمـ
إلى قياـ الفمسطينييف بمقاومة الييود الذيف أعمنوا عمى نواياىـ المتمثمة  إعبلف غوريوف ىذا

في السيطرة عمى أرض فمسطيف، وشيدت مدينة القدس معارؾ ضاربة وتصادـ في العمميات 
معيـ حكومة أثبتت العسكرية بيف الييود أكثر تجانس فيما بينيـ ماليا وعسكريا والعرب الذيف 

 .(1)االنتداب سياسة التجريد مف السبلح
ـ وىي عبارة عف 1948ماي  15حينئذ دخمت الجيوش العربية إلى فمسطيف في 

جيوش مصرية والعراقية واألردنية والسورييف والمبنانييف مف الجيات الثبلثة إلنقاذ فمسطيف 
الخميؿ ويافا والكتائب العراقية واحتمت الكتائب المصرية غزة وبئر السبلـ واتجيت نحو 

 . (2)مية والكتائب السورية احتمت القدسقيوقم طولكـرو  احتمت نابمس
الفمسطينيوف لمقتاؿ بمساعدة الدوؿ العربية األخرى، وكاف أقواىا جيش األمير  داستع

 عبد اهلل حاكـ، شرؽ األردف، وكاف الضباط وجنود العرب قد تمقوا تدريباتيـ مف البريطانييف. 
مجموعة مف مقاتمي عصابة  انسحاب القوات البريطانية ىاجمت بدأ القتاؿ قبؿ

مف عربيا  250يف، غرب القدس وقد قتؿ ما يزيد عف ير ياسأبريؿ قرية د 19األرجوف يـو 
عرب لمسيطرة عمى األرض مدنييف وعند انسحاب البريطانييف عمى الموانئ تحارب الييود وال

 عنيا. التي تخمو

                                                           
،  ،فمسطينييف والقضية الفمسطينية فخر الديف القبل،  –(1)  .55، ص 1985تونس: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
، بيروت: المكتب التيجاري لمطباعة والنشر، ص ص 2، طالموجز في تاريخ القضية الفمسطينيةقسطنطيف خمار،  –(2)

117- 118. 
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دخمت الجيوش العربية لمساندة الجيش الفمسطيني جيش التحرير العربي استمرت 
عمى الفمسطينييف إسرائيؿ  ىدنتاف كاف انتصارـ، وتخمميا 1949اير ين 7الحرب حتى 

والمبنانييف السورييف كامبل، حيث تـّ احتبلؿ شماؿ فمسطيف، حيث سيطر الجيش األردني 
عمى الّمطروف وىو موقع ىاـ عمى طريؽ تؿ أبيب والقدس، واحتؿ القدس القديمة وجميع 

 عى بالضفة الغربية.تبلؿ فمسطيف وما أصبح يددسات الدينية واحتفظ األردنيوف بالمق
وفي جنوب ىـز اإلسرائيميوف المصريوف ىزيمة ساحقة وتردىـ مف جميع فمسطيف 
باستثناء قطاع غزة وقد منعيـ البريطانييف مف احتبلؿ الجيب األخير عندما توغموا في سيناء 

مصرييف في غزة الوتقدموا نحو العريش وىددت بريطانيا بالتدخؿ عندما كادوا أف يعزلوا 
نسحاب إسرائيؿ وقد رات السبلح الجوي البريطاني فوؽ سيناء، حتى تتأكد مف الت طائوجا

 ثناء اليجـو اإلسرائيمي عمى الجيشأسقط سبلح الجو اإلسرائيمي خمس طائرات بريطانية أ
 .    (1)ـ1948المصري في أكتوبر 

في  ة، فقد قتؿ رئيس الوزراء المصري نتائج خطير  1948كانت ليزيمة العرب عاـ 
مارس  30ـ حدثت سمسمة متتالية مف االنقبلبات في سوريا بدأت في 1948ديسمبر  12

 ـ بواسطة الضباط األحرار.1952د ممؾ مصر المالؾ فاروؽ في عـ، وأب1948
صار زعماء العرب حينئذ أمراء ألقواليـ ووعودىـ، وقد ىدفت الصييونية مف قتاليا 

لقاء الفزع في قموبيـ، وا  دنيـ مع العرب إلى تشريدىـ مف قراىـ وم ىاء العرب بيؤالء وا 
 وا أنفسيـ في األرض.   نالمتشرديف وبمصيرىـ أكثر مف تفكيرىـ بالقتاؿ ليمك

ا فقد لى مع الحرب أكثر الحروب خاسرة، ليإسرائيؿ في حربيا األو  كانت خسائر
 نسمة منيـ مقاتؿ وكانت بذلؾ أصعب ىذه الحروب. 5000فقدت 

ية تحت إشراؼ األمـ المتحدة، تـ توقيع اتفاقيات مع لبناف تمت مفاوضات المدن
 األردف، سوريا.

                                                           
ـ، ص 2006، القاىرة: دار األميف لمطباعة، 1، طالصراع في الشرؽ األوسط والعالـ العربيمحمد صادؽ الصبور،  –(1)

 .133 -132ص 
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تفاقية رودس لميدنة الدائمة، حيث دخمت فييا كّؿ مف مصر في حيث بتوقيع ا
 20/07/1945، سوريا 13/04/1949، األردف 23/03/1949، لبناف 1949/ 24/02

 سرائيؿ.أما العراؽ فمـ يوقع عمى اليدنة بحجة أف ال حدود مع إ
تخاذ العديد مف المواقؼ الرسمية المدعمة باإلجراءات المتطابقة ولقد قامت إسرائيؿ با

ي الصرؼ واإلجراء التيويدي الذي مف شأنو سياسمع مواقفيا والتي تحمؿ بطياتيا الطابع ال
 تكريس االحتبلؿ.

المحتمة وذلؾ ة الييودية حوؿ القدس عف سياستيا تجاه باقي المدف لقد تميزت السياس
 لتحقيؽ الحمـ القديـ والمزاعـ الييودية.

ـ، ِانتقدت ىيأة األمـ المتحدة الدولة الصييونية في فمسطيف لعدـ 1949وفي أكتوبر 
بف  قة بمنطقة القدس، فقاـ رئيس وزرائياتطابؽ القرارات الصادرة عنيا، خصوصا المتعم

لكامؿ في أف تكوف القدس ييودية غوريوف في نفس اليـو في لبرلماف عف حؽ الصييونية ا
 .(1)جزًءا ال يتجزأ مف دولتيـ

 م واإلستراتيجية الجديدة إلسرائيل.1967المطمب الثاني: حرب أكتوبر 
بلؿ ستة أياـ حيث ت في خت كذلؾ بحرب ستة أياـ ألنيا ِانتيـ وسمي1967حرب 

، الصييوني معظـ سبلح الطيراف المصري وىو في المطار قبؿ اإلقبلع دمرت فيما العدو
 احتؿ الجيش الصييوني في ىذه الحرب الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالف وسناء.

ـ عمى األمة 1967قامت الدولة الصييونية بعدواف في الخامس مف حزيراف يونيو 
حقيؽ حمميا الكبير، والمتمثؿ في العربية، وذلؾ خدمة لؤلىداؼ الصييونية الرامية إلى ت

إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف، أدى ىذا العدواف إلى احتبلؿ فمسطيف بأكمميا، بما 
 السورية وسيناء المصرية ففييا القدس وأجزاء مف أراضي الدوؿ العربية المجاورة ليا كالجوال

 المعاصر.نقطة تحّوؿ بتاريخيـ فكاف الخامس مف حيزراف بحؽ العرب 
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ـ شأنيا في ذلؾ شأف األراضي العربية األخرى إاّل 1967كانت القدس فريسة عدواف 
ا سياسيا آخر بشأف مدينة القدس، لكوف المدينة أعمى شأف نيجأف سمطات االحتبلؿ ِاتبعت 

 .(1)مف بقية المدف الفمسطينية األخرى
 لي:ويمكننا تحديد أىداؼ السياسة الصييونية بشأف المدينة كالتا

 يمنع تقسيميا مستقببل. شكؿالسيطرة عمى مدينة القدس وب -
ير طابعيا العربي لمدينة بشكؿ مطمؽ بغرض تغيإحكاـ القبضة الصييونية عمى ا -

 اإلسبلمي إلى طابع مختمؼ تماما يتمثؿ بطابع صييوني. 
 وأما ما يتعمؽ بقانوف الضـ فقد جاء فيو:

 ي عاصمة إسرائيؿ.القدس الموحدة ى -
والحكومة والمحكمة العميا إزالة ما تبقي مف  *مقر رئاسة الدولة والكنيست القدس ىي -

 حواجز كانت تفصؿ قسمي المدينة.
منيا  الضـند القياـ بعممية تعييف حدود ىناؾ عدة اعتبارات واجيت الّمجنة ع

يف الحدود بطريقة تجعؿ مف السيؿ السيطرة إستراتجية تتمثؿ بضـ األراضي، وتعياعتبارات 
بلء عمييا، اعتبارات ديمغرافية تتمثؿ في السيطرة عمى يمداخؿ المدينة الرئيسية واالستعمى 

 كبر مساحة مف األرض.  ا
مس عدة متضمنات تحمؿ في طياتيا ـ أف نميمكننا مف خبلؿ محتويات قانوف الضو 

 اني سياسية وعممية منيا: مع
في المكاف المبلئـ منذ ـ تعني إبطاؿ الحكـ العسكري أف المعني العممي لخطوات الض

 ـ.1967حرب 

                                                           
، 2010، عماف: دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، اإلسرائيميالقدس في الصراع العربي محمد عوض اليزايمية،  –(1)

 .116ص 
 عضو يتـ إنتخابو لمدة أربعة أعواـ. 120الكنيست ىي البرلماف اإلسرائيمي المكوف مف  -*
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ت القرارات السياسية الصييونية بشأف مدينة القدس وكانت وما تزاؿ، ما أف تبلحق
ـ أعمنت 1968تنتيي مف اإلعداد، لقرار آخر منتظرا مرحمة التنفيذ في  قرار حتى ينتيي

 الصييونية عف نيتيا إقامة عرض عسكري في القدس الشرقية.
عند  تقؼ الدائـ وباستمرار الزمف  الصييونية بشأف القدس مستمرة بشكؿاإلجراءات 

بما استولت عميو مف أراضي وعقارات عربية داخؿ وخارج البمدة القديمة،  تفيحد فيي لـ تك
 وبناء األحياء السكنية الييودية الجديدة بمثابة خطوات تمييدية لمشروع أكبر تمخضت جميًعا

ءات دمج القدس العربية بالقدس باإلعبلف عف مشروع القدس الكبرى، باإلضافة إلى إجرا
 (1)حتمتيا القوات الصييونية سابقا.التى ا

قصفت القوات السورية مف مرتفعات الجوالف مواقع إسرائيؿ في الجميؿ وبدأ جيش 
سورية، وبدأت التحرير الفمسطيني يغير عمى إسرائيؿ عبر الحدود األردنية والحدود ال

استعدادات ما بيف الدولتيف ولبناف في التخطيط لتحويؿ المياه عف نير األردف، وبذلؾ تحـر 
مددت إسرائيؿ بأف تحويؿ مياه النير   أو ر، و ي يحمميا إلييا النيإسرائيؿ مف تمفي المياه الت

بية يعتبر عمى أراضييا عبر الحدود أو وجود قوات غير أردنية في الضفة الغر غمؽ مضايؽ  
 عمبًل معاديا ليا وأنيا ستعمف الحرب. 

 طائرات 06ـ، وخسر السوريوف 1967 سبلح الجو اإلسرائيمي مواقع سورية في جـاى
 في المعركة الجوية فاستنجدت سوريا بمصر.   

جزيرة سيناء استولى عمى  يـو الخميس في تطيير شبورؽ الجيش اإلسرائيمي استغ
كمنيا لـ تشترؾ اشتراكا فعميا في ؤ لفت الجميؿ، شيخ، كانت المدافع السورية قد قص شـر

حماية شماؿ يونيو ىاجـ الجيش اإلسرائيمي المرتفعات ل 19القتاؿ البري، وفي يـو الجمعة 
الى القنطرة مستوليف   و سوريا في المستقبؿ ووصموا بعد يوميفإسرائيؿ مف أي ىجوـ تشن

كمية مف المعدات الحربية السورية وكاف طريؽ مفتوح أماـ  عمىالف و عمى مرتفعات الجو 
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الجيش اإلسرائيمي في دمشؽ عندما أعمنت سوريا قبوليا وقؼ إطبلؽ النار حيث فقدت 
 .(1)ألؼ مقاتؿ 20أياـ في حيف فقد العرب حوالي  6رجبًل في حرب  705إسرائيؿ 

مع االنتصار العسكري اإلسرائيمي، وما نتج عنو مف احتبلؿ  1967جاءت حرب  وقد
 (2)لبقية أراضي فمسطيف وخاصة مدينة القدس، إضافة إلى أرضي عربية أخرى.

نييار ىذا األمؿ إلى تدىور ـ ضاعت في المنطقة وأدى اسبلمف المؤكد أّف فرصة لم
إسرائيؿ احكاـ قبضتيا الحديدية عمى خطير في الوضع داخؿ األراضي المحتمة حيث أكممت 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وترافؽ مع اضطياد الشعب الفمسطيني، وقد أثرت عمميات شنت 
ضد مستوطنيف وعسكرييف ردود فعؿ عنيفة مف جانب السمطات والسكاف في إسرائيؿ غير 

ـ إليجاد 1967أف الرأي العاـ الدولي لـ يتحرؾ ساكنا وراحا اإلرىاب يحفر حرب حزيراف 
مثؿ ىذا االزدراء العنصري الطابع ضد العرب لدى الرأي العاـ الغربي، وقد ساىمت 

 (3)الخطابات النارية في اإلذاعات العربية في ذلؾ الحيف بإثارة ىذا الجو.
ـ عف نصر كبير لمجيش الصييوني نتيجة المواقؼ المؤيدة 1967لقد أسفرت حرب 

قد ليا مف قبؿ الدوؿ الكبرى وفي مقدمتيا الواليات المتحدة، وكانت السمطات الصييونية 
عمى الضفة الغربية والمدينة القديمة وقطاع غزة، وكانت الطمقات الجوية  سيطرت  تماما

 .(4)نيةالييودية فوؽ األراضي األرد

 

 

 
                                                           

 .140محمد صادؽ صبور، مرجع سابؽ، ص  –(1)
، بيروت: مركز الدراسات 4، طاألمريكية اتجاه الصراع العربي الصييونيالبعد الديني في السياسة يوسؼ الحسف،  –(2)
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 م وبداية المفاوضات العربية اإلسرائيمية.1973 المطمب الثالث: حرب أكتوبر
ف يالفترة التي سبقت ىذه الحرب ساد في إسرائيؿ وخاصة بأوساط القيادي في

والعسكرييف شعور قوي باألمف كاف مصدره المكاسب التي حققيا الجيش اإلسرائيمي في حرب 
اإلستراتيجي الجديد، ونتيجة ليذا الشعور باألمف والثقة المبالغ فييا أياـ ومعطيات العنؼ  6

ة بصورة دائمة لمدفاع عف جبيتي لـ تدرؾ الزعامة اإلسرائيمية ضرورة وضع قوت نظامي
 (1)سيناء والجوالف.

ـ اجتاز المصريوف يوـ 1973شنت مصر وسوريا حرب جديدة عمى إسرائيؿ في 
أقدس أياـ لدى الييود، حيث كانت الحكومة اإلسرائيمية قد تجاىمت ذلؾ بأنيا ىو  الغفراف و

اإلسرائيميوف بتدفؽ  ففوجئكانت مقتنعة بأسمحة إسرائيؿ تمثؿ ذراًعا كافيا في وجو أي مياجـ 
يرة مف القوات المصرية عبر قناة السويس دوف مقاومة والحاؿ أف الجيش المصري أعداء كب

بر قناة السويس محققا مى الرغـ مف تخمفو التكنولوجي، وعـ ع1973ىو الذي افتتح حرب 
بذلؾ إنجازا حقيقيا عمى الصعيد التقني والعسكري، كاف العديد يعتقد انو عاجز عف تحقيؽ 

 ذلؾ.
وىو النفط والحاؿ أّف األقطار  اوفي ىذه الحرب كاف العرب يممكوف سبلحا رىيب

ية السعودية لـ ترغب أف تقطع االمتدادات النفطية العربية المصدرة لمنفط وعمى رأسيا العرب
 .(2)عف البمداف العربية ألف ذلؾ قد يشّكؿ حالة حرب ليس ليا رغبة في مواجيتيا

ـ مرتبطة ارتباط 1973ىذا اإلطار نذىب إلى أف المقاطعة النفطية العربية عاـ  وفي
وثيؽ بالنفط والسياسة، وىو ما أثبتتو المقاطعة النفطية وىذا ما يوضح القوة االقتصادية 

 (3)العربية.

                                                           
 .151ص  ،1990، عماف: دار الجميؿ، 1، طالنظرية العسكرية اإلسرائيمية دفاع وىجـوأريابيؿ لفيتا،  –(1)
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تو تفاقًما ادز في حؿ الخبلؼ السوري المصري بؿ  ـ لـ تساعد1973إّف حرب أكتوبر 
ورة أكبر ييف عمى المصرييف لعدـ إفادتيـ بصالسور  عيد العسكري أوال: انحنىا عمى الصفعميً 

مف مكاسبيـ خبلؿ األياـ األولى لمحرب، ما أتاح لمجيش اإلسرائيمي أف يقؼ بسرعة 
االختراؽ السوري، كما لـ يسمح لمسورييف والمصرييف عمى قبوؿ المقترح بوقؼ إطبلؽ النار 

لعمميات العسكرية لمصمحة إسرائيؿ في حيف كاف ـ عندما تحولت ا1973في أكتوبر 
العراقية الصمود وفي شف ىجوـ  اإلمداداتمع وصوؿ  السوريوف يعتقدوف أنيـ يستطيعوف

ال  المصري عامؿ ضعؼمضاد عمى الصعيد المفاوضات ثانيا، اعتبر السورييف التسرع 
في شؽ  الحالة استخداموستطيع إسرائيؿ في ىذه لمصراع العربي اإلسرائيمي، وتيخدـ التسوية 

 الجبية الدبموماسية العربية.
فعمى ىذا المستوى كانت المخاوؼ السورية في محّميا إذ وقعت مصر وبشكؿ منفرد  

ـ اتفاقا عسكريا بفصؿ القوات مع إسرائيؿ زاد ذلؾ أف الرئيس السادات 1947يناير  18في 
 إتخاذ القرارات.كاف نادرا ليكّمؼ نفسو مشقة استشارة حميفو السوري قبؿ 

فقد تـ رفع الخطر النفطي العربي الذي كاف عمى كؿ حاؿ رمزيا أكثر منو فعميا 
بضغط مصري وحتى قبؿ التوصؿ إلى أي اتفاؽ عسكري لفصؿ القوات السورية اإلسرائيمية 

ـ بعد معارؾ ضاربة عمى قمـ جبؿ 1974مايو  31ويوقع االتفاؽ مف ىذا القبيؿ إلى في 
 (1)ا بدوف أف تحصؿ سوريا عمى مثمما حصمت عميو مصر.شـر الشيخ، وىذ

أثبتت حرب أكتوبر أف إسرائيؿ يمكف ىزيمتيا واستعادت ىذه الحرب لمعرب كرامتيـ 
ولكنيا لـ تؤدي في الحاؿ إلى السبلـ الشامؿ وعادؿ لجميع األطراؼ بعد أربعة سنوات 

السياسييف والوسطاء، وفي فشمت فييا كؿ محاوالت الصمح التي بذليا كيسنجر وغيره مف 
بذىابو إلى القدس واضطر  ر سادات كؿ ىذا الضباب، فجاء ـ قطع أنو 1978نوفمبر  11

 بيجيف إلى استقباليـ.
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كانت إسرائيؿ تنتظر مفاوضات وجو لوجو مع العرب لبلعتراؼ بيا وقد حققت زيارة 
التدخؿ الشخصي  السادات أمانييا، كانت المفاوضات التالية صعبة وطويمة واحتاجت إلى
ـ 1978سبتمبر  06لكارتر، تقابؿ الثبلثة "بيجيف وكارتر وسادات" في كامب دافيد يـو 

سبتمبر، احتاجت األمور لممزيد مف المباحثات  17ووقعوا وثيقة في البيت األبيض يـو 
قبؿ توقيع معاىدة السبلـ النيائية في حديقة البيت األبيض  كارتر شخصياواستدعى تدخؿ 

ـ، قضت الشروط عمى االتفاؽ باحتفاظ بمستعمرة إسرائيمية في شماؿ 1979مارس  27في 
بقرب مف الحدود ولكنو فشؿ، واستمرت المباحثات عمى ممكية منتجع، وقررت لجنة التحكيـ 

ـ وتعرضت معاىدة السبلـ إلى 1977في النياية وضعو تحت سيادة مصر في نياية عاـ 
ولكف السبلـ مع إسرائيؿ استقر في النياية. دفع سادات ضغط عنيؼ أثناء الحرب المبنانية 

ـ بوساطة عسكرييف في جيشو 1981حياتو ثمف لمعاىدة السبلـ مع إسرائيؿ، فقد أغتيؿ عاـ 
 (1)الذيف اتيموه بخيانة مصر واإلسبلـ.

                                                           
 .145 -144محمد صادؽ الصبور، مرجع سابؽ، ص ص  –(1)
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 المبحث األول: تأثيرات الربيع العربي عمى إسرائيل.
 المطمب األول: التأثيرات عمى إسرائيل داخمًيا.

طويمة مف عدـ االستقرار اعتبر الربيع العربي تيديًدا ألمنيا القومي وبداية مرحمة 
وتوسيع رقعة المد اإلسبلمي، وتعكس سياسة إسرائيؿ الرسمية تجاه الربيع ىذه المخاوؼ، إذ 
تزعـ رئيس الحكومة "بنياميف نتانياىو" الخط الرسمي في شأف األحداث فرسـ صورة سمبية 

 تشدد عمى األخطار والتيديدات الكامنة في ىذه العممية.
عربية "بنياميف نتانياىو"ىواجس شتى إلسرائيؿ، فبقدر ما أثمج لقد طوت الثروات ال

صدرىا ذلؾ النزيؼ المتواصؿ في قوة الدوؿ العربية نتيجة األغراض السمبية لتؾ الثورات 
استبدت بإسرائيؿ نتيجة احتماالت تفشي الفوضى في تمؾ البمداف بما يميد السبيؿ لتغمغؿ 

السيطرة عمى بعض األسمحة المتطورة مف الصواريخ تنظيـ "القاعدة" في ربوعيا ويمكنو مف 
والرؤوس الكيماوية والبيولوجية، ولقد استندت المخاوؼ اإلسرائيمية مف الربيع العربي إلى 

 (1) األسباب اآلتية.

اقتصاديا:ِانعكست األوضاع الخارجية في الدوؿ العربية عمى إسرائيؿ التي بدأت تعاني  -
لريع العربي بتظاىراتو واحتجاجاتو وصمت إلى بدء ما مف وضع داخمي صعب، فتأثير ا

المشاركوف فييا بتعديؿ أوضاعيـ االجتماعية يطمؽ عميو ثورة الخياـ اإلسرائيمية والتي طالب 
 والمعيشة.

إسرائيؿ مف أف يقضي صعود نخب عربية منتخبة ديمقراطيا إلى السمطة إلى  تتخوؼ -
تغيير قواعد إدارة الصراع العربي اإلسرائيمي عمى غير ىوى اإلسرائيمييف، عبر تفويض قدرة 

 تؿ أبيب عمى مواصمة فرض تصوراتيا الخاصة بالسبلـ عمى العرب، إذ أّف إسرائيؿ 
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نياء الصراعتشعر اليوـ أكثر مف أي وقت مضى   .(1)بأنيا أضاعت فرصة ثمينة لتسوية وا 
الثورات العربية وما أدت مف حالة عدـ استقرار ومستقبؿ مفتوح عمى كؿ االحتماالت  -

 حيث ظير ىذا جمًيا في أكبر وأوسع عمميات االستيطاف والتيويد.
دولة  أما في حالة نجاح الثورات العربية، فتخشى إسرائيؿ مف أف ييدد السبيؿ لبناء

عربية أكثر ديمقراطية وقوة استقرار، وأشد ميبل إلى التخمي عف التبعية لواشنطف وتنويع 
 عبلقاتيا بالقوى التقميدية في المنطقة لغير مصمحة إسرائيؿ.

يعتقد خبراء إسرائيميوف أف دمقرطة الدوؿ العربية تشّكؿ تيديًدا حقيقا لببلدىـ، فإلى 
 ف استثمار إدعاءاتيا بأنيا الديمقراطية الوحيدة فيجانب نجاحيا في حرماف إسرائيؿ م

في صنع القرار السياسي عند تغيير جوىري في العربي  عر المنطقة قد يسفر تعاظـ دور الشا
  استراتيجياتيا.

في ىذه األجواء تدرؾ إسرائيؿ أكثر مف غيرىا حراجة الموقؼ، فالربيع اإلسبلمي 
أمريكية مؤثرة في القرار الرسمي تنصح بسياسة يطوقيا، وىي تتابع كيؼ أف مراكز أبحاث 

استيعابية لئلسبلمييف، لكف مجمس األمف القومي اإلسرائيمي أوصى في خاتـ اجتماعاتو 
األخيرة بتركيز الجيود مع إدارة الرئيس األمريكي لمتخفيؼ مف سذاجة الموقؼ األمريكي تجاه 

ة لخطورة الموقؼ، الشؾ في أنو عمى صعود الظاىرة اإلسبلمية وكذلؾ بتنبيو الدوؿ األوروبي
إسرائيؿ أف تقمؽ، بأف مف الصعب تخّيؿ الشارع المصري ىادًئا لو قّرر جيشيا اجتياح غزة 

 ـ.2009وارتكاب مجازر كما فعؿ عاـ 
لف يقؼ إخواف مصر متفرجيف عمى رفقائيـ في حماس يقتموف تحت السقؼ 

األنفاؽ كما فعؿ مبارؾ بؿ سنكوف أماـ مشيد اإلسرائيمي، وىـ بالتأكيد لف يقفموا المعابر أو 
 (2)آخر مختمؼ تماما.

                                                           
 المرجع نفسو.-(1)
، لبناف: مركز دراسات الوحدة 1، طسبلميوف بيف الثورة والدولة، إشكالية النموذج وبناء الخطابعبد الغمي عماد، اإل –(2)

 .125، ص 2013 العربية،
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ولت األحبلـ التي عّبر عنيا  تصبح أكثر عزلة مف أي وقت مضى لذا إسرائيؿ سوؼ
والعمـو والنقؿ والتجارة في الشرؽ  يةت"شمعوف بيرس" في أف تكوف إسرائيؿ محور لبي التح

البقاء عمى المستوطنات في الضفة الغربية األوسط، وتشعر إسرائيؿ بالقمؽ بشأف كيفية ا
 (1)وكيفية منع إندالع انتفاضة فمسطينية أخرى.

 نتيجة الربيع العربي:  اإلستراتيجيةتواجو إسرائيؿ العديد مف العواقب 
تأثير زيادة اإلنفاؽ األمني وذلؾ مف خبلؿ تعاظـ مستويات اإلنفاؽ األمني والذي سيؤدي  -

اقتصاديا التي مف شأنيا لجوء حكومة إسرائيؿ إلى فرض ضرائب إلى انتياج سياسة تقشؼ 
 جديدة.

زيادة خطر إيراف الذري كتيديد استراتيجي يمس الكياف الصييوني لوجوده ودوره في  -
 المنطقة.

تنامي قوة المقاومة في كؿ مف غزة ولبناف )حماس وحزب اهلل( كتيديد اإلستراتيجي القائـ  -
 رض مع مصالح إسرائيؿ.ويخمؽ بيئة إقميمية تتعا

ِازدياد الضغوط المالية عمى إسرائيؿ لمرضوخ لتسوية مع الفمسطينييف والعرب وذلؾ في  -
ظؿ وجود أنظمة عربية أقؿ ضغوطا لمغرب بفعؿ تنامي وزف الشارع العربي في القرار 

 السياسي.
بشكؿ الفت في فتح الربيع العربي أفاؽ واسعة لمقوى اإلسبلمية لممنطقة، فقد فاز بعضيا  -

االنتخابات التشريعية التي أعقبت الثورات العربية وىي المرشحة بأف تحكـ المنطقة العربية 
 في المرحمة المقبمة، وبرامج ىذه القوى معادية إلسرائيؿ.

 * أما عف استفادة إسرائيؿ مف الثورات العربية: 
ثر استقرارا في المنطقة وأنيا إعادة ترويج نفسيا في المجتمع الدولي عمى أنيا الدولة األك -

ال تزاؿ تمثؿ الحميؼ الموثوؽ لمواليات المتحدة األمريكية ولمغرب في المنطقة حيث ستشكؿ 
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إسرائيؿ في المستقبؿ المكاف الوحيد في المنطقة التي تستطيع طائرات الواليات المتحدة 
اليات المتحدة االعتماد األمريكية اليبوط واإلقبلع منو، والموانئ البحرية التي تستطيع الو 

 عمييا في عممياتيا ضمف حوض البحر األبيض المتوسط.
استمرار عطؼ الواليات المتحدة األمريكية والغرب معيا، باعتبارىا ال تزاؿ معارضة  -

 لمتيديد مف الدوؿ المجاورة ليا.
الصراع  إعادة تأكيد عمى مصداقية إدعاءاتيا بأف عدـ االستقرار في المنطقة ال ينبع مف -

العربي بقدر ما ينبع مف المشاكؿ العربية التي تعاني منيا الدوؿ العربية مف تناقضات طبقية 
 بيف الفقير والغني.

انشغاؿ البمداف العربية بترميـ أوضاعيـ الداخمية وخاصة مصر وسوريا ما يبعد عنيا  -
 (1)ة واالقتصادية.تيديداتيا ويعطي الفرصة إلسرائيؿ لتعزيز قدراتيا العسكرية والسياسي

 .المطمب الثاني: تأثير الربيع العربي عمى العالقات العربية اإلسرائيمية
ويرتكز عمى تحميؿ التغييرات في البمداف الربيع العربي وخاصة في كؿ مف مصر 
وتونس وسوريا، فمف الطبيعي أف ينظر القادة اإلسرائيمييف إلى ما يحدث في بمداف الربيع 

نجاح الثورة في تونس، ويتحوؿ ىذا القمؽ إلى خوؼ بعد نجاح الثورة في العربي خاصة بعد 
مصر. ويعود ذلؾ بإدراكيـ بتغيير في وزف الشارع العربي في صناعة قرار األنظمة العربية 
الجديدة وترافؽ ىذا الخوؼ والقمؽ بعد تخمي الواليات المتحدة األمريكية والغرب عف حمفائيـ 

ف بف عمي، ما يجعؿ الحكاـ الجدد أكثر استجابة لتطمعات شعوبو حسني مبارؾ وزيف العبيدي
يقوؿ المؤرخ اإلسرائيمي "توـ سيفف" أف سبلـ إسرائيؿ كاف مع أشخاص الحكاـ وليس 

 الشعوب.
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فقد أصبح الشعب المصري بعد إسقاط حسني مبارؾ يشكؿ مصدر قمؽ إلسرائيؿ 
سرائيؿ عقب ثورة حيث ىناؾ العب جديد ظير عمى ساحة العبلقات بيف مصر  يناير  25وا 

 وأصبح ليذا البلعب دور محوري وميـ في تمؾ العبلقات وىو الشعب المصري.
ومف جانب تونس فقد أدرؾ التونسيوف ومف خبلؿ شيادات مناضميو الذيف خرجوا مف 
السجوف وما تعرضوا إليو مف تعذيب وحشي، إف طغياف الحكاـ ليس أقؿ شراسة مف إسرائيؿ 

إسقاط أنظمة االستبداد أعطت ليـ األمؿ بقدرة اإلنساف العربي عمى ىزيمة  فقدرتيـ عمى
 إسرائيؿ.

فقد تقاربت مواقؼ مرشحيف الثورة المصرية مف اتفاقية  ما يتعمق باتفاقية "كامد دافيد": -
بإسرائيؿ كدولة  "كامد دافيد" حيث عّبر مجمؿ تصريحات عبد المنعـ أبو الفتوح مف اعترافو

تفاقيات الموقعة معيا، وأف رؤيتو تنحصر بمطالبة البرلماف المنتخب لمراجعة ممتزمة باال
المعاىدة كؿ خمس سنوات طبقا لبنود االتفاقية والمرشح "محمد مرسي" تبنى اإللتزاـ باتفاقية 
سرائيؿ واتفؽ بيف عبد المنعـ أبو الفتوح  السبلـ إذا ما حققت السبلـ الفعمي بيف مصر وا 

اف لمراجعتيا، أما المرشح حمديف فقد تبنى عرض االتفاقية عمى الشعب بعرضيا عمى البرلم
 (1) لئلستفتاء عمى أف يكوف حكـ الشعب نافذا في قبوؿ أو رفض االتفاقية مع إسرائيؿ.

ويتفؽ وزير الدفاع اإلسرائيمي مع الذيف يروف أف التحوالت السياسية في مصر ستشكؿ 
"كامد دافيد"، وال يستبعد رئيس معيد أبحاث األمف القومي  تيديدا حقيقيا عمى إتفاقية

اإلسرائيمي تخمي مصر عمى إتفاقية "كامد دافيد" مستندا مف نتائج استطبلع الرأي العاـ الذي 
بالمئة يروف وجوب  36بالمئة مف المصرييف يروف إلغاء معادة "كامد دافيد" و 54أظير 

 الحفاظ عمييا.

                                                           
، مذكرة مكممة لمحصوؿ عمى ر الوظيفي لدولة إسرائيؿأثر الحراؾ العربي عمى الدو  وضاح مصطفى حسف األسمر، –(1)

، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح في نابمس، فمسطيف، السياسيةشيادة الماجستير في التخطيط والتنمية االقتصادية 
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تولى مناصب قيادية ويعمؿ حاليا في جامعة تؿ أبيب حيث يرى أف ويتفؽ "داف إردار" الذي 
غياب نظاـ مبارؾ سيجشع التعبير لممصرييف ضد إسرائيؿ ويتوقع تحالؼ بيف اإلسبلمييف 
والجيش سوؼ يعجؿ بإنياء اتفاقية "كامد دافيد" فمصدر تيديد األوؿ لمصر ىو إسرائيؿ عف 

د تدفؽ مياه النيؿ مما يؤثر عمى األمف المائي قضية األمف القومي تميو المخاطر التي تيد
 لمصر.

وقد اتخذت القوى واألحزاب السياسية واالئتبلفات السورية في مصر مواقؼ غاضبة مف 
العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، مؤكدة عمى صوابية قرار الرئيس مرسي بسحب السفير 

 إال بموقؼ عربي شديد. المصري مف إسرائيؿ مؤكدة بأف إسرائيؿ لف تتراجع عف عدوانيا
إف السياسة المصرية بدأت تصبح أكثر تشدًدا تجاه إسرائيؿ، فالمسؤولوف المصريوف  -

 -تحدثوا عف إعادة النظر في العديد مف بنود معاىدة السبلـ، وفي اتفاقية الغاز المصرية
عد حادث اإلسرائيمية، كما اجتاح المتظاىروف المصريوف السفارة اإلسرائيمية في القاىرة ب

أطمؽ خبللو الجنود اإلسرائيميوف وقتموا عددا مف رجاؿ الشرطة المصرية، وىكذا وفي حيف 
أف مصر بقيت في حالة سبلـ مع إسرائيؿ، إال أنو لـ يعد في وسع إسرائيؿ الرىاف عمى 
التحالؼ أو الصداقة مع مصر، وعمى أي حاؿ عمدت مصر بالفعؿ إلى رفع الحصار جزئيا 

واحتضنت محادثات ناجحة بيف حماس وفتح، عبلوة عمى ذلؾ لـ يعد في عف قطاع غزة، 
مقدور إسرائيؿ التكيف برد الفعؿ المصري إذ ما قامت ىي بشف حرب جديدة عمى غزة            

مييف بدأوا التفكير بإعادة والواقع أف المخططيف العسكرييف اإلسرائيأو الضفة الغربية، أو لبناف 
 (1)ري إلى أجندتيـ التخطيط العسكإدخاؿ 
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إسرائيمي عمى طوؿ الحدود  -فيما يتعمؽ باالحتماؿ البعيد المتعمؽ بنشوب نزاع مسمح مصري

الجنوبية مثؿ ىذا التخطيط قد يستنزؼ ويعيد الموارد بعد ثبلثة عقود كاف يتركز فييا نشر 
وحزب اهلل عمى القوات عمى إدارة ِاحتبلؿ الضفة الغربية وغزة، ومواجية تيديدات سورية 

 الحدود الشمالية.
اإلسرائيمي فقد  -إّف استبداؿ نظاـ األسد قد يدخؿ أيضا ديناميكيات جديدة لمصراع العربي -

يرغب نظاـ سوري بقيادة سنّية في استئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ إلستعادة مرتفعات 
ضعاؼ حزب اهلل، الجوالف، وفي الوقت نفسو قد يرغب مثؿ ىذا النظاـ في إيجاد وسيمة إل

حميؼ إيراف المرجح بالسبلح في خاصرة سورية، وقد تكوف ىناؾ فرصة أكبر بنجاح 
سرائيؿ التي تعثرت دائما بسبب عبلقات سوريا مع إيراف وحزب  محادثات السبلـ بيف سوريا وا 
سرائيؿ أف يشكؿ ضغطا كبيرا عمى  اهلل ومف شأف تحقيؽ اختراؽ في المحادثات بيف سوريا وا 

ف لئلنظاـ إلى محادثات السبلـ وسيضع حزب اهلل في موقؼ صعب لمغاية، رّبما يغير لبنا
مثؿ ىذا التغيير أيضا ديناميكيات وأجواء العبلقات العربية اإلسرائيمية بصفة عامة، ويسمح 
بإحراز تقدـ حقيقي في المحادثات اإلسرائيمية الفمسطينية، والنظر بجدية في خطة السبلـ 

 ـ.2002قترحت في عاـ العربية التي ا
وفي سيناريو آخر فإف سقوط األسد يكمف أف يييئ الظروؼ في نشوب حرب جديدة بيف 
إسرائيؿ وحزب اهلل، فإذا كانت إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية عمى يقيف مف أنو ال 

 ـ، فإفّ 2006يمكف لحزب اهلل أف يعاود التجويد باألسمحة عبر سوريا، كما فعؿ بعد حرب 
 (1)ذلؾ قد يعزز منطؽ شف حرب إسرائيمية جديدة ضد حزب اهلل، وعمى الرغـ مف أّف إسرائيؿ

وحزب اهلل قد حقؽ ردًعا محمًيا متبادال، فإّف عامؿ البرنامج النووي اإليراني يزعزع ىذا 
ذا كانت إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية تفكراف جديا في توجيو ضربة إلى  التوازف، وا 
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إيراف، فقد تشعر إسرائيؿ بأنيا مجبرة عمى مواجية حزب اهلل عمى نحو وقائي بدعـ أو تنسيؽ 
 مع الواليات المتحدة األمريكية.

حيث اختمؼ الموقؼ الرسمي التونسي ما بعد الثورة عف موقؼ النظاـ الموقف التونسي: 
وفد كبير ضـ وزراء السابؽ، فقد دعا وزير الخارجية التونسي الذي زار قطاع غزة عمى رأس 

إعبلمييف أثناء العدواف إلى موقؼ عربي موحد ومساند لرفع الحصار ووقؼ العدواف عمى 
غزة، كما أصدر األميف العاـ لئلتحاد العاـ التونسي لمشغؿ حسيف العباسي بيانا أداف العدواف 

ات معيا اإلسرائيمي عمى غزة، وأكد البيات عمى تجريـ التطبيع مع إسرائيؿ أو قياـ عبلق
 ودعـ خيار المقاومة معيا.

ومف التداعيات السياسية عمى إسرائيؿ جراء سقوط األنظمة العربية تابعت القيادة السياسية 
واألمنية اإلسرائيمية باىتماـ كبير بما يجري في تونس مف خبلؿ تقارير أجيزتيا األمنية 
وٍاتصاالتيا بالييود التونسييف والمسؤوليف اإلسرائيمييف في تونس، عّبر "بنياميف نتنياىو" 

وزراء إسرائيؿ غداة نجاح الثورة التونسية وقرار زيف العابديف بف عمي في جمسة  رئيس
ـ بقولو أّف الثورة التونسية تعكر اإلستقرار في 16/01/2011الحكومة اإلسرائيمية في 

المنطقة، فقد أعربت مصادر إسرائيمية مف حشيتيا مف قطع تونس عبلقاتيا غير الرسمية مع 
 (1)إسرائيؿ.

الشمولية ات الجديدة، بتعبيرىا السممي والمدني وتحررىا مف األنظمة إّف الثور 
واإليديولوجية الدينية العنصرية لف تعد لحروب جديدة مآليا الدمار المتبادؿ، وىذا ما يأمؿ 
لبلنتقاؿ بالمجتمعات العربية إلى طور جديد، بحيث تصبح خبلقة مزدىرة مشاركة في 

ذا ما قدر ليا أ ف تحقؽ مثؿ ىذه اإلنجازات سوؼ تتحسف صور العرب صناعة الحضارة وا 
في العالـ، بصفتيـ أصحاب نماذج ناجحة في الديمقراطية أو التنمية أو المعرفة، األمر الذي 
يكسر احتكار إسرائيؿ لتأييد الغرب والعالـ بصفتيا الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط حكومات 
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عقؿ اإلسرائيمي لكي يحممو عمى التخمي عف ِاستبدادية بؿ إف ذلؾ سوؼ يقضي إلى خرؽ ال
منطقة العنصري االستيطاني العسكري، لمبحث عف سبلـ مع العرب يقوـ عمى اإلعتراؼ 

 (1)بدولة فمسطينية مستقمة.
وىكذا فإف المعادلة تتغير وربما تنقمب فيما يخص موازيف القوى مع إسرائيؿ، بقدر ما 

وتستثمر إمكاناتيا بتحوؿ إلى مجتمعات منتجة غنية تستعيد المجتمعات العربية مبادرتيا 
 .(2)قوية ديمقراطية

في نياية األمر ليست الخبلفات بيف إسرائيؿ والعرب مسمميف ومسيحييف خبلفات 
دينية، حيث في كبل الطرفيف يوجد مناصروف لمسبلـ ودعاة لمواصمة النزاع، يتعمؽ األمر 

ف مبدأ األرض مقابؿ السبلـ يبّيف بوضوح أّف إذف بخيارات سياسية وليس بعزيمة دينية، إ
قميمي.  (3)السبلـ ممكف عمى قاعدة تفاىـ سياسي وا 
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 .تأثيرات الربيع العربي عمى فمسطينالمبحث الثاني: 
 : التأثيرات الداخمية عمى فمسطينالمطمب األول: 

القضية الفمسطينية منعطؼ جديد بعد اندالع ما يعرؼ بربيع العربي بدءا مف الثورة  دخمت

التونسية ثـ الثورة الميبية، اليمف، سوريا و عكست تمؾ الثورات عمى كافة ممفات النضاؿ 

 الفمسطيني الكاممة.

ؿ إف القضية الفمسطينية دفعت ثمف باىر جراء اندالع الربع العربي مف مظاىره أف العام

الذاتي الفمسطيني بات أضعؼ في الموجيات االحتبلؿ و الييمنة األمريكية، و لـ يعود قادرا 

عمى حسـ القضايا الداخمية و الوطنية، مثؿ إنياء االنقساـ، كما أف الزخـ الجماىيري و 
الدعـ الشعبي العربي تراجع في اتجاه القضية الفمسطينية نظرا لبلنشغاؿ الرأي العاـ بنمنمة 1

احاتو كما أف القضية باتت أبعد ما يكوف في أجندة القومية العربية و كذا الحاؿ بالنسبة جر 

لؤلجندة اإلعبلمية العربية و ليس أدؿ عمى ذلؾ مف مقارنة الحشد و المناصرة لمقضية 

و االنتفاضة القدس المسمحة خاليا في  2000الفمسطينية بيف انتفاضات األقصى العاـ 

 األراضي المقدسة.

حيح أف الثورات العربية إباف انطبلقاتيا أثرت إيجابا عمى القضية لكف تحوؿ إلى السمب ص

بعد انحرافيا عمى مسارىا بالفعؿ بارتدادات الثورية التي أدت إلى إقصاء القيادات المناصرة 
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لمقضية الفمسطينية فدفع الفمسطينيوف ضريبة مضافة فوؽ الضرائب التقميدية األخرى و ال 

ة الزخـ العربي إتجاه فمسطيف إال بقدرة تمؾ الشعوب عمى استعادة زمـ األمور  مرة مؿ بعودا

 أخرى. 

وؿ العبلقة بيف القضية الفمسطينية و الثورات العربية فاالثنتيف تبادلتا التأثير فاألولى حو 

استطاعت أف تميـ و تحفز الثوار العرب و تمدىـ ببعض أدوات و شعارات و الزخـ الثوري 

طاعت الثانية أف تميـ الشباب الفمسطيني بتظاىرات ضد االنقساـ الفمسطيني، غير أف و است

 1ذلؾ التأثير لـ يستمر طويبل نظرا الختبلؼ التجربتيف

إف اتفاقية كامب دافيد كانت منعطؼ خطير في تاريخ القضية الفمسطينية ألنيا أنيت خالة 

قدرة مصر عمى الدعـ العسكري  الخرب بيف أكبر دولة عربية و اسرئمية بما يعني أف

معدومة، كما أف يدىا السياسي أصبح مغمولة و عمى الرغـ أف مصر حافظت عمى ثوابت 

القضية في المحافؿ الدولية و العبلقات الثنائية إلى أف القضية تأثرت بما جرى حتى قاطعت 

دوؿ العربية مف الدوؿ العربية مصر ديبموماسيا لعقد كامؿ مف الزمف، كما انتقؿ مقر جامعة 

القاىرة إلى تونس فمـ يكوف ىنالؾ مفر مف الذىاب إلى كامب دافيد، حيث كانت األوضاع 

 2االقتصادية في مصر متدنية لمغاية فضبل عف تطير خدمات الصحية و تراجع الصحة.
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إف القضية الفمسطينية دفعت مرة أخرى فاتورة عالية ألحداث الربيع العربي و إف كاف  

مؿ مف أىمية تمؾ األحداث و قيمتيا التاريخية و دورىا في تغيير األوضاع المترىمة ذلؾ ال يق

و الفاسدة و المستبدة في بعض األقطار العربية لكف الصخب الذي اقترف بيا و الضجيج 

الذي نجـ عنيا شكؿ حاجزا قوي بيف مكانتيا و القضية الفمسطينية فقد توارت أخبار القضية 

ماـ الزخـ المتدفؽ مف أصدار الثورة الربيع العربي التس بدأت تحتؿ و أولوية أحداثيا أ

 الصفحات األولى في الصحؼ و تتصدر نشرات األخبار ألنيا مؤلت الدنيا و شغمت الناس.

إف تمؾ الثورات مسؤولة جزئيا عف بعض الجمود التي أصاب القضية و ووصؿ بيا إلى 

تراجعت عمى أجندة دوؿ  الثورات العربية العرب األولى .(1)ما وصمت إليو بؿ أف قضية 

ذاتيا فقد احتمت اليموـ الداخمية موقع األولويات الجديدة في مقدمتيا دوؿ الربيع العربي التي 

 ال تزاؿ تتحدث و لو نظريا عف القضية و شرعية الحقوؽ و مشروعية الكفاح المسمح.

وات األولى بعد الثورات و لقد تدىورت األوضاع في الدوؿ العربية بشكؿ ممحوظ في السن

لـ تعد الحكومات مييأة لممضي باىتمامات القديمة و الثبيتة و نذكر منيا أنت الشعارات 

ثورات الربيع العربي كانت كميا ذات طابع داخمي  تدور حوؿ الفساد و االستبداد و البطالة 

السطح مف  و غياب العدالة االجتماعية و سحؽ الفقراء لمصمحة طبقة جديدة تطفو عمى

دوف مبرر و نكتشؼ خمو تمؾ الشعارات مف الشأف الخارجي و الدور القومي خصوصا ما 

 يتعمؽ في القضية الفمسطينية.
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إنما أصاب المشرؼ العربي جعؿ فمسطيف في موقؼ أصعب فالعراؽ خرج مف الساحة 

عف  مبكرا بسبب الغزو األمريكي أما سوريا كانت يمكف أف تأوي البلجئيف أصبحت تبحث

مأوى فضبل عف غياب االستقرار في لبناف و األردف و مصر التي لـ تصؿ إلى نقطة 

، أما ليبيا فتتحوؿ إلى مستودع سبلح و خيرة، أما 2011االستقرار منذ الثورة مع مطمع عاـ 

 1اليمف تحوؿ إلى مسرح  لمقتاؿ بيف الفرس و العرب

الفمسطينية جزء مف حركة المقاومة العربية تعتبر المقاومة : تراجع المقاومة الفمسطينية_

تيا الفكرية، إاّل أنيا بدأت تتراجع لعدة امع األخذ بعيف االعتبار اختبلؼ مكوناتيا ومنطق

 أسباب وىي:

 خسارة حضنتيا العربية بسبب انشغاؿ الدوؿ العربية بأوضاعيا وأزماتيا الداخمية. -
ية عمى جميع األصعدة ومف ضمنيا انقساـ الفمسطيني الداخمي وما تركو مف أثار سمب -

 المقاومة بمختمؼ أشكاليا.
األزمة في مصر بعد عزؿ الرئيس محمد مرسي وتصنيؼ حركة االخواف المسمميف  -

حركة إرىابية ومطالبة حركة حماس باالنفصاؿ عنيا وتيددييا باعتبارىا حركة إرىابية 
 2يجب اشتداد الحصار عمييا.

 

                                                           
 

 0ص   .  5400.  522ع    القضٌة الفلسطنٌة  و الربٌع العربً.    عماد  البشتاوي.(1)

 

 
، )تشريف األوؿ 18تنوير، ع طمقة، عبلمة فارقة في أىداؼ المشروع "الربيع العربي"صالح بدروشي،  –(2)

 09(،ص.2014
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 العالقات الفمسطينية العربية التأثيرات عمىالمطمب الثاني: 
 العالقات الفمسطينية السورية: -1

حدث التقارب بيف النظاـ السوري والسمطة الفمسطينية وسمح لوفود مف منطقة التحرير 
الفمسطينية وحركة حماس عمى وجو الخصوص بزيارة دمشؽ لمحاولة إلجراء الترتيبات 

ليارموؾ" وحماية البلجئيف الفمسطينييف وكانت لتحييد المخيمات الفمسطينية، وال سيما مخيـ "أ
ـ 2013ىذه الزيارة تضـ بعض أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح في تشريف األوؿ عاـ 

ـ قطعت العبلقات بيف حركة حماس وسوريا وغمقت 2012عمما أنو في تشريف الماضي 
وريا تمثمت في إشداد مكاتبيا وغادرت قيادتيا دمشؽ، أما بالنسبة ألوضاع الفمسطينييف في س
فمسطيني بسب  100المعارؾ داخؿ المخيمات الفمسطينية "أليارموؾ" واستشياد أكثر مف 

بالمئة مف مجمؿ عدد البلجئيف في سوريا حيث  15المجاعة خبلؿ األزمة السورية ونزح 
 .(1)توجيوا أغمبيتيـ نحو لبناف أو نحو أوروبا عبر اليجرة الغير شرعية أو اليجرة الشرعية

 العالقات المصرية الفمسطينية: -2
لـ تنقط العبلقات الفمسطينية الرسمية مع الحكومات المصرية المتعاقبة بعد رحيؿ 
ف شاىدة العبلقات بروًدا إباف حكومة ىشاـ قنديؿ، فقد قامت المخابرات  حسيف مبارؾ وا 

سرى مع إسرائيؿ المصرية بقيادة مراد موافي بمعب الدور الوسيط في إبراـ صفقة تبادؿ األ
ـ. أما األوضاع 2012وكذلؾ إبراـ اتفاؽ وقت إطبلؽ النار بعد حرب عمى غزة عاـ 

الفمسطينية في مصر بدأت حممة التحريض ضد الفمسطينييف المقيميف في مصر                    
أو المتواجديف في قطاع غزة مف قبؿ وسائؿ اإلعبلف وأجيزة األمف المصري قبيؿ تنحي 

مبارؾ، حيث وجو مدير المحاضرات العامة آنذاؾ عمر سميماف في شيادتو عمى حسني 
األحداث واالتيامات لحركة حماس وجناحيا العسكرية في المشاركة في إثارة الفوضى 
واقتحاـ السجوف المصرية إلطبلؽ صراح عناصرىا في فترة الرئيس المعزوؿ محمد مرسي. 

                                                           
 01المرجع نفسو، ص  –(1)
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المقيميف في سيناء السيما ضباط األمف الوقائي  استمرت االتيامات الموجية لمفمسطينييف
 ـ، بإثارة الفوضى في سيناء إلضعاؼ الحكـ فييا.2007الفاريف مف قطاع غزة مف حزيراف 

 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية: -3
انطبلقا مف تراجع اىتماـ العرب الرسمي بالقضية الفمسطينية اختبلؿ ميزاف القوة في 

ائيؿ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ وخروج حزب اهلل مف المعادلة بعد انغماسو المنطقة لصالح إسر 
في حرب في سوريا واستمرار انقساـ الفمسطيني لـ تعد أ دولة عربية قادرة عمى تيديد إسرائيؿ 
خاصة مصر وسوريا والعراؽ، وىذا الضعؼ العربي رسميا وشعبيا يسمح إلسرائيؿ باالنفراد 

إلى الحد األقصى مف حيث مواصمة االستيطاف واإلعبلف بفمسطيف ورفع سقؼ مطالبيا 
الرسمي عف رغبتيا باالحتفاظ بغور األردف كحد فاصؿ بينيا وبيف األردف واشتداد حممتيا 
لتيويد القدس ومقدساتيا، كما استغمت حالة عدـ االستقرار في الدوؿ العربية مف أجؿ تسويؽ 

تزيد مف قوتيا في المنطقة واستغمت الواليات مخاوفيا األمنية وحاجتيا إلى ضمانات عسكرية 
المتحدة األمريكية الفرصة أيضا لتقديـ مقترحات تمبي مطالب إسرائيؿ األمنية في غور 
يرانية  األردف، واالعتراؼ بييودية دولة إسرائيؿ وتقاسـ القدس الشرقية بمشاركة السعودية وا 

إلى إسرائيؿ بمقابؿ تبادؿ أراضي في  وأمريكية باإلضافة إلى ضـ الكتؿ االستيطانية الكبرى
ـ 2000مناطؽ أخرى، وحؿ مشكمة البلجئيف عمى أساس مقترحات الرئيس كمينتوف عاـ 

 .(1)وربط قطاع غزة بالضفة الغربية

 تأثير ليبيا عمى فمسطين: -5
إف حضور "برنرد ىانري" في كؿ تفاصيؿ المشيد كعّراب لمثورة الميبية كاف عمنيا، بؿ 

الصفوؼ األمنية يود الثوار الناتو ليس لجماؿ عيوف الميبييف بؿ لخدمة إسرائيؿ شيدناه في 
 !!التي أعشقيا

                                                           
 .01المرجع نفسو، ص  –(1)
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كما أعمف أّف ليبيا "المحررة" ستقيـ عبلقات طبيعية مع الكياف الصييوني وأعمف 
إخواف ليبيا عف ترحيبيـ بعودة ييود ليبيا وقاموا بيدـ تمثاؿ الزعيـ القومي جماؿ عبد الناصر 

عادة الكنائس التي كانت مخصصة لممحتميف الغربييف وكؿ ىذا لتصبح ليبيا في  طرابمس وا 
 حظيرة الطاعة الغربية، كما كانت في عيد السنوسي.

إضافة إلى أّف ليبيا التي كانت أحد المموليف الرئيسييف بالماؿ والسبلح والمجاىديف 
رسالو المتطوعيف والمقاومة الفمسطينية أصبحت مرتعا بمعسكرات تد ريب الشباب العربي وا 

إلى سوريا لتخريبيا ومحاربة الجيش المصري في سيناء بداًل مف إرسالو لتحرير فمسطيف  
ففي كتاب "الحرب دوف أف نحبيا" يتحدث الصييوني برنارد ليفي عف طمأنة إسرائيؿ بأف 

 (1)ليبيا الجديدة ستكوف حميفة إسرائيؿ وليس العكس.
 
 

                                                           
 .10صالح بدروشي،مرجع سابؽ ،ص   –(1)
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 الخاتمة:
نجاح ثورات ربيع العربي في إحداث العديد مف التغييرات في البمداف بالرغـ مف 

مف خبلؿ التغيير اإليجابي لدى الشعوب بتخميصيا مف عقدة الخوؼ وزيادة العربية، وذلؾ 
 وزنيا السياسي واسقاط األنظمة الديكتاتورية والتحوؿ الديمقراطي.

أقوى مف إمكانية  خطورتو وتعقيداتوطبيعة الصراع العربي اإلسرائيمي وشدة  إاّل أف
 قائما إلى يومنا ىذا.والذي ال زاؿ العيش في سبلـ ألنيما يريداف نفس األرض 

حيث أثرت ىذه األحداث بالشكميف اإليجابي والسمبي سواء عمى إسرائيؿ أو فمسطيف حيث 
أحدثت قمؽ وخوؼ لدى إسرائيؿ التي خشيت مف إمكانية بناء دولة عربية قوية قادرة عمى 
مواجية إسرائيؿ ونقض معاىدات السبلـ المبرمة بينيما وتغيير قواعد إدارة الصراع العربي 

إلى ترؾ أثار سمبية عمى أمنيا القومي، حيث أّف أكثر ما أثار مخاوؼ  اإلسرائيمي إضافة
إسرائيؿ ىو انعكاسات ثورات الربيع العربي عمى مستقبؿ العبلقات مع مصر في أعقاب 
تفجير الثورة المصرية والتي تمثؿ خطًرا حقيقيا عمى مصير معاىدة "كامد دافيد" خاصة ببموغ 

كانت الفرصة إلسرائيؿ لتنتقد حالة الفوضى في الدوؿ  اإلسبلمييف إلى الحكـ، بالمقابؿ
العربية وأنيا داخميا تعيش في سبلـ، كما استغمت انشغاؿ العرب والعالـ بالثورات العربية، 

 فزادت مف وتيرة االستيطاف والتيويد في الضفة الغربية. 
مية الفمسطيني فقد كاف انشغاؿ الشعوب العربية بمشاكميا الداخ أما في الجانب

السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمر الذي ىمش القضية الفمسطينية، حيث أصبحت 
وانتزعيا مف صدارة المشيد العربي لتتراجع إلى الصفوؼ الخمفية في فمسطيف تشعر باليتـ 

 .سمـ أولويات المواطف العربي
القضية لكف في الوقت نفسو ساىمت ىذه الثورات في إحداث تغيرات عديدة في مسار 

الفمسطينية كاف أىميا توجو القيادة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة مف أجؿ كسب تأييد دولي  
كما أّف الشارع العربي رفع صوتو وناشد العالـ لبلعتراؼ بالدولة الفمسطينية وحصوؿ الشعب 

 الفمسطيني عمى حريتيـ.
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فقد   الفمسطينيةبشاف القضية  تقوية الطرؼ العربي إلىالربيع العربي لـ تؤدي  فأحداثمنو   
 أحواؿ روتدىو  طيف و زيادة المجازر اإلسرائيميةاستمر تأـز الوضع الداخمي في  فمس

 . العربيةفي الدوؿ  الفمسطينييف البلجئيف

مف السمـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف مف جية و بيف حدوث حالة إلى استحالة  أدىوىو ما 
   إسرائيؿ و العرب مف جية ثانية.

عمى  األولىفي فتراتو  التأثيرالربيع العربي  أحداثفقد استطاعت  اإلشكاليةعمى  كإجابةو 
مف  إسرائيؿو خوؼ  اإلسرائيميةمف خبلؿ تغيير العبلقات العربية  اإلسرائيميالصراع العربي 

الوقت مازاؿ الصراع قائـ ذه الدوؿ و في نفس ى بيفيا و معاىدات السبلـ المبرمة بين قاضان
 األراضيفي  االستيطافزيادة عمميات  إلى إضافة اإلنسافانتياؾ حقوؽ   مع مستمر و

مف مخاوؼ فالدوؿ  األحداثرغـ ما تشكمو ىذه  إلسرائيؿالفمسطينية و اعتبار القدس ممؾ 
فأىممت القضية الفمسطينية ما جعؿ إسرائيؿ  منشغمة بمشاكميا الداخمية أصبحتالعربية اليـو 

 ا الطرؼ الرابح.تقوى و تكوف دائم
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 :العربية بالمغةممخص 

لقد عرؼ العالـ العربي العديد مف االنتفاضات الشعبية والتي عرفت بالربيع العربي 
أساسيا الحراؾ الشعبي وغياب الديمقراطية في ىذه  راتيجممة مف التغي احيث حممت معي

مصر أو في الشرؽ األوسط  الدوؿ، والتي ظيرت سواء في شماؿ إفريقيا مثؿ: تونس، ليبيا،
 مثؿ: سوريا، البحريف، اليمف.

والتي شممت مظاىرات سممية، الّمجوء إلى السبلح، االضطرابات المستمرة المصحوبة 
حيث أدت إلى سقوط  ،ىذه البمدافالعديد مف التغييرات في  تثأحد بدرجة عالية مف العنؼ.

مف عقدة الخوؼ  ياؿ تخميصوذلؾ مف خبل أنظمة الحكـ فييا كما أثرت عمى شعوبيا 
سقاط األنظمة الديكتاتورية والتحوؿ الديمقراطي  .وا 

الذي  ولقد مر الصراع العربي اإلسرائيمي  بالعديد مف الحروب و ىذا بعد صدور وعد بيمفور
أعمف قياـ دولة  1948مف خبللو تـ إنشاء وطف قومي إلسرائيؿ عمى ارض فمسطيف و في 

إسرائيؿ األمر الذي دفع بجيوش الدوؿ العربية إلى الدخوؿ إلى فمسطيف مف اجؿ تحريرىا 
حيث شيدت المنطقة العديد مف الحروب التي كانت فييا إسرائيؿ دائما الطرؼ الرابح و 

 .لعربية العديد مف أراضيياخسرت فيو الدوؿ ا
بالشكميف اإليجابي والسمبي سواء عمى إسرائيؿ أو فمسطيف  الربيع العربي  أثرت أحداثو لقد 

حيث أحدثت قمؽ وخوؼ لدى إسرائيؿ التي خشيت مف إمكانية بناء دولة عربية قوية قادرة 
إدارة الصراع  عمى مواجية إسرائيؿ ونقض معاىدات السبلـ المبرمة بينيما وتغيير قواعد

العربي اإلسرائيمي إضافة إلى ترؾ أثار سمبية عمى أمنيا القومي، حيث أّف أكثر ما أثار 
مخاوؼ إسرائيؿ ىو انعكاسات ثورات الربيع العربي عمى مستقبؿ العبلقات مع مصر في 
أعقاب تفجير الثورة المصرية والتي تمثؿ خطًرا حقيقيا عمى مصير معاىدة "كامد دافيد" 

ببموغ اإلسبلمييف إلى الحكـ، بالمقابؿ كانت الفرصة إلسرائيؿ لتنتقد حالة الفوضى  خاصة
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في الدوؿ العربية وأنيا داخميا تعيش في سبلـ، كما استغمت انشغاؿ العرب والعالـ بالثورات 
 العربية، فزادت مف وتيرة االستيطاف والتيويد في الضفة الغربية. 

انشغاؿ الشعوب العربية بمشاكميا الداخمية  الفمسطيني فقد كاف أما في الجانب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمر الذي ىمش القضية الفمسطينية، حيث أصبحت 
فمسطيف تشعر باليتـ وانتزعيا مف صدارة المشيد العربي لتتراجع إلى الصفوؼ الخمفية في 

 سمـ أولويات المواطف العربي.
لثورات في إحداث تغيرات عديدة في مسار القضية لكف في الوقت نفسو ساىمت ىذه ا

الفمسطينية كاف أىميا توجو القيادة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة مف أجؿ كسب تأييد دولي  
كما أّف الشارع العربي رفع صوتو وناشد العالـ لبلعتراؼ بالدولة الفمسطينية وحصوؿ الشعب 

 الفمسطيني عمى حريتيـ.

فقد  العربي لـ تؤدي إلى تقوية الطرؼ العربي بشاف القضية الفمسطينية منو فأحداث الربيع   
استمر تأـز الوضع الداخمي في  فمسطيف و زيادة المجازر اإلسرائيمية وتدىور أحواؿ 

 البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية .

وىو ما أدى إلى استحالة حدوث حالة مف السمـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف مف جية و بيف 
 إسرائيؿ و العرب مف جية ثانية.  
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 :بالمغة األجنبيةممخص 
 

The success of the Arab spring revolutions in bringing about many 
changes in the Arab countries, through the positive change of the 
peoples to rid them of the complex of fear and increase political 
weight and the overthrow of the dictatorial regimes and democratic 
transformation. 
 

 
 

But the nature of the Arab-Israeli conflict and its severity and 
complexities, given the Palestinian-Israeli conflict, are stronger than 
the possibility of living in peace because they want the same land, 
which still exists today 

 
Where affected these events Balchuklin positive and negative either 
Israel or Palestine, where caused concern and fear among Israel, 
which feared the possibility of building a strong Arab state is able to 
confront Israel and set aside agreements between the two peace 
treaties and change the Arab-Israeli conflict management rules in 
addition to leaving negative effects on national security, where Israel 
has raised fears the most is the reflections of the revolutions of the 
Arab spring on the future of relations with Egypt in the wake of the 
bombing of the Egyptian revolution, which represents a real threat to 
the fate of the "Opaque David," especially to reach the Islamists to 
power treaty, was in return for the opportunity to criticize the state of 
Israel Chaos in the Arab countries and internally they live in peace, 
and took advantage of the Arabs and the world's preoccupation with 
the Arab revolutions, increasing the pace of settlement and Judaization 
in the West Bank 

 
On the Palestinian side, the preoccupation of the Arab peoples with 
their internal political, economic and social problems has 
marginalized the Palestinian cause. Palestine has become distressed 
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and taken away from the top of the Arab scene to retreat to the ranks 
of the Arab citizens. 
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 (:01المحمق رقم )
 المعاهدات واالتفاقيات:

سرائيؿ عقد في مشروع المعاهدة المصري:  ـ نّص عمى 1977ىو اتفاؽ سبلـ بيف مصر وا 
ـ، فرضت 1967ما يمي: سحب القوات اإلسرائيمية مف األراضي المصرية التي أحتمت في 

عمى الطرفيف أف يقيما مناطؽ منزوعة السبلح يتعيد كؿ طرؼ بأف يحتـر ويعترؼ بسيادة 
 (1)الطرؼ اآلخر ووحدة أراضيو واستقبللو السياسي.

، حيث حاولت مفاوضات أوسمو معالجة العنصر الغائب 1993وقعت في ِاتفاقية أوسمو: 
عف جميع المحادثات السابقة وىو إجراء مباحثات مباشرة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ثـ 

ستأنؼ المفاوضات حوؿ المسائؿ مراحؿ لئلنسحاب، وت 3والتي حددت  2تمتيا اتفاؽ أوسمو
العالقة بما في ذلؾ ممر آمف مف غزة إلى الضفة الغربية والمطار وميناء غزة وكذا المسائؿ 

 (2)االقتصادية واألمنية.

ـ والتي جرت بيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي إييود 2000وقعت في سنة  اتفاقية كامد دافيد:
باراؾ وزعيـ منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات، عرضت إسرائيؿ االنسحاب مف قطاع 

 غزة والتنازؿ عف أجزاء واسعة مف الضفة الغربية.

 (3)أدى فشؿ محادثات كامد دافيد إلى استئناؼ االنتفاضة الفمسطينية.

 

 

 
                                                           

 .260، ص 2006، القاىرة: دار الشروؽ، 1ط لتفاوض مف أجؿ السبلـ في الشرؼ األوسط،ااسماعيؿ فيمي،  –(1)
، الرياض: مكتبة العبيكاف، 1، طعممية السبلـ الدبموماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيمي ولياـ ب كوانت، –(2)

 . 622، ص 2002
 .257، ص 2006، بيروت: دار العربية لمعـو ناشروف، 1، طحقيقة كامد دافيدكبليتوف سويشر،  –(3)
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 (:02لممحق رقم )ا
 محادثات السالم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين:

سبتمبر محادثات مباشرة في البيت  02أطمؽ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في : 2010
األبيض، جمعت بيف محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتياىو لكف انتياء 

 سبتمبر أدى إلى انييار المفاوضات. 26لئلستيطاف في العمؿ في إسرائيؿ بالتجميد الجزئي 

تضـ الضفة  67رفض نتياىو دعوة أوباما إلى إقامة دولة فمسطينية عمى حدود : 2011
 الغربية وغزة والقدس الشرقية.

سبتمبر كشفت المجنة الرباعية عف خطة ترمي إلى استئناؼ مباحثات السبلـ  23في  -
شير وااللتزاـ بالتوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ في نياية  وتقضي ببدأ المفاوضات في غضوف

 ـ.2012
أكتوبر حصؿ الفمسطينيوف عمى عضوية منظمة اليونيسكو التابعة لؤلمـ المتحدة  31في  -

وحدة سكنية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وتجميد  2000أعمنت إسرائيؿ عف إنشاء 
 فمسطينية.نقؿ العائدات المالية المستحقة إلى السمطة ال

2012 : 
 يناير المفاوضوف الفمسطينيوف واإلسرائيميوف يمتقوف سًرا في األردف. 3 -
 يناير: مسؤوؿ فمسطيني يستبعد إجراء مزيد مف المباحثات بعد المقاء الخامس. 25 -

2013 : 
جامعة الدوؿ العربية تدخؿ تعديبل عمى شروط مبادرة السبلـ العربية التي  أفريؿ 30 -

 ـ بما يسمح بتبادؿ األراضي بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف.2002طرحت عاـ 
خطة أمريكية  وف عمىصوتيوليو: مسؤوؿ فمسطيني يعمف أف القادة الفمسطينييف سي 18 -

 تيطاف.تقضي بعدـ ربط محادثات السبلـ بإيقاؼ االس
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يوليو: أعمف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري في سادس زيارتو لو إلى الشرؽ  19 -
األوسط عف أف الطرفيف توصؿ إلى اتفاؽ عمى أساس استئناؼ محادثات الوضع النيائي 

 بيف الطرفيف.
يوليو: وزارة الخارجية األمريكية تعمف أف الطرفيف اتفقا عمى إجراء مباحثات مباشرة  28 -

 يوليو. 30و 29في واشنطف يوـ 
يوليو: كيري يعمف تعييف مارتف إنذيؾ، السفير األمريكي السابؽ لدى إسرائيؿ مفاوضا  29 -

 (1)رئيسيا في مباحثات السبلـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)–BBC  مأخوذ مف الموقع:تاريخ محادثات السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ، 

www.bbc.com/arabic/middleast   16:16عمى الساعة 17/05/2017بتاريخ    . 
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 (:03المحمق رقم )
 طابات السياسية أثناء الربيع العربي.أشهر الخ

يوـ خبلؿ الثورة  20ألقى ثبلث خطب في  التونسي: السابق زين العابدين بن عمي الرئيس
فكانت كممات "أنا فيمتكـ.... نعـ أنا فيمتكـ" ىي أشير ما في الخطاب وستسجميا كتب 

 التاريخ.
خطب قبؿ أف يتنحى مف منصبو، والذي  3فألقي  الرئيس المصري السابق حسني مبارك -

حاوؿ أف يقنع شعبو أنو فيميـ، وأنو لـ يكف يوما طامعا في السمطة ولـ يكف ينوي الترشح 
لفترة رئاسية جديدة، ومف كمماتو في إحدى ىذه الخطب "ال أجد حرجا أبدا في االستماع 

 لشباب ببلدي والتجاوب معيـ".
خطب منيا ما كاف قصيًرا جًدا وبشكؿ غريب ومنيا  10خطبنحو الرئيس الميبي القذافي:  -

نياء بغمؽ الخط وأقؿ ما يقؿ عف خطب القذافي أنيا كانت الذعة  ما كاف عمى الياتؼ، وا 
ومميئة بكممات دخمت التاريخ، ومف أشير كمماتو التي وردت في خطبتو األولى "سنزحؼ 

دار، بيت بيت، زنقة زنقة" وتفوؽ القذافي عمى عمييـ بالمبلييف لتطيير ليبيا شبرا شبرا ، دار 
دقيقة في العمـو  13مبارؾ وبف عمي في مدة الخطابات، ففي حيف لـ تتجاوز خطابتيما 

 دقيقة. 76وصؿ خطاب القذافي األوؿ إلى 
دقيقة واألخرى امتدت                 54فخطب خطبتيف أحدىما كانت  الرئيس السوري بشار األسد: -
 20مرة في الخطاب األوؿ و 44قة وقطعت الخطبتيف بالتصفيؽ مف مستمعيو، دقي 75لػ 

 مرة في الخطاب الثاني.  
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فكرر طواؿ السنة تصريحات توحي تارة الرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح عبد:  -
بالرغبة في التنحي وتارة أخرى بالتمسؾ بالسمطة وتميز عمى الرؤساء اآلخريف في إلقاء 

  (1)عة بالتوازي مع جمع االحتجاجات ضد نظامو.خطبو يـو الجم

                                                           
، مأخوذ مف .... مف فيمتكـ إلى الزنقة2011أشير خطط الثورات الربيع العربي في سارة الدندراوي، –(1)

 . 15:15عمى الساعة  16/05/2017بتاريخ   www.alarabiya.netالموقع
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وقعمن الم مأخوذ: المصدر  

2017/ 23/06بتاريخ  www.palaf.net 

15:00:عمى الساعة  

 

 

 

:خريطة فمسطين المحتمةالعنوان  
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مأخوذ من الموقع :المصدر  

https//Arabic.mapsof world:com/palastine 

23/06/2017بتاريخ  

15:05:عمى الساعة  
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مأخوذ من الموقع :المصدر   

www.noonpost.org/content/2678 

 

 خريطة تبين أحداث الربيع العربي
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