
  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
 
 

  
  
  

  العربي الحراك أثر
  إسرائيل لدولة الوظيفي الدور على

 

  
  

  
  

  إعداد

  األسمر حسن مصطفى وضاج
  
 
 
 

 إشراف

  قاسم الستار عبد .د .أ
  
  
  

قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التخطيط 

 .فلسطين ،بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس والتنمية السياسية

  م0132





 ج 

�א���א� �

<å‚Šœ<ð^•_<ë„Ö]<HëˆèˆÂçe<‚Û¦<ê£]<‚éã�Ö]<‹ËÞ<±c
íÚù]<å„â<ØéÖ<äŠËÞæ<ÔÖ^£]<JJJ< <

<š…úÖ<†è†vjÖ]<íè]…<ØÛ¬<íÛé¿ÃÖ]<íÚù]<å„â<»<Ìè†�<ØÒ<±c
á^ŠÞý]æ<JJJ< <

<àè„Ö]<HíéÚø‰ý]æ<íée†ÃÖ]<íÚù]<h^f�æ<H°ŞŠ×Ê<h^f�<±c
íÚù]<å„â<ØfÏjŠÚæ<ØÚ_<áç×Û¬<JJJ< <

<�]<í·…<ë‚Ö]æ<êÛé×Ãiæ<�ée†i<î×Â<Ùæù]<Ø–ËÖ]<Ü�<àÚ<±c
äé×ÂHÛÂ<»<�]<Ù^�_<êi‚Ö]ææ^ãj³^}<àŠu_æ<^â†<JJJ< <

ìˆèˆÃÖ]<�qæ‡<ð^ÊçÖ]æ<g£]æ<”ø}ý]<êÞ^ÃÚ<^�<àÒ_<àÚ<±cJJJ< <

<<ÝˆÃÖ]<Øâ_<àÚ<�]<Üã×Ãq<Hêi]ç}_æ<êÞ]ç}_æ<Hêi^ßeæ<êñ^ße_<±c
|ø’Ö]æ<JJJ< <

êñ^fu_æ<êñ^Î‚‘_<Äé¶<±c< <

å„â<�Ö^‰…<ë‚â_<^Ãé¶<ð÷öâ<±c< <



 د 

����	
�א����وא� �

±^Ãi<±^Î><Vè‡ù<�†Ó�<áýÜÓÞ‚>H<Üé¿ÃÖ]<�]<Ñ‚‘< <

_<±c<Ý‚Ïi_<á_<êÞ‚ÃŠèJÜ‰^Î<…^jŠÖ]<‚fÂ<�H<<<<<å„{â<î{×Â<Í†{�¹]
íÖ^‰†Ö]H<á^Ê†ÃÖ]æ<†è‚ÏjÖ]<l^èa<î�`eH<<<<<<<<x{’Þ<à{Ú<å^{èc<�vß{Ú<^{Ú<î{×Â

ä{{éqçiæ<�^{{�…cæH<<<<„{{ßÚ<í{{‰]…‚Ö]<å„{{â<�]‚{{Âc<Ø{{u]†Ú<�f{{Ò<�{{’e<g{{Ò]ææ
^ãjè^ãÞ<îjuæ<^ãjè]‚eJ< <

<<<éâ<ð^{{–Â_<±c<Ø{{èˆ¢]<†Ó{{�Ö^e<Ý‚{{Ïi_æ<<<sÚ^{{Þ†e<»<‹è…‚{{jÖ]<í{{ò
íéß�çÖ]<|^rßÖ]<íÃÚ^q<»<íé‰^éŠÖ]<íéÛßjÖ]æ<¼éŞ~jÖ]J< <

<<<<<<Ùç{fÏe<Üã×{–ËjÖ<í{�Î^ß¹]<í{ßr×Ö]<±c<†è‚{ÏjÖ]æ<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_<^ÛÒ
íÖ^‰†Ö]<å„â<í�Î^ßÚJ< <



 � 

   اإلقرار

  :العنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه، الموقع أنا

  العربي الحراك أثر
  سرائيلإ لدولة الوظيفي الدور على

 تمـت  مـا  باستثناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر

 درجة أي لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه اإلشارة

  .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي لقب أو

Declaration 

The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the 

researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

  

  :Student's Name                      :الطالب اسم

   :Signature                                 :التوقيع

   :Date                                        :التاريخ

< <

 

  



 و 

  المحتويات فهرس

  الصفحة الموضوع

  ج  إلهداءا
  د  الشكر والتقدير

  هـ  اإلقرار
  و  فهرس المحتويات

  ط  الملخص
  1 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  2  مقدمة الدراسة
  3  مشكلة الدراسة

  4  الدراسة دافأه
  4  الدراسة أسئلة
  5  الدراسة ةفرضي

  5 دراسة المنهجية 
  5  الحدود المكانية والزمانية

  5  لدراسة أصالة ا
  6  الدراسات السابقة

  10  دراسةأجزاء ال

  12  إسرائيل لدولة الوظيفي دورال: األول فصلال

  13  مفهوم الدولة الوظيفية

  13  العربية للمنطقة االستعماري االستهداف لماذا

  15  العربية طقةالمن في وظيفية لدولة الغرب حاجة على دالئل

دون  الوظيفية، الصهيونية الدولة لتأسيس اليهودية الجماعات أعضاء تجنيد أسباب
 غيرهم من األقليات

16  

  17  فلسطين في الوظيفية الصهيونية الدولة إليجاد الغربية االستعمارية الدول تبني أدلة

  22  الدوافع األمريكية لدعم إسرائيل

 دورها أداء على) إسرائيل( الكيان قدرة إدامة في يالعالم االستعمار دعم جوانب
  الوظيفي

24  

 31  أهداف إقامة الدولة الوظيفية



 ز 

  الصفحة الموضوع

  43  العربي الحراك قبل العربي النظام: الثاني الفصل

  44 للدول الغربيةاألنظمة العربية تبعية 
  54  المعونات األمريكية للنظام العربي

  56  ة للبلدان العربيةحجم المعونات األمريكي
  59  تأثير اعتماد الدول على المساعدات الخارجية 

  60  عالقة األنظمة العربية بإسرائيل
  67  النظام العربي والمقاومات العربية

  71 الفساد وتعزيز العربية الوحدة تعطيل في ةالعربي األنظمة دور: الفصل الثالث

  74   العربية الدول بين النزاعات استمرار
  75  العربية البلدان في التخلف إدامة
  76  العربية االتحادات مشاريع العربية األنظمة إفشال

  82  التنسيق األمني بين أجهزة األمن العربية واألمريكية
  83  استبداد األنظمة العربية

  88  فساد األنظمة العربية
  92  الديون الخارجية 

  94  الفجوة الغذائية للسلع الغذائية الرئيسية 
  94  قتصاديات العربية الصفة الريعية لال

  102 الربيع العربي: الفصل الرابع

  106  شرارة الحراك العربي
  107  حدوث الربيع العربي اآلن

  108  األسباب والعوامل التي أدت إلى الحراك العربي
  115  الحراك العربي ومطالبه القطرية الوطنية

  117  العربي الحراك سبقت التي اإلرهاصات
  118  خصائص الثورات العربية

  119  دور الجيوش في الربيع العربي
  121  دور الشباب في الربع العربي

  125  دور تكنولوجيا االتصاالت في الربيع العربي
 126  عدم استمرار االحتجاجات في البلدان الخليجية



 ح 

  الصفحة الموضوع

  128  تبني الديمقراطية وهم كبيردعوة الواليات المتحدة األمريكية األنظمة العربية 
  129  المشاهد المتوقعة في بلدان الربيع العربية

  137  المواقف الدولية من الربيع العربي: خامسالفصل ال

  139  من الربيع العربي واألوروبي الموقف األمريكي
  144  الصيني من الربيع العربي الروسي الموقف
  148  من الربيع العربي اإليراني الموقف
  149  من الربيع العربيالتركي  الموقف
  152  من الربيع العربي اإلسرائيلي الموقف
  161  العربية الثورات من إسرائيل استفادة

  166 جراء الربيع العربي إسرائيل تواجه التي االستراتيجية العواقب
  168  اإلجراءات اإلسرائيلية في مواجهة الربيع العربي

الدور  وتحليل أثرها على في بلدان الربيع العربيالتغيرات : ادسالفصل الس
  إسرائيل الوظيفي

172  

  175  التغيير االيجابي لدى الشعوب
  180  الفلسطينية القضية من العربي الربيع بلدان موقف

  189  إسقاط األنظمة االستبدادية
  190  التداعيات السياسية على إسرائيل جراء سقوط األنظمة العربية

  191  قراطي في بلدان الربيع العربي وأثره على إسرائيلالتحول الديم
  193  منها ألسباب ديمقراطية أنظمة إلى العربية الدول تحول إسرائيل تخشى

  194  صعود اإلسالميين للحكم في الدول العربية
  197  ثر الربيع العربيإتراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة على 

  202   مكانة الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة على إسرائيل انعكاسات تراجع
  204  التحديات التي تواجه بلدان الربيع العربي والنتائج: الفصل السابع

  219  النتائج

  222 التوصيات

  224  المراجعقائمة المصادر و
Abstract b 

  



 ط 

  إسرائيل لدولة الوظيفي الدور على العربي الحراك أثر
  إعداد

  األسمر حسن مصطفى ضاجو
 إشراف

  قاسم الستار عبد .د .أ

  الملخص

 معظم إلى امتداده وسرعة الغربية، الدول فيها بما الجميع تهأمفاجب العربي الحراك شكل
 غير العالمي واالهتمام العربية، الشعوب أطياف جميع من الواسعة والمشاركة العربية، الدول

 المباشرة واألسباب الخلفيات واستقراء ،تهلدراس الباحث دىل الدافع العربية، بالقضايا المسبوق
 ،واإلنجازات التحديات وأهم فيه، المؤثرة والقوى التوقيت، هذا في له المسببة المباشرة وغير

 تفتيت في الغربية االمبريالية مصلحة في الوظيفي هاودور إسرائيل على التغيرات أثر وتحليل
 الحراك طبيعة عن العربي اإلنسان أمام بحثية دراسة توفير هدفب. مقدراتها ونهب العربية األمة

 الشعوب تجزئة في أساسيا دورا شكل الذي العربي النظام مستقبل على وأثره العربي، الشعبي
 بالدور األثر هذا وربط الغربية، القوى لصالح واإلنساني اإليجابي دورها ورهن العربية،
 األنظمة دعم في والرئيسية األساسية العوامل كأحد العربية المنطقة في إسرائيل لدولة الوظيفي

  .بينهما العالقة على واإلضاءة العربي، الوطن في االستبدادية

 المناسب ألنه التحليلي الوصفي المنهج على هذه البحثية دراسته في الباحث عتمدا
 هيو ،البحث ةفرضي مناقشة إلى وصوال ،البحث أسئلة عن لإلجابة, ،األحداث وتحليل لوصف

 وطني، عربي دور لصالح العربي للنظام الوظيفي الدور غياب إلى سيؤدي العربي الحراك إن
  .الغربية للدول بالنسبة إسرائيل لدولة الوظيفي الدور أهمية تقليص إلى سيؤدي مما

 :هي الباحث استخلصها التي النتائج أهم

  .وإسرائيل العربي الربيع قبل ةالعربي مةنظاألمعظم  بين األدوار في تماثل هناك - 1

تراجع مكانة الواليات المتحدة في و ،مجمل التغيرات التي حدثت في بلدان الربيع العربي - 2
  .عوامل تؤسس لقيام دول عربية وطنية ,العربيةالمنطقة 



 ي 

مـا  , تهماإن مجموعة التحديات التي تواجها بلدان الربيع العربي تشكل أخطارا تحدق بثـور  3-

  .تماال لفشل هذه الثوراتيشكل اح

وأن الصورة لـم  , على الرغم من أن المرحلة االنتقالية ال تزال مستمرة: نتيجة البحث

  :إال أن, ال نستطيع الحكم على صحة الفرضية أو خطأهافإننا , تكتمل بعد

التي أحدثتها الثورات في بلدان الربيع العربي تؤسس ألرضية مناسـبة   تمجموعة التغيرا -1

  .دول عربية ديمقراطية وطنية، تكون بديال للنظام العربي االستبدادي، وغير الوطني لقيام

  :يؤهل تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية-2

بلدان الربيع العربي وخاصة في مصر للتخلص من التبعية للواليـات المتحـدة األمريكيـة    -أ

  .والغرب

  .لتشكيل تحالف سياسي بينهمابلدان الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا  -ب

  .المشروع األمريكي الغربي اإلسرائيلي بتقسيم المنطقة العربية فشالإل -ت

  .تشكيل حلف قوي ومتجانس يشمل كل من إيران والعراق وسوريا ولبنانل -ث

  .عادة ترتيب جدول األعمال العالمي على أساس تعدد القطبيات في العالمإل -ج

الوظيفي إلسرائيل في المنطقة العربية بالنسبة للواليات المتحـدة  زيادة الدور ل :ما يؤدي

تقليص تأثير هذا الدور الوظيفي لدولة إسرائيل  فـي المنطقـة   ل ، واألمريكية والغرب من جهة

  .من جهة أخرى العربية

تأثير الدور الوظيفي إلسـرائيل فـي المنطقـة     يؤدي إلى زيادة فشل الثورات العربية

  .العربية
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 قدمة الدراسة ومنهجيتهام
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 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 الدراسة  مقدمة

 رؤساء سقوط إلى أدى السنين عشرات منذ مثله يشهد لم حراكا العربية المنطقة شهدت

 مثل المنطقة دول من العديد في واستمر وتونس، مصر في حدث كما العربية الدول بعض أنظمة

 الرجال والكهول، الشباب: العربي المجتمع رائحش جميع وضم وسوريا، والبحرين اليمن

  .والمسيحيون المسلمون والعلمانيون، المتدينون والمهنيون، الفالحون والعمال، الطالب والنساء،

 إسقاط واحد، هو العربية المنطقة دول جميع في الحراك لهذا الموحد الشعار كان 

 نهوضه، مقومات كل على وقضت ار،والن بالحديد شعوبها حكمت التي االستبدادية األنظمة

 الغربية، لةالدو لصالح وظيفيا دورا بعضها ولعب ومقدراته، ثرواته ونهبت حرياته وصادرت

 المنطقة في االستعماري الغربي للمشروع متقدمة كقاعدة إلسرائيل التامة الحماية ووفرت

 والمشاركة جتماعية،اال والعدالة الحرية تحقق وطنية عربية دولة بإقامة وطالب العربية،

 .الحقيقية والمواطنة السياسية

 األنظمة، رؤوس تغيير الشباب استطاع فقد ومصر، تونس في مهم تاريخي إنجاز تحقق

 التاريخية، للثورات واالقتصادية االجتماعية التحوالت زاوية من الموضوع إلى نظرنا إذا ولكن

 يمكن حركات أم ناجزه، ثورات هي رومص تونس في جرى ما كان إذا فيما نسأل أن بنا حري

  ؟عليها االرتداد

 المستوى على سواء بها الغربي التدخل بسبب لالرتدادات عرضة العربية والثورات

 التي امضامينه من اإفراغه ومحاولة الخاصة، لمصالحه اوتجيره العسكري، أو السياسي

 تدخل وهناك وتونس، صرم من كل في سياسية تدخالت هناك مثال. جلهاأ من الشعوب تحركت

 ودمر كبيرة، بشرية خسائر وأحدث النظام، إسقاط إلى أدى ليبيا، ضد النيتو قوات من عسكري

 . فيها التحتية البنية معظم
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 Campbell(بنرمـان  كامبل مؤتمر بريطانيا في 1907 وعام 1905 عام بين ما عقد

Bnrman( ،والمجـاالت،  العلـوم  ىشـت  في الجامعات أساتذة من نخبة وحضره االستعماري 

 العسـكر  قـادة  كبـار  إلى إضافة واالجتماع، والتاريخ والزراعة والبترول والتجارة كاالقتصاد

 الـوطن  تقسـيم  على عمل الذي ،1916 العام في بيكو سايكس معاهدة عنه وتمخض واألمن،

 1917 العـام  فـي  بلفور ووعد الغربي، لالستعمار وتابعة ضعيفة صغيرة دويالت إلى العربي

 مغربـه  عن العربي الوطن مشرق تفصل التي المنطقة في لليهود قومي وطن إقامة أعطى الذي

 .فلسطين في

 األنظمة وتسلط العبودية، من للخالص يتطلع الذي العربي الحراك على يترتب

 تضمن التي الشاملة، السياسية التنمية فيها تتحقق وطنية، دول بناء االستعماري للغرب واالرتهان

 لدولة الوظيفي الدور تأثير تقليص إلى وتؤدي ومقدراته، خيراته من واستفادته حريته عربيلل

 ما وهذا االستبدادية، األنظمة هذه على الحفاظ في دور لها كان بما العربية، المنطقة في إسرائيل

 دولة اءبن من إليه يتطلع وما العربي الحراك بين العالقة إيجاد هوو البحث، هذا في تدارسه سيتم

 المنطقة في مصالحه لتحقيق االستعمار اصطنعها وظيفية كدولة إسرائيل بين وما وطنية، عربية

 .العربية

  دراسة ال مشكلة

 الغربية، الدول فيها بما الجميع تهأمفاج هو العربي الحراك لدراسة الباحث لدى الدافع

 العربية، الشعوب أطياف جميع من الواسعة والمشاركة العربية، الدول معظم إلى امتداده وسرعة

 العربي اإلنسان لدى جديد من األمل وبعث العربية، بالقضايا المسبوق غير العالمي واالهتمام

 األنظمة هذه قتلتها التي والعزة الكرامة إلعادة المبادرة استعادة في خاصة والفلسطيني عامة

 التوقيت، هذا في له المسببة اشرةالمب وغير المباشرة واألسباب الخلفيات لتشمل االستبدادية،

  .واإلنجازات التحديات وأهم فيه، المؤثرة والقوى
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 فلسطين، تحتل التي وإسرائيل العربية األمة بين والمستمر القديم الصراع حالة إن 

 هي مقدراتها، ونهب العربية األمة تفتيت في الغربية االمبريالية لمصلحة لها الوظيفي والدور

 بينه جدلية بعالقة القائمة العربية األنظمة على وأثره العربي الحراك لربط احثالب لدى الدافع

  .شعوبه مصالح ضد تقف دوما كانت العربية المنطقة في وظيفية كدولة إسرائيل وبين

  الدراسة أهداف

 الشـعبي  الحـراك  طبيعـة  عن العربي اإلنسان أمام بحثية دراسة لتوفير البحث يهدف

 الشعوب تجزئة في أساسيا دورا لعب معظمها يتال ةالعربي ةمنظاأل ستقبلم على وأثره العربي،

 فـي  األساسية حقوقها وسلبها الغربية، القوى لصالح واإلنساني اإليجابي دورها ورهن العربية،

 والتاريخيـة  واالقتصـادية  واالجتماعيـة  السياسية مقدراتها تدمير على وعمل الشاملة، التنمية

 العوامل كأحد العربية المنطقة في إسرائيل لدولة الوظيفي بالدور األثر هذا وربط ستراتيجية،واال

 العالقـة  علـى  واإلضاءة العربي، الوطن في االستبدادية األنظمة دعم في والرئيسية األساسية

 .بينهما

  لدراسةا أسئلة

  :منها األسئلة من العديد عن اإلجابة الباحث يحاول

  العربي؟ الوطن في الشعبي الحراك قبل ةعربيال ةمنظلأل الوظيفي الدور هو ما -1

 إسرائيل؟ لدولة الوظيفي الدور هو ما -2

 إسرائيل؟ لدولة الوظيفي الدور مع ةالعربي ةمنظلأل الوظيفي الدور بين انسجام هناك هل -3

 العربي؟ الشعبي الحراك عن الناجمة بلدان الربيع العربي في التحوالت هي ما -4

 إسرائيل؟ لدولة الوظيفي الدور على التحوالت هذه تأثير هو ما -5
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  الدراسة فرضية

 ةالعربي ةمنظلأل الوظيفي الدور غياب إلى سيؤدي العربي الحراك إن هي البحث فرضية

 بالنسبة إسرائيل لدولة الوظيفي الدور تأثير تقليص إلى سيؤدي مما وطني، عربي دور لصالح

 .الغربية للدول

  دراسةال منهجية

 المناسب ألنه التحليلي، الوصفي المنهج على هذه البحثية ستهدرا في الباحث سيعتمد

 لدولة الوظيفي والدور العربي الحراك الباحث، قبل من المعتمدة الفرضية شقي وتحليل لوصف

  .بينهما والعالقة إسرائيل

  والزمانية المكانية الحدود

 الحـراك  دايـة ب منـذ  الزمانية، الحدود أما العربي، الوطن هي للبحث المكانية الحدود

 الثورة انطالق تاريخ 2010العام من الثاني كانون من عشر السابع تاريخ في تونس، في الشعبي

  . الدراسة هذه كتابة من االنتهاء ولغاية التونسية

 لدراسةا أصالة

 كاملة أبحاث يوجد وال حديثة، بحثها المراد الظاهرة كون من أصالته البحث هذا يكتسب

 المؤثرة الداخلية القوى وخصائصها، سماتها لها، المسببة الخلفيات حيث من دراستها، على قامت

 الدور على والتحوالت تحقيقها، جلأ من انطلقت التي اإلنجازات ستواجهها، التي التحديات فيها،

 كدولـة  إسـرائيل،  دولـة  على ذلك ثرأو وطني، عربي نظام لصالح ةالعربي ةمنظلأل الوظيفي

 من والغربية األمريكية االمبريالية ورعتها القديم، االستعمار صنعها عربية،ال المنطقة في وظيفية

 العديد إلى إضافة ،قليلة  ال تزال دراسات هناك إنما مقدراتها، ونهب العربية، األمة تفتيت جلأ

  .الموضوع ذلك في المقاالت من
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  السابقة الدراسات

 لحداثـة  ربمـا  ,تـزال قليلـة   ولكنهـا ال  ولكنها بالموضوع تتعلق دراسات عدة هناك

  :منها نذكر الموضوع،

 ويمكـن  :التونسـية  الثـورة  من إسرائيل تخشاه ما: بعنوان األنصاري ياسمين.د دراسة: أوال

  :اآلتية النقاط في إيجازه

  .إسرائيل مع الرسمية غير عالقاتها جميع بقطع تونس تقوم أن -1

 التـي  األخـرى،  العربية للشعوب جذاباً ذجاًنمو المدنية الشعبية التونسية الثورة تصبح أن -2

 فعـل  كمـا  أنظمتهـا  على بالثورة الشعوب هذه تقوم وأن والفساد، والظلم االستبداد تعاني

  .نظامه على ثورته في التونسي الشعب

 نموذجاً يصبح تونس، في ومتين مستقر ديمقراطي نظام قيام إلى التونسية الثورة تؤدي أن -3

  .غراره على ديمقراطي نظام إلقامة وتسعى العربية الشعوب إليه تتطلع ناجحاً

 هـو  واستقرارها الحالية العربية الحكم أنظمة استمرار أن إسرائيل تعتبر للكاتب بالنسبة

 النظـر  وجهة فمن .ديمقراطية عربية نظم قيام فهو إلسرائيل األسوأ السيناريو أما لها، األفضل

 الشـعب  بـين  ردمها، وربما الفجوة، تقليص يعني مقراطيةدي عربية نظم قيام فإن اإلسرائيلية،

 الشـعوب  أن جيـداً  تـدرك  إسرائيل أن وبما إسرائيل، من الموقف بخصوص المنتخبة وقيادته

 أن تـرى  فإنها العربية، والشعوب الفلسطيني الشعب ضد العدوانية ولسياستها لها معادية العربية

 تغيير إلى ذلك سيؤدي وبالتالي إسرائيل، من عوبهاش موقف عن معبرة ستكون الديمقراطية النظم

 سياسـة  إلـى  لها والخضوع الخنوع سياسة من إسرائيل، تجاه العربية والسياسات ستراتيجيةاال

  1.ومقاومتها مواجهتها

                                                      
1 www.mattran.net/index.php?option 
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 يوجز ؟وقلق تشكيك.. إسرائيلي منظور من العربية الثورات عن جبور لسمير دراسة في :ثانيا

 مختلفـة  بتقويمات حافلة العبرية باللغة منها المنشورة والسيما لصهيونيةا األدبيات بأن :دراسته

 بعـض  التقويمات هذه وتتضمن مصر، في خاصة العربية الثورات إليه تؤول أن يمكن ما إزاء

 إزاء وهواجس وقلق وتخوفات جهة، من أهدافها تحقيق على العربية الثورات قدرة في التشكيك

 بحصـانة  تتمتع عربية مجتمعات قيام من العربية الثورات إليه ؤولست وما المستقبل، يحمله ما

  .أخرى جهة من وطنية

 ومـا  تعثرها ويؤكدون الشعبية االنتفاضات نتائج في إلسرائيليينا المعلقين بعض يشكك

 شـؤون  في الخبير أفينيري شلومو البروفيسور تقدير في المثال سبيل على. مخاطر من يعتريها

 خالل من يتبين العربي العالم في الثورات بداية منذ شهور أربعة مرور بعد هنإ األوسط، الشرق

 ولكـن  وتـونس،  مصر في الطغاة إسقاط تم. مشجعة كونها عن بعيدة النتائج أن مرحلي مجمل

 مثـل  معتدلة' مستبدة أنظمة إن أفينيري قول حد وعلى مضمونة، غير تزال ال الدمقرطة مسيرة

 وال أخالقية مشكلة لديها ليست عربية أنظمة أن حين في سقطت، باركوم العابدين زين نظامي

  1.صامدة تزال ال شعوبها أبناء قتل في سياسية حتى

  :العربية الثورات من الغرب موقف بعنوان مهدي ألمل دراسة: ثالثا

 أن يمكـن  مـد  مـن  مخوفاً بالديمقراطية يتباهى ظل الغرب بأن دراستها الكاتبة توجز

  .الشرق من قادم أنه على المد هذا وصور اره،استقر يقوض

 الحريـة  فيـه  تتـوفر  فضاء إلى يطمحون مواطنيها أن العربية الثورات هذه بينت وقد

 تجـاه  وأتباعها أمريكا تتبعها التي بمكيالين الكيل سياسة رافضين. المواطن فيه ويكرم والعدالة

  .العربية القضايا

 الفلسطينية، القضية من وصريح واضح موقف اله الشعوب هذه أن دراستها في وتضيف

 العـودة  وحـق  والالجئين القدس من العادلة قضاياهم كل في الفلسطينيين إخوانهم بجوار وتقف

                                                      
1 alquds.co.uk/index.asp?fname...05%5C05qpt478.htm 
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 إلى تنظر العربية والشعوب ذلك، دون استقرار أو سالم ال وإنه األركان، كاملة المستقلة والدولة

 أو تجاهلـه  يمكن وال النابض الشعوب، وجدان فهي وبالتالي األم، القضية بمنظار القضية هذه

   1.عليه االلتفاف

 "األوسـط  الشـرق  زلـزال : "الصهيوني القومي األمن أبحاث لمعهد إستراتيجية دراسة :رابعا

  :وتداعياته

 ستراتيجيةا أبعادا تحمل مصر في خاصة األوسط الشرق في التطورات إن الدراسة تقول

   :كالتالي النقاط من عدد في ولخصتها إلسرائيل، بالنسبة كبيرة

 جـدا  مهـم  سـتراتيجي ا كأسـاس  وإسرائيل مصر بين السالم اتفاقية استقرار مسألة تقف -1

 تغيير وأي الماضية، الثالثة العقود في اإلسرائيلي األمن نظرية عليه قامت والذي إلسرائيل،

 نظرية لتغيير كبيرة إمكانية يعطي المسلمين، اإلخوان نفوذ صعود إمكانية خاصة النظام، في

 يبدو األمور، زمام المصري الجيش يتولى وطالما القصير، المدى وعلى. اإلسرائيلي األمن

 فـي  الـداخلي  الوضع تداعيات مدى بدقة إسرائيل تدرس ولكن ستستمر، السالم تفاقيةا أن

 في المتوقعة االنتخابات بعد وخاصة األمن، ونظرية الخارجية السياسات على وتأثيره مصر

   .الحالي العام نهاية

 المعتدلـة،  العربية األنظمة ضعف من وقوة طاقة يستمد المقاومة معسكر إن الدراسة قولت -2

 ذلـك  في المعارضة عناصر ترى وسوف األمريكية، المتحدة للواليات العميقة الورطة ومن

 ثيرهاتأ لتعميق وفرصة العسكري، خاصة األصعدة جميع على جدا مريح عمل لمجال بداية

  . جديد من التشكل إعادة مرحلة في حاليا توجد التي المنطقة دول على

 يسـهل  سيناء جزيرة شبة على مصر في القانون سيادة فرض قوة ضعف: األمني الصعيد -3

 في يسهم الذي األمر غزة، قطاع إلى العسكريين والنشطاء السالح تهريب عمليات من حاليا

 ذات بأسـلحة  التـزود  خـالل  من األخرى، والمنظمات اسلحم العسكرية القوة بناء تحفيز

                                                      
1 www.arabuem.com/sys.asp?browser=view_article&ID 
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 للـدبابات  المضـادة  والصـواريخ  المـدى  بعيدة الصواريخ خاصة أفضل، إصابة قدرات

   .1غزة قطاع في اإلسرائيلي الجيش عمل مجال يقيد قد ما وهو والبوارج، والطائرات

 والعـالم  روسـيا  سـتراتيجية اال الدراسـات  مركز مدير سلطانوف شاميل .د ل دراسة: خامسا

  :يلخصها وداعا إسرائيل عنوان تحت اإلسالمي

 الشـرق  فـي  األميركيـة  الخارجية للسياسة هامة أداة فعال "إسرائيل" أصبح ناحية من

 مـؤجج  أساسـي  عامـل  إلى بالذات الصهيونية الدولة تحولت أخرى، ناحية من ولكن األوسط،

  . العربي الشرق في والتطرف للراديكالية

 واجهـة  المنطقة، في الغربية للحضارة قوية انطالق قاعدة" إسرائيل" صبحتأ جهة من 

" إسـرائيل " وجـود  فـإن  أخرى، جهة من ولكن الغربية، والعلمانية الغربية للديمقراطية عرض

 علـى  وعـالوة  العالم، في قوية إسالمية لنهضة األساسية اإلرهاصات من واحدا أصبح بالذات

 لأليـديولوجيات  األخيرة السنوات في السريع التدهور ذلك جرى مال" إسرائيل" تكن لم فلو ذلك،

  .العربي العالم في وأحزابها والعلمانية الليبرالية

 هـذه  ،المشـاكل  بعض حل أجل من خارجية قوى اختلقتها مصطنعة دولة" إسرائيل "

 بـدأت  أنهـا  عـن  عـدا  إليها، الحاجة تنتفي لذا، بها، القيام على قادرة" إسرائيل" تعد لم المهام

2.نفسه اليهودي الشعب ذلك في بما ،وقتع موضوعيا
 

بنية ثورة وصيرورتها من خالل , الثورة التونسية المجيدة دراسة لعزمي بشارة بعنوان: سادسا

اعتبر أن   ،���� ،بيروت ،صادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،يومياتها

وال تزال حقائق الثورة المجيدة  ،ن تكتمل الصورةالكتابة تجري واألحداث مستمرة وقبل أ

ومع ذلك قرر القيام بالتحليل في خضم األحداث لما ذلك من  ،يدرك قصورها دراسة ،تتكشف

اعتبر بشارة أن الثورات العربية مرحلة  ،أهمية للرأي العام العربي عموما وللباحثين خصوصا

                                                      
1 www.alzaytouna.net/arabic/?c=2317&a=141158 

 . لإلعالم الفلسطيني المركز 2



10 

نس عفوية بمعنى لم يخطط لها مسبقا إلسقاط واعتبر الثورة في تو ،عربية أشرفت على االنتهاء

وقال إن الثورة دفعت القائمين على المؤسسة السياسية الحاكمة التخاذ قرارات سياسية  ،النظام

عن  دراسةال تتحدث ،ال تستطيع أن تتخذها في العادة سوى مؤسسات ثورية جديدة ،مهمة

تحدث عن األسباب الموجبة و ،اميوميات الثورة منذ إحراق بوعزيزي نفسه وحتى إسقاط النظ

. وخارطة األحزاب الموجودة في تونس ،وخصائصها والمواقف األمريكية واألوروبية ،للثورة

عن األخطار التي تحدق بالثورة من خالل محاولة احتواء عناصر النظام  دراسةال تتحدثو

  �.السابق للقوى الثورة الجديدة

  الدراسة  أجزاء

 : صولفسبعة  إلى البحث ينقسم

 أسـئلة  إلـى  إضافة عليه، المترتبة واألهميةدراسة ال مشكلة حددت :مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 والمنهجيـة  السـابقة  الدراسات إلى إضافة عنها،دراسة ال ةنهاي سيجيب التي والفرضيةالدراسة 

  .والزمانية المكانية والحدود البحثي، تناوله في الباحث سيحددها التي العلمية

 فـي  إلسـرائيل  الوظيفي للدور تفصيلية بصورة الفصل هذا في الباحث يتطرق :ولألا الفصل

  . العربية المنطقة في الغربي المشروع خدمة في الدور لهذا األساسية المكونات العربية، المنطقة

 قبل قائما كان الذي العربي للنظام الوظيفي لدورا تفصيلية بصورة الباحث يتناول: نيالثا الفصل

 لهـذا  واألمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية السياسية المكونات العربي، الشعبي كالحرا

 .المنطقة في الغربي المشروع خدمة في الدور

 .الفساد وتعزيز العربية الوحدة تعطيل في العربية األنظمة دور فيه الباحث يتناول :الثالث الفصل

  .العربي يعالرب مجريات على اإلضاءة يتم :الرابع الفصل

                                                      

المركز العربي لألبحـاث ودراسـة   , بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها ،المجيدةالثورة التونسية : عزمي, بشارة 1
  2012, 1ط, بيروت, السياسات
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  . العربي الربع من الدولية المواقف لمجمل الباحث يتطرق :خامسال الفصل

 الناجمـة  العربي النظام بنية في ستحدث التي التحوالت على اإلضاءة فيه يتم :سادسال الفصل

  .إسرائيل على وأثره العربي الشعبي الحراك عن

 التوصـيات   وأهـم  , العربـي  الربيع انبلد تواجه التي التحديات الباحث يتناول :سابعال الفصل

    .نتائجوال
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 األول الفصل

  إسرائيل لدولة الوظيفي الدور
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 األول الفصل

  إسرائيل لدولة الوظيفي الدور

 مـن  ذلـك  ويفحص إلسرائيل، الوظيفي بالدور وصفه يمكن ما على الفصل هذا يتركز

 القوى دور على أدلة؛ العربية طقةللمن االستعماري االستهداف لماذا :رئيسية عناوين ثالث خالل

 في وظيفية كدولة إسرائيل دولة إيجاد في واألمريكية والفرنسية البريطانية االستعمارية الغربية

 وأمنيا سياسيا المختلفة المجاالت في إسرائيل دولة تلقتها التي المساعدات حجم العربية؛ المنطقة

 المنطقة في الغربية االستعمارية المصالح على بالمحافظةأهداف إسرائيل و واقتصاديا؛ وعسكريا

  .واإلسالمية العربية

 الوظيفية الدولة مفهوم

 دولـة  إيجاد على يقوم" المسيري الوهاب عبد المفكر شرحه كما الوظيفية الدولة مفهوم 

 الدولـة  مصـالح  خدمة على ليقوم األصلي وطنه من نقله تم سكاني عنصر يسكنها: استيطانية

 السـكان  قمـع  عمليـة  في وساهمت السكاني النقل عملية على أشرفت التي الراعية اإلمبريالية

 ويمكـن  والبقـاء،  االستمرار له وضمنت) اإلرهاب أو الطرد أو اإلبادة طريق عن( األصليين

 علـى  جيداً مثالً باعتبارها) الصليبية اإلمارات( وفلسطين الشام في الفرنجة دويالت إلى النظر

 وجنـوب  الجزائـر  فـي  األبيض الفرنسي الجيب إلى اإلشارة يمكن لحديثا العصر وفي. ذلك

  1". الوظيفية الصهيونية الدولة الحال وبطبيعة فريقيا،أ

  العربية للمنطقة االستعماري االستهداف لماذا

 أوالها،: رئيسية عناوين ثالث من العربية للمنطقة الغربي االستعماري االستهداف ينبع 

 للنهضـة  وتحقيقـه  ،العربيـة  المنطقة في العربي الوحدوي المشروع نجاح بأن العميق إدراكه

 سيشـكل  مـا  وإستراتيجية، وعسكرية واقتصادية حضارية قوة المنطقة لهذه سيوفر واإلصالح

 قـوى  محاوالت يفسر ما العربية، المنطقة على السيطرة من االستعمارية الدول أمام قويا مانعا

                                                      

  .27ص ،1999, 1ط ،7المجلد القاهرة، روق،الش دار ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة:الوهاب عبد مسيري، 1
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 النهضـوي  باشـا  وإبـراهيم  علـي  محمد مشروع ضرب من والفرنسي البريطاني االستعمار

 العالميـة  الحـرب  قبل حسين للشريف وعودها على بريطانيا انقالب يفسر ما وهذا .التوحيدي

 فرنسـا  وبين بينها العربية المنطقة وتقسيم ،1916 العام في بيكو سايكس اتفاقية وعقد األولى،

 مـا  هو العناوين، هذه وثاني. الواحدة يةالعرب الدولة في حسين الشريف طموحات حساب على

 بـين  الوصـل  حلقة تشكل فهي مهم، وجغرافي استراتيجي موقع من العربية المنطقة به تتمتع

 جبـل  مضـيق  العـالم،  في المهمة المضائق فيها وتقع وأوروبا، سياآو أفريقيا الثالث، القارات

 المواصـالت  طـرق  تتشكل ومنها السويس، وقناة هرمز، مضيق المندب، باب مضيق طارق،

- الفرنسي الثالثي، العدوان يفسر ما وهذا واألقصى، األوسط الشرقين إلى أوروبا من الرئيسية

 الـرئيس  قبـل  من السويس قناة تأميم بعد ،1956 العام في مصر على اإلسرائيلي- البريطاني

 فـي  الـنفط  عمنـاب  على السيطرة في يتمثل العناوين، هذه وثالث .الناصر عبد جمال المصري

 فـي  الناصري التمدد منع يفسر ما وهذا خصوصا، العربي الخليج وفي عموما، العربي الوطن

 ،1980 العام في وإيران العراق اإلقليميتين القوتين بين الحرب إشعال على والعمل الخليج، دول

 ،1991 العـام  فـي  الثانية الخليج حرب إلى وصوال النفط، منابع عن خطرهما إبعاد أجل من

  2003.1 العام في للعراق األمريكية الواليات واحتالل

 التي العالم في اإلستراتيجية المناطق أهم من العربية للمنطقة االستراتيجي الموقع يعتبر

  :األمريكية المتحدة للواليات تمثل فهي والحقا، سابقا العالمية االهتمامات جميع حولها تدور

 تضـرب  أن طائراتها بواسطة األمريكية المتحدة والياتال تستطيع خاللها من التي المنطقة  - أ

 منطقة باتجاه الصواريخ إطالق منصة تعتبر الخليج فمنطقة روسيا، في الصناعية المنشات

  .والهند الصين إلى الضربات تصل بل االورال،

 الغربية، أوروبا عن الحقيقي الدفاع خط األمريكي القومي لألمن بالنسبة المنطقة هذه تشكل   - ب

 هجـوم  أي ضد طبيعيين حاجزين الكبرى والصحراء المتوسط األبيض البحر يشكل حيث

 .الغربية أوروبا على

                                                      

  25ص ،2010 ، 1ط بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، الخطاب نقد: اإلله عبد بلقزيز، 1
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   1.وأفريقيا وآسيا أوروبا بين للتواصل طبيعيا جسرا العربية المنطقة تمثل   - ت

 العربية المنطقة في وظيفية لدولة الغرب حاجة على دالئل

 وظيفيـة  دولة إليجاد الغرب لدى الدالئل نم أوروبا في اليهودية الجماعات دور يعتبر 

 فظهرت ،تلعبه، دور لها يعد ولم دورها، انتهى وظيفية جماعات باعتبارها العربية، المنطقة في

 حيث ،لها حال باعتبارها الشاملة الصهيونية والصيغة اليهودية بالمسألة سمي ما ذلك أساس على

 وعندما الحضارة، داخل تبقى أن لها يستحق ال ه،تلعب دور لها يكن لم إن الوظيفية الجماعات أن

 ألنه خارجيا بها والدفع داخليا منها التخلص تم ،أوروبا في اليهودية الجماعات من الفائدة انتهت

 فـي  بلفـور  وعد اليهود منح خالل من البريطانيون له توصل ما هذا ،لها وظيفة إيجاد يتضمن

 السـتمالة  أوروبا ةحاج أيضا يعتبر .الصهيونية يختار في محطة أهم يعتبر الذي ،1917 العام

 بشـكل  والنمسـا  ألمانيا وفي عموما، العالم أنحاء جميع في والغنية القوية الصهيونية العناصر

 خـوض  في لمساعدتها ،العربية المنطقة في وظيفية دولة إليجاد الغرب لدى الدالئل من خاص

 علـى  بالتأثير جهودهم لبذل اليهود ولحث ولى،األ العالمية الحرب في الحلفاء جانب إلى الحرب

 في الدخول قررت تكن لم وقت في الحلفاء، جانب إلى الحرب لتدخل األمريكية المتحدة الواليات

 في وظيفية دولة خلق من البريطانيون أرادوه ما هو ذلك من واالهم الحلفاء، جانب إلى الحرب

 مصـالحها  تحمـي  بريطانية نفوذ منطقة لسويسا لقناة المتاخمة فلسطين تكون أن هو فلسطين،

 أمـام  امنيع اسد لها وتشكل بالشرق، البرية المواصالت خطوط لها وتضمن مصر، في الحيوية

 المسـتقبل،  في نصيبها من فلسطين تكون بان الطريق لها ويمهد سوريا، في الفرنسية األطماع

  2.تنفيذه من لتتمكن

   

                                                      

 بيـروت،  ،1 العدد العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل العمالقة، صراع في العربية القدرات: حامد ربيع، 1
 19ص ،1978

 20ص ,رقم الطبعة ومكان النشر غير معروف, 1976،الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية: ، إبراهيم أبو لغد 2
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 من غيرهم دون الوظيفية، الصهيونية الدولة لتأسيس ديةاليهو الجماعات أعضاء تجنيد أسباب

  :األقليات

 الوظيفية الدولة ليشكلوا لليهود االستعماري الغرب تجنيد وراء األسباب من العديد هناك 

  :فلسطين في

  .منهم التخلص ويجب أوروبا، في بهم مرغوب غير جماعة كانوا اليهود ألن -1

 1. فلسطين على كيزهموتر بهم، خاص قومي وطن عن اليهود بحث -2

 يهوديـة  دولة إلقامة الصهيونية، الحركة مصالح مع األوروبية االستعمارية المصالح تالقي -3

 2.فلسطين في

 مثـل  ،يهـود  أثرياء قدم فقد فلسطين، في دولة إقامة على القادر اليهودي المال رأس توفر -4

 وفي .فلسطين إلى ديةاليهو للهجرة دعما الضخمة المبالغ ريونتفيووم ،هيرش دي روتشيلد،

 المشـاريع  لتمويـل  اليهودي القومي الصندوق األول الصهيوني المؤتمر أنشأ الصدد، نفس

 3.فلسطين في اليهودية االستيطانية والبرامج

 حيـث  من فلسطين، في يهودية دولة قيام إلى االستعماري الغرب الصهيونية الحركة دعت -5

 الدول لهذه العداء تناصب كانت التي لعثمانية،ا اإلمبراطورية نعش في مسمارا ستكون أنها

: زاويتـين  من لها لدودا خصما العثمانية اإلمبراطورية في أوروبا وجدت حيث األوروبية

 فهي وبالتالي الثروة، إلى الشرق، إلى الطريق على العثمانية الدولة بسيطرة تمثلت األولى،

 اإلمبراطوريـة  تحكـم  والثانيـة،  األوروبـي،  االستشعاري التوسع أمام وعائق عقبة تقف

 تركـت  فقـد  بالمسيحية، تدين التي ألوروبا نقيض هو الذي اإلسالمي، الدين باسم العثمانية

                                                      

 29ص ،مرجع سابق ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة:الوهاب عبد مسيري، 1
، 2007 1ت، ط، مركز الزيتونة للدارسات واالستشارات، بيرودور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 2

  16ص
 30ص ،المرجع السابق 3
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 التي اإلسالمية الفتوحات خالل من األوروبيين عقول على بصماتها العثمانية اإلمبراطورية

 ضـد  وبيـين لألور كخادمـة  نفسـها  تقدم الصهيونية فالحركة. أوروبا تخوم إلى وصلت

 أخـرى،  جهـة  مـن  واإلسالم جهة، من العثمانيين مشترك، كعدو العثمانية اإلمبراطورية

  1.العثمانية لإلمبراطورية قاسمة ضربة هو فلسطين في يهودية دولة قيام فسوقوا

  فلسطين في الوظيفية الصهيونية الدولة إليجاد الغربية االستعمارية الدول تبني أدلة

 االستعمارية الغربية الدول اكتشفت منذ فلسطين في وظيفية دولة ءإلنشا الدعوات بدأت 

 إلـى  الهجرة إلى 1799 عام فرنسا يهود بونابرت نابليون دعوة فكانت العربية، المنطقة أهمية

 ولم الشرق، في فتوحاته في له مساعدتهم مقابل سنة، 118 من أكثرب بلفور تصريح قبل فلسطين

 فـي  لليهود دولة إقامة ألن بل فلسطين، في اليهود بأحقية قناعاته من نابعا حينذاك عرضه يكن

 نفـس  وفـي . بريطانيا ضد حروبها في الفرنسية المصالح وستخدم فائدة، ذات ستكون فلسطين

 إلى لنابليون، خاصا سكرتيرا يعمل كان الذي Lahranne Ernest الهران إرنست دعا المجال،

 دولـة  بإقامـة  وذلك العربي، الشرق منطقة في الفرنسي الوجود تكفل التي الوسائل عن البحث

 البنـوك  وأصـحاب  األعمال رجال مؤازرة واقترح فرنسية، محمية تكون فلسطين، في يهودية

 الدول ستجنيها التي الفوائد على مؤكدا فلسطين، في اليهود توطين في لمساعدته اليهود والتجار

ليهود من أجل شـراء أرض أجـدادهم القديمـة،    إن اتحاد ا "بقوله مشروع، هكذا من األوروبية

في ذلك كامل المنطقة  سيسمح لليهود بأن تمد أوروبا حدودها من السويس إلى ميناء أزمير، بما

غربي جبال لبنان، وستسعى الصناعة األوروبية إلى البحث عن أسواق جديدة تصـرف فيهـا   

ألمم القديمة إلى الحياة من جديد كـي  الن ندعو ا منتجاتها، والوقت أمامنا قصير، فقد آن األوان

طالب اليهودي االيرلندي هنري كوريـت فـي   2".تفتح طرقا جديدة ومعابر للحضارة األوروبية

بأن تقيم فرنسا المتطلعـة إلـى   _ عضو حكومة المديرين الفرنسية _ رسالة إلى بول باراراس 

 ،ح فرنسا في قـارة آسـيا  تحفظ مصال ،استعمار المشرق العربي دولة قومية لليهود في فلسطين
                                                      

  ،1ط ، بيـروت  العربـي  الوحـدة  دراسات مركز نقدية، مراجعة ،العربي النهضوي المشروع: عابد محمد الجابري، 1
 35ص ،1996

 17-16 ، صمرجع سابق، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 2
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وإحالل األزمات داخـل اإلمبراطوريـة    ،وإشعال الفتن ،وتشكل قاعدة متقدمة لها لبث الفوضى

  1.العثمانية لتفتيتها والقضاء عليها

اليهود إلى فلسطين لقطع الطريـق   إعادةتبنى بالمرستون وزير خارجية بريطانيا فكرة 

ي رسالة تلقاها مـن المليـونير اليهـودي    وف ،وتجاوب العرب معها أمام نهوض مصر القومية

هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليس  إن"مؤيدة لفكرته قال فيها  1840روتشيلد عام 

 بإمكانيـة وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهـون   ،ألن هناك قوة جذب بين العرب, كافية

بقيـة العـرب فـي     وأن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين ،اتصالهماتحادهم و

عندما وصلت بريطانيا العظمى إلى القمة في سيطرتها االستعمارية على العديد من الدول 2."آسيا

جل حماية مصالحها الحيوية، من شبكة المواصالت الممتدة من أسيا، ومن آفي المنطقة العربية و

ربية، تنفذ لها حماية إلى إيجاد دولة وظيفية في المنطقة الع أوروبا إلى جميع مستعمراتها، دعت

، وضـم جميـع الـدول    1905مصالحها، فقد انعقد مؤتمر دعا إليه حزب المحافظين في العام 

استمر حتى العام . يطالياإسبانيا وإاالستعمارية في ذلك الوقت، بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، 

ئـيس وزراء  ، نسـبة إلـى ر  Kampel) كامبل( ، وخرج بوثيقة سرية أسموها، وثيقة 1907

  :بريطاني آنذاك، هنري كامبل بانريمان، ومن أبرز ما جاء من توصيات

  .العرقية والطائفية اتفتيت المنطقة العربية، وتفكيك مكوناته -أ

  .إبقاء شعوب هذه المنطقة جاهلة، متخلفة -ب

محاربة أي دعوات لتوحيد شعوب هذه المنطقة، التي كانت تشكل دولة كبيرة، ذات حضارة  -ت

  .عريقة قبل انهيار اإلمبراطورية العثمانية

  .زرع جسم غريب يفصل مشرقه عن مغربه -ث

                                                      

 ,)1949-1799(جذور الصراع وقوانينه الضابطة, لصراع العربي الصهيونيالتحدي واالستجابة في ا: عوني, فرسخ 1
  73ص, 2008, 1ط, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية

 77ص, السابق المرجع 2
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 يهوديـة  دولـة  إنشـاء  أن: "1918أيلول  9في مذكرة لرئاسة األركان البريطانية في  

 النظـر  وجهـة  مـن  العظمـى  بريطانيـا  إلـى  بالنسبة فيه مرغوب أمر فلسطين، في حاجزة

 على البريطاني الوزراء مجلس فيها وافق التي الجلسة في شلتشر ونستون وقال". اإلستراتيجية

 حيـث  من بريطانيا أهداف يخدم فلسطين في لليهود القومي الوطن قيام إن: "1917 بلفور وعد

 يفصـل  عازال يكون وسوف فرنسا وبين بينها الحاد المصالح تناقض مواجهة على يساعدها أنه

 سـيكون  الـذي  لليهود القومي الوطن هذا أن ثم سيناء، غرب والعرب سيناء شرق العرب بين

 الغـرب  أحضان في دائما يبقى سوف الواسع، العربي االمتداد ضد نفسه عن الدفاع إلى بحاجة

 اإلمبراطوريـة  لمصـالح  تهديـد  أي ضد للعمل كقاعدة يستعمله أن وقت أي في يستطيع الذي

 1".أخرى ناحية من والعراق ناحية، من مصر في البريطانية

 للهجـرة  اليهود الحاخامات كبار بدعوة بالسابق، فرنسا تصرفت كما بريطانيا رفتتص

 مرغوب غير كجماعات مشكلتهم من التخلص أجل من كان ما بقدر بهم، حبا ليس فلسطين، إلى

 ألن الشـرق،  في مصالحها حماية لها يحقق وظيفي كدور استثمارهم أجل ومن ناحية، من فيهم

 2.وآسيا أفريقيا بين البوابة تشكل والتي المتميز، يالجغراف بموقعها فلسطين

ترجمة للمواقف االستعمارية البريطانية والفرنسية الداعية إلى تجزئة المنطقة العربيـة،  

التي جزأت بالد الشام بين فرنسا وبريطانيا، ومهدت  1916كانت اتفاقية سايكس بيكو في العام 

هـدفت   3.د بلفور الذي وجد ترحيبا من قبل فرنسـا لقيام دولة يهودية في فلسطين من خالل وع

 ،لتقسيم بلدان المشرق العربي بين كل من بريطانيا وفرنسا 1916اتفاقية سايكس بيكو في العام 

 ،وسخرت بريطانيا جل جهودها إلقامة دولة يهودية في فلسطين تؤثر على توازن القوى العالمية

وموقعهـا   ،ومقدراتها االقتصادية الضـخمة  ،رية الهائلةوذلك الن البلدان العربية بإمكاناتها البش

تؤهله لقيادة العالم الثالـث   ،وحضارتها العريقة ،وخبراتها التاريخية الطويلة ،االستراتيجي الهام

                                                      

   www.al-moharer.net/moh248/m_habash248.htm لبنان على الحرب أكدته ما ،حبش مروان 1
 17-16 ص مرجع سابق،، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 2
  22صالمرجع السابق،  3
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وقادرة على مواجهة التحديات الدوليـة   ،في مجاالت التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية

  1.األخرى

الركب االستعماري الداعي إلى تأييد قيام دولة إسـرائيل، وإبقـاء    لم تتأخر أمريكا عن

المنطقة العربية مجزأة، إذ تبنت مقوالت االستعمار القديم، فرنسا وبريطانيا، من خـالل تبنيهـا   

مشاريع الشرق أوسطية، لدمج إسرائيل فيها، لتقويض قيام دولة عربية واحدة فيها، إضافة إلـى  

د سياسيا وعسكريا واقتصاديا لدولة إسرائيل كمـا سـيمر ذلـك الحقـا     الدعم المستمر والمتزاي

بالتفصيل، ويظهر ذلك جليا بما تقوم به بالعراق بعد احتالله، تمهيدا لتجزئتـه إلـى طوائـف    

  .وقوميات

في جديد الشرق األوسط ال مشروع دعا الرئيس األمريكي جورج بوش االبن، إلى إقامة

ن الواحد والعشرين من أجل دمج دولة إسرائيل في المنطقة العربية المنطقة العربية في بداية القر

أما برجنسكي مستشار األمن القومي في عهد جيمي كارتر فـي  . كبديل لقيام دولة عربية واحدة

إلى استمرار المحافظة على تجزئة الوطن العربي من أجل المحافظـة  أشار ، )بين جيلين(كتابه 

الدول العربية بأنهم عبارة عن جماعـات دينيـة وعرقيـة    على دولة إسرائيل، ووصف شعوب 

إن الشرق األوسط مكون من جماعات عرقية ودينية مختلفـة يجمعهـا إطـار    ": مختلفة وقال 

إقليمي، ورأى أن سكان مصر غير عرب، بينما سكان سوريا هم فقط العرب، ولهـذا حسـب   

ضم جماعات عرقيـة دينيـة   ن منطقة الشرق األوسط سوف تتحول إلى كانتونات تإتصوره، ف

مختلفة يجمعها إطار إقليمي، على حساب مبدأ الدولة واألمة، وهذا سيسمح لكانتون إسرائيل أن 

   2".كبر تحد للوجود اإلسرائيليأيعيش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومية العربية التي تمثل 

ودية فـي فلسـطين قبـل    يقول حاييم وايزمان معبرا عن التأييد األمريكي لقيام دولة يه

 ،بعد مـن هـذا الحـد   أوقد مضى أصدقاؤنا األمريكيون إلى "فور بخمسة أشهر لصدور وعد ب

  ".منادين بقيام جمهورية يهودية ،فقرروا شكل الدولة التي ستقوم

                                                      

 96، ص1991 ،3، دراسات الوحدة العربية، بيروت طالسياسة األمريكية والعرب :غسان وآخرون ،سالمة 1
 25ص مرجع سابق، عربي،دور إسرائيل في تفتيت الوطن ال: نوفل، احمد سعيد 2
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يبين كرلسيوف سايكس ابن مارك سايكس المندوب البريطاني الذي وقع اتفاقية سايكس 

بـان   1917ومستهل  1916وساد االنعقاد أواخر : لوعد بلفور بقولهبيكو عن التأييد األمريكي 

صدور وعد بلفور من جانب بريطانيا لليهود سيؤدي إلى كسب الرأي العام اليهودي في أمريكا 

فكان هذا االعتقاد  ،وسيؤدي إلى التأثير بوجه عام على الرأي األمريكي كله ،إلى جانب الحلفاء

وفي برقية أرسلها الكولونيل هاوس مستشار الرئيس  ."ة البريطانيينحافزا مهما بل رئيسيا للساس

 1917تشرين الثاني عام -16إلى وزارة الحرب البريطانية بتاريخ ولسون والحكومة األمريكية 

صـدر  أ ،يعلن فيها بموافقة الرئيس ولسون والحكومة االمريكية على نـص تصـريح بلفـور   

افقة على وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني فـي  الكونجرس األمريكي قرارا رسميا بالمو

وبذلك أصبحت سياسة إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين خطة التزمت بهـا   ،1922العام 

  1.الواليات المتحدة األمريكية

روزفلت في رسالة وجهها إلى المؤتمر الصهيوني األمريكي الذي عقد في العـام   قالو

الشعب اليهودي مضى وقتا طويال متلهفا وهو يعمل ويرجو ليقيم  نأاقدر كيف  أنا" قوله 1944

انتخب رئيسا من جديد فسأساعد على  أنولو قدر لي  ،في فلسطين دولة يهودية ديمقراطية وحرة

  2".خلق هذه الدولة

وصف البروفسور بنجامين بيت هالحمي، األستاذ السابق في الجامعة العبرية، في مقال 

في كـل  حيث إسرائيل كأحد أدوات أمريكا في العالم،  1981ك تايمز عام نشرته جريدة نيويور

بقعة كثرت فيها القالقل في بلدان العالم الثالث كانت إسرائيل متورطة من خالل إرسال الجنـود  

ومن خالل تزويد حلفاء أمريكا في هذه المناطق باألسلحة، ومن اجل  لحماية المصالح األمريكية،

 األمريكيـون  يعتبـره  مـا  إن "وقال . ة والتحررية المناوئة لحلفاء أمريكاتحطيم القوى الوطني

 .الواجب لنداء استجابة وأحيانا مبررا دفاعيا عمال اإلسرائيليون رهبيعت قذرا عمال واألوروبيون

 العنصـرية  التفرقة نظام بمساعدة إسرائيل قيام من أمريكا في القرار صناع بعض يشكو وبينما

                                                      

 103، صمرجع سابق السياسة األمريكية والعرب، :غسان وآخرون ،سالمة 1
 104ص المرجع السابق، 2
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 من لمصالحهم خدمة إسرائيل فعلته ما أهمية في التشكيك يستطيعون ال فإنهم ،إفريقيا جنوب في

 يعتبـر  إسرائيل به تقوم الذي الدولي البوليس دور إن. معونات من النظام لذلك قدمته ما خالل

 1".مغرية مادية مكافأة مقابل به للقيام استعداد على وإنهم اإلسرائيليين، غالبية إلى بالنسبة مغريا

  إسرائيل لدعم األمريكية افعالدو

 النظـام  فـي  دولة أقوى األمريكية الواليات أصبحت الثانية، العالمية الحرب انتهاء بعد

 فـي  واضحا واالقتصادي والعسكري السياسي نشاطها وكان حينذاك، تشكل الذي الجديد الدولي

  :بسبب وذلك األوسط، الشرق منطقة كل

  .واالستراتيجي الجغرافي موقعها -أ

  .نفطية احتياطات من اكتشافه تم ما وخاصة االقتصادية، مواردها -ب

  .الهائلة ولتجارتها لصناعاتها واسعة سوق -ت

  2.اسرائيل خالل من العربية الوحدة لفكرة أمريكا معارضة-ث

مجمل المبادئ اإلستراتيجية األمريكية بعد الحرب العالمية الثانيـة قامـت علـى    قامت 

ومبدأ نيكسون  ،1957ومبدأ ايزنهاور في العام  ،1947ترومان في العام  المنطقة العربية كمبدأ

وتنبع أهمية المنطقة العربية من الوجهـة   ،1980ومبدأ جيمي كارتر في العام  ،1969في العم 

  :األمريكية

 والممـر  ،وأوروبـا  وأفريقيـا  آسيا الثالث القارات بين التقاء نقطة العربية المنطقة تشكل -1

 .آسيا ودول األطلسي حلف دول بين والبري والجوي البحري

                                                      

 .95ص ،1990 ،1ط بيروت، برقيا، العربية، الوحدة دراسات مركز ،إلسرائيل األمريكية المعونات: عزيز محمد ربيع، 1
 ،1ط عمـان،  للنشـر،  الكرمـل  دار، برهوم محمود ترجمة ،القومية أمريكا ومصلحة إسرائيل :ايه شيريل ،روبينبرغ 2

  29ص، 1989
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 ضـد  األمريكية االحتواء سياسة ضمن مهما دورا اكتسب والذي الهندي المحيط على يطل -2

 هرمز مضيق البحرية الخطوط لحماية عسكرية قواعد إقامة تتطلب الذي ،السوفييتي االتحاد

 حلفـاء  إلـى  الـنفط  عبرها يمر التي ،السويس وقناة األحمر والبحر المندب باب ومضيق

 .األمريكية المتحدة الواليات

 تقريـر  ففـي  ،للنفط العالمي االحتياط من% 55 على تحوي التي العربي الخليج دول يضم -3

 إلى دائما الوصول تامين األساسية هدافنا إن" 1982 العام في األمريكية الدفاع لوزارة سري

 أو عسـكرية  سـيطرة  على الحصول من السوفييتي االتحاد ومنع ،العربي الخليج في النفط

 .بالواسطة أو مباشرة النفط على سياسية

 التـي  المنطقـة  أن أمريكا وتعتبر ،المتوسط األبيض البحر منطقة مع متداخال يعتبر كونه -4

  1.أوروبا في األمريكية القوات قيادة ضمن تقع وإسرائيل وسوريا لبنان تشمل

 إسرائيل بان القائلة اإلسرائيلية األطروحة قبول المتتابعة األمريكية اإلدارات عند تعزز

 أواخـر  في ذلك تمثل .العربية الوحدة دون يحول كحاجز ألمريكا استراتيجي رصيد هي القوية

 دعم إلى تستند أن الممكن من كانت والتي المصرية، السورية الوحدة حصلت عندما الخمسينات

 النتيجـة  إن" 1958 العام في القومي ناألم مجلس مذكرات إحدى علقت وقد السوفييتي، االتحاد

 وحيـدة  مقتـدرة  كقوة إسرائيل تأييد هي الراديكالية، العربية القومية وجه في للوقوف المنطقية

  2".األوسط الشرق في باقية للغرب مؤيدة

 علـى  1967 العـام  في الساحق اإلسرائيلي النصر تحقيق بعد األطروحة هذه تعززت

 الواليـات  نظـر  فـي  إسرائيل أهمية ادتدزاو. الحرب في ركتشا التي العربية الدول جميع

 دول وخاصة العربية، الدول في الناصري المد أمام كحاجز دورها أثبتت نحي المتحدة األمريكية

 الـذين  الفلسـطينيين  لمساعدة الهادفة السورية التحركات وإفشالها للنفط، المنتجة العربي الخليج

                                                      

 28، ص1989، 1ط ،، مركز دراسات الحدة العربية، بيروتالقوى الخمس الكبرى والوطن العربي: يوسف، ناصيف 1
االتحاد العـام   ،لةترجمة عبد الهادي غي الثالوث الخطر، الواليات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين،: تشومسكي، ناعوم 2

 29، ص 1993، 1للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، مصر، ط 
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 مفصـال  1967 حـرب  شكلت وبهذا 1970.1 أيلول في ردناأل في والتصفية للذبح يتعرضون

 قـوة  مصـدر  تشكل والتي إسرائيل دولة قوة حيث من اإلسرائيلية، األمريكية العالقات في هاما

   2.السواء على داخلي أو خارجي تهديد أي من حلفائها لحماية المنطقة في استراتيجي

  الوظيفي دورها أداء على) إسرائيل( الكيان قدرة إدامة في العالمي االستعمار دعم جوانب

 االسـتعماري  الدعم جوانب هو العربية المنطقة في وظيفية كدولة إسرائيل دور يؤكد ما
 سياسيا،: متعددة أشكاال الدعم هذا أخذ فقد المنطقة، في دولة أقوى تبقى أن أجل من لها العالمي
 ووزيـر  واشـنطن،  في األسبق لإسرائي سفير ايبان، آبا وصف فقد .اقتصاديا عسكريا، أمنيا،

 فـي  الصغيرة الدول جميع بين: " التالية بالعبارات إلسرائيل األمريكي الدعم األسبق، الخارجية
 دولـة  مـن  الحياة على وقدرتها قوتها من كبير قدر على حصلت دولة توجد ال الحديث، العالم

 مـن  إلسرائيل المتحدة اتالوالي حققت فقد". المتحدة الواليات من إسرائيل حصلت كما أخرى،
  :دعمها خالل

  .المجتمعة العربية الدول على عسكريا تفوقها  - أ

  .نفسه تعزيز على اإلسرائيلي االقتصاد ساعدت  -  ب

 فـي  شرعيتها يهدد خطر ألي تتعرض عندما إسرائيل دولة عن الدفاع في باستمرار عمات  -  ت
 تسـتطيع  أن يمكـن  ال ،والمستمر الكبير األمريكي الدعم بدون فإسرائيل. الدولية المحافل

 حيـاة  تـوفير  تستطيع أو سيادتها، عن تدافع أن أو واقتصاديا سياسيا قوتها على المحافظة
 .لمواطنيها مرفهة

 سياسيا

 مجلـس  فـي  وخاصة الدولية، المحافل جميع في إلسرائيل الغربي السياسي الدعم برز

 التـي  القرارات معظم ضد )يتوالف( النقض حق المتحدة األمريكية الواليات استخدمت إذ األمن،
                                                      

 29، ص سابقمرجع ، الثالوث الخطر، الواليات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين: تشومسكي، ناعوم 1
 29صمرجع سابق،  ،القومية أمريكا ومصلحة إسرائيل :ايه شيريل ،روبينبرغ 2
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 عدوانها مسؤولية تحميلها أو إسرائيل إدانة شأنها من والتي اإلسرائيلي، العربي بالصراع تتعلق

حزيران  26وقفت الواليات المتحدة وحيدة في  "المثال سبيل فعلى. العربية واألرض الشعب على

المتزامن للقـوات المسـلحة   مجلس األمن، الداعي إلى االنسحاب  مشروع قرارفي نقد  1982

محاولة شفافة للحفاظ على منظمـة  (اإلسرائيلية والفلسطينية من بيروت، على أساس أن الخطة 

وبعـد  . غير مقبول لحكومة الواليات المتحدة األمريكية ا، وهذا ما بد)التحرير كقوة سياسية حية

ومية الداعي إلى إنهـاء  بضع ساعات صوتت الواليات المتحدة وإسرائيل ضد قرار الجمعية العم

الحدود اإلسرائيلية اللبنانية، وهو القرار الذي صـدر بصـوتين    األعمال العدائية قي لبنان على

قرار عن  مشروع وقبل ذلك نقضت الواليات المتحدة. معارضين ودون أي امتناع عن التصويت

  1".مجلس األمن يشجب إسرائيل لتجاهلها طلبا بسحب القوات اإلسرائيلية

 2006قلت الواليات المتحدة األمريكية أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنـان عـام   عر

مجلس األمن باتخاذ قرار وقف العدوان إلعطاء الفرصة إلسرائيل الستكمال تحقيق عدوانها في 

وبعد حوالي أسبوعين من الحرب اإلسرائيلية  وفي نفس السياق 2.القضاء على منظمة حزب اهللا

نجح مجلـس   "، والمجازر البشعة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين2008ام على غزة في الع

ه عدا الواليات المتحدة التي امتنعـت  ئبدعم من كافة أعضا 1860األمن في إصدار القرار رقم 

إلى االنسحاب الكامل  قضىعن التصويت، ودعا القرار إلى وقف فوري ودائم إلطالق النار، و

غزة، وتقديم المساعدة اإلنسانية بما فيهـا الغـذاء والوقـود والعـالج،      للقوات اإلسرائيلية من

  3".وتوزيعها دون عراقيل في كل أنحاء غزة

  منياأ

في المجال األمني، قدمت الواليات المتحدة األمريكية العديد من المساعدات األمنية لدولة 

هذا ما أكده وزيـر   .دولتينإسرائيل من خالل التنسيق األمني بين أجهزة االستخبارات في كال ال
                                                      

 17ص مرجع سابق، ، خطر، الواليات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيينالثالوث ال: تشومسكي، ناعوم 1 
 55ص ،2011 ،388 العدد ،العربي المستقبل مجلة ،لبنان على اإلسرائيلية الحرب حول: محسن عوض، 2
 برقيـة،  تحرير احمد يوسف احمـد  ،، امة في خطر 2009-2008حال األمة العربية مركز دراسات الوحدة العربية،  3

 93ص ،2009 ،1ط بيروت،
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الخارجية جورج شولتز في محاضرة ألقاها أمام اللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشـؤون العامـة   

 المعونة هذه وتعد أخرى، دولة أي من أكثر إلسرائيل أمنية مساعدات نقدم عام كل في : "بقوله

 أمننا أجل من ولكن فقط، لإسرائي أجل من ليس ،بها نقوم أن يمكن التي االستثمارات أفضل من

 تجريموب ،النقد من إسرائيل لحماية تشريعات األمريكية المتحدة الواليات أصدرت وقد 1".بالمثل

"  بعنـوان  2004 العام في الرئيس عليه ووافق الكونغرس أصدره تشريع إطار في ،ينتقدها من

 صورة تشوه والتي للسامية المعادية الحركات محاربة في ويتلخص ،"عالميا السامية تعقب قانون

 ضـد  المعاديـة  األفعال عن تقريرا بالكونغرس الخارجية العالقات لجنة تقدم أن على ،إسرائيل

 ،األعمـال  تلـك  فيهـا  تحـدث  التـي  الدول أفعال وردود ،العالم أنحاء في ومؤسساتهم اليهود

   2.اليهود لحماية المتبعة واإلجراءات

  عسكريا

 المنطقة في إسرائيل دولة قيام منذ عسكريا إسرائيل لدولة ةاألمريكي المساعدات اتصفت

 األولـى  بالدرجـة  منها الهدف وكان ،،واالستمرارية واالزدياد بالتنوع 1948 العام في العربية

 ،1962 العـام  فمنـذ  .ومنفردة مجتمعة العربية الدول جميع على عسكريا متفوقة إسرائيل بقاء

 ال مـنح  شكل على معظمها ،عسكرية مساعدات دوالر مليار 28 حوالي على إسرائيل حصلت

 تحقيـق  أثر على ،1967 العام بعد إلسرائيل العسكرية المعونات ازدادت سابقا، ذكر وكما. ترد

 أصـبحت  ،1985 العـام  بدايـة  ومع. مجتمعة عربية دول ثالث على احاسم اانتصار إسرائيل

 المعونـات  حجـم  يوضح التالي جدولوال. هبات شكل على تقدم إلسرائيل العسكرية المعونات

   1989.3 العام وحتى 1948 العام من بالماليين مقدرة إلسرائيل األمريكية العسكرية

   

                                                      

 بيـروت، : العربية الوحدة دراسات مركز العربية، البالد مع العالقات لتطبيع اإلسرائيلية اإلستراتيجية :محسن عوض، 1
 77ص ،1988 ،1ط
 178ص ،2007 ،1ط بيروت ،العربية الوحدة دراسات مركز ،المواجهة من عاما ثالثون: وآخرون محسن ،عوض 2
 130ص ،مرجع سابق ،إلسرائيل األمريكية اتالمعون عزيز، محمد ربيع، 3
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  اقتصاديا

 اتصـفت  فقـد  والمـالي  االقتصادي المجال في إسرائيل لدولة األمريكية المعونات أما
 اإلسـرائيلية  المنتوجات من سلعة 2700 لحوالي السماح" مثل واالستمرارية، واالزدياد بالتنوع
 اتفاقية توقيع ذلك بعد تم حيث ،1985 العام حتى جمركية رسوم دون االقتصادية السوق بدخول
 بأسـعار  قديمـة  أمريكية عسكرية معدات بشراء إلسرائيل والسماح البلدين، بين الحرة للتجارة
 وفـي . ذلك وراء من يرةوف أرباح وتحقيق أخرى لدول بيعها بإعادة إسرائيل تقوم للغاية، زهيدة
 172 بحوالي قيمتها قدرت بناء ومواد أمريكية معدات على أيضا إسرائيل حصلت 1979 العام

 العـام  بـين  إلسرائيل االقتصادية المعونات حجم يقدم التالي والجدول. مقابل دون دوالر مليون
 المتحـدة  الواليـات  من طارئة مالية مساعدات على إسرائيل حصلت1". 1989 والعام 1949

 بقيمة اقتصادية مساعدات الكونجرس مرر ،اإلسرائيلية الخزانة على الضغوط لتخفيف األمريكية
 منـه  عانـت  التـي  بالتضـخم  االرتفاع لتخفيف 1993-1984 عام بين ما دوالر مليار 1.5

 ،الصـعبة  األوقـات  خالل إلسرائيل األمريكية واإلقتصادية المالية المساعدات زادت ،إسرائيل
 األضرار عن تعويضا طارئة منح شكل على إلسرائيل دوالر مليون 650 الكونجرس قدم حيث

 شـكل  علـى  دوالر مليارات 10 الكونجرس وقدم ،1991 عام الثانية الخليج حرب من الناجمة
  2.السوفييتي االتحاد انهيار أعقاب في المهاجرين استيعاب على لمساعدتها ضمانات

 بماليـين  مقـدرة  إلسـرائيل  األمريكية االقتصادية عوناتالم حجم يبين التالي والجدول
  .1989 وحتى 1949 العام من الدوالرات

 من إسرائيل مكن مما ،1981 العام منذ اإلسرائيلية القروض إلغاء ءبد الجدول لنا يبين
  .المتقدمة الدول مصاف إلى لمواطنيها المعيشة مستوى رفع

 وكان الحيوية، اإلسرائيلية العسكرية صناعاتال األمريكية االقتصادية المساعدات شملت

وقعت الواليات المتحدة  1970/في أيلول . "المجال بهذا الطرفين بين االتفاقيات من العديد هناك
                                                      

 133ص ،مرجع سابق، إلسرائيل األمريكية المعوناتعزيز،  محمد ربيع، 1
2 U.S . Foreign Aid to Israel  – Federation of American Scientists 

www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pd 
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، بحيـث يـتم بموجبهـا إمـداد إسـرائيل      )تبادل معلومات التطوير الدفاعي(وإسرائيل اتفاقية 

أن تقوم بصيانة ) في بعض الحاالت(ن تصنع أو ، التي تستطيع من خاللها أ)الفنية(بالمعلومات 

  .التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي تصنعها أمريكا

في السنة الالحقة، كان هناك اتفاقية أخرى سمح إلسرائيل بموجبها أن تصنع معدات من 

جو تعمل على -تصميم أمريكي، وعلى التو بدأت الطائرات اإلسرائيلية تحمل معها صواريخ جو

تم تطويرها في مؤسسة تطوير التسـلح   التي ،"shafrir"التتبع الحراري من نوع شافرير مبدأ

يشبه هذا الصاروخ من جميـع النـواحي صـواريخ سـايدويندر     . المملوكة للحكومة) رافائيل(

"sidewinder "،79-صرحت أمريكا إلسرائيل بإنتاج محرك جيه األمريكية j-79" "  ليستخدم

في إسرائيل والتي كانت قد طورت عن الطائرة ) 1(وهي الطائرة رقم  ،)kfirكفير (في طائرة 

   1".5-الفرنسية ميراج

، فقد كان هناك وجود أمريكي 1967وعلى النقيض من حرب  1973في حرب تشرين 

كانت السماء مغطاة بطائرات النقل التابعة لسالح الجو األمريكي الضخمة فملحوظ في الصراع، 

ومع أول لحظة لوقف إطالق النار كانت . 6-وسي 5-من طراز سي المخصصة للجسر الجوي

ألف شخص ما  26نحو  بنقلها طنا من المعدات، واشترك 22497الطائرات قد نقلت ما مقداره 

فيمـا قبـل حـرب الخلـيج     ( بين عسكري ومدني في ما اعتبر أكبر جسر جوي في التاريخ 

1990."(2   

بماليـين   2012-1949كية إلسرائيل منذ العـام  الجدول التالي يبين المساعدات األمري

  3الدوالرات

  
                                                      

، 1، طاألهلية للنشر والتوزيع، عمـان  ،، ترجمة محمود العابد وعمار جوالقعالقات خطرة: بيرن، اندرو ولسلي كوك 1
  .177ص ، 1991

 181، ص المرجع السابق 2
3 U.S . Foreign Aid to Israel  - Federation of American Scientists 
www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf 
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 السنة
المساعدات 

 العسكرية

المساعدات 

 االقتصادية

مساعدات 

لهجرة 

 اليهود

مساعدات 

للمدارس 

 والمستشفيات

مساعدات 

 أخرى
 المجموع

1949-
1996 

29,014.9  23,122.4 868.9  121.4 14,903.3 68,030.9 

1997  1,800.0 1,200.0  80.0 2.1 50.0 3,132. 

1998 1,800.0  1,200.0 80.0 _ _  3,080.0  
1999 1,860.0  1,080.0  70.0 _ _  3,010.0 

2000  3,120.0  949.1 60.0 2.75 _ 4,131.85 

2001 1,975.6  838.2 60.0 2.25 _ 2,876.05 

2002 2,040.0  720.0  60.0 2.65 28.0  2,850.65 

2003 3,086.4  596.1 59.6 3.05 _ 3,745.5  
2004 2,147.3  477.2  49.7 3.15 9.9  2,687.25  

2005 2,202.2  357.0 50.0  2.95 _  2,612.15 

2006 2,257.0  237.0 40.0 _ 0.5 2,534.5 

2007 2,340.0  120.0 40.0 2.95 0.2 2,503.15  
2008 2,380.0  0 40.0 3.90 _ 2,423.9 

2009 2,550.0  0 30.0 3.90 _  2,583.9 

2010 2,775.0  0 40.0 3.80 _ 2,803.8  
2011 3,0000.0 _  25.0 4.225 _  3,029.22 

2012 3,0000.0  _ 20.0 _ _ 3,095.0  

  المساعدات الفرنسية لدولة إسرائيل

حيث  ،1948ارتبطت فرنسا وإسرائيل بعالقات قوية منذ تشكيل دولة إسرائيل في العام 

ابل قدمت إسرائيل لفرنسـا معلومـات   بالمق ،اعتبرت فرنسا المورد الرئيسي لألسلحة إلسرائيل

استخباراتية مهمة جمعتها من خالل اتصاالتها باليهود الشرقيين الذين يقطنون البلدان العربيـة  

  .الخاضعة لالستعمار الفرنسي كالجزائر وتونس

على مصر فـي العـام   ) الفرنسي والبريطاني واإلسرائيلي( بعد انتهاء العدوان الثالثي 

حضره عن الجانب اإلسرائيلي كال من غولدا  ،سري بين فرنسا وإسرائيل جرى اجتماع ،1956
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 Mssrs Christain Pineauمئير ووزير الخارجية بيرس ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية

تم التفاهم المبدئي بينهما حول بناء مفاعـل  ،  Maurice Baurges Manouryووزير الدفاع 

بعد عدة أشهر تم االتفاق على تقديم  .ل في ردعها النوويإضافة لمساعدة إسرائي ،أبحاث نووي

جنبـا  . EI-3الحرارية من نوع  MW18مساعدة فرنسية إلسرائيل على شكل مفاعل البحوث 

  .24MWبعد ذلك تم ترقيتها رسميا إلى  ،إلى جنب مع تكنولوجيا فصل البلوتونيوم

قرية ديمونا قرب مدينـة   بعد ذلك تم بناء المفاعل النووي ديمونا سرا تحت األرض في

وفـي العـام    ،بمشاركة مئات من المهندسين والفنيين الفرنسـيين  ،بئر السبع في صحراء النقب

طنا  20تم شراء الماء الثقيل لتشغيل المفاعل النووي اإلسرائيلي من النرويج التي باعتها  1958

حيـث   ،بقنبلـة نوويـة  وكانت هناك توجهات فرنسية عديدة لتزويد إسرائيل  1959.1في العام 

 Gay Mollet ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية الرسمية قائلة إن رئيس الطاقة الذريـة الفرنسـية  

 اوجـاء هـذ   ،بإعطاء إسرائيل قنبلة نوويـة  Francis Perrin نصح رئيس الوزراء الفرنسي

بريطانيا بعد تهديدات االتحاد السوفييتي بتوجيه ضربة نووية لكل من  العرض الفرنسي إلسرائيل

وفرنسا وإسرائيل إلرسالهم قوات عسكرية لشبه جزيرة سيناء ومشاركتهم بالعدوان على مصـر  

  2. بعد تأميم جمال عبد الناصر شركة قناة السويس المملوكة لفرنسا وبريطانيا 1956في العام 

  دعم إسرائيل في حروبها ضد البلدان العربية

ففـي حـرب    ،حروبها على البلدان العربيةالقوى االمبريالية إسرائيل في جميع  دعمت

 ،عارضت الواليات المتحدة والغرب حشد القوات المصرية في سيناء قبل الحرب1967حزيران 

. وطالبت مصر أن ال تكون البادئة بالحرب ،وسحب قوات الطوارئ الدولية وإغالق خليج العقبة

يدها التي مارسته في األشـهر  صمتت عن استفزازها وتهد تيال ،لم يتم هذا الطلب من إسرائيل

بحيث هيأت إلسـرائيل أن   ،حرمها من الضربة الوقائية األولىلتوضللت مصر  ،السابقة للحرب

وفي رسالة بعثها الرئيس األمريكي جونسون  .تستغل الضربة األولى التي كانت حاسمة بالحرب

                                                      
1 Israel's Nuclear Weapons Program nuclearweaponarchive.org/Israel/Isrhist.html  
2 Documentary Says Israel Got Nuclear Weapons From France". Associated Press. Fox News. 
November 02, 2001. http://www.foxnews.com/story/0,2933,37959,00.html. 
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ن تعتمـد علـى أن   أو ،أن مصر تستطيع أن تتأكـد بيقـين  "  لعبد الناصر قبل الحرب قال فيها

سواء  ،الواليات المتحدة األمريكية تعارض معارضة صارمة أي عدوان في المنطقة من أي نوع

ولمزيد من  ."وسواء أقامت به القوات النظامية أم قوات غير نظامية ،أكان مكشوفا أم في الخفاء

 ،سـكريا ع .الخداع أرسل نائبه هيوبرت همفري إلى مصر إلجراء مباحثات مع عبد الناصـر 

تحرك األسطول السادس األمريكي في البحر األبيض المتوسط لردع االتحاد السـوفييتي مـن   

ونشطت  ،بطريقها إلى البحر األحمر وعبرت حامالت الطائرات األمريكية قناة السويس ،التدخل

االستخبارات األمريكية بجمع معلومات عن الشرق األوسط تهيئة للحـرب خدمـة إلسـرائيل    

 ،معنويـا  .خبارات حلف شمال األطلسي تحت تصرف إسرائيل قبل وأثناء الحربووضعت است

حيـث نقلـت    ،استمرت الواليات المتحدة األمريكية التأكيد على انتصار إسرائيل في الحـرب 

إذا : االستخبارات األمريكية لوزير الخارجية اإلسرائيلية ما قاله الرئيس األمريكـي جونسـون  

  1."وان مصر ال تنوي القيام بالهجوم ،رائيلنشبت الحرب فسوف تنتصر إس

  وظيفيةالدولة ال إقامةأهداف 

في المنطقـة العربيـة    تقوم إسرائيل بالعديد من النشاطات لخدمة أهداف الدول الغربية

في المنطقة  ها كدولة إقليمية وحيدة ومتفوقةئواإلسالمية، وخارج المنطقة العربية لتحافظ على بقا

من جهة، ومن جهة أخرى لتحافظ على مستوى عال من الـدعم السياسـي    العربية واإلسالمية

  :من هذه األهداف. هائواالقتصادي والعسكري من الدول الغربية االستعمارية الستمرار بقا

  تمزيق الوطن العربي: أوال

ففـي هـذا   . يعتبر تمزيق الوطن العربي أحد أهم األهداف لدولة إسرائيل كدولة وظيفية

سؤال لشمعون  عنردا  –أمين سابق للجامعة العربية  –عصمت عبد المجيد . د الموضوع يقول

سوف يحدث ذلك عندما تـتكلم  "  بيبرس، حول قبول دولة إسرائيل في الجامعة العربية، فأجابه

وإذ تعبر هذه الحادثة عن شيء، فإنها تدلل على رغبة إسرائيل لالنضمام ". إسرائيل اللغة العربية
                                                      

مركز دراسات الوحـدة العربيـة،    ،1988-1948اإلستراتيجية العسكرية للحروب العربية اإلسرائيلية : الكيالني، هيثم 1
 196، ص1991، 1بيروت، ط
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ي ال تكون هويته عربية، فهذه الرغبة لدى بيرس تخفي خلفهـا تفتيـت الـوطن    إلى إطار إقليم

العربي، وإلغاء اإلطار الجامع للدول العربية وهو الجامع العربية، على الـرغم مـن ضـعف    

 ليسـت  اللغـة  إن يدرك "مؤسساتها وترهل دورها، والشيء الثاني الذي عبر عنه عبد المجيد 

 العربي، الوجدان يشكل وفكر وأدب لثقافة وعاء هي وإنما بها،أصحا بها يترنم) رطانات( مجرد

 رده كـان  وبالتـالي  الحنيف، اإلسالمي وبدينها المنطقة بتاريخ ترتبط معرفية، بصبغة ويصبغه

 لتهـيمن  وإنما فيها تذوب أو معها اهىملتت ال للمنطقة جاءت إسرائيل إن يعلم ألنه للسائل اإقحام

 العـام  في كيفونيم مجلة نشرت1".إليه تطمح وما رغباتها مع يتواءم بما صياغاتها وتعيد عليها،

 للثمانينات، إسرائيل إستراتيجية بعنوان وثيقة العالمية الصهيونية المنظمة تصدرها التي 1982

 البلدان تمزيق في الصهيونية الرغبة تظهر وجميعها العربي العالم يخص بما بنود عدة فيها وجاء

  .لبنان في الطائفية وإثارة السودان، جنوب وفصل العراق تقسيم منها العربية

 األولـى  تتمحور: وطائفية عرقية دويالت ثالث إلى تقسيمه على العمل: بالعراق يتعلق بما -أ

 شـيعية،  وتكـون  البصرة حول تتمحور الثانية والدويلة سنية، وتكون بغداد العاصمة حول

  .كردية وتكون الموصل حول تتمحور والثالثة

 شماله عن بأكثريته، المسيحي السودان جنوب فصل اجل من المستمر التحريض ،السودان -ب

 المتركـزة  الثـروات  على متناحرتين دولتين تشكالن بحيث بأكثريته، اإلسالمي الطابع ذي

  .بينهما الحدود على

 ،رسـمية  كلغـة  بها الرسمي االعتراف وتشجيع مازيقية،األ اللغة دعم على العمل الجزائر -ت

 مازيقيـة أ دول بإقامـة  المسـتقبل  في الجهود هذه لتكلل مازيقية،األ القومية إلحياء تمهيدا

  .الجزائرية الدولة عن منفصلة

 عـدة  إلى وتقسيمه لبنان تفتيت أجل من المسيحيين وخاصة المختلفة الطوائف دعم ،لبنان -ث

 امتـدادا  الطائفية، لفتنا إحياء في متكررة إسرائيل مشاريع وكانت متحاربة، سياسية كيانات
                                                      

 ،2005 ،1ط  القـاهرة  للنشـر،  العامـة  اإلدارة ،العرب ضد أمريكية مؤامرة الكبير األوسط الشرق: سعيد الالوندي، 1
 31ص
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 مجموعـة  لخلق حثيث السعي وكان. الماضي القرن من والثمانينات السبعينات سنوات من

  .الخ..ودرزية ومارونية وشيعية سنية بينها، فيما والمتحاربة المنفصلة الكيانات من

 لالبـدي  الـوطن  مشروع وإحياء األردن، إلى الفلسطينيين لتهجير الدؤوب السعي ،األردن -ج

 أن إال لتنفيذه، المشروع هذا أمام فرصة األمريكية الحرب وكانت األردن، في للفلسطينيين

  .العراق في األمريكي العدوان بهزيمة المشروع، هذا أحبطت العراقية المقاومة

 الطائفيـة  التوترات مستغلين مصر، صعيد في مسيحية قبطية دولة خلق على العمل ،مصر -ح

 نظـرهم  فـي  ألنها مصر، بتفتيت كبير اهتمام وابدوا والمسلمين، ينالمسيحي بين المستمرة

   .سواء حد على البعيدة أو منها القريبة العربية، الدول لبقية أنموذجا ستمثل

 لبنـان،  فـي  مما كثير بتشابه السورية الدولة إلى ينظرون المشروع هذا فأصحاب ،سوريا -خ

 البعض، بعضها عن منفصلة كيانات أربع إلى السورية الدولة تقسيم إلى الخطة تنص حيث

 والثالثة علوية، وتكون الالذقية في تتمحور والثانية سنية، وتكون دمشق في تتمحور األولى

  .سنية أيضا وتكون حلب في تتمحور والرابعة درزية وتكون السويداء في تتمحور

 علـى  قائمة أنها" وصفتها التي اإلسرائيلية، بالخط االستهداف من الخليج دول تسلم ولم

 1.والسـعودية  البحـران  فـي  الشيعية األقليات على وركزت ،"النفط سوى فيها ليس هش بناء

 ،األمريكـي الصـهيوني   Bernard Lewisبرنارد لويس وتتقاطع هذه الوثيقة مع مشروع قدمه

إثنية صدر عن وزارة الدفاع األمريكية اقترح فيه تقسيم المنطقة العربية واإلسالمية إلى دويالت 

إقامة دولة كردية مـن توحيـد   -أ: ومذهبية لحماية المصالح األمريكية واإلسرائيلية من ضمنها

تجزئة -ت .تجزئة إيران إلى عدة دول-ب .المناطق الكردية في كل من إيران والعراق وتركيا

تجزئـة  -ث.وشيعية في الجنـوب  ،وسنية في الوسط ،كردية في الشمال: العراق إلى ثالث دول

إحـداهما للبـدو    ،تقسيم األردن إلى كيانين-ج .وعلوية ،وسنية ،درزية: إلى ثالث دول سورية

 ،وشـيعية  ،ودرزية ،ومسيحية ،سنية: تجزئة لبنان إلى خمس دويالت-ح .واآلخر للفلسطينيين

                                                      

 almoslim.net/node/85628 عرفة جمال محمد مقال 1
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تقسيم السودان إلى دولتـين عربيـة   -د .إسالمية وقبطية: تقسيم مصر إلى دولتين-خ .وعلوية

إقامـة دولـة   -ر .تقسيم موريتانيا إلى دولتين عربية وزنجيـة -ذ.ي الجنوببالشمال وزنجية ف

  1.لألمازيغ في المغرب العربي الكبير

استراتيجية لتفتيـت  1982قبل اجتياح لبنان عام  Ariel Sharonوضع أرييل شارون 

 إن الظروف مواتية لتحقيـق "قائال فيها  ،الوطن العربي نشرتها له صحيفة معاريف اإلسرائيلية

وتحدث فيها عن الصراع المحتمل  ،مشروع تفتيت الدول العربية وبسط الهيمنة اإلسرائيلية عليها

وبـين األقبـاط    ،وبين السنة والعلويين فـي سـوريا   ،بين السنة والشيعة واألكراد في العراق

وبـين   ،وبين شمال السودان وجنوبه ،وبين البدو والفلسطينيين في األردن ،والمسلمين في مصر

  2.عرب واألمازيغ في المغرب العربي الكبيرال

اإلسرائيلية أن االنتفاضات الشـعبية    رتسآيقول ألوف بن وهو رئيس تحرير جريدة ه

تكون بعيدة كـل   جديدة إقليميةرسم خرائط  إعادةوالصراعات الطاحنة ستؤدي إلى  ،المتصاعدة

حتى قبل قيام  ،الخارجية قائمة لإسرائيسياسة  أنواعتبر  ،البعد عن اتفاقية سايكس بيكو وغيرها

تشكل  اإلسالميةوان الوحدة العربية  ،على منافستها للعرب والمسلمين في الجوار إسرائيلدولة 

وكلما تجزأت المنطقة العربية وازداد عدد الدول فيها كلمـا كـان    ،إسرائيلتهديدا حقيقيا لدولة 

إلى نهاية اتفاقية سايكس بيكو  إسرائيلطلع وتت ،التغلب عليها والمناورة بينها إسرائيلأسهل على 

 ،وظهور دول جديدة أو متجـددة مثـل جنـوب السـودان     ،تقسيم المقسم وتفتيت المفتت إلعادة

 ،وجنوب اليمن ،والصحراء الغربية في المغرب العربي ،وبرقة في ليبيا ،وكردستان في العراق

ودول سنية وعلوية ودرزيـة فـي    ،يةوربما انقسامات في دول الخليج والمملكة العربية السعود

  3.سوريا

   

                                                      

  27ص مرجع سابق،، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 1
  55ص المرجع السابق، 2
 بيــروت, مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات, 2013, الشــرق األوســط خــرائط ترســم: ألــوف بــن 3
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  يل لتمزيق الوطن العربيالوسائل التي استخدمتها إسرائ

  إثارة النعرات الطائفية -1

 لتبقـى  ،العربيـة  المنطقة لتفتيت إسرائيل ساليبأ أهم من الطائفية النعرات إثارة تعتبر

 العربية المنطقة شعوب إلهاء في هدفها إلسرائيل يحقق مما مستمرة، أهلية حروب بحالة المنطقة

 األرمـن،  كـاألكراد،  العربيـة،  غير اللغوية األقليات إن من الرغم وعلى وحدتهم، تحقيق من

 واليهـود،  كالمسيحيين اإلسالمية غير العربية واألقليات والنوبيين، مازيغاأل التركمان، السريان،

على الرغم من كونهم يتكلمون  والنسب من غير العرب، السكان، من% 12 من أكثر يشكلون ال

من مجمل السكان في الـوطن  %  5.5كالبربر في المغرب العربي الذي يبلغ عددهم "العربية، 

من اليهـود،  % 1من األكراد، و% 2من قبائل في جنوب السودان الزنجية، و% 2.4العربي، و

شـركس والسـريان،   والبقية موزعة على أقليات صغيرة من النوبيين واإليرانيين والتركمان وال

من مجمل السكان % 5و) منهم من السنة % 84( من سكان الوطن العربي من المسلمين %91و

مـن  % 1.9من الديانات القبيلة الزنجية في جنـوب السـودان، و  % 2العرب من المسيحيين، و

  1".اليهود

عقدت كبرى مراكز البحوث والجامعات اإلسرائيلية عدة نـدوات لمناقشـة مشـاريع    و

ندوة عقدها مركز دايان ألبحاث الشرق األوسـط  -أ :ئيلية هدفها تفتيت الوطن العربي منهاإسرا

ندوة عقدها -ب .تحت عنوان تفتيت المنطقة العربية 1996وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب عام 

ندوة نظمها مركز -ت .1979مركز األبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية عام 

تحـت عنـوان الموقـف     1992يالن عام إيالن لألبحاث اإلستراتيجية التابع لجامعة بار إبار 

   2..اإلسرائيلي من الجماعات اإلثنية والطائفية في العالم العربي

اعترف إسحاق رابين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أن دعم بالده لألقليـات فـي   

لتدريب  ة، وإنشاء قواعد تدريب داخل إسرائيلعسكريوالوطن العربي، من تقديم معونات مالية 
                                                      

  44ص مرجع سابق،، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 1
   58المرجع السابق، ص 2
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معسكر القرش لتدريب بعـض األكـراد   " منها  .رجال األقليات، يهدف إلى إنهاك الدول العربية

لتدريب عناصر مـن   العراقيين، ومعسكر أطلس لتدريب بعض البربر، باإلضافة إلى معسكرات

جع، كانت قد وصلت إلى منطقة حيفـا  المعارضة الليبية، واإليرانية، وعناصر موالية لسمير جع

، وعناصر من فصائل حركة التمرد في جنوب السودان، وكـذلك تـوفير   1990قبل نهاية عام 

الغطاء السياسي واإلقليمي والدولي عن طريق ضمان الدعم الدولي، وخاصة الدعم األمريكـي  

ورة مباشرة أو غيـر  لهذه الحركات، وتوفير اإلمكانات اإلعالمية لتمكنها من إسماع صوتها بص

أشارت مقدمة لجنة كهانا التي شكلتها الحكومة اإلسرائيلية للتحقيق في المذابح التـي   1".مباشرة

تشكلت  بأنها جرت في مخيمي شاتيال وصبرا حيث تصف العالقة بين القوى المسيحية وإسرائيل

يين القوى اللبنانية بتقديم المسئولين اإلسرائيل وعد حيث قليال قبل بداية الحرب األهلية في لبنان،

 قـدمت لهـم  و. باألسلحة والعـداد  وزودتهمالمساعدة الفورية لهم إذا تعرض وجودهم للخطر، 

 الكتائـب  قـادة  بين عقدت المقابالت من كبير عدد وهناك الساعة، مدار علىتدريبات عسكرية 

 تحملت التي هي لموسادا مؤسسةو اإلسرائيلي، والجيش اإلسرائيلية الدولة عن وممثلين اللبنانية

 المقابالت من العديد فيو الطرفين، بين حميمية أكثر العالقة كانت ،الكتائب مع العالقة مسؤولية

 الحـرب  نهـاء إل المسـيحية  القوى مواقف تقوية جلأ من مختلفة خطط الكتائب قيادة تحضرأ

 باستمرار كانت الفدائيين جدتواو الفلسطينيين السكان موضوع اللبنانية، الدولة بناء وإعادة األهلية

 عبـر  الـذي  الكتائب موقف وكان واإلسرائيليين، الكتائب قيادة بين تناقش التي المواضيع إحدى

 مسلمون معظمهم الذين الالجئين مشكلة حل بدون تتم لن لبنان واستقالل وحدة بان قيادتها عنه

 الكتائب اقتراح وكان والمسيحيين، المسلمين بين السكاني التوازن على خطرا يشكلونو

 جماعي لتهجير األمر اقتضى إن للعنف واللجوء والضغط االضطهاد من الوسائل جميع باستخدام

 2.لبنان من لالجئين

 الفصـائل  دعـم  خـالل  من دورا إسرائيل دولة لعبت السودان في دارفور، إقليم وفي

 الدولة لمحاربة العسكرية الخطط وضع في االنفصاليين مساعدة خالل من اإلقليم، في االنفصالية
                                                      

 54+53، ص مرجع سابق، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: نوفل، احمد سعيد 1
2 Rabinovich. itamar: Israel in the middle east. new york. 1984. p 352.  
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 قادة فان بلجيكية تقارير وبحسب" لهم، المختلفة العسكرية المساعدات تقديم خالل ومن السودانية،

 الخطـط  لها ويضعون سنوات، منذ دارفور في التمرد قوات سرا يدربون إسرائيليين عسكريين

ـ  الخرطوم تدعمها التي الجنجويد قبائل مع العسكرية المواجهة  حـرب  فـي  دروسـا  وهمويلقن

 من أجنحة تدريب خالل من نفسها، الخرطوم ضرب إلى ترمي الخطط بعض أن بل العصابات،

   1".السكنية والمناطق المدن حرب على المتمردين

  العربية الدول ضد الجرائم في االستعمارية الدول مع المشاركة -2

 ضـد  االسـتعمارية  دولال بها قامت التي العدوانية الحمالت جميع في إسرائيل شاركت
ثـر  أعلـى   وذلك ،1956 العام في مصر ضد الثالثي العدوان في شاركت فقد العربية، البلدان

لـى  عالقيام بعملية عسـكرية   اقررت بريطاني .1956تأميم عبد الناصر لقناة السويس في العام 
ثر ذلك تـم  أ وعلى .وفضلت إشراك كل من فرنسا وإسرائيل بهذه العملية ،مصر السترداد القناة
تحت مسمى بروتوكول سيفر نسـبة   وفرنسا وإسرائيل ابين كل من بريطانيالتوقيع على اتفاقية 

 العـراق،  على األمريكي الغزو ساعدت كما 2.إلى ضاحية سيفر قرب العاصمة الفرنسية باريس
 إلى فةإضا األمريكان، للجنود والغذاء الدواء بشحنات ممثلة كبيرة، لوجستية معونات قدمت حيث
 تنفيـذ  إلى األمريكية، السجون في العراقية المقاومة رجال تعذيب في االستخباراتية شبكاتها قيام

 القاضـي  ألجلبي سالم لسان على جاء اعتراف وهذا"والعلماء، القيادات بحق االغتياالت عمليات
 عراقيـة  أوساطا أن ومفاده المحاكمة، جلسات أولى في حسين صدام يحاكم كان الذي العراقي،

 بغـداد  مغادرتـه  قبيـل  اصدر قد كان ،)بريمر بول( السابق األمريكي المدني الحاكم أن أبلغته
 اإلسرائيليين هؤالء وان ،)عراقية أصول من يهود بينهم من( إلسرائيليين عراقية سفر جوازات
 حـاء أن علـى  الحديدية قبضته يحكم الذي الموساد جهاز يمثلها: األولى: شريحتين في انخرطوا
 تـدس  التـي  الخاص واألمن والتجارة المقاوالت شركات تمثلها والثانية، وجنوبا، شماال العراق

  3".شيء كل في انفها

                                                      

 34ص ،مرجع سابق ،العرب ضد أمريكية مؤامرة الكبير األوسط الشرق: سعيد الالوندي، 1
ـ  1988-1948اإلستراتيجية العسكرية للحروب العربية اإلسرائيلية : الكيالني، هيثم 2 ة، ، مركز دراسات الوحـدة العربي

 192، ،ص1991، 1ط ،بيروت
  34ص مرجع سابق، العرب، ضد أمريكية مؤامرة الكبير األوسط الشرق: سعيد الالوندي، 3
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  تأجيج الصراعات العربية مع دول الجوار -3

عمدت إسرائيل على تأجيج الصراع بين الدول العربية المتواجدة على األطراف مع دول 

إلضعاف الدول العربية وإنهاكها من جهة وإبعادها ) رافشد األط(الجوار العربي تحت مخطط 

حيث شاركت في العمليات العسكرية التركية  ،عن الصراع الرئيسي مع إسرائيل من جهة أخرى

وساعدت على استمرار النزاع بين سوريا وتركيا مـن خـالل االتفاقيـات     ،على شمال العراق

ورا كبيرا في استمرار حرب الثماني سـنوات  ولعبت د ،األمنية والعسكرية بين تركيا وإسرائيل

  1.وفي النزاع بين موريتانيا والسنغال ،وفي النزاع بين أثيوبيا والسودان ،بين العراق وإيران

  العربي الوعي هدم: ثانيا

 محاولتهـا  هـو  العربي اإلنسان على بها القيام إسرائيل تحاول التي األهداف أخطر من

 اسـتمرت  حيث خارجيا، ومنها داخليا منها أخرى، عاتصرا إلى معها صراعه بوصلة حرف

 إلـى  يعـود  ال العربيـة  المنطقة في االستقرار عدم أن إظهار على إعالمها خالل من إسرائيل

 هـذا . والغـرب  الجهادية اإلسالمية القوى بين الصراع إلى وإنما اإلسرائيلي، العربي الصراع

 نأب باستمرار تروج فهي. ثالثة عالمية لحرب ديدكته اإلسرائيلية الدعاية له تروج الذي الصراع

 العربية لألراضي إسرائيل احتالل من انابع ليس اإلسالمية العربية المنطقة في الموجود الصدام

 التي اإلسالمية العربية الثقافة اإلسالمية، العربية والثقافة الغربية الثقافات بين صدام هو ما بقدر

 بالسيف معتنقيها على نفسها تفرض ثقافة بين الحياة، تقدس التي الغرب ثقافة وبين الموت تقدس

 االستشـهاد  طريق عن اآلخر العالم في بالسعادة تعد ثقافة بين والحرية، الديمقراطية ثقافة وبين

 المنطقـة  في الموجود الصراع نأو ،اآلن به نعيش الذي بالعالم السعادة لبلوغ تسعى ثقافة وبين

 جهـة  من إسرائيل وبين جهة من واإلسالمية العربية األمة بين اصراع يسل واإلسالمية العربية

  2.والقوميين اإلسالميين بين والشيعة، السنة بين والعرب، الفرس بين اصراع هو بل أخرى،

                                                      

-www.aljazeera.net/.../DD823CCA-0F37 ،تنفيـذها  واسـتراتيجيه  اإلسرائيلية القومية األهداف ،سويلم حسام 1

4E07-9670-2A7D2AF3515F  
2 Yaalon.Moshe: The longer Shorter Way.Yedioth ahronoth. Tel-Aviv. 2008.p29،Moshe 
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 تشويه اإلنسان العربي اإلسالمي: ثالثا

ا مـن  ركزت العديد من كتابات اإلسرائيليين على تبني الفكر اإلسرائيلي موقفـا عـدائي  

وتم نعت العربي  ،حيث قاموا بتشويه سمعة العرب والمسلمين بشتى الوسائل ،العرب والمسلمين

 ،المسلم بأبشع الصفات كالعربي المتوحش والجبان والقاتل والخائن لألمانة ومعـادي للسـامية  

إن قيـام دولـة   "ثيودور هرتزل في كتابه الدولة اليهوديـة   دعا ،والمتخلف عن ركب الحضارة

يونية في فلسطين يشكل عنصرا أساسيا ومهما من عناصر مواجهة الروح الوحشية بأشكالها صه

وقال ديفيد بن غريون في نقده للحضارة والتراث العربـي   ،"المختلفة السائدة في آسيا ومقاومتها

إن ثقتي ببني جنسي تجعلني أقول بأن األثر الحقير والمخزي للتراث العربي لن يسـتمر إلـى   "

وتبنـى نقـل الحضـارة     ،"وإن العرب حولوا بلدا مزدهرا ومأهوال بالسكان إلى صحراء ،األبد

   1".الغربية إلى المنطقة العربية في حال قيام دولة يهودية في فلسطين

  :اعتمدت إسرائيل في تشويه العرب على ثالث اتجاهات

علـى انحطـاط    اقل قيمة من اليهود ويركز بأنهمخطاب موجه لليهود يعتبرون فيه العرب -1

  .الشخصية العربية وتخلفها

خطاب موجه للغرب يتركز على اعتبار عداوة العرب للغرب تنبـع مـن تـراث العـرب     -2

وعبـر تيـودور    ،والمسلمين وليس بسبب االستعمار الغربي أو اإلسرائيلي للبلدان العربية

ة الغربيـة  إن دولة يهودية في فلسطين أو سوريا ستكون امتـدادا للحضـار  "هرتزل قائال 

  ".وحصنا ضد الهمجية العربية الشرقية

خطاب موجه للعرب يعتبرون تخلف العرب وجهلهم يعود إلى طبيعة اإلنسان العربي نفسـه  -3

   2.والذي يميل للفردية والعدوانية ،غير القابل للتطور

                                                      

  28مرجع سابق، ص دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي،: نوفل، احمد سعيد 1
  30المرجع السابق، ص 2
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تسعى من خاللـه   2001/أيلول/11أصدرت مجموعة يهودية أمريكية كتاب بعد أحداث 

أصدرته باللغتين العربية واالنجليزية ووجهته إلى العـالمين العربـي    ،القران الكريم إلى تشويه

وتلتقي هذه  ،وعرضت مبالغ طائلة على صحف فلسطينية وعربية إلكترونية لنشره ،واإلسالمي

في العمل لتشـويه  ) يد لألخوة( المجموعة األمريكية اإلسرائيلية مع جمعية إسرائيلية تحت إسم

 صورت أشرطة فيديو تظهر فيه كيف يتعامل المسلم مع زوجته بعدوانية أو كأنها ،ريمن الكآالقر

لتكريس قناعة لدى الغرب بأن هناك جذور عميقة في نفـوس المسـلمين    ،قطعة من أثاث البيت

   1.يعود أصلها إلى القران الكريم

 ،مينمنذ ظهرت الحركة الصهيونية وهي تعمل باستمرار على تشويه اإلسـالم والمسـل  

ومن أجل تحقيق هذا الهـدف عمـدت    ،وتضع نفسها العبا مهما في التصدي للتشدد اإلسالمي

وعلـى المجـالت ودور النشـر العالميـة      ،للسيطرة على وكالت الصحف المشهورة في العالم

والنيل من رموزه وتحريف تاريخـه وتراثـه أمـام     ،الستخدامها في تشويه اإلسالم والمسلمين

في اعترافات العديد من المثقفين الغربيين الذين اعتنقوا اإلسالم بأنـه كانـت   ظهر ذلك  ،الغرب

لديهم صورة أخرى مشوهة عن اإلسالم والمسلمين نتيجة لما قـرؤوه فـي وسـائل إعالمهـم     

   2.المختلفة

  لصالح الدول الراعية لهذه الدولة الوظيفية  تآمرية ،شائنةالقيام بأعمال : رابعا

في أنحاء متعددة مـن العـالم لصـالح     شائنةلعديد من األعمال النفذت دولة إسرائيل ا

القيـام بهـا، بسـبب     عنالواليات األمريكية المتحدة، في الوقت الذي امتنعت الواليات المتحدة 

ن هـذه  وضعها الكونجرس على اإلدارات األمريكيـة المتعاقبـة، أل   تيمجموعة من القوانين ال

 عضو الكنيست اإلسرائيلي الجنرال ماتيتا هو بيليد، كتبفقد  .،األعمال تنتهك القوانين األمريكية

جل اإلدارة األمريكيـة،  أمن  شائنةإن إسرائيل في أمريكا ألالتينية تقوم بتعهدات إلعمال  :"الئقا

إن إسرائيل تعمل كشريك وذراع للواليات المتحدة، فمثال عندما طلب وزير الخارجية األمريكي 
                                                      

  www.al-waie.org/issues/208/article.php )كريمال القرآن لتشويه يهودية حملة - الوعــي( 1
، الكــــريم القــــران لتشــــويه يعمــــدون الصــــهاينة ،غــــدير أبــــو محمــــد 2

www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=93938  
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، في حين 1981ل مساعدة نظام الحكم المرضي عنه في غواتيماال عام الكسندر هيغ من إسرائي

كان الكونغرس يعارض إدارة ريغان القيام بمثل هذا العمل، فقد وافقت إسرائيل بسرور لجنـي  

حد زبائنها المفضلين، كذلك ساعدت إسرائيل غواتيماال في تجنـب  أالفائدة من واشنطن بدعمها 

نغرس األمريكي، والذي يمكن أن يثير ضجة فيما يتعلـق بانتهـاك   النقد من الليبراليين في الكو

ساعدت دولـة إسـرائيل    1".حقوق المواطنين، والتي مألت مجلدات من تقارير حقوق اإلنسان

الواليات المتحدة في إفريقيا، من خالل إرسال مساعدات عسكرية، وتقديم معونات أمنية، بـأمر  

 للواليـات  حلفـاء  يعتبرون فريقياأ في دول تاتورياتديك إلى ،CIAمن المخابرات األمريكية 

 وبوكاسو زائير، في وموبوتو أوغندا، في أمين وعيدي الحبشة، في سيالسي هيال مثل، المتحدة،

  2.الوسطى فريقياأ في

في أمريكا الالتينية، قدمت دولة إسرائيل معونات كبيرة من األسلحة والذخائر للجـيش  

إمـداد   عـن ار، في الوقت الذي أحجمت فيه الواليات المتحـدة  السلفادوري في حربه ضد الثو

الحكومة السلفادورية في حربها ضد الثوار باألسلحة، بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان، والمـذابح  

البشعة التي ارتكبتها الحكومة السلفادورية، قامت إسرائيل بإمداد الحكومة السلفادورية باألسلحة 

قتيل مدني في السلفادور، نتيجة قصفهم بقنابل النابـالم   4000عن  والذخائر، حيث وقع ما يزيد

التي زودتهم بها دولة إسرائيل، ولقد أكد ذلك الكولونيل في سالح الجـو السـلفادوري رفائيـل    

جل إنقاذ الدكتاتور ومن أ .باستيلو، وسفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة أثناء رئاسة ريجان

سوموزا، وبعد رفض إدارة الواليات األمريكية، أثناء حكومة جيمي كارتر النيكارغوي انتاسيو 

تزويده باألسلحة، نتيجة ارتكابه أعمال إرهابية ضد شعبه، قامت دولة إسرائيل بتزويده بمعونـة  

   3.مليون دوالر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من األسلحة والذخائر العسكرية 250عسكرية بقيمة 

                                                      

، 1األهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ،، ترجمة محمود العابد وعمار جوالقعالقات خطرة: بيرن، اندرو ولسلي كوك 1
 227ص، 1991

 29ص مرجع سابق،  الثالوث الخطر، الواليات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين، :تشو مسكي، ناعوم 2
 245صمرجع سابق،  ،عالقات خطرة: بيرن، اندرو ولسلي كوك 3
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إسرائيل دولة وظيفية في المنطقة العربية لخدمـة مصـالح الـدول    تمثل دولة : نتيجتي

وما  ،ولماذا أقيمت ،وظهر ذك من خالل كيف ومتى أقيمت دولة إسرائيل ،االستعمارية الغربية

وتسهيل نهـب   ،هي األهداف االستراتيجية التي أنيطت بها لتقويض المشروع الوحدوي العربي

  .  دول االستعماريةمقدرات وخيرات المنطقة العربية لصالح ال

    



43 

  

  

  

 نيالثا الفصل

  العربي الحراك قبل العربي النظام



44 

 نيالثا الفصل

  العربي الحراك قبل العربي النظام

ـ  ةنظملبعض األ  الوظيفي بالدور وصفه يمكن ما على الفصل هذا يتركز  قبـل  ةالعربي

 ةالعربي ةمنظاأل تبعية على دالئل :رئيسة عناوين أربع خالل من ذلك ويفحص العربي، الحراك

 ضد العربية والمقاومة الفلسطينية القضية من ةالعربي ةمنظاأل موقف االستعمارية؛ الغربية للدول

  .اإلسرائيلي االحتالل

  قبل الربيع العربي األنظمة العربية

 يتكون مـن : األولالمحور  ،اتيجيينبين محورين سياسيين استر العربية انقسمت المنطقة       

 ،وحركات المقاومة في كل مـن فلسـطين ولبنـان    إيران وشكل محورا مع  سوريا ي النظام ف

وامتاز برفض  ،الممانعة أوهذا المحور بمحور المقاومة  يوسم ،فيهما حزب اهللا وحماس األبرز

ضد سياسات التبعية للـدول   الوقوفو ،دور لها في المنطقة العربية أي أو األمريكيةالسياسات 

 لتغيير أفضل كأسلوبالمقاومة  أسلوبتبنى و ،األمريكيةة مع الواليات المتحدة المتحالف العربية

حور االعتدال العربي بقيادة كل من المملكة العربية مب يوسم: المحور الثاني. السائدة األوضاع

 ،الحاليـة  األوضـاع لمحافظة علـى  لهدف يو ،األخرىالدول العربية  وأغلبيةالسعودية ومصر 

 1.ستقواء على حسابهمر المقاومة من االتساع واالوالسعي لمنع محو

  الغربية للدول العربية األنظمة تبعية

 سياسـي  هـو  مـا  منهـا  للغرب، ةالعربي نظمةاأل بعض تبعية مظاهر من عدد هناك

  :وتربوي وعسكري واقتصادي

  اقتصاديا: أوال

  :نهام األمور من عدد في واضحة الغربي لالقتصاد العربية األنظمة أغلب تبعية

                                                      

  www.inss.orgوالعالم العربي قوة الشارع  إسرائيل 1
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  ربية في خدمة النظام الرأسماليعاألرصدة ال -1

الواليـات  بلعبت األرصدة العربية عامال مهما في تخفيف حدة األزمات التي عصـفت  

مهـددة بـذلك النظـام     ،ماليةالمتحدة األمريكية وأوروبا في األعوام السابقة وخاصة األزمة ال

ادية التي أصابت الغرب فـي األعـوام   كما حدث في األزمات االقتص ،الرأسمالي في تلك الدول

1929، 1971. االقتصـادية والسياسـية    ت الغـرب من تفاقم أزما العربية األنظمة بعض حد

بدال من استغالل هذه األرصدة وتحويلها إلى أدوات ضغط على حكومات الـدول   ،واالجتماعية

إسرائيل عسكريا واقتصاديا  لتغيير سياساتها في المنطقة العربية القائمة على دعم دولة ،الغربية

فعن طريـق   .وسياسيا على حساب القضايا المركزية لألمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين

هذه الدول تم إحياء نظامهـا   ائنإلى خز _والتي تقدر بآالف الماليين _ ضخ األرصدة العربية 

الصناعات العسكرية التي وإعادة دورته اإلنتاجية بهدف إنتاج المزيد من  ،االقتصادي من جديد

ولدعم النظام االستبدادي في البلدان  ،يدعم فيها دولة إسرائيل في عدوانها على الشعوب العربية

  1.العربية لقمع شعوبه

  إسقاط المقاطعة العربية عن دولة إسرائيل -2

لضغوطات الواليات المتحدة األمريكية والغرب في إنهاء  العربية األنظمة ت بعضخضع

 األنظمـة اتخذ  ،فبعد التوقيع على اتفاقية أوسلو .طعة العربية المفروضة على دولة إسرائيلالمقا

من خالل مجلس الجامعة العربية قرارا بإلغاء المقاطعة مع دولة إسرائيل مـن   ةالرسمي العربية

ومباشرة على إثر هذا القرار اتخذت دول مجلـس التعـاون الخليجـي     ،الدرجة األولى والثانية

ما شجعت الشركات الغربية التي تتعامل مع إسرائيل بالضغط على حكوماتهـا   ،ات مماثلةقرار

  .إلسقاط أي شكل من أشكال المقاطعة مع دولة إسرائيل

بينـت   ،في دراسة أصدرتها لجنة التجارة العالمية حول المقاطعة العربية لدولة إسرائيل

 ،ليون دوالر بسبب ضياع الفرصم 400وحده خسرت الشركات األمريكية  1993في عام " أن

                                                      

 Pulpil.alwatanvoisce.com هن ومؤثرات التجزئة، محمد جبر الربقيعن الوضع الرا 1
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فقد غزت إسرائيل بعد إلغاء قرار المقاطعة ". مليون دوالر بسبب تقيدها بأحكام المقاطعة 150و

وملتزمة بعدم قيام عالقـات   ،عنها أسواق الدول العالمية التي كانت مساندة لقضايا األمة العربية

لغاء المقاطعة التجارة الخارجية لدولة إثر إ وتضاعفت على ،سياسية واقتصادية مع دولة إسرائيل

مكنها من االنتقال من نمو اقتصادي سلبي في الثمانينات يصل فيه التضـخم إلـى   ما  ،إسرائيل

  1".إلى نمو اقتصادي ايجابي في التسعينات% 400

  العربية البلدان حساب على الغرب مع العربي يتجارال التبادل اعتماد -3

 بينمـا  مـرة،  عشرة باثنتي الخارجي والعالم العربية ولالد بين التجارة حجم تضاعف

 بـين  التجارة حجم بلغ وبينما .فقط مرات بست الداخلية العربية لدولل البينية التجارة تضاعفت

 مجـال  في .1977 عام% 5.1 أصبح 1960 عام الخارجية تجارتها من% 10 العربية الدول

 الخام المواد العربية الدول تصدر حيث تبعية،ال مظاهر من أخر مظهر يبرز واالستيراد التصدير

 شـكلت  1960 عام في. منه والكماليات األسلحة وتستورد الخارجي، العالم إلى وغيره نفط من

 1977 عام ارتفعتو النفط، من% 52 العربي، الوطن صادرات مجموع من% 83 الخام المواد

 المصـنعة  السـلع  نصـيب  لغب"  الواردات ناحية من ."الصادرات مجموع من%95 إلى لتصل

 إلـى  1980 عـام  ووصلت ،1960 عام العربي الوطن واردات مجموع من%77.4 واألغذية

85."%2  

  الكويز اتفاق -4

التـي طرحهـا الكـونجرس    ) QIZ( الكـويز  المؤهلة الصناعية المناطق اتفاق يعتبر

 من العديد مع يكيةاألمر المتحدة الواليات وقعته التي االتفاقات أخطر من 1966األمريكي عام 

 العربيـة  األسـواق  إلى تدخل أن إلسرائيل يتيح ألنه سياسيا واألردن، مصر مثل العربية الدول

 تطبيعية عالقات قيام إلى يؤدي العربية الدول بقية على وتعميمه ،العلنية وبصورتها سهولة بكل

                                                      

ــة 1 ــادية المقاطعــ ــالح االقتصــ ــال ســ ــد فعــ ــوازي قــ ــرب يــ ــكرية الحــ  العســ

www.palestine-info.com/arabic/moqata/articles/articles1.htm  
 260ص ،1985 ،3ط ، بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز ،الجديد العربي االجتماعي النظام: الدين سعد إبراهيم، 2
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غل بحرية فـي البلـدان   مكن رأس المال اإلسرائيلي واألمريكي من التغل ،اقتصاديا ،إسرائيل مع

ومكن إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية مـن القضـاء علـى     ،العربية التي وقعت االتفاقية

وتحولت مصـر   ،قضى على محصول القطن في مصر مثال ،مكونات مهمة لدى البلدان العربية

 ،2001 عـام  الكويز اتفاقية على األردن وقعت. من دولة مصدرة للقطن إلى دولة مستوردة له

 المؤهلـة  الصناعية المناطق في المنتجة للسلع يحق ال نأب االتفاقية نصت ،2004في مصر تلتها

 يكـون  أن بشـرط  إال محـددة  حصص أو جمركية رسوم بدون المتحدة الواليات إلى الدخول

 والبـاقي  العربية، الدول من%35و إسرائيل، من استيراده يتم السلع هذه مكونات من 11.7%

 المعمول المنشأ لقواعد ووفقا ،الفلسطينية الوطنية السلطة ومناطق المتحدة الواليات نم مستورد

 اتفاق إلى التوصل طريق على خطوة االتفاقية تعد. األمريكية المتحدة الواليات جمارك لدى بها

 مـا  1.الكويز اتفاقية على الموقعة العربية والدول األمريكية المتحدة الواليات بين الحرة التجارة

 المصـرية  التشريعية السلطة على عرضه عدم المصرية الثوابت مع الكويز اتفاق تناقض يؤكد

 المصري النظام قبول إن يؤكد ما ،الخارجية االتفاقيات إبرام في العادة عليه جرت كما إلقراره

 لفـرض  األمريكيـة  للرغبـة  االنصياع وهو اقتصادي وليس سياسي هو الكويز اتفاقية لتطبيق

 االسـتثمارات  نطـاق  وتوسيع ،إسرائيل أمام المصري السوق وفتح إسرائيل مع العربي بيعالتط

 بشـان  المصـري  النظـام  علـى  ضغوطها المتحدة الواليات تخفيف مقابل المشتركة واألعمال

 تشـير  حيـث  ،اقتصـاديا  الكويز اتفاقية جدوى عدم ثبت 2.اإلنسان حقوق وانتهاك الديمقراطية

 تراجـع  إلـى  2005 عـام  والنسـيج  الغزل صناعات دعم صندوق عن صدرت التي البيانات

 األول النصف في مليون 2941.2 من الجاهزة والمالبس المنسوجات من المصرية الصادرات

 قـدرها  بنسـبة  2005 عـام  من األول النصف في جنيه مليون 2529.1 إلى 2004 عام من

 الوبريـة  والمنتجـات  القطنية كوالتري ومنتجات القطنية المالبس صادرات تراجعت كما ،14%

 األول النصف في جنيه مليون 1303 نحو من األمريكية المتحدة الواليات وخاصة لألمريكيتين

                                                      

 احمـد  تحريـر،  الخارج، وتحديات الداخل أزمات ،2007-2006 العربية األمة حال  العربية، الوحدة دراسات مركز 1
 119ص ،2007 ،1ط ،بيروت ،مسعد نيفين احمد، يوسف

 122ص ،2006 ،2ط ،بيروت ،العربية الوحدة دراسات مركز ،2005 العربية األمة حال: وآخرون يوسف، احمد 2
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 قـدره  بنسـبة  2005 عـام  مـن  األول النصف خالل جنيه مليون 1154 إلى 2004 عام من

11.4.%1   

  النفط على الغرب سيطرة -5

 ليج العربي والمملكة العربية السعوديةوخاصة دول الخ العربية األنظمة ت بعضرضخ

 للـنفط  لمنتجةا العربية البلدان في االقتصاد بإبقاء والغرب األمريكية المتحدة الواليات لسياسات

 تينسـلع  أهـم  مـن  انتعتبر انتلالو والغاز، النفط ماهو تينسلع إنتاج في يتمثل ،اريعي ااقتصاد

 المقابـل  فـي  الغـرب  من ويستورد ،للغرب ينالمادت العرب يصدر ،الصناعي العالم اميحتاجه

 ،التصـنيع  فـي  استخدامها من أكثر والترفيه الخدمات في الستخدامها المصنعة النفطية السلعة

 ،عالية أرباح بنسب النفط ستخراجال والغربية األمريكية الكبرى الشركات احتكار إلى باإلضافة

  .بلدانها في تصنيعه من الدول هذه وحرمان

  ربويات: ثانيا

  :التالية مجاالتلمطالب الغرب تربويا في ال ةالعربي ةنظماأل ة بعضاستجاب

للسياسات األمريكية الخاصة في التأثير في منظومة القـيم   العربية األنظمةبعض  استجابة -1

  للمجتمع العربي

لسياسات الواليات المتحدة األمريكية بما يتعلق بتغييـر   العربية األنظمة ت بعضخضع

التغييـر فـي    لمن خال ،د من قيمه الدينية واالجتماعية التي تحض على الجهاد والتضحيةالعدي

وذلك  ،الغربيةالتسامح والديمقراطية  قيموإبدالها ب ،مناهجه التعليمية وخاصة في مناهجه الدينية

وكـان االحـتالل    ،2001/ أيلـول / 11في برجي التجارة األمريكية فـي   فجيراتثر التأعلى 

بالتسريع في عملية التغيير عـالوة علـى    العربية األنظمةمحفزا  2003للعراق عام  األمريكي

فقد حذفت "أما في معاهد األزهر ،إغالق العديد من المدارس والمعاهد الدينية كما حدث في اليمن

                                                      

 0123ص مرجع سابق،، 2005 العربية األمة حال: وآخرون يوسف، احمد 1
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ومن مـادتي   ،النصوص التي تتعلق بالجهاد من مادتي التفسير والحديث في المرحلة اإلعدادية

مادة التاريخ اإلسالمي من المرحلة االبتدائية  وألغيت ،في المرحلة االبتدائية صلنصوالقراءة وا

إلـى   حصة 26وتم تقليص عدد ساعات حصص القران الكريم من  ،"والثانوية األزهرية العامة

جـزءا   30وتقليص عدد األجزاء التي يتم حفظها من  ،حصة أسبوعيا في المرحلة االبتدائية 17

  .جزءا 18إلى 

دول الخليج العربي مراجعة المناهج الدراسية وخاصة الدينية منهـا بحضـور    فيتمت 

تحـض علـى الجهـاد     لتيحيث تم استبعاد النصوص ا ،الجانب األمريكي في بعض الحاالت

وتبني مشروع تطـوير التعلـيم    ،تبني منهاج موحد للتربية اإلسالمية ذلكونتج عن  ،حيةوالتض

المملكـة   فـي نتج  .تهتم بالمواطنة ومفهوم الذات وثقافة الحوار برنامجا منها برامج 28يضم 

العربية السعودية عن المراجعات التي قام بها عدد من رجال الدين دراسـة تبـين أن المنـاهج    

تشجع العنف تجاه اآلخرين وتدفع بالطالب إلى االعتقاد بأنه للحفاظ علـى  " في المملكة  يةالدين

  ".صفية اآلخرين بدنياعليهم كبح وحتى ت فإندينهم 

قطر تم تقلص عدد الساعات المخصصة للمناهج الدينية وصاحبه زيادة فـي عـدد    في

  .الساعات المخصصة للغة االنجليزية

الكويت تم سحب المناهج الدينية ذات التوجه الوهابي من المدارس فـي المراحـل    في

  1.الثالث ورياض األطفال

  األخالقية العربي اإلنسان قيم على التأثير -2

 ظـل  وفـي  العربـي،  للحـراك  السـابقة  السنوات مدار وعلى العربية األنظمة تأفقد

 حصل الذي التقدم بعض فمع األخالقية، موازينه من العديد العربي اإلنسان الحاكمة الدكتاتوريات

 وتحسـن  المستشـفيات  إنشـاء  مثل الحياة نواحي من العديد طالت التي الخدمات مستوى على

                                                      

، 1،مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت، ط النظام اإلقليمي العربي في مرحلة ما بعد احتالل العراق :رجب، إيمان 1
 204ص 2010
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 العسـكرية  القـوة  وتنامي ،والجامعات المدارس بناء في والتوسع الناس عند لصحيا المستوى

 .العربـي  المـواطن  لدى القيمية الموازين في اكبير اانحدار هناك أن إال تسليحها، في والتحسن

 ولعـب  الخمر وشرب كالدعارة عليها المتعارف الشخصية الرذائل األخالق بقيم المقصود وليس

 هي األخالقية بالقيم هنا صودقالم بل الفاسدة، األنظمة هذه ظل في ازدادت أيضا أنها مع القمار،

 بـين  والتوازن ،المتبادل والتعاون الجماعي العمل على تقوم التي والنضالية الرجولية األخالق

 وتأديـة  والوعد بالعهد والوفاء ،الحق على واإلصرار الواجب وأداء ،والخاصة العامة المصالح

 ،واإليمـان  الجرأة على والنزاهة، الشجاعة على الالمباالة، ومحاربة المسؤولية تحملو ،األمانة

 حقوقـه،  تسـلبه  التـي  الفاسدة األنظمة أمام عنها والدفاع ،للجماهير المختلفة بالحقوق اإليمان

 في المواطن وضع الرزاز منيف يصف .الثمن كلف مهما ذلك سبيل في القاسية النتائج وتتحمل

 بـدون  الدولة يؤيد الذي المصفقو الهتاف بالمواطن الثالث، العالم في الحديثة دكتاتوريةال الدولة

 وتنفيـذا  وتخطيطـا  رأيـا  الحكم شؤون ويترك ،فقط الشخصية بشؤونه يهتم الذي ،للرأي إبداء

 انه ،الحكم هذا ظل في مكان له ليس بمسؤوليته الشاعر الواعي المواطن ،وحدهم الحكم لرجال

 يترعرع الجو هذا مثل في الموت، أو اإلهمال أو السجن أو العزلة إلى األمر به ينتهي أن بد ال

  1".والجرأة والصدق شجاعةال موجة وتنحسر والجبن، والفساد االنتهاز خلق

  عسكريا: اثالث

 منحها خالل من عسكريا األمريكية المتحدة الواليات مع العربية األنظمة ت بعضتعاون

 يلـي  فيمـا  ،معـه  الدفاعيـة  االتفاقيات وعقد ،أراضيها على عسكرية عدقوا بإنشاء تسهيالت

  :التفاصيل

  العربية البلدان في األمريكية العسكرية القواعد -1

 مـن  العديد بإنشاء والغرب األمريكية المتحدة للواليات ةالرسمي العربية األنظمة تسمح

 كـروز  لصـورايخ  كمنصات تعملتهااس والتي العربية، البلدان في األمريكية العسكرية القواعد
                                                      

 علي محرر، المتبادلة، والمخاوف المواقف العربية، البلدان في واألحزاب الديمقراطية :العربية الوحدة دراسات مركز 1
 39،ص1999 ،1ط ،بيروت، الكواري خليفة
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 عـام  والعـراق  2001 عـام  أفغانستان ضرب في الحربية للطائرات وهبوط إقالع ومطارات

  :التالية العربية الدول معظم في القواعد هذه وتنتشر ،2003

  الكويت في العسكرية القواعد -أ

 الثالثـة  فرقةال أفراد فيه يتمركز" الدوحة معسكر" اسم عليه يطلق معسكر بالكويت يوجد

 التي وأسلحتهم معداتهم كامل مع الجو لسالح التابعين األفراد من عدد إلى إضافة مشاة األميركية

 هليكـوبتر  طـائرات  ،)M-2A12( طراز مدرعة وعربات ،)M-1A12( طراز دبابات منها

 أحمـد  قاعـدة  1.االنتشار سريعة الخاصة القوات من وحداتو مقاتلة، 80 من وأكثر ،هجومية

 القـوات  تسـتعمل . العراقية الحدود من الجنوب إلى ميال 75 بعد على تقع التي الجوية جابرال

 التـي  أسيا غرب جنوب المشتركة المهام قوة لدعم القاعدة من جزء وحلفائها األمريكية الجوية

 الـدعم  أفـراد  القاعدة في يتناوب ،الجنوبية المراقبة اسم عليها أطلق جوي حظر منطقة تراقب

  F16.2 والوحدات المقاتلة A10 وحدات فيها ويتواجد ،واالحتياط ميينالنظا

  السعودية في العسكرية القواعد -ب

 على تحوي ،أمريكية عسكرية قاعدة بالرياض الجوية سلطان األمير قاعدة داخل يوجد 

 لجيشل تابعين جندي 5000 فيها يتواجد اإلقليمية، األميركية الجوية القوات قيادة مراكز أهم أحد

 الطلعات إدارة في القاعدة هذه استخدمت .أميركية مقاتلة 80 من وأكثر األميركي، الجو وسالح

 العقوبات فترة إبان وجنوبه العراق شمال على مفروضا كان الذي الطيران حظر لمراقبة الجوية

 باراتواالستخ واالستطالع المعلومات جمع عمليات بين للتنسيق مركزا تعمل كانت كما الدولية،

  3.المنطقة في األميركية

   

                                                      

-www.aljazeera.net/.../4EA39E27-CA8B-4F9B-9458 ،العربـي  العالم في األمريكية القواعد: اصةخ ملفات 1

19D1ACFB8886  
2 www.Global security.org  

 . ، مرجع سابقالعربي العالم في األمريكية القواعد: خاصة ملفات 3
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  قطر في العسكرية القواعد -ت

 أطـول  مـن  يعد للطائرات مدرج على تشتمل التي الجوية العديد قاعدة قطر في يوجد

 هـذه  وتعتبـر  ،األرض علـى  طائرة 100 من أكثر الستقبال واستعدادات العالم، في الممرات

 وطـائرات  ومقـاتالت  قاذفـات  تضـم  لتيا الجوية االستكشافية 319 للمجموعة مقرا القاعدة

 واآلالت العتاد من كافية وكميات ،العسكري الدعم ووحدات الدبابات من لعدد إضافة ،استطالعية

 لألسـلحة  إسـتراتيجي  مخـزن  أكبـر  يصنفونها العسكريين بعض جعل ما المتقدمة، العسكرية

  1.المنطقة في األميركية

  البحرين في العسكرية القواعد -ث

 يخدم المنامة، العاصمة في الخامس األميركي البحري األسطول مقر البحرين يف بوجد

 الهجوميـة  الغواصـات  من وعددا ،أميركية طائرات حاملة ويضم أميركي، جندي 4200 فيه

 وطائرات التكتيكية والمقاتالت القنابل لقاذفات إضافة مقاتلة، 70 من وأكثر ،البحرية والمدمرات

  2.الجوية عيسى الشيخ بقاعدة ركزةالمتم بالوقود التزود

  عمان في العسكرية القواعد -ج

 الواليـات  وقامـت  الجـوي،  الجسر دعم لخدمات المهام متعدد مركز عمان في يوجد 

  3 .بالوقود التزود وطائرات) B1( طراز قاذفات بها تتمركز فيها، جوية قاعدة بإنشاء المتحدة

  اإلمارات في العسكرية القواعد -ح

  4 .اللوجيستي الدعم ألغراض متعددة ومستودعات جوية قاعدة اإلمارات يف يوجد

   
                                                      

  .، مرجع سابقالعربي العالم في األمريكية القواعد: خاصة ملفات 1
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  األردن في العسكرية القواعد -خ

 تحوي ، المربع ووادي الرويشد قاعدتا هما جويتان عسكريتان قاعدتان األردن في يوجد

 االستكشـافية  البحريـة  22 الوحـدة  تواجـد  إلى بإضافة األميركية، المقاتالت من العديد على

  1.األميركية

  مصر في العسكرية القواعد -د

 الجويـة  القوات تستخدمها ما غالبا القاهرة غربي مصرية جوية قاعدة مصر في يوجد

  2 .الجوي الجسر دعم ومهام بالوقود التزود ألغراض األميركية

  جيبوتي في العسكرية القواعد -ذ

 Camp" (ليمونيـه " ةقاعـد  في تتمركز األميركية القوات بدأت 2002 سنة بداية منذ

Lemonier(، التقـديرات  بعـض  كانت وإن جندي، 900 فيها األمريكان الجنود عدد بلغ وقد 

 المشـتركة  العمـل  قـوة  مقـر  يعتبر ليمونيه ومعسكر 3جندي 1900بـ عددها تقدر األفريقية

)Combined Joint Task Force CJTF (المجـال  بمراقبـة  تقوم التيو األفريقي القرن في 

 وكينيـا  وجيبوتي والصومال ريايترأو السودان: هي أفريقية دول لست والبري والبحري الجوي

  3.اليمنو

  األمريكية العربية الدفاع معاهدات2- 

  دول الخليج العربي -أ

كل من الكويت ودول الخليج العربي بعدد من معاهدات الدفاع طويلة  1990دخلت عام 

بموجبها تمنح  ،لحمايتهم من خطر العراق وإيران ريطانيااألمد مع الواليات المتحدة األمريكية وب

                                                      

 ..، مرجع سابقالعربي العالم في األمريكية القواعد: خاصة ملفات 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
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 ،فـي بلـدانهم  دول الخليج العربي تسهيالت للواليات المتحدة األمريكية لبناء قواعد عسـكرية  

والسماح لهما بتخزين السالح والعتداد العسكري في أراضي الكويت  ،وإجراء تدريبات مشتركة

ها بالتحالف مع الواليات المتحدة األمريكية ألنهـا  وعبرت دول الخليج عن غبطت ،ودول الخليج

وقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكية قواعدها العسكرية في  ،توفر لهما الحماية من العراق

وشـاركت   ،2003دول الخليج وخاصة قاعدة العديد في قطر بعدوانها على العراق في العـام  

  1.جانب كل من تركيا وإسرائيلاألردن بالمناورات العسكرية األمريكية إلى 

  المملكة العربية السعودية -ب

 دفاعيـة  باتفاقيـات  األمريكيـة  المتحـدة  والواليـات  السعودي العربية المملكة ترتبط

 بلـغ  حيـث  ،للسـعودية  للسالح الرئيسي المزود األمريكية المتحدة الواليات وتعتبر ،وعسكرية

 واعتبـرت  ،دوالر مليـار  93.8) 1997- 1950( بينهمـا  العسكرية االتفاقيات قيمة إجمالي

 علـى  العراق اجبر الذي الدولي األمريكي التحالف في األساس الدولة السعودية العربية المملكة

 ،أمريكي جندي 5000 من أكثر السعودية المملكة في يتواجد .1991 عام الكويت من االنسحاب

 شـمال  علـى  طيران حظر قةمنط فرض في شاركت التي ،الجوي الدفاع وحدات من معظمهم

 أيضا وتضم ،السعودية العربية المملكة في والظهران الخبر قاعدتي من انطالقا العراق وجنوب

 بعضـهم  ، المملكة في أمريكي فرد 3500 نع يقل ال ما ويتواجد .الصاروخي الدفاع وحدات

 االقتصادية المجاالت في كمستشارين وآخرين ،السعودي الوطني الحرس قوات في كخبراء يخدم

  2.األخرى والتجارية

  العربية لألنظمةالمعونات األمريكية 

حددت الواليات المتحدة األمريكية مجموعة مـن المعـايير لتقـديم معوناتهـا الماليـة      

بناء على ما تحققه هذه المعونات في خدمة مصـالحها   العربية ألنظمةلواالقتصادية والعسكرية 

                                                      
1 Assessing the Impact of U.S.-Israeli Relations on the Arab World 
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/.../pub104.pd... 
2  Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations 
www.iwar.org.uk/news-archive/crs/9049.pdf 
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بحيث يتم تحديد الدولة أو حجم المعونة المقدمة لها بناء  ،ي العالمالحيوية وحماية أمنها القومي ف

  :والمعايير هي ،على التزامها بأحد المعايير أو أكثر

 .وأمنية ولوجستية عسكرية تسهيالت من األمريكية المتحدة للواليات الدول منح  - أ

 .الحقا وإيران سابقا السوفييتي االتحاد معاداة   - ب

 .إسرائيل دولة مع تطبيعية عالقات إقامة   - ت

 .األمريكية السياسات تنفيذ   - ث

 بأربع لها المقدمة األمريكية المعونات تضاعفت حيث المعايير لهذه نموذجا مصر تعتبر

 على وذلك ،حينذاك السوفييتي االتحاد تعادي كانت حيث ،1976 عام عنها 1982 عام أضعاف

  1.إسرائيل دولة مع ديفيد كامب اتفاقية توقيعها إثر

 لتقـديم  كأسـس  العربية الدول على وضعتها التي بالمعايير المتحدة الواليات تفتك ولم

  :بالتالي تمثلت عليها إضافية شروطا وضعت بل معوناتها

 .اإلرهاب ضد حربها في األمريكية المتحدة الواليات مساندة  - أ

 .العربية المنطقة في األمريكية المتحدة الواليات مصالح رعاية  - ب

 .األمريكية المعونات مشاريع تنفيذ في مريكاناأل الخبراء استخدام  - ت

 .إسرائيل لدولة معادية أعمال أي في المعونات استخدام يتم ال أن  - ث

 .األمريكية للمنتوجات خاصة امتيازات منح  -  ج

 .الدينية وخاصة التعليمية المناهج تغيير  -  ح

                                                      

 ANN( www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=35621( - العالم علي السيطرة سالح األمريكية المعونات 1
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 1.اإلرهاب ضد معها عسكرية تحالفات عقد  -  خ

  قة الشرق األوسطأهداف برنامج المعونات الخارجية في منط

  :تحددت أهداف المعونات األمريكية في المنطقة العربية بالعناوين التالية

 دول لنفوذ تعرضها دون والحيلولة ،المهمة اإلستراتيجية المنطقة استقرار على المحافظة -1
  .األمريكية المتحدة للواليات معادية

 للتهديـدات  تعرضـها  وعدم ،ألمريكا الصديقة المنطقة لدول األمن توفير على المساعدة -2
  .الداخلية

 والحيلولـة  ،العربية البلدان على تفوقها وضمان رفاهيتها على والمحافظة إسرائيل حماية -3
  .وعسكريا واقتصاديا سياسيا تراجعها دون

 العربـي  الصـراع  وخاصـة  السـلمية  بالطرق المنطقة في الصراعات حل على العمل -4
  .اإلسرائيلي

 والتعهـد  ،الغربيـة  األسواق إلى تدفقه وضمان العربي ليجالخ في النفط مصادر حماية  -5
  2.الخارجية التهديدات ضد الخليج دول عن بالدفاع

 ،األمريكية المتحدة الواليات على اعتمادها بزيادة العربية البلدان تبعية تعميق على العمل -6
  .أخرى دول من معونات طلب أو نفسها على اعتمادها يضعف مما

 سياسـة  الـدول  هـذه  تبني يضمن بما ،الدول في الداخلية الشؤون في التدخل من تمكنها -7
 .خاص بوجه األمريكي واالقتصاد ، عام بوجه الغربي لالقتصاد تابعة رأسمالية

إن كـل دوالر  " 1986قال رونالد ريغان في رسالة للكونغرس في العام  ،في هذا الشأن

المساهمة نفسها لذلك الدوالر في بناء قوة ينفق على المعونات األمنية يساهم في األمن العالمي ب
                                                      

 www.darelmashora.com/download.ashx?docid=843 والسيادة الحاجة بين لمصر األمريكية المعونات 1
  18، ص1990، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالمعونات األمريكية إلسرائيل: ربيع، محمد 2
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ن المعونات الخارجية األمريكية تعتبـر اسـتثمارا فـي    أب" وأضاف شولتز  ،"الدفاع األمريكية

ن تقوية أصدقاء أمريكا هي وسيلة من أكثر الوسـائل كفـاءة   أو ،مستقبل أمريكا ومستقبل العالم

  1".لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها

  مريكية للبلدان العربيةحجم المعونات األ

كما هي موضحة  1986و العام  1946ما بين العام  بلغت حجم المعونات للبلدان العربية
  :بالجدول التالي

 )1985-1946(المعونات االقتصادية والعسكرية األمريكية لـبعض الـدول العربيـة    
  2)بماليين الدوالرات(

 المجموع معونات عسكرية معونات اقتصادية الدولة

 2.4 - 2.4 البحرين

 18611.6 6.824.8 11786.8 مصر

 95.5 50 45.5 العراق

 2945.8 1375 1588.2 األردن

 563.9 264.5 299.4 لبنان

 264.5 190.5 74 عمان

 324.2 292.4 31.8 السعودية

 582 0.1 581.9 سوريا

 300.7 33.8 266.9 اليمن العربية

 4.5 - 4.5 اليمن الديمقراطية

 203.7 0.1 2.3.6 ئرالجزا

 230.1 17.6 212.5 ليبيا

 135 0.3 134.7 موريتانيا

 1984.8 603 1381.8 المغرب

 717.6 163.5 554.1 الصومال

 1583.2 568.4 1014.8 تونس

                                                      

 18، صمرجع سابق، المعونات األمريكية إلسرائيل: ربيع، محمد 1
 75، صالمرجع السابق 2
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بموجبها تقدم الواليـات المتحـدة    ،2008وقعت الواليات المتحدة واألردن اتفاقية عام 
). 2014-2010(دوالر سنويا على مدار خمس سـنوات   مليون 660لألردن مساعدات بقيمة 

على شكل مساعدات نقدية وأخرى  قدمت الواليات المتحدة األمريكية مساعدات اقتصادية لألردن
األردن من المساعدة النقدية في سداد جزء من الـدين   تواستفاد ،USAIDعن طريق مشروع 

في مجاالت مختلفة كتعزيـز   USAIDتم توظيف مساعدات مشروع  ،االخارجي المترتب عليه
تقـدم الواليـات المتحـدة    .والحفاظ على المياه ،وبناء وترميم المدارس الحكومية ،الديمقراطية

تحت عنوان  ،USODاألمريكية لألردن مساعدات غذائية عن طريق وزارة الزراعة األمريكية 
ون دوالر مساعدات ملي 238.52استلم األردن  2006 – 1999 ما بين .جل السالمأالغذاء من 

 ،تتركز المساعدة العسكرية األمريكية لألردن لتطوير سالح الجو األردني. غذائية لشراء الطحين
وتوفير تمويـل لشـراء    ،وتطوير أنظمة الرادار ،F-16وتأهيل الطائرات األمريكية من طراز 

 ،لمراقبة الحـدود ومكافحـة اإلرهـاب    BLACK HOKوصيانة طائرات أمريكية من طراز 
وتزويد األردن بصواريخ مضادة للصـواريخ مـن    ،شراء صواريخ متوسطة وقصيرة المدىو

منذ تشكيل  2003.1العمليات العسكرية األمريكية على العراق في العام ء قبل بد Patriotطراز
عسكري أردنـي   330يتلقى أكثر من  1974اللجنة العسكرية األردنية األمريكية المشتركة عام 

ويعتبر األردن بين ثالث دول تتلقى تمويل للتعليم  ،ليات العسكرية األمريكية سنوياتدريب في الك
وتمول الواليات المتحدة األمريكية مراكز تدريب أردنية أمريكية مشتركة في  ،والتدريب الدولي

ودورات تدريبية لوحـدات   ،األردن لدول أخرى مثال الدورات التدريبية للجيش العراقي الجديد
دعم مركز الملك عبدا هللا الثاني لتدريب العمليات  ،عسكرية للسلطة الوطنية الفلسطينيةشرطية و
تعتبر األردن اكبر خامس دولة في حجـم  . والتي يعتبر مقر إقليمي لمكافحة اإلرهاب ،الخاصة

العناصر العسكرية التي تشارك في عمليات حفظ السالم التابع لألمم المتحدة في جميـع أنحـاء   
  2.وتتلقى األردن مساعدات لمكافحة اإلرهاب والحد من انتشار األسلحة وإزالة األلغام ،العالم

حيث  ،1979ازدادت المساعدة األمريكية لمصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العام 

 ووبررت اإلدارة وصـانع . تعتبر مصر اكبر ثاني الدول تتلقى مساعدات أمريكية بعد إسرائيل
                                                      

1 Jordan: Background and U.S. Relations, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf 
 المرجع السابق 2
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وللحفاظ على المعاهـدة   ،ية المساعدات لمصر كاستثمار في استقرار المنطقةالسياسات األمريك

 .واستمرار التعاون العسكري بينهما ،وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ،اإلسرائيلية المصرية

لتطـوير مشـاريع    USAIDاألول نقدي والثاني لدعم مشاريع : وكانت المساعدة على قسمين

تركـز  . وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسـان  ،م والبناء واالتصاالتالصرف الصحي والتعلي

وشـراء   ،المساعدات العسكرية األمريكية على تأهيل األسلحة األمريكية الموجودة فـي مصـر  

مثل دعم اإلنتاج المشترك األمريكي المصري لدبابة ابرامز الـذي   ،ودعم العقود ،أسلحة جديدة 

  1.دبابة خالل فترة العقد 1200به ستتسلم مصر والذي بموج ،1988بدأ في العام 

  تأثير اعتماد الدول على المساعدات الخارجية 

 سـلعها  شـراء  فـي  المساعدات هذه من جزء استخدام لمساعداتها المانحة الدول تشترط  - أ

يؤدي  ،المنافسة الوطنية السلع على يؤثر ما ،بلدانها في المانحة الدول وبأسعار وخدماتها

 الدول في البطالة معدالت زيادة على الحقا يؤثر ،تنتجها التي المصانع غالقإ أو لكسادها

 .المتلقية

 ألنها ،االقتصادية سياساتها على سيادتها من جزءا الخارجية للمعونة المتلقية الدول تفقد   - ب
 تشـترط  المثال سبيل وعلى ،للمعونة المانحة الدول بسياسات األخذ إلى مضطرة تخضع

 .الخاص القطاع دعمها لمصر معونتها لتقديم األمريكية ةالمتحد الواليات

 ،النامية للدول الدولية اإلقراض مؤسسات من المقدمة المساعدات في الكبرى الدول تؤثر   - ت
 ،الـدولي  النقد وصندوق الدولي كالبنك ،المؤسسات هذه على الكبرى الدول هيمنة بسبب
 اإلصـالح  تشـجيع  المساعدات لتقديم الصناديق هذه وتشترط ،لها التصويتية القوة بسبب
 .للمعونات المتلقية للدول االقتصادية السياسة في العام

المانحـة   للـدول  الخارجيـة  السياسة أهداف لخدمة فعالة أداة الخارجية المساعدات تعتبر  - ث

 ،،السـلطة  في األنظمة الموالية لها بقاء على المحافظة هو األول: أساسين هدفين لتحقيق
                                                      

1 Egypt :Background and U.S. Relations  - Foreign Press Centers 
fpc.state.gov/documents/organization/109518.pdf  
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 المتحـدة  الواليات يتناسب المتلقية بما للدول الخارجية السياسات على التأثير في والثانية

 للواليات االهتمام ذات المناطق في سلميا النزاعات لتسوية الدول على والضغط األمريكية

  1.األمريكية المتحدة

  بإسرائيل العربية األنظمة عالقة

  السياسية العالقات: أوال

 للعلـن  ظهـر  ما منها إسرائيل دولة مع تطبيعية عالقات ةالعربي األنظمة معظم أقامت

 المسـاعدات  استمرار مقابل والغربية األمريكية للضغوط رضوخا وذلك ،السر في بقي ما ومنها

 النتهاكهـا  الدولية المحافل أمام للمسائلة البلدان هذه لتعرض وتجنبا ،لبعضها والغربية األمريكية

 يلـي  فيما ،الخارجية التهديدات أمام األمريكية الحماية لتوفير وأخرى ،بلدانها في اإلنسان حقوق

  :العالقات هذه تفاصيل

  وإسرائيل مصر بين) ديفيد كامب(  السالم معاهدة -1

 حيـث  ،1978 عـام  إسرائيل مع سالم عملية في – العربية الدول كبر– مصر انزلقت
 ،فيهـا  ومعترف أمنة حدود داخل بسالم تعيش بان إسرائيل بحق واعترفت ،الحرب حالة أنهت
 إسـرائيل  لدولـة  وفر ما النظام، لحفظ محدودة قوات من إال السالح، من معزولة سيناء وأبقت
 فتحـت و المسـتقبل،  فـي  مصري تهديد أي أمام كافية زمنية مساحة لها يوفر ااستراتيجي عمقا

 وكرامـة  مصـر  سيادة على ثرأ ما بشرعيتها، اعترافها على مدللة مصر، في سفارة إلسرائيل
  2.سيناء في عسكرية تسهيالت المتحدة األمريكية الواليات منح إلى إضافة ا،ئهأبنا وأنفة وعزة

 المحافل أمام للفلسطينيين الرسمي الممثل -الفلسطينية التحرير منظمة وقعت ،أوسلو اتفاقية -2

 بـالوجود  وحقها لبإسرائي عترفتا ،1993 العام في إسرائيل وبين بينها أوسلو اتفاق -الدولية
                                                      

، العربية الوحدة الدراسات مركز، 1991-1981 األمريكية المتحدة الواليات تجاه المصرية السياسة:العظيم عبد، محمد 1
   97ص،1997، 1ط، بيروت

 ،1984 بيـروت،  ،1ط ،العربيـة  الوحدة دراسات مركز والوحدة، العربية القومية في دراسات وآخرين، حسن ،نافعة 2
 147ص
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 أن العربي الموقف على االتفاقية هذه فرضتو ،التاريخية الفلسطينية األراضي من% 78 على

 االتفاق هذا سمح .معها التعامل في الفلسطيني السقف إلى إسرائيل مع التعامل في سقفه من يهبط

 إقامةو إسرائيل، مع العربية المقاطعة إلنهاء العربية الدول على واألوروبية األمريكية للضغوط

 العربيـة  القيـادات  بـين  علنية ثنائية لقاءات وعقد معها، واقتصادية دبلوماسية طبيعية عالقات

  .أوسلو اتفاق قبل بالسر تتم كانت التي اللقاءات بدل واإلسرائيلية

 القدس، ضم وتكريس المستوطنات، بناء واستمرا االحتالل بقاء على أوسلو اتفاقية أدت

 القومي المخزون في والمس فلسطين، كل على الهيمنة واستمرار العربي، القومي نباألم المس

  1.والعربي الفلسطيني والنفسي النضالي

 ،1994 العام في إسرائيل مع) عربة وادي( سالم اتفاقية األردن وقعت ،عربة وادي اتفاقية -3

 وإسـحاق  حسين الملك قعهو الذي وإسرائيل األردن بين المشترك اإلعالن التوقيع هذا سبق وقد

 األسـبق،  األمريكيـة  المتحدة الواليات رئيس كلنتون وبيل األسبق إسرائيل وزراء رئيس رابين

  . البلدين بين العالقات وتطبيق البلدين، بين الحرب حالة بإنهاء والقاضي

  :في تمثل وإسرائيل األردن بين عسكري تعاون هناك أصبح االتفاقية لهذه نتيجة

  .العقبة شواطئ على 1998 عام وإسرائيل األردن بين عسكرية شبه يباتتدر راءأج  - أ

 التعـاون  بهـدف  1988 عـام  البلـدين  بين البحرية سالح بين مشتركة تدريبات راءأج  - ب

  .البحرية الحوادث من واإلنقاذ البحث ألغراض

  .التركية اإلسرائيلية األمريكية المناورات في مراقب بصفة األردن حضور  - ت

 الزيـارات  خالل من ذلك وظهر واالستخبارات، األمن مجال في التعاون مجاالت تعزيز  - ث

  2.الطرفين من األمنيين المسئولين لكبار األمنية

                                                      
1 www.palestine-info.info/arabic/books/owslow/owslo.htm 
2 www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/.../sec07.doc_cvt.htm 
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 تـم  1996 عام ،مدريد مؤتمر بعد إسرائيل مع باالتصاالت اموريتاني انخرطت ،موريتانيا -4

 خارجيـة  وزيـر  شارك ،بينهما المصالح لرعاية وإسرائيل موريتانيا من كل في مكتبين افتتاح

 إسرائيل الموريتانية ةالخارجي وزير زار .1995 عام بينار إسحاق جنازة مراسم في موريتانيا

 العربيـة  التهديدات إثر على نتنياهو حينذاك اإلسرائيلي الوزراء لرئيس الدعم لتقديم 1998 عام

 الموريتانيـة  اإلسرائيلية العالقات استكملت .التسوية عملية لعرقلته إسرائيل مع العالقات بتجميد

 العاصـمة  في إسرائيلية رةاسف وافتتاح الطرفين بين كاملة دبلوماسية عالقات بإقامة 1988 عام

  1.نواكشوط الموريتانية

 اتفاقيـة  توقيع بعد مباشرة إسرائيل دولة مع تطبيعية عالقات إقامة إلى قطر سارعت ،قطر -5

 مكاتب فتحل بينهما اتفاقية توقيع وتم ،1993 عام ائيلوإسر الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسلو

 اإلسـرائيلية  الشـركات  بـدأت  حيـث  ،1996 بداية في أبيب وتل الدوحة من كل في تجارية

 المـؤتمر  قطـر  وعقـدت  ،معهـا  واقتصادية تجارية عالقات في والدخول قطر في باالستثمار

 لقرارات مخالفا حينه في اعتبر والذي ،إسرائيل بحضور 1997 عام األوسط للشرق االقتصادي

 ومشـاركة  ،االستيطان استمرار ظل في إسرائيل مع التطبيعية العالقات بوقف العربية الجامعة

 األمـن  معـرض  مثـل  قطر في أقيمت التي الدولية المعارض اإلسرائيلية الشركات من العديد

 قـانوني  وفد زار حيث ،رقط وأمنية وقانونية سياسية عديدة إسرائيلية وفود زارت كما ،الدولي

  1997.2 عام القطرية القانونية الرابطة عقدته دولي مؤتمر في للمشاركة الدوحة إسرائيلي

 ،الماضي القرن من السبعينات منذ سرية بعالقات إسرائيل مع عمان سلطنة ارتبطت، عمان -6

 ،بينهما واقتصادية سياسية اتفاقيات عدة على التوقيع تم حيث ،التسعينات بداية في للعلن وظهرت

 ،1995 عـام  إسرائيل من القادمة المدنية الطائرات أمام العماني الجوي المجال فتح اتفاقية منها

 1996 عام المياه تحلية ألبحاث األوسط الشرق مركز اسم تحت مسقط في مركز إنشاء واتفاقية

 مكاتب إنشاء ،العربي الخليج دول مع اإلسرائيلية العالقات لتطبيع إسرائيل خطوات سرع الذيو

                                                      

 69ص،2007 ،1ط ،بيروت ،العربية الوحدة دراسات مركز ،المواجهة من عاما ثالثون: واخرون محسن ،عوض 1
 web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1426.doc ، البيت آل جامعة 2
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 افتتـاح  إثـر  على .الدبلوماسي التمثيل تبادل نحو كخطوة أبيب وتل مسقط من كل في تجارية

 صادراتال حجم بلغ حيث ،وعمان إسرائيل بين التجارية التبادالت حجم ازداد التجارية المكاتب

 مليـون  33.9 بمبلـغ  واردات مقابـل  سنويا دوالر مليار 11.7 عمان سلطنة إلى اإلسرائيلية

 1.دوالر

 المغربي الملك وجهها دعوة إثر ،1986 عام اإلسرائيلية المغربية العالقات بدأت ،المغرب -7

 محادثـات  إلجـراء  الرباط لزيارة بيرس شمعون حينذاك إسرائيل وزراء لرئيس الثاني الحسن

 بعـد  العربيـة  بالمجموعة الثانية الدولة المغرب وأصبحت ،اإلسرائيلي العربي بالصراع تتعلق

 اتفاقيـة  على وإسرائيل المغرب من كل 1994 عام وقعت .إسرائيلي مسئول باستضافتها مصر

 منظمـة  بين المبادئ اتفاقية توقيع بعد وذلك ،البلدين كال في تجارية مكاتب افتتاح يتم بموجبها

 اإلجـراء  هـذا  الثاني الحسن المغربي الملك واعتبر ،1993 عام وإسرائيل الفلسطينية التحرير

 إسـرائيل  بـين  جويـة  رحالت تنظيم 1995 عام في بدأ .بإسرائيل دبلوماسي اعتراف بمثابة

 الوزراء رئيس من كل شاركو ،االقتصادي للتعاون برنامجا البلدين إقرار إلى إضافة ،والمغرب

  2.نيالثا الحسن المغربي الملك وفاة مراسيم في حينذاك ليفي دافيد الخارجية ووزير باراك يهودإ

 إسـرائيل  بـين  حـوار  فتح في وتونس أبيب تل من كل في البلجيكية السفارة لعبت ،تونس -8

 يـر زو 1995 عـام  في التقى ،بينهما اتصال إجراء في بلجيكا نجحت 1994 عام في .وتونس

 لتوسيع برشلونا في باراك يهودإ اإلسرائيلي بنظيره يحيى بن الحبيب حينذاك التونسي الخارجية

 وارن األمريكـي  الخارجية وزير 1996 ماع في أعلن .وتونس إسرائيل بين الرسمية العالقات

 ،العـام  نفس فيو ،أبيب وتل العاصمة تونس من كل في تسهيالت مكاتب افتتاح عن كروستوفر

 فـي  وإسرائيل تونس تخص مصالح لتسهيل الحكومتين من كل عن رسميين ممثلين استقبال تم

 3.والسياحة التجارة مجال

                                                      

 . ، مرجع سابقالبيت آل جامعة 1
  67ص ،مرجع سابق ،المواجهة من عاما ثالثون: وآخرون محسن ،عوض 2

3 Foreign relations of Israel  - Wikipedia، the free encyclopedia 

en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Israel 
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 وإسـرائيل  سوريا بين القوات فصل اتفاقية على التوقيع تم ،سوريا مع القوات فصل اتفاقية -9

 الحـدود  جـاني  على األمن حفظ هو وحيد هدف لالتفاقية .تشرين حرب انتهاء بعد 1974 عام

 أمنيـة  تـوترات  من المنطقة شهدته مما الرغم على الطرفين قبل من متناهية بدقة تحقق الذيو

 1).2006 ،1982( األعوام في لبنان على اإلسرائيلية الحروب ءأثنا كبيرة

   االقتصادية العالقات: ثانيا

  مصر -1

 الـنفط  إلسرائيل مصر بيع خالل من ومصر إسرائيل بين االقتصادية العالقات برزت

ـ  عـدد  بلغ فقد السياحة مجال في أما .النفط مشتقات إسرائيل من مصر واستيراد الخام  احيالس

 ألف 500 لدخول إضافة ،سائح ألف 330) 1987- 1980(  األعوام خالل لمصر لييناإلسرائي

 أصـبح  بحيث ،سائح ألف 400 إلى ليصل سنويا السياح عدد وتزايد ،إسرائيل عبر أجنبي سائح

 تـم  .لمصر الخارجية السياحة حجم في الثالثة المرتبة يحتلون 1999 عام اإلسرائيليون السياح

 ،1994 عـام  بعـد  نشـطت  التيو 1986 عام الطرفين بين المشتركة يةالزراع اللجنة تشكيل

 أول تأسـيس  تـم  1993 عام في .االقتصادية والتنمية التدريب مجال في للتعاون خطة عدتأو

 مصـفاة  إنشـاء  علـى  االتفاق وتم ،إسرائيليون مستثمرون فيها شارك الجنسيات متعددة شركة

 تـم  2004 عـام  في ،سيناء في ضخم سياحي مشروع وافتتاح ،اإلسكندرية في البترول لتكرير

 الواليات ممثل ،زوليك روبرت وصفها التيو) الكويز(  اصطناعيا المؤهلة المناطق اتفاقية توقيع

 عام في2".ديفيد كامب اتفاق منذ وإسرائيل مصر بين اقتصادي اتفاق أهم بأنها" األمريكية المتحدة

 الشـيخ  من يمتد أنابيب خط عبر الطبيعي بالغاز لسرائيإل مصر تزويد على التوقيع تم 2005

 عامـا  15 لمدة سنويا زاالغ من مكعب متر مليون 160 نحو بيع يتم أن على عسقالن إلى زويد

 في إسرائيل ساعد ما ،مكعب متر لكل أمريكية سنتات 10.6 بسعر ،عاما 20 إلى للتمديد قابلة

                                                      

 INSS - שכנותיה עם ישראל של ההסכמים עתיד1

www.inss.org.il/upload/(FILE)1349275670.pdf  
 94ص ،مرجع سابق ،المواجهة من عاما ثالثون: وآخرون محسن ،عوض 2
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 بشان األمريكية الضغوط تحت ،العربية البلدان ابهم تهدد التي والعسكرية االقتصادية قوتها بناء

  1.مصر في اإلنسان وحقوق السياسي اإلصالح

  الفلسطينية السلطة -2

 المالحـق  من مجموعة على االتفاق تم ،1993 عام في أوسلو اتفاقية على التوقيع بعد

 لجنـة  شـاء إن علـى  الثالث الملحق نص .الفلسطينية الوطنية والسلطة إسرائيل بين االقتصادية

 والنقل المالية والشؤون والطاقة والكهرباء المياه مجاالت في للتعاون مستمرة فلسطينية إسرائيلية

 االقتصـادي  البروتوكـول  نظم 1994 عام في .أخرى برامج وأي ،واالتصاالت والمواصالت

 يـة الغرب الضـفة  فـي  االقتصاد إدارة الفلسطيني للجانب عطيي بحيث االقتصادية العالقة أسس

 األموال لرؤوس الحركة بحرية يسمح والسلطة إسرائيل بين جمركي اتحاد وتأسيس .غزة وقطاع

 تسـتخدم  أن علـى  ،إسـرائيل  حددتها المنتجات من قائمة باستثناء واألجنبية العربية والبضائع

 يروغ المباشرة اإلسرائيلية الضريبية النسب تبقىو ،إسرائيل في امبه المعمول واألنظمة المعايير

  2.السائدة المرجعية هي المباشرة

  األردن -3

 عـام  عربـة  وادي اتفاقية توقيع بعد اقتصاديا وإسرائيل األردن بين االتفاقيات تعددت

 والطاقـة  والبيئة والسياحة ،والجوي والبحري البري والنقل االتصال قطاعات وشملت ،1994

 اليرمـوك  ميـاه  بتوزيع يتعلق بما تتفصيال االتفاقيات وتضمنت ،واالستثمار والزراعة والمياه

 علـى  التوقيع قبل حفرتها التي اآلبار مياه من باالستفادة حقال إسرائيل وأعطت ،األردن ونهر

 إنهـاء  علـى  بينهما االقتصادية االتفاقيات نصتو ،األردنية األراضي في والموجودة االتفاقية

 إلـى  بالنسـبة  بالرعايـة  األولـى  لةالدو معاملة الجانبين من كل ومنح ،أشكالها بكل المقاطعة

 فـي  .1999 عام وإسرائيل األردن بين الكويز اتفاقية توقيع وتم ،المحلي المنشأ ذات المنتجات

 إلقامة للتمهيد البلدين بين التجارية العوائق جميع تزيل تجارية اتفاقية على التوقيع تم 2004 عام
                                                      

 125مرجع سابق، ص ،2005حال األمة العربية : يوسف، احمد وآخرون 1
 101ص ،سابقالمرجع ال 2
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 بـين  المشـتركة  السياحية المشاريع وتعددت ،العربية والبلدان إسرائيل بين حرة تجارة منطقة

 فـي  اإلسـرائيلية  األردنية المشاريع خطرأ وبرزت ،األحمر البحر ريفيرا مشروع مثل البلدين

 نشأتها منذ إسرائيل عليه تقوم مشروع أهم ثاني بأنه" وصفه تم الذي البحرين قناة مشروع إحياء

  1".1948 العام في

 موريتانيا -4

 مـن  ،1999 عام منذ بينهما االقتصادية االتفاقيات من العديد ريتانياومو إسرائيل وقعت

 والـذي  ،موريتانيا أنحاء جميع من الليثيوم الستخراج احتكارا إسرائيل بمنح تقضي اتفاقية بينها

 الصـناعات و الزراعية الصناعات في يدخل والذي ،العالم في له احتياطي أكبر موريتانيا تمتلك

 بعـد  الهواتـف  وبطاريـات  الزراعيـة  المصانع من العديد وأقامت ،تاالتصاال في المختصة

  2.وأكويت وأثر موديريا مثل الموريتانية المدن في المعدن هذا استخراج

  الثقافية العالقات: ثالثا

 إقامة إسرائيل مع سالم اتفاقيات وقعت التي العربية البلدان بين السالم اتفاقيات تضمنت

 مصـر  بـين  ديفيد كامب اتفاقية نصوص في ظهر ،المثال سبيل لىع ،مشتركة ثقافية عالقات

 تـم  إثرها على ،1998 عام حتى توقيعها تأخر ،البلدين بين ثقافية اتفاقية عقد وجوب وإسرائيل

 اإلسرائيلية والعلمية التربوية المؤسسات مع للتواصل القاهرة في أكاديمي إسرائيلي مركز تأسيس

 واالتصـال  اإلعالم مجاالت في والتعاون للتنسيق مشاريع على أوسلو اتفاق ونص ،والمصرية

 على التعليمي المنهاج ينشط نأو ،التحريض ومنع الشعبين بين والحوار والتسامح التفاهم لتعزيز

 رابـين  إلسحاق عرفات ياسر وجهها رسالة وفي .وفلسطين إسرائيل بين السالم مجال في التقدم

 استخدام تنبذ الفلسطينية التحرير منظمة إن" التسوية في طينيةالفلس التحرير منظمة لقبول كشرط

 منظمـة  وموظفي عناصر جميع مسؤولية وستتحمل ،األخرى العنف أعمال من وغيره اإلرهاب

                                                      

 106 صمرجع سابق،  ،2005حال األمة العربية : يوسف، احمد وآخرون 1
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 وادي اتفاقيـة  ونصت ،"المخالفين وتؤدب العنف وتمنع امتثالهم تضمن كي الفلسطينية التحرير

  1.والتمييز التعصب دعايات ببث القيام عن عاالمتنا على واألردن إسرائيل بين عربة

  العربية والمقاومات العربية األنظمة

 االحـتالل  قضـية  وخاصة المركزية العربية القضايا عن العربية األنظمةبعض  تتخل

 الفرنسـي  االستعمار ضد العربية للمقاومات الداعم اموقفه وتبدل العربية، لألراضي اإلسرائيلي

 الخمسينات في الناصر عبد جمال المصري الرئيس حقبة في اليمن في نيوالبريطا الجزائر، في

 وتحـذيرها  المقاومة، دعم عن يدها رفع باتجاه تدريجيا تتساقط ةنظمأ إلى الماضي، القرن من

 واالسـتنكار  الشجبب ذلك ظهر اإلرهاب، مقاومة مسميات تحت لها، واالستنكار اللوم وتوجيه

 أراضـي  فـي  الفلسـطينية  المقاومـة  فصـائل  نفـذتها  التي ديةاالستشها العمليات من للعديد

 والشـجب  النقـد  مارسي األخيرة السنوات في أبد أنه إال .إسرائيلية أهداف ضد 1948فلسطين

 إثـر  2006 تموز في لبنان على اإلسرائيلي العدوان بداية في ظاهرا ذلك بدا العربية، للمقاومة

 علـى  الحـزب  شـنها  عسكرية عملية خالل رائيليينإس لجنديين اهللا حزب من مقاتلين اختطاف

 مصـر  مثل حينها الكبرى العربية الدول بعض وجهت. الحدودي الشريط على إسرائيلية دورية

 مغـامر  عمـل  ألسرل عمليته أن أساس على اهللا لحزب الشديد اللوم السعودية العربية والمملكة

  2.لخطرا إلى العربية الدول يعرض أن الممكن ومن مدروس، وغير

 للمقاومـات  دعمه في العربي النظام بقية عن تمايز الذي السوري النظام موقف باستثناء

 ،والعـراق  ولبنان فلسطين في العربية للمقاومات حاضنة شكل فقد ولبنان، فلسطين في العربية

 بشار السوري الرئيس ذلك عن عبر .2006 عام لبنان على اإلسرائيلية الحرب أثناء تميزه ظهر

 وأنصـاف  الرجـال  أنصاف أسقطت الحرب إن قائال الحرب انتهاء بعد ألقاه خطاب في سداأل
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 بعـض  وإلـى  وانتقدتها، المقاومة ضد وقفت التي العربية األنظمة إلى كالمه موجها المواقف،

  1.الحرب أثناء المقاومة من السلبي لموقفها) آذار 14( اللبنانية األحزاب

  لمقاومة العراقيةمن ا العربية األنظمةموقف  -1

قرار تـوافقي   عن الجامعة العربية صدر ،بعد العدوان األمريكي على العراق واحتالله

قر مجلس الجامعـة  أوبذلك  ،يعترف بمجلس الحكم الذي شكله األمريكان وبالحكومات لتي تلته

بيانات لالم تشمل  كذلك ،تهاومة العراقية أو تعترف بشرعياتتبنى المق دون أنبشرعية االحتالل 

  .للقمم العربية أي اعتراف أو دعم سياسي أو دبلوماسي للمقاومة العربية الختامية

في قمة تونس مثال انحصرت الفقرة المتعلقة بالعراق بالتأكيد على وحدة العراق وسيادة 

ولم يأت البيـان علـى    ،وإدانة التفجيرات اإلرهابية التي تودي بحياة المدنيين األبرياء ،أراضيه

البيان الختامي على إدانـة اإلرهـاب    كدوفي قمتي الجزائر والخرطوم أ .المقاومة العراقية ذكر

رغم ما جاء بالبيان من تمييز بين  ،وضد استهداف المؤسسات الحكومية ،ضد المدنيين األبرياء

عمـال  وفي قمة الرياض فصلت اإلدانـة لأل  .المقاومة واإلرهاب في الفقرة المتعلقة في فلسطين

هابية بحيث شملت فصائل تقاوم االحتالل األمريكي في العراق وهي كتائب البعـث حيـث   اإلر

  2.فرق الموت من الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمةوشبهها ب ،ذكرها البيان ببقايا النظام

  المقاومة الفلسطينية  -2

 .2001أيلـول   11من المقاومة الفلسطينية وخاصة بعـد   العربية األنظمةتباين موقف 

تحية إجـالل وإكبـار   " 2004لقمة تونس عام  وجه البيان الختامي ،فعلى مستوى القمم العربية

تصـديهم الشـجاع    ،وعلى رأسها ياسر عرفـات  ،لمواصلة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية

جل الحصول على حقوقهم الوطنية فـي  أونضالهم المشروع من  ،للعدوان اإلسرائيلي المتصاعد
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اختلفت لغـة البيـان    ،2008 عاموفي قمة الجزائر  ؛وأدان الجرائم اإلسرائيلية ،"صيرتقرير الم

مقاومة وصمود  ولم ترد أي إشارة إلى دعم ،قل دعما للمقاومة الفلسطينيةأالختامي حيث كانت 

واكتفى البيان بدعم االقتصاد الفلسطيني مـن خـالل صـندوقي األقصـى      ،الشعب الفلسطيني

مة الرياض اكتفى البيان الختامي بطلب أعضاء المجلس بتسـديد أسـهمهما   وفي ق ؛واالنتفاضة

ولم يأت البيان الختامي لقمـم   .وجاءت مطالبة عامة للتفريق بين المقاومة واإلرهاب ،للصندوق

وهناك من اعتبـر العمليـات   . أي ذكر لدعم االنتفاضة الفلسطينية على مجلس التعاون الخليجي

مثل دعوة مروان المعشر الدول العربية في مؤتمر دافوس عـام   ،ريةاالستشهادية أعمال انتحا

إدانة العمليات االنتحارية ضد اإلسرائيليين وتقديم مبادرات السالم العربية بوضوح " إلى 2004

  1."والبعض األخر من الدول العربية اعتبرها مقاومة مشروعة ،وصراحة لإلسرائيليين

  المقاومة اللبنانية -3

ـ ما يسمى ول بدا موقف د  راالعتدال العربي من المقاومة اللبنانية أثناء حرب تموز غي

ففي تصريح لوزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل خالل االجتماع الطـارئ   .مألوف

فإن انفـراد   ،إذا كان انفراد دولة واحدة بإقرار الحرب أمر غير مقبول" لمجلس الجامعة العربية

ر مسئولة داخل الدولة باتخاذ القرارات التي ال تكتفي بتوريط الدولة عناصر غير منضبطة وغي

هـذه   ،محسوبة هو أمر مرفوض جملة وتفصيال ربل تدفع ببقية الدول إلى مغامرات غي ،ذاتها

وعقب الرئيس المصري محمد حسني  ."الحقيقة يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس لنا جميعا

نه من النسيج اللبناني أحزب اهللا ليس قوة نظامية و"لسعودي مبارك في تصريح له بنفس االتجاه ا

وظهـرت فتـاوى    ،"ومن المتعين حساب وتقدير هذه الخطوة ،بينما إسرائيل دولة ذات إمكانات

عربية ضد المقاومة اللبنانية مثل فتوى ابن جبرين التي ال تجيز مناصرة حزب اهللا باعتباره من 

ويحـاولون بقـدر االسـتطاعة     ،يضمرون العداء ألهل السنةإن الرافضة دائما " الرافضة وقال

مين الجامعة العربية لم يصف حـزب اهللا  أل آخرفي تصريح  ".إظهار عيوب السنة والطعن فيهم

ال بد  ،كبر المنظمات واألحزاب المكونة للكيان السياسي اللبنانيأإنه من " بالمقاومة واكتفى بقوله
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وفي قمة كاراكاس فـي  ". نان وللحفاظ على وحدة وسيادة لبنانمن التعاون معه في إعادة بناء لب

تزامن انعقادها مع حرب تموز لم تعمل الدول العربية على تضمين البيان الختامي  تيفنزويال ال

بمناشدة جميع األطراف االمتناع عن القيام بعمليات يمكن أن تخل "واكتفت  ،أي إشارة للمقاومة

  1".ر بمصالح شعوبهابأمن المنطقة واستقرارها وتض

لمقاومـة  اتشـويه   فـي  الموقف العربي الرسمي يتناغم مع الواليات المتحدة األمريكية

 وتعمـل  ،يد إيران وسـوريا فـي المنطقـة    الواليات المتحدة األمريكية التي تعتبرها ،اللبنانية

  . نزع سالحهاو هاعلى استهداف باستمرار
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 الثالث الفصل

   ةالعربي األنظمة دور
  الفساد وتعزيز العربية الوحدة تعطيل في



72 

 الثالث الفصل

  الفساد وتعزيز العربية الوحدة تعطيل في ةالعربي األنظمة دور

 العربيـة  األقطـار  كل تجمع واحدة دولة قيام بأنها" العربية الوحدة علوش ناجي يعرف

 بكـر  وديـار  سكندروناإل(  المحتلة العربية األراضي وكل ،العربية الدول جامعة إلى المنتمية

 خلـيج  أعلـى  مـن  الدولة هذه حدود تمتد ،)ومليلة وسبتة حوازواأل عمر بن وجزيرة ومرعش

 جبـل  ومن ،طارق جبل إلى) 1920 قبل ما حدود(  المتوسط األبيض البحر على اإلسكندرون

 ثـم  ،النيـل  وادي إلى السنغال نهر مصب ومن ،السنغال نهر إلى األطلسي المحيط على طارق

  1.وطوراس زاغروس جبال وسالسل ،العرب وبحر الهندي فالمحيط ،األثيوبية هضبةال

 األمـر  له استقر الذي االستعماري الدولي النظام عن الحالية العربية الدول معظم نشأت

 بالمعنى دول تكن لم. الكاملتين والسيادة االستقالل تحقيق في العربية القومية الحركة إخفاق بعد

 السـيادة  إلـى  افتقارها في أساسا يكمن ونقصها ،دول شبه أو ناقصة دول وإنما ،للكلمة الكامل

 نطـاق  ضـمن  والعمـل  التبعيـة  ومنطق قوانين عليها ويفرض ،محمية إلى يحولها ما ،الفعلية

 لـه  وتقـدم  ،منه الشرعية القوة تستمد ،للمركز محلية كوكالة تعمل ،المهيمنة القوى استراتيجية

 أفرغها ما وهذا ،تسيده واستمرار ازدهاره إليه يحتاج الذي العام الستقرارا في وتساهم الخدمات

 ،فيها والحكم السلطة أصحاب دولة إلى وحولها ،والشعبي الوطني بالمعنى القومي مضمونها من

 ودولـة  ،شعوب دولة ال أجهزة دولة إلى تنحط كي السياسي وجودها في تستمر أن إلى وقادها

 اسـتقرار  أصـبح  وهكـذا  ،وانعتاق ومواطنة وحريات حقوق دولة ال ،وفروض وإكراه سخرة

   2.توحيدها ال بعض عن بعضها الشعوب عزل على يعتمد العربية األقطار داخل السلطة

 ذلـك  عن عبر وقد واألردن، العربي، الخليج في عائالت من تشكلت عربية دول هناك

 المشـرق  في سيما ال العربية األقطار من العديد في القطرية التالاالستق إن"  بقوله بشور معن
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 العربيـة  األقطـار  بمنح المستعمر فيها قبل نصفية، تسوية من أكثر حقيقتها في تكن لم العربي

 العربيـة  األقطـار  مع بالوحدة مطالبها عن الوطنية القيادات تتنازل أن مقابل السياسي استقاللها

  1.األخرى

يشـجعان   ،1943 عام والثاني 1941عام  األول :صدر بيانين عن الحكومة البريطانية

خوفـا   ابحيث يتم مراقبة تحركاته ،الدول العربية التي حصلت على استقاللها لالتحاد فيما بينها

ظهر التدخل  .من أن تتعارض أهداف االتحاد المقترح مع سياسات بريطانيا في المنطقة العربية

وجهها المعتمد البريطاني في األردن إلى  البريطاني في تشكيل الجامعة العربية من خالل رسالة

سمير الرفاعي رئيس الوزراء األردني حينذاك يحذره فيها من الدخول في التزامات في مـؤتمر  

يجب على حكومة شـرق األردن أن ال  " وتؤكد الرسالة ،الوحدة بدون الرجوع إلى حكومة بالده

فـي تعقيـب   . "لسطين أو غيرهاسواء في ف ،تقبل أي قرار يتعارض مع سياسة حكومة جاللته

 1958بريطاني في بغداد كروفر حول انضمام المغرب وتونس للجامعة العربية عـام  اللسفير ل

ن دخول هذين البلدين المغربيين إلى الجامعة سيزيد من عدد الدول العربية المعتدلة المواليـة  أب"

  2".للغرب ويحد من تطرف عبد الناصر ومن نفوذه بالبالد العربية

 وصـفت  عائالت، من الملكية طابع تأخذ التي العربية البلدان بعض في األنظمة تأسست

 عائلـة  تحكمـه  العربية الجزيرة فمعظم العائالت، دول أو القبائل، دول بأنها األحوال أحسن في

 العائلة اسم على المملكة سميت واألردن السعودية، العربية المملكة باسم المملكة وسميت سعود،

 ثـاني،  آل البحرين وفي الصباح، عائلة تحكم الكويت وفي الهاشمية، األردنية المملكة ية،الهاشم

 القاسم، آل الشارقة وفي مكتوم، آل دبي وفي نهيان، آل ظبي أبو وفي سعيد، أبي آل عمان وفي

  3.العلوية العائلة المغرب وفي

   :في العربية الوحدة تعطيل في العربية األنظمة دور ويبرز
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  استمرار النزاعات بين الدول العربية  :أوال

 بصـماتها  تركت طبيعية، غير عالقات العربي الحراك قبل العربية الدول معظم سادت

 إقامـة  أو األعلى، بحده العربية الوحدة هدف تحقيق دون حال ما المشترك، العربي العمل على

 في األهلية الحروب سادت .األدنى بحده واجتماعية وثقافية واقتصادية سياسية تضامنية عالقات

ـ  ،أخـرى  جهـة  من عربية دول بين حدودية وحروب جهة، من العربية الدول بعض  توتباين

 من العديد ارتبطت .العربية روغي العربية القضايا من العديد تجاه اقطاره بين السياسية المواقف

 الحـروب  في ،نفسها العربية األنظمة بين النزاعاتب العربية البلدان بعض في األهلية الحروب

 ظـاهرا  سببا العربية األنظمة بين النزاعات كانت والمغرب واليمن والسودان لبنان في األهلية

 1958 عـام  لبنان في الطائفية الحرب خلفية تعود الحروب، هذه استمرار في ومؤثرا ورئيسيا

 عبـد  جمـال  برئاسـة  المتحدة العربية الجمهورية بين لخالفل جسيمه ضحايا فيها سقط والتي

 الشـرق  فـي  إيزنهـاور  مشروع حول شمعون كميل برئاسة اللبنانية الجمهورية وبين الناصر

 مـن  آالف بمئات وأودت ،1975 عام لبنان في حدثت التي الطائفية األهلية والحرب األوسط،

 مراحلهـا  فـي  تعـود  ،بيـروت  للعاصمة التحتية البنى وتدمير ،والمهجرين والمصابين القتلى

 ومنظمة السوري النظام وبين والعراقي، السوري النظامين بين النزاعات إلى األولى تهاوتداعيا

 الجمهوريـة  عـن  المدافعـة  القبائل بين اليمن في األهلية الحرب اندالع 1؛الفلسطينية التحرير

 والذي ،1962 عام السعودية من المدعومة الملكية عن المدافعة القبائل وبين مصر من المدعومة

 النـزاع  إلـى  أسـبابه  أهـم  في يعود شخص مئتي من أكثر سنوات خمس مدار على يهف سقط

 الـدور  ومسـتقبل  فلسـطين  وقضية العربية، العربية العالقات طبيعة على السعودي المصري

 والحركة السودانية الحكومة بين السودان في المستمرة والنزاعات 2؛العربي الخليج في البريطاني

 أدى للسـودان،  المجـاورة  األنظمـة  بين النزاعات إلى أسبابه في يعود الجنوب في االنفصالية

 فـي  االنفصـالية  للحركة الداعمة وليبيا السودانية للجمهورية الداعم المصري النظام بين النزاع

                                                      

 ،العربية الوحدة دراسات مركز والخارجية، الداخلية العوامل العربية، األهلية لنزاعاتا: وآخرون جابر محمد أنصاري، 1
 127،ص1997 ،1ط بيروت،
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 عندما أخرى مرة جليا ذلك ظهر السودان، في األهلية الحرب تأجيج إلى السبعينات في الجنوب

 االنفصـالية  والحركـة  الميرغني بزعامة السوداني الديمقراطي زبالح بين اتفاق مصر رعت

 ثمـرة  االتفـاق  هـذا  كان السودان، مستقبل حول أثيوبيا في 1988 عام غارنغ جون بزعامة

 الـداعم  الجزائريـة  الجمهورية في النظامين بين الخالفات أدت 1؛السودانية المصرية الخالفات

 التـي  المغربيـة  المملكة وبين مستقلة صحراوية ريةجمهو إقامة في البوليساري حركة لحقوق

 أن كادت حتى الدولتين، بين العالقات توتر إلى أراضيها عن الغربية الصحراء انفصال ترفض

 إلـى  الخالفات هذه وتطورت ،بلدينال بين المشتركة الحدود على الجيشين بين صدام إلى تصل

   1988.2 عام حتى ودبلوماسية سياسية قطيعة

 بمـا  هحدود تشكيلو العربي الوطن تقسيم في الغربية لقوىل الطولى اليد من لرغما على

 في بريطانيا اعتراض خالل من جليا هذا وظهر ،وحدته بتحقيق لألنظمة تسمح وال اليوم، عليه

 العـراق،  في مصالحها تهديد من خوفا والعراق سوريا وحدة على الماضي القرن من الثالثينات

 عليهـا  نـص  كما عادية عالقات سوى تعدو لم العربية الدول بين اليوم السائدة العالقات أن إال

 حرب العربية الدول معظم بين دارت ذلك من العكس على بل الدولية، للعالقات الدولي القانون

 السعودية بين واألردن، سوريا بين وسوريا، العراق بين العالقات في حدث كما مستمرة، باردة

 تمثـل  الباردة الحرب هذه وكانت ،والسودان ومصر ليبيا بين العربي، غربالم دول وقطر،بين

 على السيطرة على المتنازعة العظمى القوى بين الباردة للحرب األوقات من الكثير في انعكاسا

   3.العربية المنطقة

  إدامة التخلف في البلدان العربية: ثانيا

 أن يسـتطع  لـم  .العربية البلدان في فالتخل إدامة في كبيرا دورا العربية األنظمة تلعب

 حالـة  وأبقـى  ،المختلفة واالقتصادية االجتماعية اإلمراض من الخالية الدول مصاف إلى ينقلها

                                                      

 128ص ،مرجع سابق والخارجية، الداخلية العوامل العربية، األهلية النزاعات: وآخرون جابر محمد أنصاري، 1
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 في وتعثر ،إسرائيل مع العديدة حروبه في فشل حيث ،العربي اإلنسان على المسيطرة هي العجز

 المشـاركة  مـن  يزيـد  أو ،األمية على يقضي أن يستطيع ولم ،والتنموية االقتصادية مشاريعه

 عـام  إبراهيم الدين لسعد ميدانية دراسة في 1.عصري إداري جهاز بناء في ينجح أو ،السياسية

 نتائجـه  جاءت ،العربية الوحدة عقبات عن العربية البلدان في عشوائية عينة على أجراه 1989

 ،العربيـة  الوحدة عويقت عن مسئولة خارجية قوى هناك إن المبحوثين من% 85 أكد :يلي كما

 الوحـدة  وجه في تقف التي القوة هي األمريكية المتحدة الواليات أن المبحوثين من% 60 ورأى

 الوحـدة  عرقلـة  في الرئيسي السبب هم العرب الحكام أن المبحوثين من% 87 اعتبر ؛العربية

 فـي  ثالثـا  سببا جاء العربية الوحدة وتعويق العربية للشعوب السياسي الوعي انخفاض ؛العربية

 اسـبب  جـاء  العربية الوحدة تحقيق في العربية الشعوب رغبة عدم ؛العربية الوحدة تحقيق عدم

 بمعرفـة  العربيـة  الجماهير وعي على يدلل وهذا. فقط% 4.5 جدا ضئيلة بنسبة ولكن ،ارابع

 الكبـرى  ةاالستعماري بالقوى المتمثلة ،العربية الوحدة تحقيق دون تحول التي الرئيسية الجهات

  2.الحاكمة والفئات

  العربية االتحادات مشاريع العربية األنظمة إفشال: ثالثا

 مـن  أكثـر  قبل تأسيسها منذ العربية االتحادات مشاريع تحقيق العربية األنظمة أفشلت

   :منها قرن نصف

  اتحاد الجمهوريات العربية -أ

 مصـر  مـن  كـل  وضم ،1969 عام العربية الجمهوريات اتحاد تشكيل على العمل بدأ

 دسـتوره  علـى  المصادقة خالل من كبير شعبي بتأييد االتحاد وحظي ،وسوريا وليبيا والسودان

 في %97.5 ،سوريا في 96.4 ،ليبيا في% 99.8 ،مصر في %99.9 على حاز شعبي باستفتاء

 تآمربال ليبيا السودان حكومة اتهمت حيث ،االتحاد فشل خلف وقفت المتبادلة االتهامات ،السودان

                                                      

 ،بيـروت  ،العربية الوحدة دراسات مركز ،العربية الوحدة مسألة نحو العربي العام الرأي اتجاهات: الدين سعد ،إبراهيم 1
 175ص ،1992 ،4ط
 188ص المرجع السابق 2
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 طائرة اسقط الذي اإلسرائيلي العدوان ردها بعدم مصر ليبيا متواته ،النميري جعفر نظام على

   1.سيناء فوق ليبية

 المتحدة العربية المملكة مشروع -ب

 ،1971 عـام  األردن من الفلسطينية التحرير منظمة وخروج ،1970 أيلول أحداث بعد

 ثـالث  عن عبارة وهو ،1972/آذار/15 في تحدةالم العربية المملكة مشروع حسين الملك أعلن

 الوحدة أو ،المتحدة العربية المملكة اسم تحت الفيدرالية خيار ،الفلسطينيون عليها يستفتى خيارات

 بعد المشروع وفشل ،مستقلة فلسطينية دولة أو ،1967 حرب اندالع قبل كانت التي االندماجية

 الفلسـطيني  بالكيـان  واعتـرف  شـروعه م عن حسين الملك تخلى حيث 1973 حرب اندالع

  2.المستقل

  )1974،وليبيا تونس اتحاد(  اإلسالمية العربية الجمهورية -ت

 على ،1974 لعام اإلسالمية العربية الجمهورية تشكيل على وتونس ليبيا بين االتفاق تم

 مـن  يتشكل واحد شعب ومجلس ،واحد وجيش ،واحد ودستور ،واحد علم للجمهورية يكون أن

 فـي  وقرطاجـة  الشتاء في طرابلس :عواصم ثالث ةللجمهوري تكون أن تقرر .القطرين ثليمم

 القـذافي  ومعمر لالتحاد رئيسا بورقيبة يكون أن االتفاق تم .شرفية عاصمة والقيروان الصيف

 بورقيبـة  ألغـى . نفسـه  العـام  في عليه الشعبي االستفتاء يتم أن على ،للدفاع ووزيرا له نائبا

 تشكيل على والجزائر المغرب من كل ومعارضة ،التونسي الداخل من تهمعارض بعد المشروع

 قبل المشروع انتهى وبهذا ،عليه والجزائر المغرب من كل بموافقة فيه االستمرار وربط ،االتحاد

  3.عليه االستفتاء إجراء

   

                                                      

 46صمرجع سابق، ، 2005_  1945بريطانيا وبناء الوحدة العربية : محافظة، علي 1
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  العربي المغرب اتحاد -ث

 االتحاد إنشاء على وليبيا ونسوت والجزائر والمغرب موريتانيا الخمس الرؤساء توقيع تم

 بين اإلخوة عالقات بتوثيق المتمثل االتحاد أهداف على االتفاق وتم ،1989 عام العربي المغربي

 يتشكل بحيث لالتحاد الرئاسية الهيكلية تحديد على االتفاق حدد كما ،حقوقهم عن والدفاع شعوبهم

 ومجلـس  ،شهور ستة كل دورية هفي الرئاسة تكون أن على الخمس الرؤساء من رئاسي مجلس

 ألسـباب  االتحاد فشل يعود .قضائية وهيئة استشاري ومجلس ،عامة وأمانة ،الخارجية لوزراء

 وتجدد ،الخليج أزمة حول االتحاد دول مواقف تباين حيث ،أقطاره بين حدودية ونزاعات سياسية

   1.الغربية الصحراء مسألة حول والمغرب الجزائر بين الخالف

  العربي التعاون سمجل -ج

 ،1989 لعـام  واليمن والعراق ومصر األردن من كل من العربي التعاون مجلس تشكل

 أعضـائه  بـين  والتضـامن  والتكامل والتعاون التنسيق مستويات أعلى بتحقيق أهدافه وحددت

 عملوال ،والزراعية والتربوية والسياسية االقتصادية المختلفة المجاالت في تدريجيا بها رتقاءواإل

 العدد رغم ،المشتركة العربية السوق تشكيل إلى وصوال أعضاءه بين مشتركة سوق إنشاء على

 إال بيـنهم  المشترك التعاون اتفاقيات على والتوقيع ،المجلس رؤساء عقدها التي القمم من الكبير

  1990.2 عام للكويت العراق غزو ثرإ على عمليا وانتهى الفشل واجهه المجلس أن

  العربي العسكري شال األنظمة العربية تحقيق التعاونإف: رابعا

 في تحقيق بالفشل 1945 عام العربية الجامعة تأسيس منذ العربي العسكري التعاون اتسم

 في العربية الجيوش أداء على انعكس ما ، أخرى ناحية من االستمرارية وعدم ناحية من أهدافه

 فـي  العربي التعاون لمشاريع النماذج ضبع نسوق ،إسرائيل ضد خاضتها التي الحروب جميع

  :فشلها وراء الكامنة واألسباب العسكري المجال

                                                      

 313، صمرجع سابق، 2005_  1945بريطانيا وبناء الوحدة العربية : محافظة، علي 1
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  1948 عام العربي العسكري التعاون -أ

 قيـادات  مـن  عسكرية لجنة 1947 عام أنشاص قمة في العربية الجامعة مجلس اعتمد

 اللجنـة  فشلت ،طينفلس عن الدفاع وتنظيم لتهيئة ،العربية تحت قيادة أمين عام الجامعة الجيوش

 أمام نكراء بهزيمة مجتمعة العربية الجيوش ومنيت ،1948 حرب في العسكرية المعارك بإدارة

  :التالية لألسباب وذلك ،اإلسرائيلي الجيش

 .موحدة إلستراتيجية وفقا العسكرية العمليات لقيادة مؤهلة عسكرية قيادة وجود عدم *

 العسـكرية  القوات واستخدام وإدارة للتنسيق شتركم تخطيط بصياغة العسكرية القيادة عجز *

 .الحرب في المشاركة

 .المشتركة العربية الجيوش بين للتنسيق والمناسبة الفعالة التواصل شبكات ضعف *

 .الحرب إلدارة والفنية المادية اإلمكانات في الشديد النقص *

  1.المبادرة على اتساعده التي الكافية للصالحيات العسكرية القيادة امتالك عدم *

  1967 – 1948التعاون العسكري العربي في الفترة ما بين  -ب

يعود فشل النظام العربي في هذه الفترة من تحقيق التعاون العسكري المشترك لألسباب 

  :التالية

 السـوري  المصري الخالف برز حيث ،المختلفة العربية األنظمة بين عميقة خالفات وجود *

 .أخرى جهة من والعراقي جهة من

 اإلمكانـات  ضـعف  بسـبب  الخارجية التحديات مواجهة على العربية الجيوش قدرة عدم *

 .لديها العسكرية
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 وذلك العربية للجيوش مشترك عسكري مجلس عنها ينبثق موحدة سياسية قيادة وجود عدم *

  .العربية األنظمة بين المستمرة للخالفات

  1973 – 1967التعاون العسكري العربي في الفترة  -ت

واحتالل مـا تبقـى مـن ارض فلسـطين      1967بعد هزيمة الجيوش العربية في العام 

ظهرت مجموعة من المشـاريع لبنـاء قيـادات     ،شبه جزيرة سيناء وهضبة الجوالن لواحتال

  :عسكرية مشتركة منها

  لقيادة المشتركة للجبهات العربيةا -1

إنشاء قيادة مشتركة  1970في العام حد قرارات مؤتمر القمة العربية في طرابلس أكان 

 ،وجبهة شـمالية فـي سـوريا    ،وقسمت الجبهات إلى جبهة جنوبية في مصر ،للجبهات العربية

وكان ضمن قياداتها ضباط من العراق والسودان وسـوريا واألردن   ،وجبهة شرقية في األردن

تي نشبت بين منظمة فشل مشروع القيادة المشتركة للجبهات العربية بسبب النزاعات ال ،ومصر

علـى   ،التحرير الفلسطينية ومصر وسوريا والعراق من جهة والمملكة األردنية من جهة أخرى

  1970.1ر الصدامات العنيفة بين األردن والفدائيين عام إث

  القيادة العامة للقوات المسلحة االتحادية -2

ريا وليبيا عام نص دستور اتحاد الجمهوريات العربية التي تشكل من كل من مصر وسو

على تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة االتحادية من الجيوش العربية المشـاركة فـي   1971

  :ومهمته ،االتحاد

 .االتحاد دول عن الدفاع وقيادة تنظيم *

 .المشتركة العمليات وتنفيذ التدريب مهمتها موحدة عسكرية قيادة قيام *
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 االتحاد لدول سكريةالع الصناعات بين والتنسيق التعاون *

 .االتحاد لدول القومي األمن حماية *

انتهى دور القيادة العامة للقوات العسكرية المشتركة بانهيار اتحاد الجمهوريات العربيـة  

   1.ثر النزاعات بين دولهإعلى 

  القائد العام للقوات المسلحة العربية -3

وانعقـاد   ،1973الثاني عام ثر اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك في كانون إعلى 

واعتماد  ،تم تحديد الهدف العربي االستراتيجي وقواعد العمل المشترك ،اللجنة العسكرية الفرعية

 ،تقرير وزارة الحرب المصرية في تقسيم مسرح العمليات إلى جبهات شمالية وجنوبية وشرقية

يخول القائـد العـام بكامـل    و ،على أن تكون تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة المصرية

تبر أراضـي  تع. 1973عام ب يعاونه مجموعة من ضباط الدول المشتركة في حر ،الصالحيات

متواجدة على الجبهات الوأراضي بقية الدول العربية غير  ،هذه الدول مسرحا لإلعمال العسكرية

  .راضي استعداد ومساندةأ

للجيوش العربيـة المشـاركة   من انجازات  1973على الرغم مما حققته حرب تشرين 

  :إال أن هذه المرحلة امتازت ،بالحرب

 مـن  العديد بروز إلى أدى ما ،العربية العسكرية للقوات والتكتيكي التعبوي التنسيق بضعف *

 السـورية  الطـائرات  بين جوي اشتباك وقوع مثل ،المواجهة ميدان في الجسيمة األخطاء

  . عضهاب وإسقاط السورية الجبهة على والعراقية

 من الميدانية العسكرية المواجهة أضعف ما ،الموحدة والعسكرية السياسية القيادة وجود عدم *

  2.أخرى جهة من إضافية تانجازا وتحقيق الجبهات جميع على بالحرب رواالستمرا ،جهة
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  1973التعاون العسكري العربي بعد العام  -ث

إنشاء المؤسسـة العربيـة    1974تقرر في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك عام 

امتازت هذه الفتـرة   .ووضع أسلوب للتنسيق العسكري بين الدول العربية ،للصناعات المتطورة

لـم   ،العدو اإلسرائيلي ابالعجز العربي في مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة الذي فرضه عليه

قوات الردع العربية في إنهاء  ولم يكن لتنجح ،1975تستطيع إنهاء الحرب األهلية في لبنان عام 

الحرب األهلية اللبنانية إال بتحمل سوريا العبء األكبر لتعداد القوات العسكرية المرسـلة إلـى   

تعرض ليبيا  ،1982تعرض لبنان لحرب  ،1980تعرض العراق للعدوان اإليراني عام  ، ،لبنان

 ،1981عـام   نووي العراقـي العدوان اإلسرائيلي على المفاعل ال ،1986لهجمات أمريكية عام 

   1.واختراق الطائرات اإلسرائيلية أجواء دول عربية

  التنسيق األمني بين أجهزة األمن العربية واألمريكية

قدمت معظم األنظمة العربية خدمات جليلة للواليات المتحدة األمريكية في محاربة مـا  

أجهـزة مخـابرات األنظمـة     من خالل التنسيق األمني وتبادل المعلومات بين ،سمي باإلرهاب

وبـذلت   ،ولم تتأخر أية دولة عربية بما فيها سـوريا عـن ذلـك    ،العربية ونظيرتها األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية جهودا كبيرة إلقامة أجهزة أمنية جديدة في بعض البلـدان العربيـة   

   2.وتعزيز األجهزة القائمة

حققتها الواليات المتحدة األمريكية مـن   يعدد هنري كيسنجر من ضمن االنجازات التي

تنفيذ الجوانب الحقيرة والقذرة في الحـرب ضـد   "سياساتها الداعمة لألنظمة االستبدادية العربية 

  3".اإلرهاب كتولي أجهزة المخابرات في دول االستبداد العربي مسئولية تعذيب المشتبه فيهم

                                                      

       97ص مرجع سابق، ،التعاون العسكري العربي: مسلم، طلعت 1
ــية   2 ــاة السياســـ ــي الحيـــ ــابرات فـــ ــزة المخـــ ــو، دور أجهـــ ــعد محيـــ  ســـ

www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=29730980  
ــنجر  3 ــر، كيس ــل مط ــة، .. جمي ــورات العربي ــى الث ــة عل ــي 2012/آذار/18إطالل ــد العرب ــع التجدي  ، موق

www.arabrenewal.info  
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 ية العرب األنظمة استبداد

 شـمولية،  استبدادية أنظمة بأنها ملكية أو جمهورية كانت سواء ةالعربي األنظمة تتصفا

  :بالتالي العربي االستبداد مظاهر تتلخص ،وفاته بعد من السلطة أبناءه يورث ،أبدي فيها الحاكم

  األمن أجهزة قمع -1

 عليهمـا  يعتمـد  التي الرئيسيتان القوتان أساسي بشكل والمخابرات الجيش أجهزة تعتبر

 كل في المحلية العوامل طبيعة ولكن ابدي، كحاكم بقائه واستمرار سلطته لتدعيم يالعرب الحاكم

  .القوة هذه واستخدام إنتاج كيفية أسلوب تحدد التي هي دولة

 والمغرب، والبحرين المتحدة العربية واإلمارات والسعودية األردن مثل الملكية الدول في

 والجهوية، والطائفية القبلية العصبيات على تماداالع خالل من إال األجهزة هذه تكوين يتحقق ال

 هـذه  تكـوين  على االعتماد يتم واليمن والجزائر ومصر سوريا مثل الجمهورية الدول في أما

 واسـتمرارية  النظـام  لبقـاء  كضمان، السلطة حزب الواحد، الحزب إنشاء مبدأ على األجهزة

 الخارجي العدو مواجهة منها مختلفة عناوين تحت بالده في الطوارئ حالة النظام فرض 1.حكمه

 المعارضـات  قمـع  هو المفروضة الطوارئ لحالة الرئيسي الدافع ولكن االفتراضي، والداخلي

 لمحاكم وتقديمهم مسلحة،ال وغير منها المسلحة اإلسالمية وغير اإلسالمية الجماعات من الداخلية

 يد على التعذيب أو االعتقال جراء المتضررين أو المعتقلين تحمي قوانين أو دفاع دون عسكرية

 العسكرية المحاكم لهذه المحالين عدد أن اإلشارة تكفي مثال مصر في المتعددة، األمنية أجهزتها

 582و باإلعـدام،  علـيهم  حكـم  92 مـنهم  ،10323 إلى وصل) 2000- 1992( عام منذ

  2.بالسجن

 

                                                      

 235،ص1993 ،1العربي،ط الوحدة دراسات مركز األمة، ضد ةالدول العربية، المحنة: برهان غليون، 1
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   للنظام مطلقة صالحيات -2

 رئـيس  يمثل فهو واسعة، دستورية سلطات العربي ظامالن في الملك أو الرئيس يمتلك 

 بتعيـين  الوحيد المخول وهو العليا، القومية المجالس ورؤساء التنفيذية، السلطة ورئيس الدولة،

 قوة لها مراسيم بإصدار الحق وله اإلداريين، من العليا والفئة والسفراء والوزراء الوزراء رئيس

 المحـاكم  إلى إحالته القانون يسمح ال الوقت وبنفس طوارئ،ال قوانين يصدر الذي وهو القانون،

 1.قبله من المعينين البرلمان أعضاء ثلثي من طلب على حصل إذا إال العظمى بالخيانة إدانته أو

 السياسـية  حقوقـه  فقـده أ ما مدني، وليس حكومي طابعه مجتمع بأنه العربي المجتمع يوصف

 منـه  منعـت  األمنية، وأجهزتها الحاكمة السلطة بيد مصيره ورهن ،واالجتماعية واالقتصادية

 لنشـطائه  واعتقـال  مالحقـة  دون بحريـة  رأيه عن التعبير حتى أو السياسية األحزاب تشكيل

 القهـر  أنواع كل ويمارس السياسية، العملية في المعارضة مشاركة النظام يرفض 2.السياسيين

 له وليس نوعه، من فريدا نفسه يعتبرو له، المعارض األخر مع الحوار ويرفض ضدها، والبطش

 معـاداتهم  فـي  العربـي  النظـام  رؤساء من العديد جاهر حيت السياسي، الهرم قمة في بديل

 تصـلح  إذ طبقتهـا  التـي  الشريعة قوانين إن" :النميري جعفر أعلن فقد السياسيين، لخصومهم

 القـانون،  لهذا طبقا كموايحا أن يستحقون الذين) العصاة( المنشقين هناك فان العادي، للمواطن

 باسـم  وانه للقانون، وفقا يحاكموا أن يجب وهؤالء هذا، لقانونه وفقا يحاكموا أن يجب وهؤالء

 حـاالت  فـي  ويجيزهـا  اإلسالم، في القانون تجاوز وسائل باستخدام مخول واإلصالح اإلسالم

 كمـا ...". كانم أي في الناس على ضبونق نبحث بيت، أي نقتحم أن نستطيع ونحن الطوارئ،

 كـل  فـي  الشعب أعداء بتصفية نقوم سوف... الجماهير وباسم الثورة باسم" لقذافيا معمر أعلن

 أن بسـرور  قبلأ ناأف إرهاب، بأنه المقدس هذا وصف ما وإذا... فيه يكونون قد العالم من مكان

 فـي  أبـدا  انونالق يخرق لن نهأ"  الصدد بنفس قال والسادات ،"العالم في األكبر اإلرهابي أكون

 أن مقـدوره  في يزال ال الديمقراطية، رغم على نهأ يريهم سوف ولكنه المعارضين، مع تعامله

                                                      

 148ص مرجع سابق، ،العربية األقطار في االنتخابات العربية، الوحدة دراسات مركز 1
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 البلـدان  فـي  الحريـة  إن من الرغم على 1".حادة أسنان لها الديمقراطية الن إربا، إربا يقطعهم

 أرجأه فقد عية،اجتما وممارسة لحق يترجمه لم العربي النظام أن إال الدستور، يكفله حق العربية

 بالحريـة  واعية غير تزال ال شعوبها إن األنظمة، هذه جميع عند السائد الرأي حيث حين، إلى

 شـعوبها،  أبناء من والنفيس الغالي ثمنها دفع األوطان حرية أن من الرغم على لها، تمنح حتى

  2"الرشد سن إلى يصلوا ولم المراهقة، سن في يزالون ال شعوبهم فيعتبرون

  صورية وطنية جبهات طناعاص -3

 لتـزيين  صـورية  وطنية جبهات العربي الحراك قبل العربية األنظمة معظم اصطنعت

 الصـغيرة  األحزاب وبعض الحاكم الحزب من التقدمية الوطنية الجبهات أنشأت حيث استبداها،

 طنيـة و حاجة هناك بان الحاكم االئتالف هذا األنظمة وعللت السياسية، سلطتها لتشكيل األخرى

 بالعـدو  المتمثلـة  الخارجيـة  األخطار مجابهة منها التقدمية، الوطنية الجبهات تشكيل تستدعي

 األحـزاب  بـذلك  وشاركتها ومكتسباتها، الثورة انجازات على المحافظة اجل ومن اإلسرائيلي،

 ،مـثال  االشـتراكية،  باسم تحكم السلطة فيها كانت التي البلدان في ذلك حدث ،والتقدمية الوطنية

 باسـم  تحكـم  أو،سوريا في التقدمية الوطنية الجبهة ،الجنوبي اليمن في الموحدة القومية الجبهة

 العربية األحزاب بعض نقد خالل من جليا ظهر وقد السودان، في الوطني المؤتمر مثال، اإلسالم

ـ  النظـام  وجه لتجميل تهدف صورية جبهات أنها لها تبين ما بعد الجبهات لهذه لدخولها  اكمالح

 السلطة من والشيوعيون والقوميون الناصريون فخرج الحقيقية، السياسية التعددية على والتحايل

 السلطة من إسماعيل الفتاح وعبد ربيع سالم وعلي الشعيبي قحطان وخرج والعراق، سوريا في

 المعارضة أحزاب اصطفت تونس في. السودان في السلطة من الترابي حسن وخرج اليمن، في

 المدني، والمجتمع البالد مكتسبات حماية علة تحت الحاكم والحزب علي بن العابدين ينز خلف

 األحزاب اصطفت الجزائر وفي. للحكم اإلسالمية الحركات وصول من المهددة الحداثة ولحماية

 الضـباط  سلطة وراء للجيش الموالية اإلسالمية واألحزاب العرقية واألحزاب واليمينية اليسارية
                                                      

 ،بيـروت  العربـي،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  ،العربية السياسية األنظمة في الشرعية إشكالية: خميس حزام والي، 1
 96ص ،1،2003ط
 97ص ،مرجع سابق ،العربية السياسية األنظمة في الشرعية إشكالية: خميس حزام والي، 2
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 جديـد،  بـن  الشـاذلي  بالرئيس أطاحت التي الديمقراطية التجربة على االنقالب بعد ينالعسكري

 خطـر  مـن  المـدني  والمجتمـع  الجمهورية حماية عنوان تحت السلطة إلى بالعسكر وجاءت

  1.اإلسالميين

  ونزاهتها صحتها في مشكوك دورية واستفتاءات برلمانية انتخابات -4

 وأمام داخليا صورته جيلبلت دورية واستفتاءات تخاباتان إجراء العربية األنظمة دتتعم

 فـي  واالستفتاء االنتخاب عملية شاب مما الرغم على ،والحقوقية السياسية والمؤسسات الهيئات

 مـا  وهذا الصورية، باالنتخابات ووصمها والدولية المحلية االنتقادات من العديد العربية، البلدان

 عـدم  على اإلنسان حقوق ومنظمات مثال، مصر في معارضةال السياسية األحزاب جميع أكدته

 ،2005 عـام  انتخابات وحتى 1979 عام منذ والبرلمانية الرئاسية المصرية االنتخابات نزاهة

 الحـاكم  الحـزب  والمؤسسـات  القـوى  هذه اتهمت حيث المختلفة، الدولة أجهزة حيادية وعدم

 الناخـب،  علـى  التـأثير  علـى  والعمل بية،االنتخا حملته لصالح الدولة مرافق جميع باستغالل

 بعض حرص يؤكده ما وهذا الحاكم، الحزب لقائمة للتصويت دفعه اجل من والترهيب بالترغيب

 مـا  ومحايـدة،  وشفافة نزيهة تكون سوف االنتخابات أن على السياسي وخطابهم النظام، أركان

 في االنتخابية العملية تسود التي تاالنتهاكا ومن2.كذلك تكن لم السابقة االنتخابات أن على يدلل

 فـي  الزيادة حيث مثاال، 2005 العام في مصر في البرلمان انتخابات أيضا نأخذ العربية البلدان

 اللجـان  من الصناديق نقل عدمو الحاكم، الحزب مرشحي لبعض االنتخابية الحملة على اإلنفاق

 بعض منعو تبديلها، حول الشكوك تكثر ما القضاة، إشراف تحت المركزية اللجنة إلى الفرعية

 الدوائر، من عدد في األصوات فرز لجان الدخول من اإلنسان حقوق منظمات ومراقبي القضاة

 علـى  التـأثير و االنتخابية، الحاكم الحزب حملة منظمي قبل من الحكومية المؤسسات استغاللو

                                                      

 عبد تحرير ،العربيـة  السياسية المعارضة أزمة العربي، الوطن في والسلطة لمعارضةا :العربية الوحدة دراسات مركز 1
 41ص ،2001 ،1ط بيروت، ،بلقزيز اإلله

 مرجع سابق، ،العربية السياسية المعارضة أزمة العربي، الوطن في والسلطة المعارضة :العربية الوحدة دراسات مركز 2
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 للتـرويج  الرسـمي  ماإلعال تكريسو الحاكم، الحزب لمرشحي للتصويت العام القطاع موظفي

   1.اآلخرين المنافسين بحق المغرضة األخبار وبث الحزب لمرشحي االنتخابية للحملة

 السلطة احتكار -5

 وأصـبح  تقلص التي الحاكم الحزب قبل من السلطة احتكار العربية األنظمة على يغلب 

 أن نستطيع الصدد هذاب. األمير أو الملك أو الجمهورية رئيس التسمية كانت إن الواحد، الفرد بيد

 والعمليـة  الـديمقراطي  بالتطور عالقتها خالل من السلطة بتداول وعالقتها العربية النظم نقسم

 :أقسام ثالث إلى االنتخابية

 أو العسـكريين  رأسها على يقف جمهورية نظم اغلبها في وهي ،المستبدة ةنظماأل مجموعة -أ

 القـوى  وقمـع  الحكم، في االستمرار لهم نتض صورية وطنية جبهات على ويعتمدون أبناءهم،

 الحـزب  بين جيدا محبكة مسرحية عن عبارة هي السياسية فالمشاركة لهم، المعارضة الحقيقية

 للعمليـة  األساسي الهدف الصورية، الوطنية الجبهات في المشاركة الصورية واألحزاب الحاكم

 الظهور ومحاولة الخارجي، العالم اءإرض هو الحاكم النظام لصالح نتائجها المضمونة االنتخابية

 يـتم  حيـث  النزيهة، االنتخابية المعايير جميع ضرب يتم بينما معاصر، حضاري بمظهر أمامه

 لحكـام  دستورية شرعية هناك أن الجماهير عند وهما لخلق وتزويرها االنتخابية العملية تشويه

   2.السودانو وتونس والعراق وسوريا مصر األنظمة هذه مثال. األنظمة هذه

 والمملكـة  األردنيـة  المملـة  مثـل  الملكية النظم ذات الدول في وتتمثل الثانية المجموعة -ب

ـ  تطـور  تقارب انتخابية عملية فيها يتم حيث البحرين، ومملكة والكويت المغربية  قراطي،وديم

 خضـوع  سببب وشفافة نزيهة النتخابات الحقيقية المعايير إلى االنتخابية العملية توصل ال لكنها

 يبقـى  بحيث الملك، قبل من تعينها يتم المقاعد نصف حيث الملك، إلرادة االنتخابات هذه نتائج

  .سيطرته تحت االنتخابي المجلس
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 كالمملكة االنتخابية العملية تمارس ال التي الغنية النفطية الدول في وتتمثل الثالثة المجموعة -ج

 الدول األكثر هي األنظمة هذه وتعتبر. وقطر المتحدة العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية

  .السياسية المشاركة مجال في تخلفا العربية

 الطوائـف  بين الطائفية يكرس لدستور يخضع الذي لبنان، الثالث األقسام هذه عن ويشذ

 علـى  الـثالث  الرئاسات يكرس طائفي أساس على االنتخابية العملية فيه ويتم الكبرى المذهبية

 طـائفي  أسـاس  علـى  الحصص تقسيم أساس على البرلمان انتخابات ويتم التقسيم، هذا أساس

  1.ومذهبي

 يةالعرب األنظمة فساد

  :منها كثيرة العربية األنظمة في الفساد مجاالت

  واإلداري المالي الفساد -1

 منظمة تقرير سجل .واالداري المالي بالفساد العربي الربيع قبل العربية األنظمة امتازت

 فـي  العربيـة  البلدان في والمالي اإلداري الفساد نأب 2005 عام المنشور) TI(الدولية الشفافية

 العالمـة  حيث المختلفة، العربية الدول في الفساد مقدار إلى يشير التالي والجدول مستمر، تزايد

2.أعلى الفساد مؤشر كان كلما الصفر، من اقتربت وكلما ،)10- 0( بين تقدر
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 العالمة التي حصل عليها البلد العالمة التي حصل عليها البلد

 5.8 البحرين 6.3 عمان

 5.7 األردن 6.2 اإلمارات

 4.9 تونس 5.9 قطر

 3.4 سوريا 4.7 الكويت

 3.2 المغرب 3.4 مصر

 3.1 لبنان 3.4 السعودية

 2.5 ليبيا 2.8 الجزائر

 2.2 العراق 2.7 اليمن

 2.1 السودان 2.6 فلسطين

 الـدول  في المستشري الفساد حجم نحدد أن نستطيع ،أعاله للجدول متفحصة قراءة في

 والسـودان  العراق فلسطين، اليمن، الجزائر، مثل، العربية، الدول من العديد نجد حيث العربية،

 1.كبير بشكل فيها الفساد استشراء مدى على يدلل ما ،الصفر من تقترب العالمة

 حكومية هيئة وهي اإلدارية الرقابة لهيئة تقرير كشف ،مثال مصر في ،السياق نفس في

 كل فساد قضية بواقع لوحده، الحكومي بالقطاع فساد قضية 73000 وجود عن 2003 عام في"

 قضـية،  43882 بواقـع  الحكومي الفساد قضايا قائمة المالية المخلفات وتتصدر ونصف، دقيقة

 قضية، 23551 بلغت فقد اإلدارية، المخالفات اأم والثقافة، البنوكو البترول، قطاع في واغلبها

   2".ورشوة اختالس قضايا والباقي وظيفتين، بين لجمعا أو العمل أداء عن االمتناع في تمثلت

 مـن  الكبـرى  النسـبة  أن أظهـرت  العربيـة،  الدول معظم في الرأي استطالعات في

 فـي  والخاص، العام القطاعين في الفساد بانتشار يعتقدون الشعب، أفراد من آرائهم المستطلعين

 إلى تعود الفساد قطاعات أكثر أن االستطالع وأظهر ،%45.8 إلى النسبة وصلت مثال، األردن

 إلـى  فتعزيـه  المستطلعة الفئة من العليا النسبة نظر في الفساد أسباب أما والواسطة، المحسوبية

 فقد الفساد، لمحاربة الدولة خلتد عن رأيهم وأما السواء، على والخاص العام القطاعين في الفقر
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 قبـل  مـن  للتـدخل  إجراءات عن يسمعوا لم بأنهم العينة، أرباع ثالثة تقريبا األكثرية، عبرت

  1.الدولة

  الفساد التعليمي -2

وذلك ألول  ،في ظل نظام مبارك تم جمع الكتب السالمية من مكتبات المدارس وإحراقها -1

 .مرة في تاريخ مصر

 .عليم األجنبي لتدمير الهوية العربية اإلسالميةفتح األبواب أمام الت -2

إفساد الذوق العربي بتشجيع األغاني الهابطة والفنون المنحلة بديال عن األغاني الوطنيـة   -3
 .والعروبة واإلسالم

بعد ما تم إلغاؤها فـي   ،انتشار أندية الروتاري واللويز وهي بديال عن المحافل الماسونية -4
استقطبت قطاعات واسـعة مـن    ،وجة الرئيس وأخيهاتحت رعاية ز. 1960مصر عام 

 .النخبة المصرية في الثقافة واإلعالم واإلدارة ورجال األعمال

ويتم إغالق  ،بتعين خطباء بلهاء من قبل أجهزة مباحث امن الدولة ،التضييق على التدين -5
ومن يريد االعتكاف في رمضان عليه أن يقدم صورة بطاقـة   ،المساجد عقب كل صالة

 ،يته إلى أمن الدولة ليوضع على قائمة المراقبين المرشحين لإلعتقال عنـد اإلقتضـاء  هو
  2.يتم تهديد وترهيب القائمين عليه ،وتحفيظ القرآن أمر غير مرغوب فيه

  :ترتب على فساد األنظمة العربية

  البطالة معدالت -1

 اإلحصـاءات  حسب ةالبطال معدل بلغ فقد تفاقم، في العربية البلدان في البطالة أزمة إن

 االقتصـادية  السياسـات  نتـائج  أهـم  عن يعبر ما وهو العمل، قوة من بالمئة 14.8 الرسمية،
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 االقتصـادية  التوجهات حقيقة يعكس الذي األمر البلدان، هذه تنتجها التي الليبرالية واالجتماعية

 اإلنتـاج،  عناصر في الفعالية ذات العناصر أهم هو العمل عنصر إن باعتبار الجديدة، الليبرالية

 سياسـات  عـن  الناجمة المفارقات أهم من ولعل. العمل سوق في كسلعة العمل قوة تعامل حيث

 يعمـل  الـذي  الوقت في العربية، البلدان في العمل عن عاطل مليون 17 حوالي وجود التشغيل

 لبلـدان ا في الظاهرة هذه في ما اخطر ولعل. العربي الخليج بلدان في أجنبي مليون 14 حوالي

 وان أصال، العمل على الطلب ضعف نتيجة الشباب، صفوف في البطالة معدالت ارتفاع العربية

 التعلـيم  فشـل  إلـى  أيضـا،  تشير قد المتعطلين على والجامعات المعاهد خريجي غلبة كانت

   1.التنمية باحتياجات

  الفرد نصيب ومتوسط اإلجمالي المحلي الناتج-2

 وتوسـط  الجاريـة،  باألسعار اإلجمالي المحلي والناتج سكانال عدد التالي يبين الجدول

 فـي  السـكان  عدد إجمالي إن نجد الجدول هذه ومن. 2009 عام في وذلك منه، الفرد نصيب

 الجاريـة  باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج وان نسمة، مليون 340.4 إلى وصل العربية البلدان

 الناتج هذا من العربي الموطن نصيب متوسط فان وبالتالي،. أمريكي دوالر مليار 1674.8 بلغ

 .دوالر 5055 هو

 المحلـي  النـاتج  وفـي  السـكان  عدد في التفاوت حقيقة تخفي الوسطية األرقام هذه إن

 وحقيقـة  جهة، من العربية البلدان بين التفاوت ذلك يخفي وبالتالي العربية، البلدان بين اإلجمالي

 76.7 إلى وصل سكاني تجمع اكبر لديها مثال، فمصر ثانية، جهة من البلدان هذه داخل التفاوت

 السعودية إن حين في. دوالر مليار 188 اإلجمالي ناتجها يتجاوز ،وال2009 عام نسمة مليون

 العربيـة،إذ  البلدان بين إجمالي ناتج أعلى صاحبة هي نسمة مليون 25.5 سكانها عدد يبلغ التي

 5 مـن  اقـل  سـكانها  عدد يبلغ التي اإلمارات، أما ر،دوال مليار 369.7 إلى الناتج هذا يصل

 عـدد  يتجـاوز  ال التـي  قطر، وكذلك دوالر، مليار 249 يبلغ اإلجمالي فناتجها نسمة، ماليين
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 نجد بينما. دوالر مليار 84 حوالي إلى اإلجمالي ناتجها يصل حيث نسمة، مليون 1.22 سكانها

 3 اإلجمالي ناتجها يتعدى ال بقليل، ماليين 3 على اسكانه عدد يزيد التي كموريتانيا، عربيا بلدا

 قطـر  في دوالر 68.771 من اإلجمالي الناتج من الفرد نصيب يتفاوت وبذلك. دوالر مليارات

 1.المثال سبيل على القمر، جزر في دوالرا 781 إلى

  الخارجية الديون-3

ـ  وصـل  العربية للبلدان الخارجية الديون إجمالي أن نجد التالي من  إلـى  2009 امع

 الـديون  وصـلت  فقـد  وآخر، عربي بلد بين الديون هذه حجم ويتفاوت. دوالر مليار 663.3

 إلـى  وقطـر  دوالر، مليار 86.5الى والسعودية دوالر، مليار 128.6 إلى لإلمارات الخارجية

 والكويت دوالر، مليار 32.5 إلى والبحرين دوالر، مليار 65.6 إلى ولبنان دوالر، مليار 80.8

 دوالر، مليـار  21.1 إلـى  والمغرب دوالر، مليار 21.7 إلى وتونس دوالر، مليار 27.1 إلى

 مليارات 5.4 إلى واألردن دوالر، مليارات 5.5 إلى وسورية دوالر، مليارات 6.1 إلى واليمن

  .دوالر

 26.192 اإلمـارات  في الخارجي الدين من الواحد الفرد نصيب يبلغ حين ففي وهكذا،

 ويبلـغ  دوالرا، 266 الـيمن  وفـي  دوالرات، 206 هو الجزائر في الفرد نصيب فان دوالرا،

  .دوالرا 1949 الخارجي الدين من العربي الفرد نصيب متوسط

 تتصدر ،وليبيا الجزائر باستثناء ثراء، األكثر النفطية الدول إن بالمالحظة جدير هو وما

 ال اقتصـاداتها،  بتنـوع  تتميز التي فهي ونية،مدي األقل البلدان أما المدينة، العربية البلدان قائمة

 مشروعا التساؤل تجعل البلدان تلك لدى كبيرة احتياطيات وجود إن كما النفطية، الريعية بثروتها

 األمـوال  هـذه  إلـى  الفعليـة  الحاجة ومدى االقتراض، إلى تلجأ تجعلها التي الضرورة حول

  2!المقترضة
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 السـلعية  والـواردات  الصـادرات  _اإلجمالي المحلي اتجالن_ السكان عددوالجدول التالي يبين 

_ ونصيب الفرد ن الـدين الخـارجي  _ الخارجي العام الدين_ الرسمية االحتياطات_  والخدمية

 2009 عام _والعجز

 
عـــدد  الدولة

  السكان

مليون (

 )نسمة

ــاتج  النـ

 المحلـــي

ــالي  اإلجم

ــعار  باألس

ــة  الجاري

ــار(  مليـ

 )دوالر

 متوســط

ــيب  نصـ

 مـن  الفرد

ــا  تجالنـ

 المحلـــي

ــالي  اإلجم

 )دوالر(

  الصادرات

ــلعية  الس

  والخدمية

ــار(  مليـ

 دوالر

 الــواردات

ــلعية  الس

  والخدمية

ــار(  مليـ

 ) دوالر

الحتياطات 

  الرسمية

ــار ( مليـ

 )دوالر

  الدين

ــام   العـ

  الخارجي

ــار(  مليـ

 )دوالر

ــيب  نصـ

 مـن  الفرد

 الـــدين

  الخارجي

 )دوالر(

 أو عجـــز

 فــــائض

 الموازنــة
 العامــــة

 للدولــــة

 كنســــب

 مـن  مئوية
ــاتج  النــ

ــي  المحلـ

 اإلجمالي

 7- 412 31.6 31.2 959 47 2451 188 76.7 مصر

 8.9- 902 5.4 11.1 16.3 10.9 3823 22.9 5.99 األردن

 0.4+ 26192 128.6 29.9 170.2 192.2 50713 249 4.91 اإلمارات

 7.3- 31250 32.5 3.6 12.9 16.3 19615 20.4 1.04 البحرين

 3.8- 2087 21.7 10.6 21.1 19.9 3865 40.2 10.4 تونس

 8.4- 206 7.2 147 49.4 48 4026 140.9 35 الجزائر

 4.6- 875 0.7 -- 0.6 0.4 1375 1.1 0.8 جيبوتي

 4.6- 3392 86.5 408.6 160.4 194.9 14498 369.7 25.5 السعودية

 4.7- 908 35.5 0.7 11.4 8.2 1399 54.7 39.1 السودان

 5.5- 270 5.5 17.1 19.1 16.7 2574 52.5 20.4 سوريا

 22.6- 1933 60.3 44.3 50.4 40.2 2109 65.8 31.2 العراق

 3+ 2939 8.7 11.6 21.6 52.2 18041 53.4 2.96 عمان

 12.9+ 66230 80.8 18.8 33.5 28.8 68771 83.9 1.22 قطر

 27+ 7743 27.1 17.7 34.5 65 31800 11.3 3.5 الكويت

 8.4- 4313 65.6 27.5 29.6 24.3 8615 33.6 3.9 لبنان

 10.7+ 889 5.6 102.6 26.9 39 9587 60.4 6.3 ليبيا

 2.2- 666 21.1 22.7 37.2 26.3 2864 90.8 31.7 المغرب

 5.15- 1000 3.1 0.2 2 1.5 968 3 3.1 موريتانيا

 7.7- 266 6.1 7.3 1.6 5.7 1205 27.6 22.9 اليمن

 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 الصومال

 -- -- -- -- -- -- 781 0.5 0.64 جزر القمر

الضفة 
 الغربية وغزة

4 5.1 1275 0.8 3.8 -- -- -- -- 

مجموع الدول 
 العربية

340.3 1674.8 5055 838.3 735.8 912.5 663.3 1949 -2.46 



94 

 الفجوة الغذائية للسلع الغذائية الرئيسية-4

 2007 عـام  دوالر مليار24.9 حوالي من الرئيسية الغذائية للسلع الفجوة قيمة ارتفعت

 الزيـادة  نسـبة  وتعتبر. بالمئة 19.9 نسبته بما أي ،2008 عام دوالر مليار 29.9 حوالي إلى

_ 2000(  الفتـرة  خـالل  بالمئة 10ب المقدرة الفجوة الزدياد السنوي بالمتوسط مقارنة كبيرة

. العالمية األسعار وارتفاع ،ئيةالغذا السلع على الطلب زيادة نتيجة االرتفاع هذا وجاء). 2008

 تراجعت فقد الذاتي، االكتفاء نسب تراجع إلى الغذائية المواد على الطلب في االرتفاع هذا وأدى

 وتعود ،2008 عام بالمئة 54.4 إلى 2007 عام بالمئة 48 من الحبوب من الذاتي االكتفاء نسبة

 لـم  الذي الزراعي القطاع أداء ضعف لىإ عام، بوحه العربية، البلدان في الغذائي العجز أسباب

 األبحـاث  بتخلـف  يتعلـق  فيمـا  وخاصة المزمنة، مشكالته معالجة العربية الحكومات تستطع

 في بمثيالتها مقارنة الزراعية اإلنتاجية وضعف الحديثة، التقنيات استخدام ومحدودية الزراعية،

 وهو الزراعي، اإلنتاج تراجع في كبير اثر له كان المائية الموارد استغالل سوء إن كما العالم،

 ضعف في خاص، بوجه ذلك ويتبدي. والريفية الزراعية والتنمية الغذائي األمن مستقبل يهدد ما

   1.الزراعية التنمية في فعال نحو على الخاص القطاع مشاركة وضعف الزراعية، االستثمارات

  العربية لالقتصاديات الريعية الصفة-5

 لعـام  اإلجمـالي  المحلي الناتج من بالمائة 38.5 بنسبة ستخراجيةاإل الصناعات تساهم

 بالمائـة  30.4 إلى تراجعت ثم بالمائة، 43.4 إلى 2008 عام النسبة هذه وصلت وقد ،2005

 الخـدمات  النسـبة  هذه إلى أضفنا ما فإذا. العالمية النفط أسعار انخفاض بسبب 2009 عامر6

 االقتصـاد "و الفسـاد  أموال إلى إضافة الخاص، القطاع يقدمها التي الخدمات وبعض الحكومية

 التـي  النفطيـة  الدول على ذلك وينطبق الثروة، لتكوين الرئيسي المصدر الريع يصبح ،"األسود

 من الدخل مصادر فيها تتزايد التي النفطية غير الدول وفي النفط، من ألريعي الدخل فيها يتعاظم

 النفطيـة،  الدول في العاملين تحويالت على فضال ات،والخدم المشروعة غير واإلعمال الفساد

 للسـلع  اسـتهالكي  سوق مجرد االقتصاد هذه تجعل العربية لالقتصاديات الريعية الصفة وهذه
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 مثل الحديثة، التقنية المجاالت في خاصة محسوس، إنتاجي نشاط دون من األجنبية، والمنتجات

 التقليديـة  التحويلية الصناعات بعض توافر رغم ية،المدن النقل ووسائل والمعلوماتية االلكترونية

 علـى  أساسـا  المعتمدة السياحة تشجيع نحو الرسمي التوجه على فضال والمنسوجات، لألغذية

 يجعلهـا  معتـدل  متوسـطي  بمناخ العربية المنطقة تمتع إلى باإلضافة هامة، أثرية معالم وجود

 صـفة  تتأكـد  العقـاري،  للريع المتواصل التزايد ومع. خاصة الشمال دول من للسياحة مقصدا

 على واحد آن في واألنظمة الخاص القطاع محافظة يفسر ما وهو العربية، لالقتصاديات الريعية

   1.األوضاع هذه من المستفيدة الجهات باعتبارها القائمة، األوضاع

 الدور وبين العربي الحراك قبل قائما كان الذي العربية ألنظمةل الوظيفي الدور مناقشة

 في االستعمارية األهداف على المحافظة في يهمادور مقارنة خالل من إسرائيل، لدولة الوظيفي

  :في األدوار هذه نجد ،العربية المنطقة

   العربي الوطن تمزيق -1

 لنات المنطقة في وظيفية كدولة وجودها أولويات حدأ العربي الوطن تمزيق اعتبر حيث :إسرائيل

 قيـام  منذ العربية األمة على الحروب من العديد فشنت ،االستعمارية دولال ودعم رضا بإحرازه

 عـام  حروب فخاضت ،1947 العام في األمن مجلس عن الصادر التقسيم قرار ثرإ على دولتها

 والقضـاء  العربيـة  األمة إضعاف بهدف ،)2006 ،1982 ،1973 ،1967، 1956، 1948(

  .يةوالعسكر واالقتصادية البشرية مقوماتها على

 بصماتها تركت حسنة عالقات العربي الحراك قبل العربية الدول معظم سادت :ةالعربي ةمنظاأل

 إقامـة  أو األعلى، بحده العربية الوحدة هدف تحقيق دون حال ما المشترك، العربي العمل على

 يةاألهل الحروب سادت فقد ،األدنى بحده واجتماعية وثقافية واقتصادية سياسية تضامنية عالقات

 أخفقـت و ،أخرى جهة من عربية دول بين حدودية وحروب جهة، من العربية الدول بعض في

 وارتبطـت  ،أكثر أو ثالثي أو ثنائي بشكل العربية األقطار بين الوحدة مشاريع محاوالت جميع

                                                      

 281ص مرجع سابق، ،التغيير رياح ،2011-2010 العربية األمة حال العربية، الوحدة دراسات مركز 1
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 ففـي  .العربيـة  األنظمـة  بين النزاعاتب العربية البلدان بعض في األهلية الحروب من العديد

 سببا العربية األنظمة بين النزاعات كانت والمغرب، واليمن والسودان لبنان في هليةاأل الحروب

 أدمـت  التي الطائفية الحرب مثال، لبنان في الحروب هذه استمرار في ومؤثرا ورئيسيا ظاهرا

 المتحدة العربية الجمهورية بين جليا الخالف ظهر ،جسيمه ضحايا فيها وسقط ،1958 عام لبنان

 إيزنهاور مشروع حول شمعون كميل برئاسة اللبنانية الجمهورية وبين الناصر عبد لجما برئاسة

 مراحلهـا  فـي  تعـود  ،1975 عام حدثت التي الطائفية األهلية الحرب أما ؛األوسط الشرق في

 ومنظمة السوري النظام وبين والعراقي، السوري النظامين بين النزاعات إلى األولى وتداعياتها

 الجمهوريـة  عـن  المدافعـة  القبائل بين اليمن في األهلية الحرب واندالع. ينيةالفلسط التحرير

 تيوال ،1962 عام السعودية من المدعومة الملكية عن المدافعة القبائل وبين مصر من المدعومة

 على السعودي المصري النزاع إلى أسبابه أهم في يعود أكثر سنوات خمس مدار على افيه سقط

 السـودانية  الحكومـة  بين السودان في المستمرة النزاعات أما ؛العربية عربيةال العالقات طبيعة

   .للسودان المجاورة األنظمة بين النزاعات إلى أسبابه في يعود الجنوب في االنفصالية والحركة

  الطائفية النعرات إثارة-2

 أهلية حروب بحالة ةالمنطق لتبقى هاأهداف أهم من الطائفية النعرات إثارة إسرائيل تعتبر :إسرائيل

 شمال في الكردية االنفصالية القوى فدعمت ،العربية البلدان في االنفصالية القوى فغذت ،مستمرة

 ،والعسـكرية  البشـرية  قـدراتها  واسـتنزاف  العراقية الدولة لمحاربة والمال بالسالح العراق

 بالوحـدة  شـعاراتها  تحقيق عن وإلهائها ،واالجتماعية االقتصادية النهضة تحقيق من وحرمانها

 السـالح  لهـا  ووفـرت  السـودان  جنـوب  في االنفصالية القوى وغذت ،واالشتراكية والحرية

 الغني الجنوبي إقليمها انفصال لتحقيق السودانية الدولة مع العسكرية المواجهات إلدامة، والخبراء

 العربيـة  نعزاليـة اال القوى جانب إلى وتدخلت ،وعسكريا اقتصاديا إنهاكها إلى أدى ما ،بالنفط

 أخـرى  أحياناو ،1975 عام األهلية الحرب أثناء اللبنانية الكتائب بدعم حدث كما بدعمها أحيانا

  .1983 عام وشاتيال صبرا مجزرة في حدث كما معها االشتراكب
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 في ،مثال ،العربي الوطن في االنفصالية القوى من العديد العربي النظام غذى :العربيـة  األنظمة

 النظام بين النزاع ثرإ على السودان في األهلية الحرب تأجيج تم ،المنصرم القرن من تايالسبعين

 ذلك وظهر ،الجنوب في االنفصالية للحركة الداعمة وليبيا السودانية للجمهورية الداعم المصري

 الميرغنـي  بزعامة السوداني الديمقراطي الحزب بين ااتفاق مصر رعت عندما أخرى مرة جليا

 هذا كان السودان، مستقبل حول أثيوبيا في1988 عام غارنغ جون بزعامة االنفصالية والحركة

 النظامين من كل بين العربي المغرب في والخالفات. السودانية المصرية الخالفات ثمرة االتفاق

 مستقلة، صحراوية جمهورية إقامة في البوليساريو حركة لحقوق الداعم الجزائرية الجمهورية في

 العالقـات  توتر إلى أراضيها عن الغربية الصحراء انفصال ترفض التي المغربية ملكةالم وبين

 الطرفين، بين المشتركة الحدود على الجيشين بين صدام إلى تصل أن كادت حتى الدولتين، بين

  .1988 عام حتى ودبلوماسية سياسية قطيعة إلى الخالفات هذه وتطورت

  العربية الدول ضد الجرائم يف االستعمارية الدول مع المشاركة -3

 ضـد  االستعمارية الدول بها امتق التي العدوانية الحمالت جميع في إسرائيل شاركت :إسرائيل

 العـدوان  لدعم 1956 عام مصر على الثالثي العدوان في الحربة رأس كانتف العربية، البلدان

 هـا ئوحلفا األمريكية تحدةالم للواليات العملياتي الدعم ووفرت ،مصر على والفرنسي البريطاني

 للطائرات انطالق نقطة ووفرت ،2003 عام والعراق ،2001 عام أفغانستان على العدوان أثناء

  .البلدين دمرت التي كروز وصواريخ الحربية

 إلجبـار  الغربيـة  األمريكيـة  التحالف قوات جانب إلى العربي النظام شارك :العربية األنظمة

 السـعودية  المملكة في العسكرية القواعد واستخدمت ،1991 عام الكويت من لالنسحاب العراق

 التـي  والغربيـة  األمريكية الحربية الطائرات انطالق في األحمر والبحر العربي الخليج ودول

 عـدوانها  في األمريكية للجيوش اعملياتي ادعم النظام ووفر ،2003 عام العراقية المدن قصفت

  .وأفغانستان العراق على
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  :صراعه وحرف العربي الوعي على يرالتأث -4

 حـرف  محاولتها هو العربي اإلنسان على إسرائيل مارستها التي األهداف أخطر من :إسرائيل

 علـى  إعالمهـا  خالل من إسرائيل استمرت حيث أخرى، صراعات إلى معها صراعه بوصلة

 إلـى  وإنما ائيلي،اإلسر العربي الصراع إلى يعود ال العربية المنطقة في االستقرار عدم إظهار

 اإلسرائيلية الدعاية له تروج الذي الصراع هذا ،والغرب الجهادية اإلسالمية القوى بين الصراع

 العربيـة  المنطقـة  فـي  الموجـود  الصدام نبأ باستمرار فروجت. ثالثة عالمية لحرب كتهديد

 الثقافـات  نبـي  صـدام  هو ما بقدر العربية لألراضي إسرائيل احتالل من انابع ليس اإلسالمية

 الغرب ثقافة وبين الموت تقدس التي اإلسالمية العربية الثقافة اإلسالمية، العربية والثقافة الغربية

 والحرية، الديمقراطية ثقافة وبين بالسيف معتنقيها على نفسها تفرض ثقافة بين الحياة، تقدس التي

 بالعالم السعادة لبلوغ تسعى ثقافة وبين االستشهاد طريق عن اآلخر بالعالم بالسعادة تعد ثقافة بين

 بـين  اصـراع  ليس واإلسالمية العربية المنطقة في الموجود الصراع نأو أالن، به نعيش الذي

 الفـرس  بـين  صراع هو بل أخرى، جهة من إسرائيل وبين جهة من واإلسالمية العربية األمة

  .والقوميين اإلسالميين بين والشيعة، السنة بين والعرب،

 مع األساسي صراعها في العربية الجماهير بوصلة حرف العربي النظام حاول :العربية األنظمة

 يحتصر في ذلك وظهر ،العربية لألمة الرئيس العدو تمثل إيران واعتبار ،إيران باتجاه إسرائيل

 إيـران  من يمتد الذي الشيعي الهالل من بتحذيره 2004 العام في الثاني هللا عبد األردني الملك

 الـذي  العربي الخليج دول قمم دعواتو ،العربية األمة يهدد والذي ،ولبنان وسوريا لعراقا إلى

 القـوى  لميـزان  تحليليـة  دراسـة  في ،اإليرانية التهديدات لمواجهة الخليجية الوحدة إلى تدعو

ـ  والدوليـة  اإلستراتيجية الدراسات مركز نشرها ،األوسط الشرق في العسكري  ،واشـنطن  يف

 لمواجهـة  الثانية الخليج حرب بعد مستمر تطور في الخليجي التعاون مجلس جيوش أن أظهرت

   .اإليراني التهديد
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  القواعد العسكرية -5

 ،تعتبر الواليات المتحدة األمريكية إسرائيل بمثابة حاملة طائرات غير مأهولة أمريكيا :إسرائيل

طالق عدوانها على الـدول التـي   حيث تعتبرها القاعدة العسكرية المهمة في المنطقة العربية الن

قواعدها العسكرية في خدمة القوات العسكرية األمريكية في عـدوانها   وضعتو ،تهدد مصالحها

   .على أفغانستان والعراق

 العديد بإنشاء والغرب األمريكية المتحدة للواليات الرسمي العربي النظام سمح :العربية األنظمة

 كروز لصورايخ كمنصات استخدمت والتي العربية، البلدان في األمريكية العسكرية القواعد من

 عـام  والعـراق  2001 عـام  أفغانستان ضرب في الحربية للطائرات وهبوط إقالع ومطارات

2003.  

  األمريكية العربية الدفاع معاهدات -6

 ،جيةيرتبط النظام العربي بالعديد من اتفاقيات الدفاع المشترك مع الدول الخار ، العربية األنظمة

منها اتفاقيات الدفاع المشـترك بـين الواليـات المتحـدة      ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية

واتفاقيات الدفاع بين المملكة العربية السـعودية والواليـات    ،األمريكية ودول الخليجي العربي

العربيـة   وتعتبر الواليات المتحدة المزود الرئيسي للسالح للعديد من الـدول  ،المتحدة األمريكية

والمملكـة األردنيـة    ،مصر والسعودية ودول الخليج العربـي  ،وخاصة دول االعتدال العربي

  .والمملكة المغربية

كما  ،ارتبطت إسرائيل بالواليات المتحدة األمريكية بالعديد من اتفاقيات الدفاع المشترك ،إسرائيل

  .تم تفصيلها في الفصل الثاني

  الخارجية المعونات -7

إن " 1986قال رونالد ريغان في رسالة للكونغرس عـام   ،لمعونات الخارجيةفي شأن ا

كل دوالر ينفق على المعونات األمنية يساهم في األمن العالمي بالمساهمة نفسها لذلك الدوالر في 
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ن المعونات الخارجية األمريكية تعتبر استثمارا فـي  أب" شولتز  قالو ،"بناء قوة الدفاع األمريكية

تقوية أصدقاء أمريكا هي وسيلة من أكثر الوسـائل كفـاءة    وإن ،ريكا ومستقبل العالممستقبل أم

  ".لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها

 أوجـدها  منـذ  والغرب األمريكية المتحدة الواليات من ضخمة معونات إسرائيل تلقت :إسرائيل

   .واقتصادية ةوعسكري مالية مساعدات على المعونات وشملت ،1947 عام الغربي االستعمار

التـي شـملت    ،يظهر الفصل الثالث حجم المساعدات األمريكية للنظام العربي :العربية األنظمة

مساعدات نقدية وأخرى عن طريق بـرامج مشـاريع   و ،مساعدات اقتصادية وعسكرية وغذائية

USAID.  

  بإسرائيل العربية ةنظماأل عالقة-8

 المتحدة الواليات لمطالب تلبية تطبيعية اتعالق بإقامة وإسرائيل ةالعربي مةنظاأل تاهتم

 أقـام  مـن  الدول هذه من العربية، المنطقة في الحيوية مصالحها على للحفاظ وذلك ،األمريكية

 مثل مبادئ اتفاقية عقد من ومنها واألردن مصر مثل، إسرائيل وبين بينها كاملة سالم معاهدات

 بالدها في فتحت أخرى ودول موريتانيا، مثل تسفارا أقام من ومنها الفلسطينية، التحرير منظمة

  . والمغرب وتونس الخليج دول مثل تجارية مكاتب

  العربية المقاومات من الموقف -9

 ولبنان فلسطين في العربية المقاومة قوى على القضاء في حربة رأس إسرائيل شكلت :إسرائيل

 ضـرب  فـي  طاقاتها جميع ملتفاستع ،العربية المنطقة في الغربي المشروع على للحفاظ خدمة

 عام لبنان في الفلسطينية التحرير منظمة ضد احروب خاضت حيث ،ولبنان فلسطين في المقاومة

 ومارسـت  ،2008 عـام  غزة في حماس وضد ،2006 عام لبنان في اهللا حزب ضدو، 1982

 حمـد أو عرفات ياسر اغتيال ،مثل ولبنان فلسطين في المقاومة قادة بحق االغتياالت من سلسلة

 من لوفاأل مئاتب توزج ،مغنية وعماد الموسوي وعباس والشقاقي مصطفى علي وأبو ياسين

  . عديدة لسنوات سجونها في والعرب ولبنان فلسطين في المقاومة رجاالت
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 االستعمار إبان العربية للمقاومات الدعم تقديم من العربية األنظمة موقف تطور: العربية األنظمة

 فـي  الناصر عبد جمال المصري الرئيس حقبة في اليمن في والبريطاني ئر،الجزا في الفرنسي

 المقاومة، دعم عن يدها رفع باتجاه تدريجيا تتساقط مواقف إلى ،نصرمالم القرن من اتيالخمسين

 اإلرهـاب،  ممارسة مسميات تحت المقاومة، أعمال من وتحذيرها لها، واالستنكار اللوم وتوجيه

 المقاومـة  فصائل نفذتها التي االستشهادية العمليات من للعديد الستنكاروا الشجب في ذلك ظهرو

 للمقاومة والشجب النقد إلى ،1948 المحتلة فلسطين أراضي في إسرائيلية أهداف ضد الفلسطينية

  .2006تموز في لبنان على اإلسرائيلي العدوان بداية في ذلك وظهر العربية،

 بـين  األدوار فـي  تمـاثال  هناك أن والرابع والثالث لثانيا لفصلينل يتحليل من ستنتجا :تينتيج

 حـائال  تقف التي ،االستعمارية األهداف خدمة في وإسرائيل العربي الربيع قبل ةالعربي مةنظاأل

 قـوة  المنطقة لهذه يوفر ما واإلصالح، للنهضة وتحقيقه العربي، الوحدوي المشروع نجاح أمام

 مـن  االسـتعمارية  الدول أمام قويا مانعا يشكلو جية،وإستراتي وعسكرية واقتصادية حضارية

  .العربية المنطقة على السيطرة
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  الرابع الفصل

  العربي الربيع

: العربي من خالل مجموعة من العناوين بالربيع وصفه يمكن ما على الفصل هذا يتركز

 والمشـاهد ، إليـه  أدت التـي  الداخلية العواملو واألسباب ،تحديد وتعريف معنى الربيع العربي

  .لمآالته ةالمحتمل

محمد بو عزيـري نفسـه فـي     إحراقثر إ علىفي الوطن العربي  األحداث اندالع منذ

 واإلطاحة ،االحتجاجات في جميع مدن وقرى تونس وامتداد ،2010 أولعشر من كانون  ابعالس

وامتـداد العواصـف    ،عاما في الحكم 20من  أكثربن علي بعد  لعابدينبالرئيس التونسي زين ا

من الرؤساء العرب فـي   ثةثال أثرهاعلى  سقط ،جميع البلدان العربية دون استثناء إلىالتونسية 

الدموية دائرة في سوريا بـين قـوات النظـام     حداثاألوال تزال  ،كل من مصر وليبيا واليمن

ومنهم  ،من نعتها بالربيع العربي هممن ،األحداثظهرت عدة تسميات لهذه  .والمعارضة المسلحة

 .ومنهم من نعتها بالصحوة العربية ،ومنهم من نعتها بالحراك العربي ،من نعتها بالثورة العربية

التـي   األحداثطبيعة  تحديدفي  دنايساع ،عانيهاخلفية هذه التسميات وم علىإلقاء نظرة سريعة 

ـ  احراك أوثورة عربية  أو اعربي اوتحديد ما إن كانت ربيع ،تجري في البلدان العربية  ااجتماعي

  .اسياسي

في البلـدان العربيـة مـن تحـرك      يجريالغرب على ما  أطلقهاتسمية  العربي الربيع

وامتد ليشمل البلـدان العربيـة    ،2010 /األولكانون  /17في  جماهيري واسع ابتدأ في تونس

ذلك تمـردا علـى    كان يثح ،1968مما سمي ربيع براغ عام  مأخوذة التسمية هذهو .جميعها

 في ،الدولة السوفيتية هيمنةل حينذاك تخضع كانتالشرقية التي  أوروباالحكم الشيوعي في دول 

السـوفييتي   االتحاد ةوفشل هذا الربيع واستطاع ،الدول الشمولية في تلك الدول انهيار إلى إشارة

 علـى  1989التسمية في العام  وتم استعادة هذه .والمحافظة على األنظمة الموالية له من سحقه

الشـعبية فـي دول    الحتجاجاتوانتشار ا ،شتراكيةثر انهيار االتحاد السوفييتي وتفكك الكتلة االإ
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 انتهـاء و ،شـاملة  سياسـية  بإصالحات المطالبةو ،االستبداد والفساد أنظمة ضد الشرقية أوروبا

   1990.1ام ع األخرىتلك الدول الواحدة تلو  أنظمةتهاوي  إلىاالحتجاجات 

 البلـدان  في تجري التي الواسعة الجماهيرية األحداث على أطلقت تسمية العربية الثورة

 الـرئيس  وتنحـي  ،تونس في علي بن العابدين زين الرئيس تنحي نتيجتها كانت والتي ،العربية

 رئاسة عن اليمني الرئيس ازلوتن ،القذافي معمر الرئيس ومقتل ،مصر في مبارك حسني محمد

 اشـتداد و ،البحرين في الحراك واستمرار ،الخليجية المبادرة بموجب نائبه لصالح اليمنية ولةالد

 مصـر  وفـي  ،الياسمين ثورة اسم تونس في األحداث على أطلق 2.سوريا في الدموي الصراع

 وثـورة  جورجيـا  في الوردية والثورة أوكرانيا في البرتقالية الثورة غرار على ،اللوتس ثورة

 األمريكـي  اإلعـالم  أطلقها التسميات هذه وجميع ،إيران في الخضراء والثورة بنانل في األرز

  3.واألوروبي

في بدايـة   تاستخدمو ،في البلدان العربية تجريالتي  ألحداثلتسمية  العربية الصحوة

وظهر هذا  ،يةالقرن العشرين من قبل الحركات القومية العربية لوصف بداية تبلور القومية العرب

جـل االسـتقالل   أالقومية ضد االستعمار الغربي مـن   األحزابفي فترة تشكل  ثانية لحالمصط

   4.القرن الماضي أربعينياتوالوحدة العربية في 

  الثورة  تعريف

السيئة التي تسود  لألوضاعالثورة هي تغيير شامل وجذري  نأ أبراش إبراهيم. د يرى

 أنرجة كبيرة من الصعوبة ال تسـتطيع  على د األوضاعوعندما تصبح  ،من المجتمعات امجتمع

وال يسمح لها بالتغيير  ،المستبدة واألنظمةالفجوة واسعة بين الجماهير  وتصبح ،الشعوب تحتملها
                                                      

ــي  1 ــع العربــ ــرائيل والربيــ ــعيد .إســ ــنعم ســ ــد المــ ــرا. عبــ ــائي ماألهــ  المســ

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=504168&eid...   
ــلوى 2 ــرفي، ســـ ــر شـــ ــام تغييـــ ــاعي النظـــ ــطة االجتمـــ ــانون، بواســـ  القـــ

  http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/281انظر
3 Understanding the period - Class analysis and events in the Arab  ...  

libcom.org/.../understanding-period-class-analysis-e 
4  INSS,  www.inss.org.il/upload/(FILE)1337228634.pdf -" אביבהערבי"מסורתומודרנהב 
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سوى ممارسة حقها بالتعبير عـن غضـبها    أمامهاال تجد الجماهير  ،السيئة هاألوضاعالسلمي 

بعض  .خالص من الظلم واالضطهادبال أهدافها االوسائل التي تحقق له كلمستخدمة  ،وسخطها

 ،1979اهللا الخمينـي عـام    آيةبقيادة  اإليرانيةبالوسائل السلمية كالثورة  أهدافهاالثورات حققت 

 أثرهاعدم على أو ،1789 عام الثورة الفرنسية إبانوبعضها اتصف بالعنف والدموية كما حدث 

  1. الملك لويس السادس عشر في العام الثاني للثورة

تستتبعها إعادة  ،بأنها مقدمة لعملية تغيير جذرية شاملة"ناهد عز الدين الثورة . دويعرف 

بما يسفر عـن   ،لكل العالقات والتوازنات التي سادت في المجتمع بفئاته وشرائحه صياغة كاملة

وتصحيح اإلختالالت لمصلحة  ،وإعادة رسم الخرائط المجتمعية ،وهبوط أخرى ،صعود جماعات

أو حتى فرز خريطة مساحات جديـدة   ،الثورة من أجل إنصافهم واسترداد حقوقهمالذين قاموا ب

  2".وإعادة التوزيع لمصادرها وركائزها على نحو مختلف ،النتشار القوى السياسية

 أو ،كانت ثورات ضد االحتالل الخارجي إن ،الثورات من منظور تاريخي إلى هنا نعود

ولهـا   ،قيادات تاريخية متجانسـة  رأسهايقف على  ناكه أن جدن ،المستبدة األنظمةثورات ضد 

ن لم تتصـف بهمـا   االسمتاتان وه ،األقلمتقاربة على  أوسياسية وفكرية موحدة  وأهدافرؤى 

 لتشـمل  وامتـدت  ،بلحظة ثورية مناسبة ابتدأتحيث  ،في البلدان العربية تجريالتي  األحداث

 تصـاعدت و ،فضـلى  تحقيق مطالب حياتيةتحركت مجاميع الشباب ل .البلدان العربية العديد من

المختلفة  األحزابوانخرطت فيها  ،مطالب سياسية كبيرة تمثلت برحيل النظام إلىبعدها مطالبهم 

قيـادة   األحـداث لم يكن وراء تفجير . السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألهداففي الرؤى 

من مجاميع  لألحداثقيادات مرحلية  شكلتوت ،واألهداففي الرؤى  األقلمتقاربة على  أوواحدة 

والدخول في عملية التغيير من خالل العمـل   األنظمة إسقاط تم .الشباب وممثلي القوى السياسية

كما حدث في بلدان الثورات الملونـة جورجيـا وأوكرانيـا     ،عن طريق االنتخابات الديمقراطي

زال المؤسسة العسكرية واألمنيـة  ال ت. وبقيت هياكل النظام السابق على ما هي عليه ،ورومانيا
                                                      

  www.dpp.gov/2012/15.htm العربي الربيع 1
، 188، العـدد  السياسة الدولية، ثبات الفاعلين وتغير األدوار بعد الثورات العربية: خريطة محدودة: عز الدين، ناهض 2

  2012ابريل، 
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يقـرر   أنوال يسـتطيع   ،خارج اللعبة السياسـية  أصبحومن فجر هذه الثورات  ،السابقة قائمة

  1 .مصيرها

ربيع عربي على  التي جرت وال زالت تجري في البلدان العربية هي األحداث: تينتيج

 ،اط األنظمـة االسـتبدادية  لتشابهها في إسق ،غرار ما حدث في أوروبا في أواخر القرن السابق

ويبدو أن الشعارات التي حملها  ،وهي ثورة عربية على غرار الثورة الفرنسية والثورة البلشفية

والبرامج االنتخابيـة   ،الثوار في الميادين المختلفة المنادية بالحرية والكرامة والعدالة االجتماعية

  .ستبداد متشابهةالتي تبنتها األحزاب والقوى السياسية برفض الظلم واال

وغيـاب الحـزب    ،عفوية انطالقة الثورات العربية وعدم التخطيط لها مسبقا من ناحية

انطلقـت  . الطليعي أو القيادة الملهمة لقيادتها من ناحية أخرى ال يسقط عنهـا مسـمى الثـورة   

 ولكن باستمراريتها أصبحت تمتلك قيادة تخطط لخطواتها ،األحداث بعفوية ودون تخطيط مسبق

ئتالف من القوى واألحزاب والمنظمات الشبابية والمجتمعية لحمايتهـا  إبدليل تشكيل  ،وتحركاتها

والدليل  ،نجازاتها كما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرينإوالمحافظة على 

  . األخر هو استمرارية فعاليتها بعد مرور أكثر من عام على اندالعها

  الحراك العربي شرارة

 وفواكهخضروات  بائع ليعمل 2010كانون الثاني -17 فيمحمد بوعزيزي  الشاب ذهب

خريج جامعي يناضـل   لقد كان ،كمصدر رزق له ولعائلته يدمتجول في مركز بلدته سيدي بو ز

فخالف القواعـد  ،ليبيـع بضـاعته   إذنلسوء حظه لم يحصل على  ،للحصول على عمل مناسب

واسـتهزأت   أهانتـه و ،عربته وبضاعته ةصادربمشرطية امت فق ،المتبعة وقرر البيع دون أذن

مقر المقاطعـة   إلىذهب و ،هانة والغضبشعر باإل .ا في نفسهكبيرأثرا  تتركف ،المتوقيبوالده 

 11:30في تمام السـاعة   .له بالدخول والم يسمح لكنهم ،البلدية مسئولي إلىبقصد تقديم شكوى 

 ،شـتعال لإل قابال وصب على جسده سائال ،لمقاطعةا إلىعاد بو عزيزي  صباحا بتوقيت تونس

                                                      

1  INSS, www.inss.org.il/upload/(FILE)1337228634.pdf -" רביאביבהע"מסורתומודרנהב 
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مشـاعر   ألهبـت التـي   الشرارةفكانت  ،لحقت به بإصابات متأثراتوفي بعد ذلك  .أحرق نفسه

في كل مدن وقرى وشوارع تونس على ارتفاع معدالت  االحتجاجاتواندلعت بعدها  ،التونسيين

  البطالة

التونسية بسرعة فائقة  الرياحواجتاحت  ،سيةوانعدام الحياة السيا األسعاروالفساد وارتفاع 

  .جميع البلدان العربية من المغرب حتى دول الخليج العربي

  اآلنالربيع العربي  حدوث

 وأمريكاالشرقية  أوروبادول تأخرت البلدان العربية في مواكبة التغيرات التي جرت في 

المركز العربي لتنميـة   عن صادرتقرير  أشارو ،في العقدين السابقين آسياالالتينية ودول شرق 

  :عقبات كبيرة للنمو والتغيير في البلدان العربية تشكل أساسيةثالث عوامل  إلىالعربي  اإلنسان

يعتبر اإلنسان في المنطقة العربية األقل تمتعا بالحرية على الصعيد العـالمي   :الحرية غياب-1

حرية المتمثلـة فـي المشـاركة    وضمن مؤشرات قياس مظاهر ال. في تسعينيات القرن الماضي
تحتل المنطقة العربية المرتبـة   ،السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقالل اإلعالم

 اعتحيث اسـتط  ،في البلدان العربية ةالحريات السياسية محظور. األخيرة وفق الترتيب العالمي
من  باآلالفوزجت  ،اية بحق شعوبهمن ممارسة القبضة الحديد لدانالمستبدة في هذه الب األنظمة
والناشطين في السجون لزرع الخوف والالمباالة في نفوس الجماهير لكبح سعيها  الرأي أصحاب
 1.واإلصالحللتغيير 

تعتبر اإلستفادة من طاقات المرأة العربية مـن خـالل   : المرأة من الحياة السياسية استبعاد-2

 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير أشار ،دنيا في العالمالمشاركة السياسية واالقتصادية األكثر ت

مشاركة المرأة العربيـة فـي البرلمانـات     أن إلى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ونشره 2002

 ،%11مقارنة مع أفريقيا حيث تصل النسبة إلى  ،من مجموع المقاعد% 3.5العربية ال تتجاوز 

 ،تعاني المرأة العربية من عدم المساواة في حقوقها كمواطنـة و%. 12وفي أمريكا الالتينية إلى 
                                                      

1 RegionalplicationsandGlobal:One Yearof theArab SpringIm  

www.inss.org.il/upload/(FILE)1330948414.pdf 
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منهن ال تعـرف القـراءة أو   % 50حيث  ،إضافة إلى أن نسبة األمية لدى النساء ال تزال كبيرة

المسـتبدة   األنظمـة  اضطهاد :مزدوجين من اضطهادين تعانيالمرأة العربية  تزالوما  .الكتابة

ما يعني حرمان المجتمع من جزء كبير من طاقاتـه   ،لبيتحبيسة ا أبقاهاالرجل الذي  واضطهاد

  1.المنتجة

من عـدد  % 1يتجاور  يكن استخدام االنترنت لم إن إلى يشير التقرير: التكنولوجي التخلف-3

ـ  اكبيـر  اتغير أحدثتولكن السنوات القليلة الماضية  ،السكان في البلدان العربية فـي   اوملموس

الفـيس  (للفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي  اواسع اوانتشار ،انتشار التكنولوجيا والمعرفة

 أفضـل حياة التعرف على  إلىالعربي  اإلنساننقلت هذه الوسائل  حيث ،وغيرها )بوك والتويتر

  2.وبطالة فقراقل أونموا و قدمات أكثرفي مجتمع ديمقراطي  حيىي أنو ،يعيشها أنيستحق 

  العربي الحراك إلى أدتالتي  العواملاألسباب و

التي كان لها الدور الحاسم والمفصلي فـي تفجيـر الحـراك     األسبابالعديد من  هناك

  :اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية وتعليمية أسبابمنها  ،العربي

  واقتصاديا اجتماعيا: أوال

 لإلنسان معيشيةجعلت من الحياة ال صعبةمعظم البلدان العربية أوضاع اقتصادية  يسود

 األنظمة ضدعن غضبه  والتعبير لالحتجاج وارعالش إلىللخروج  أجبرته ،ال يطاق اامرالعربي 

  :األوضاعمن بين هذه  .عن معاناته االقتصادية سئولةالتي بنظره هي الم ،المستبدة

تحـت   بالعر السكانمن  %20 يعيش حوالي: الفقر المدقع وتزايد معدالت البطالة انتشار -أ

فـي البلـدان    حسب بيانات منظمة العمل العربية تبلغ البطالة. منهم في مصر% 41 ،خط الفقر

بـين شـريحة الشـباب     دوهذه النسبة تزدا. هو المعدل العالمي% 6.3مقابل % 14.5 العربية

                                                      

  alarabnews.com/alshaab/GIF/09-08-2002/UN.htm ،العربي اإلنساني التطور حول تقرير أول 1
2 RegionalplicationsandGlobal:One Yearof theArab SpringIm 

www.inss.org.il/upload/(FILE)1330948414.pdf 
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نه في الوقـت  أومن الملفت للنظر . بصورة رئيسية معاهد العلميةوخاصة خريجي الجامعات وال

تلجأ الـدول العربيـة    ،ثل مصر والجزائر وتونس وسوريا واليمنتزداد البطالة في دول م الذي

 وكشـف  .حجـم البطالـة   معدالتما زاد في  ،استيراد العمالة غير العربية إلىالخليجية الغنية 

البطالة في العالم العربي التي تصـل   نأ 2002لعام  اإلنسانيةالمتحدة للتنمية  لألممالتقرير العام 

بعد عشر سـنوات  % 25 إلىسترتفع  إنهاويعتقد  ،النسب في العالم ىأعلتعتبر  %15 إلى يومال

وما ساعد على البطالة هـو االنفجـار   1.العاملة األيديبسبب عدم توسيع سوق العمل الستيعاب 

. فمعدل الزيادة السنوية في الفئة العمرية الشابة أعلى منها في الفئات العمرية األخرى ،السكاني

وإذا ترافقت هذه الزيادة مع ضعف معـدالت   ،من معدل النمو السكاني ويعد معدل زيادتها أعلى

 ،فان معدل البطالة سـيزداد  ،النمو االقتصادي القادر على خلق فرص عمل جديدة بشكل مستمر

ما يـؤدي إلـى عـدم     ،وستقل القدرة على استيعاب الخريجين وغير الخريجين في سوق العمل

  2.أزمة في البلدان العربيةاالستقرار في ظل سياسات اقتصادية مت

 ،الفقر والجريمة من ناحيةو البطالة ازدياد معدالتب هاما االقتصادية دورا لعبت العولمة

عجز االقتصاد العربـي   بسبب أخرىمن ناحية  واألمن ظهور طبقة من رجال المال والسياسةو

 ،والمصانع الصغيرةالعديد من الورش  بإغالقما سبب  ،من منافسة اقتصادات العولمة المتقدمة

جيوب قلة صغيرة  إلىذهبت  التي خلل كبير في توزيع الدخل الوطني والثروة القومية إلى أدىو

ـ  3.من المرابين والسماسرة الطفيليين المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة القطـاع   ةخصخص

صدر أ ،ي مصر مثالفف .لعبت دورا آخر في ازدياد معدالت البطالة والفقر العام المملوك للدولة

والذي بموجبـه تـم بيـع     ،العامالخاص بالقطاع  93رقم  انونالق 1993النظام المصري عام 

، في الداخل والخـارج  األموالرؤوس  ألصحابللشعب  أصوالشركات القطاع العام المملوكة 

المـال   رأس أمـام  األبـواب وفتحـت   ،اإلنتاجيةومارس النظام سياسة عدم التدخل في العملية 

                                                      

 علــي  رحمـــة بكـــر أبــو  مهـــدي  وأفــاق  مســـتقبل العربـــي والربيــع  وســـطاأل لشــرق ا 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292384  
، المركز العربي لألبحاث ودراسة الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها: بشارة، عزمي 2

  24، ص2012، 1ط, السياسات، بيروت
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 ،من القطـاع العـام   االقتصاد المصري تحريرل أخرى إجراءات تم اتخاذ. االستثمارو األجنبي

الرسوم على الخـدمات   وزيادة األساسيةالسلع والخدمات  أسعارالدعم السلعي وزيادة  وتخفيض

الصـحة والتعلـيم    مثـل  على القطاعات الخدميـة  اإلنفاقالحكومية وزيادة الضرائب وتقليص 

 األوضـاع تـدهور   وإلـى  ،الفقراء ومحدودي الـدخل  ةزيادة في معانا إلى أدى ما ،واإلسكان

  1.اتساع معدالت الفقر والبطالة إلى أدىما  االقتصادية واالجتماعية

نظـام اجتمـاعي    ظل يعيش فتزال معظم شعوب البلدان العربية ت ال ،االجتماعي التخلف -ب

ما  ،والتقاليد القديمة العاداتحرك بدافع القرابة وتتو ،يعتمد على العالقات القبلية البالية ،متخلف

 اإلنسانيةالمتحدة للتنمية  لألممكشف التقرير العام  .عكس نفسه على تخلفه االجتماعي والتنموي

مليون نسمة يعاني من التخلف بكل ما يتعلق بالتنميـة   280ن العالم العربي يضم أب 2002 لعام

 وصـل  حيـث  ،يعود التخلف االجتماعي إلى تفشي األمية 2.ىاألخرلدول العالم  قياسا اإلنسانية

منظمـة   إحصـائية  وفق مليون نسمة 335نحو  إلى 2009عدد سكان البلدان العربية في العام 

مـا   أي% 30في البلدان العربية هي  األميةنسبة  أن إلى المنظمة تشير. 2009اليونسكو لسنة 

% 51 إلـى  األميةفي العراق مثال تصل نسبة  .واألميات األميينمليون نسمة من  100يقارب 

ـ   ،%39 إلىوفي اليمن  ،%42 إلىوفي مصر  ،%50 إلىوفي السودان   إلـى  ربوفـي المغ

في البلدان العربية نتائج سياسية واجتماعية واقتصـادية   األمية نسبةيترتب على ارتفاع  .38%

  3.المجتمع العربي تطوربالغة الخطورة تؤثر بشكل كبير على 

هناك السياسة التربوية والتعليميـة العقيمـة    ،في البلدان العربية األميةتزايد  إلى فةإضا

 أسـلوب التي تنتهجها الحكومات العربية والتي تعتمد على الشكل التقليدي في التعليم باسـتعمال  

وتقوية ملكات التفكير العلمـي لديـه فـي     اإلبداعية هالتلقين وعدم تمكين الطالب من بناء قدرات

وهذه السياسة تترافق مع عدم تقديم دعـم حقيقـي للجامعـات     ،واجهة مشاكل الحياة المختلفةم

                                                      

 387المسـتقبل العربـي العـدد    ،السوسيولوجيدوح محاولة للفهم  أبوكانون الثاني في مصر خالد كاظم  25ة ثور  1
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  . ، مرجع سابقعلي رحمة بكر أبو مهدي ،وأفاق لمستقب العربي والربيع األوسط لشرقا 2
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 أوحقق تقدم اجتمـاعي  يت أنحيث ال يمكن  ،العلمية باألبحاثوالمعاهد حتى يكون هناك اهتمام 

دة حول واقع البلدان العربية ومتطلباتها االجتماعية اعلمية ج أبحاثاقتصادي حقيقي دون وجود 

  1.قتصادية الملحةواال

ديون  أن على" كشف تقرير للبنك المركزي المصري: المديونية في البلدان العربية ارتفاع -ت

ارتفـاع   إلـى  شـار أو ،2010 حزيرانمليار دوالر بنهاية  34.9 إلىمصر الخارجية ارتفعت 

 نـة ارمق% 3.6مليار دوالر بزيادة نسـبتها   1.2رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر ل 

 2."مليار دوالر 33.7كان الدين الخارجي يقدر ب  عندما2010عام  حزيرانبنهاية 

ينعكس ذلك على دخـل  ، بالضرورة وفي ظل وضع اقتصادي متردي: انخفاض دخل الفرد -ث

البيانات الموجودة في الكتاب السنوي الصادر عن المعهـد الـدولي للدراسـات     موجبب .الفرد

 2606وفي تونس  ،أمريكيدوالر  2081نسبة الدخل للفرد في سوريا  إن) " iiss( اإلستراتيجية

وفـي   ،أمريكـي دوالر  2606 األردنوفي  ،أمريكيدوالر  1624وفي مصر  ،أمريكيدوالر 

  .أمريكيدوالر  926وفي اليمن  ،أمريكيدوالر  2015العراق

لة فـي العـالم   البطا إن 2002لعام  اإلنسانيةالمتحدة للتنمية  لألممالتقرير العام  وكشف

% 25 إلىسترتفع  إنهاويعتقد  ،النسب في العالم أعلىتعتبر  %15 إلى يومالعربي التي تصل ال

بيانـات   وبحسـب  .العاملـة  األيديبعد عشر سنوات بسبب عدم توسيع سوق العمل الستيعاب 

ـ لنسبة البطالـة فـي البلـدان ال    اإلجماليكان المعدل  ،2009منظمة العمل العربية عام   ةعربي

  3.على الصعيد العالمي% 6.3من القوى العاملة مقارنة ب % 14.4

 ،2005 عـام  المنشور ،)TI(الدولية الشفافية منظمة تقرير سجل: واإلداري المالي الفساد -ج

 تقرير كشف ،السياق نفس في 4.مستمر تزايد في العربية البلدان في والمالي اإلداري الفساد بان

                                                      

  ، مرجع سابقعلي رحمة بكر أبو مهدي ،وأفاق لمستقب العربي والربيع األوسط لشرقا 1
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 قضية 73000 وجود عن 2003 عام"  حكومية هيئة وهي مثال، صربم اإلدارية الرقابة لهيئة

 الماليـة  المخالفات وتتصدر ونصف، دقيقة كل فساد قضية بواقع لوحده، الحكومي بالقطاع فساد

 والثقافـة،  والبنوك البترول قطاع في أغلبها قضية، 43882 بواقع الحكومي الفساد قضايا قائمة

 بـين  والجمـع  العمل، أداء عن االمتناع في تمثلت قضية، 23551 اإلدارية المخالفات وبلغت

  1".ورشوة اختالس قضايا والباقي وظيفتين،

 المسـتطلعين  من الكبرى النسبة أن العربية الدول معظم في الرأي استطالعات أظهرت

 إلـى  النسـبة  وصـلت  األردن، فـي  مثال والخاص العام القطاعين في الفساد بانتشار يعتقدون

 الفئـة  مـن  العليا النسبة وتعزيه والواسطة، للمحسوبية الفساد قطاعات أكثر دتعو و ،45.8%

 الدولـة  تـدخل  عن رأيهم وأما السواء، على والخاص العام القطاعين في الفقر إلى المستطلعة

  2.الدولة لتدخل إجراءات عن يسمعوا لم بأنهم العينة أرباع ثالثة عبر الفساد، لمحاربة

  يةالسياس األسباب: ثانيا

وخير دليل على ذلك  ،استبدادية ةنظمأالسياسية في البلدان العربية هي  ةنظممعظم األ إن

كالتعدديـة   مقراطيـة المظـاهر الدي  وجميع ،في كل من سوريا ومصر وتونس واليمن ةنظماأل

والتعبيـر ووجـود    الرأيوحرية  ،السياسية الحقيقية األحزابالسياسية وتداول السلطة وتشكيل 

وفـي تفصـيل    ،البلدان العربية فيلم تكن معدومة كليا  إنلحر هي مظاهر محظورة ا اإلعالم

  :أننرى  أوسع

ي تغيير على نظام محمد حسني ألم نجد في مصر مثال : وتداول السلطة يةالتعددية السياس -أ

 إلـى في حكمه  األخيرةفي السنوات  مبارك سعى حيث ،1981مبارك منذ استالمه السلطة عام 

الحكم منذ العـام   سيكر لىوفي ليبيا استمر معمر القذافي ع ،ابنه جمال مبارك يثورمحاولة ت

 ،وفي تونس كان المشـهد مشـابها   ،السنوسي إدريسثر انقالبه على الملك الليبي إعلى  1969

االنقـالب   ثرعلى إ1987استالمه السلطة في العام  نذواستمر زين العابدين بن على في الحكم م
                                                      

 37ص مرجع سابق، العربي، الوطن في والمالي اإلداري الفساد: اإلدارية للتنمية العربية المنظمة 1
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في الحكم منذ تسلمه السلطة  األسد حافظوفي سوريا بقي  .ئيس الحبيب بو رقيبةعلى الر األبيض

 األسـد تاسي وحتى وفاته وتعيين ابنه بشار ثر االنقالب الداخلي على نور الدين األإ 1970عام

وفي اليمن استمر حكـم   ،اآلنيحكم سوريا حتى  يزالوالذي ال  ،2000في العام  وريارئيسا لس

ثر إعلى  2011نائبة عام  إلىوحتى نقل صالحياته  ،1978 صالح منذ العام الرئيس علي عبداهللا

التي ذكرت باسـتثناء لبنـان    األنظمةوال تختلف بقية الدول العربية عن هذه  ،المبادرة الخليجية

  1.الطائفية تهالطبيع

 ،كمالعربيـة مـن الحـزب الحـا     لدانالمشهد السياسي في الب يتشكل ،السياسية األحزاب -ب

هناك الحـزب الـوطني    ،فمثال في مصر ،الصغيرة التي تدور في فلكه األحزابمجموعة من و

جميع مفاصل الدولة  هؤأعضاوالذي يتبوأ  ،الحاكم المسيطر على جميع جوانب العملية السياسية

 األحزابجانبه تصطف مجموعة من  والى ،وغيرها واإلعالميةالسياسية واالقتصادية والتعليمية 

 إيهاملنظام السياسي من خالل على االشرعية  إضفاءدور لها سوى  المعارضة التي ال األخرى

 ،من حـزب الصـحيفة والمكتـب    أكثرال تعدو  أحزابفهي  ،ن هناك تعددية سياسيةأالشعب ب

ال تهم  ،بسجاالت نخبوية عقيمة أخرىمنشغلة فيما بينها تارة وما بينها وبين الحزب الحاكم تارة 

حـزب   أليوجود  أيوتم محاربة  .وقضاياه الحقيقية األساسية تمس مشكالته ال ألنهاالمواطن 

من " وهناك قول مشهور للرئيس الليبي معمر القذافي  ،حقيقي ينتقد ممارسات وسلوكيات النظام

  2".تحزب خان

شـرط للمرشـح    اكهن كان ،1994حدثت في تونس عام  التياالنتخابات الرئاسية  في

معظـم النـواب ورؤسـاء     وحيث أن .رئاسة بلدية أونائبا  30تزكية  يحصل على بأنللرئاسة 

فانفرد ابن  ،مرشح على تزكية أي لم يكن باإلمكان أن يحصل ،بن علي ينتمون لحزبالبلديات 

  .الناخبين أصواتمن % 99.91علي بالترشيح وفاز بنسبة 
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جميع البلـدان العربيـة   الحريات السياسية في  :واإلعالمالسياسية وحرية التعبير  الحريات -ت

 األمنيـة  األجهزة أيديوالمالحقة على  سجنالقمع وال إلى ارسهامم يخضعو ،دون استثناء سيئة

من المواطنين يقبعـون فـي    اآلالفففي ليبيا مثال كان هناك  .لغايةاالمتعددة التي تشكلت لهذه 

ومجزرة  ،عمر القذافيومواقفهم المعارضة لمواقف الرئيس الليبي م آراءهمسجون النظام بسبب 

والتي  ،الرأيكبر المجازر الجماعية ضد سجناء أوالتي تعتبر من  1996سجن بوسليم في العام 

في  أما .قمع الحريات السياسية في البلدان العربية علىشخص خير شاهد  1200فاق ضحاياها 

تونسية في فترة ال سجونفي ال الرأيتونس وحسب تقارير منظمة العفو الدولية فكان عدد سجناء 

 ،اإلسـالميين معظمهم مـن  ، سجين سياسي 3000 – 2000حكم زين العابدين بن علي ما بين 

الجئ سياسي يعيشون  20000و ،مواطن محروم من جواز السفر 3000ويوجد ما ال يقل عن 

  1.في المنافي بسبب مواقفهم السياسية

البلدان العربية على فرض قانون  في المستبدة األنظمة أبقت :الطوارئحالة  ضفر استمرار -ث

الضمانات القانونية المكفولـة   إضعافما تعين  ،زمنية طويلة للحفاظ على حكمها داالطوارئ مد

يد السلطة التنفيذية في تنفيذ قمعها ضـد   وإطالق ،والحريات العامة للمواطنين األساسيةللحقوق 

محاكمة  أمام بالمثوللمواطن حقه على ا وإنكار ،حسيب من قبل القضاء أوالمواطن دون رقيب 

ففي مصر استمر فرض حالـة   ،االستثنائيةالمحاكم  إجراءوتوسعت السلطة التنفيذية في  .عادلة

  1963.2وفي سوريا منذ العام  ،1981الطوارئ منذ العام 

 مسـالة  أصـبحت  حيـث  ،المصرية الثورة أسباب أهم من يعتبر التوريث رفض :التوريث -ج

 بماليـين  يـزج  نأل اسـتعداد  على وكان ،موت أو حياة مسالة مبارك للرئيس بالنسبة التوريث

 التنـازالت  مـن  العديـد  يقدم نأب استعداد وعلى ،السجون في يثللتور المعارضين المصريين

 جمال ابنه بتوريث الخاص لمشروعه الموافقة على يحصل أن مقابل األمريكية المتحدة للواليات

 فتـرة  قبـل  الموقع كشفها التي السرية ويكيليكس برقيات كشفت 3.المصرية الجمهورية رئاسة
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 فـي  األمريكيـة  السفارة عن صدرت وثيقة - البرقية تحدثت حيث ،المصري بالرئيس اإلطاحة

 توريـث  لةأمس في مبارك حسني محمد الرئيس تواجه التي الصعوبة عن -3/4/2006 القاهرة

 حسـين  محمـد  الـدفاع  وزير رأسها وعلى العسكرية المؤسسة من وخاصة ،جمال بنهال الحكم

 وبإمكانهما التوريث نيرفضا اللذان ،سليمان عمر العامة المخابرات مدير إلى إضافة ،طنطاوي

 بعـد  منـه  حياته في التوريث ينجز أن مبارك للرئيس أسهل بأنه الوثيقة ورأت ،ذلك معارضة

  1.ةالعام المخابرات وجهاز العسكرية المؤسسة إلحراج وذلك ،موته

تم تـدمير   األنظمة هفي عصر هذ :دول تابعة إلىوتحويلها  إمكانات الدول العربية تعطيل -ح

تعتـاش علـى المسـاعدات     ،دول تابعة للغرب إلىلهذه الدول وتم تحويلها  اإلنتاجيةالقدرات 

 ،قصور في مواردها الطبيعية عن تلبية احتياجات مواطنيها إلى ذلك يعود ال ،والهبات الخارجية

بسـبب سياسـات    إنما ،البشرية القادرة على مواكبة التطور العالمي نقص في مواردها إلى أو

 سياسـات والغربيـة   األمريكيـة بضغط من الواليات المتحدة  أوالتي تبنت برغبة منها  أنظمتها

مبـرمج لمؤسسـات   التدمير الحيث تم  ،وهي الوصفة الذكية للفساد ونهب المال العام ،االنفتاح

طبقـة  لو ،الجنسـيات  ةللشركات متعـدد  األثمان بأبخسبخصخصة القطاع العام وبيعه الدولة 

 أنظمـة  حول منشكلت طبقة طفيلية التفت  ،عمالاألورجال  منييناألوسياسيين المن  ورةمحص

  2.االستبداد والفساد

  العربي ومطالبه القطرية الوطنية الحراك

بعدا وطنيا قطريا من خالل الشـعارات   العربي في البلدان العربية المختلفة ربيعال خذأ

فقد تم رصد شعارات تطالب بالحريـة   ،التي رفعتها الجماهير ونادت بها في الساحات والميادين

والعدالـة   السياسـية  ركةوالكرامة ورفض االستبداد والطغيان وتحقيـق الديمقراطيـة والمشـا   

العربيـة كتحريـر    لألمةمركزية القضايا الالتي تمثل كبرى الشعارات خلت من الو ،االجتماعية

                                                      

 249ص ،مرجع سابق ،العشر والخطايا مبارك: كامل ،مجدي 1
. 2012. كـانون الثـاني  . 395العدد .مركز دراسات الوحدة العربية . مجلة المستقبلعوني فرسخ .مصر بين ثورتين 2

  21ص..بيروت
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 وإنهـاء  ،الغربية لالمبرياليةوالعداء  ،وتحقيق الوحدة العربية ،إسرائيلوالقضاء على  ،فلسطين

 .منصـرم ات من القرن النيات والستييكما كانت في الثورات العربية السابقة في الخمسين ،التبعية

 أوكما كان يحدث فـي الثـورات    كيةاألمريوالواليات المتحدة  إسرائيل أعالمبل لم يتم حرق 

كـانون   25وتعزز هذا االستنتاج بالبيـان األول لشـباب ثـورة     1.االنقالبات العربية السابقة

وخال من إشارات تخص الصـراع العربـي    ،يناير في مصر الذي تضمن مطالب الثوار/الثاني

ت القوات المصرية المسـلحة  إضافة إلى بيانا ،أو العداء للواليات المتحدة األمريكية ،اإلسرائيلي

دعت فيها علنا دون لبس إلى التـزام مصـر باالتفاقيـات     ،عقب تسلمها إدارة الدولة المصرية

العديـد   عزاو2.الدولية الموقعة بما فيها اتفاقية كامب دييفد ومعاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية

  :عدة عوامل منها إلىهذا السلوك  والمراقبينالمحللين  من

 ألنظمـة الجماهيري جاء بعد عقود من الظلم والتخلـف واالسـتبداد والخضـوع     حركالت -1

فالجماهير التي ثارت ضد الظلم الداخلي بداية ستثور ضد التبعية  ،دكتاتورية دعمها الغرب

وسياسـته   ،تعتبر السياسة الداخلية للنظام القائم على الظلم واالسـتبداد  ألنها ،للخارج الحقا

 . على التبعية وجهان لعملة واحده الخارجية القائمة

رسم السياسات الداخلية والخارجية لبلدان الثورة العربية ينبع من مصالح شعوبها وليس من   -2

والغـرب   األمريكيـة والشعوب بطبيعتها تكن العداء للواليات المتحـدة   ،مصالح رؤسائها

 .الدعمها النظم االستبدادية في بلدانه وإلسرائيل

سـتقرار الـدول العربيـة    ال احقيقي اي المنطقة العربية والتي تشكل تهديدف إسرائيل تدمير -3

 3 .وطنية وقومية لدول الثورات العربية ةسيشكل مصلح

                                                      

  ibrahemibrach1@gmail.com ، 2011-4-21 لإلعالم أمد :هيماابر،أبراش 1
 لالبحـاث  العربـي  المركـز  ،والتحديات واالتجاهات الدوافع المصرية الثورة: محمد العليم عبد ،وآخرون آية ،نصار 2

  )545ص ،2012 ،1ط ،بيروت ،السياسات ودراسة
  36عماد البشتاوي ص معهد السياسات العامة رام اهللا 2012السنة  19العدد  مجلة سياسات 3
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وفسره آخرون بأن هذا التوجه لم يكن مبدئيا بقدر ما كان متفقا عليه بين قيادات الثورة 

للحيلولة دون خلق عـداوات   ،ظامبهدف التركيز على المهمة األساسية للثورة المتمثلة بإسقاط الن

فبعد سقوط مبارك تم رفع العديد من الشـعارات   ،وثبت صحية ذلك ،مبكرة تعطل مسيرة الثورة

 1.التي تدعو إلى تحرير القدس من السيطرة اإلسرائيلية

  العربي الحراك سبقت التي اإلرهاصات

 فـي  .السابقة ألعواما في المطلبية االحتجاجات من العديد العربية البلدان معظم شهدت

 معظـم  شمل ،إضرابو واعتصام مسيرة بين ما احتجاجا 1222 2006 عام شهد ،مثال مصر

  :الحصر ال المثال سبيل على منها ،الخاص والقطاع الحكومي العمل في العمال قطاعات

 خصخصـة  قرار على احتجاجا ،والجيزة القاهرة مطاحن شركة وظفيوم عمال انتفاضة -1

 يبلـغ  نالذي العمال ومرتبات حوافز على يؤثر بما ،الخاص للقطاع مالهاع وإسناد الشركة

  .جنيه 300 عن منهم العامل مرتب تزيد ال ،عامل ألف 25 الشركة فروع كل في عددهم

 مـن  سـريعة  مساعدة يجدوا ولم ،أكواخهم النيران التهمت التي ،الكبش قلعة أهالي ثورة -2

  .الدولة منأ قبل من ضربهمو هانتهمإ تم بل ،إلنقاذهم الدولة أجهزة

  .مرتباتهم تدني على احتجاجا المصريين أم مستشفى أطباء من 300 اعتصام -3

 حقـوقهم  على حصولهم دون شركتهم إغالق على احتجاجا كابري شركة عمال اعتصام -4

  2.المشروعة

  :السابقة منها األعوامفي  نتفاضات والهبات الجماهيريةاإلالعديد من  جرى ،تونس في

القمع التابعـة   آلةالعمال والفالحين الفقراء ضد  انتفاضة ،1978/كانون الثاني/26 ةانتفاض -1

  .أبناءهموضد السماسرة الذين يتكسبون على حساب قوت  ،للنظام التونسي

                                                      

  546ص مرجع سابق، ،والتحديات واالتجاهات الدوافع المصرية الثورة: محمد العليم عبد ،وآخرون آية ،نصار  1
 238صمرجع سابق، ، العشر والخطايا مبارك كامل: مجدي 2
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 .1984انتفاضة الخبز عام   -2

 القـوة  األمنيـة  األجهزةبسبب استخدام  األسودوالتي سميت فيما بعد بالثالثاء  1987 هبة -3

 .ضد المحتجين المفرطة

  1.التي جرت في المناطق الحدودية في بن جوردين 2008 انتفاضة -4

  ةالثورات العربي خصائص

  :الثورات العربية بمجموعة من الخصائص امتازت

ذات صـبغة   اجتماعية تلقائيـة  بأفعال الشعبية االحتجاجات ابتدأت :اجتماعية تلقائية أفعال -1

مؤسسات النظام ضد  إحدىن قبل صدر م فردية على فعلفكانت بدايتها حركة احتجاج  ،مطلبيه

وضـعفها وهزالـة بنيتهـا     األمنوبسبب هشاشة قوى ، كما حدث في تونس ،الشعب أفرادحد أ

لـم تسـتطع    ،وانهيار حاجز الخوف الذي تحطم وزال عند المحتجـين  ،المخترقة بسبب الفساد

واكتشـفت   ،ينة وقرية وحي وشارعالشعبية في كل مد االحتجاجاتمن مواجهة األمنية  األجهزة

 شيءوتالحمها وصمودها على فعل  وحدهابت ةقوية وقادر أنهاالجماهير في كل الساحات العربية 

 2.ال تملك خطط مواجهة ،خاوية مهترئة أجهزتها ،مستبدة أنظمةكبير مقابل 

ة واضـح  اأهـداف لم تمتلك هذه الثورات فـي بدايـة تحركاتهـا    : واألهداف الرؤى غياب -2

الداخليـة   األفعـال ولمقابلـة ردود   ،من جهـة خطط صحيحة  تعبر عن ،واستراتجيات محددة

 أهدافهاتتحدد  أصبحت ،لكن مع استمرارها وتوسعها وازدياد زخمها ،أخرىوالخارجية من جهة 

 اوشكلت لها لجان ،قيادات محلية تقود حركتها وتسمي من بينها ،خطواتها وتنتظموتتسع مطالبها 

الدولة وعشوائيتها فـي مواجهـة    أجهزةبالمقابل ازداد تخبط  ،نظم لها خطواتها اليوميةمتعددة ت

 .المتعاظمةالمحتجين  أعداد

                                                      
1   The Youth Revolution  Mehdi MabroukPerspection 2 Mau 2011 

 ،مصر ،األهرام ،188العدد  ،السياسة الدولية ،المسارات المضطربة للثورات في المنطقة العربية ،نصر محمد ،عارف 2
  53ص، 2012لسنة ا
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رموز غياب ول ،آيديولوجية تاريخيةالثورات العربية لقيادة  افتقدت :القيادة التاريخيـة  افتقاد -3

 وغـاب عنهـا   ،وتلتف حولها المختلفةمعروفة تجمع عليها الشرائح االجتماعية ملهمة وقيادية 

فكانت عبارة عن حالة تعبير عاطفي جمعت شرائح المجتمع المختلفة  ،البرنامج السياسي المسبق

بالكرامـة   المطالبـة و ،على قواسم مطلبية مشتركة تمثلت في رفع الظلم الذي يمارسه النظـام 

 1.والحرية والعدالة االجتماعية والعيش الكريم

كانت عبارة عن تجمعات ف ،ت المؤسسة التي تجمعها وتنظم صفوفهاافتقد :المؤسسة غياب -4

ن تشكل لهـا  أو ،تثور وتحتج ضد الظلم واالستبداد أن معينة استطاعت في لحظة ثورية ،شبابية

ونـاطقين   إعالميـة ن يكون لها منابر أو ،مختصة في جميع المجاالت الخدمية والسياسية الجان

ولكنها  ،العام الداخلي والخارجي للرأيتوصل رسائلها  أنم من خالله تستطيعباسمها  إعالميين

  2.البرلمان ليكون معبرا عنها وعن طموحاتها إلىتوصلها  سياسيه أحزاب تشكيلفشلت في 

تحدد ماذا تريـد مـن مطالـب الحريـة      أنثورات الاستطاعت  :الرؤية المستقبلية غياب -5

وط النظام ورحيل رئيسه الذي اعتبرته سـبب  شعار سق توبلور ،والكرامة والعدالة االجتماعية

ولكن لم يكن  ،ن طريق الخالص تتلخص بسقوط هذا النظام ورحيلهأو ،عذاباتها وفقرها وتخلفها

السياسـية   واألحـزاب حتى النخب  ،وكيف يتحقق لها ذلك ،النظام التي تريده طبيعةواضحا لها 

تبلور برامج سياسية  أنولم تستطع  ،ورةالث أهدافالتي انضمت الحقا للثورة لم يكن واضحا لها 

  3.خطط وبرامج عمل لتحقيقها إلىالشعارات الكبيرة التي طرحتها  تترجم وأن ،واقعية

  الربيع العربي فيالجيوش  دور

انحياز هـذه   وكان ،الجيوش العربية دورا حاسما في تحديد نتائج الثورات العربية لعبت

يصل بين الثورات العربية التي رفعت شعارات الحرية الجيوش في لحظة تاريخية فاصلة هو الف

قمعية تبذل كل ما في جعبتها من وسائل  استبدادية أنظمةوالديمقراطية والعدالة االجتماعية وبين 

                                                      

  53ص ، مرجع سابق،المسارات المضطربة للثورات في المنطقة العربية ،نصر محمد ،عارف 1
 54ص ،قالمرجع الساب 2
  53ص المرجع السابق، 3



120 

حمايـة  من المفروض أن تكون عقيدتها  ذيالجيوش ال البما فيها استعم ،والقتل واإلرهاب القمع

مواقف الجيوش  اختلفت .الثورة والحفاظ على حكمها حباطإلمن االعتداءات الخارجية  األوطان

فاختالف البلدان  ،فاختلف دورها في تونس ومصر عنها في اليمن وليبيا وسوريا ،آلخرمن بلد 

انعكست على طبيعـة الجيـوش    ،واأليدلوجيةالسياسية واالجتماعية  أنظمتهاالعربية في طبيعة 

  .ريبهاتسليحها وتد ووجهة واأليدلوجيةالبنيوية 

 ،جنـدي  36000حـوالي   قوامـه  ،1956ستقالل عام الا دبع تأسس ،التونسي الجيش

 األمريكيـة ضباطه من الواليات المتحدة  تأهيلو ،العسكريةو المالية همساعداتو ،مصادر سالحه

 .في مجال عمليات حفظ السالم عالية خبراتذو كفاءة و ،ال طائفي يعتبر جيش صغير، والغرب

 وإحبـاط  المحتجـين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل لقمـع  رفض الجيش طلب 

ثـورتكم هـي    إن" وقال رشيد عمار قائد الجيش مخاطبا الثوار  ،هاجانب إلى اصطفو ،الثورة

الموالية البـن   األمنية األجهزةومنع  ،"سوف يحمي الثورة الجيشوإن  ،)لجيشيقصد ا(ثورتنا 

ليس بسـبب انعـدام    ،الجيش منخفضة ميزانيةابن على  أبقى. رالنار على الثوا من إطالقعلي 

   1.بل بسبب خشيته من انقالب الجيش عليه ،التهديدات الداخلية والخارجية

جندي نظـامي   470000 عداده ،1830عام  المصريالجيش  تأسس ،مصريال الجيش

ب مـع  خاض العديد من الحـرو ، جيد التسليحو يعتبر جيش عصري .جندي احتياط48.000و

مليـار   6ب السـنوية  تقدر ميزانيتـه  ،) 1973، 1967، 1956، 1948( األعوامفي  إسرائيل

قـوام   أصبحفي عصر السادات  ،سنوية أمريكيةبليون دوالر مساعدات 1.3 إضافة إلى ،دوالر

 األمريكيـة الكليـات العسـكرية    فيضباطه  تأهيل لىويعتمد ع ،أمريكية أسلحةالجيش  أسلحة

الثـورة   إحبـاط جانب النظـام فـي    إلىالتدخل  رفض ،عتبر جيش غير طائفيي 2.واألوروبية

  :هذا مبرران هلسلوكو ،جبر الرئيس المصري على التنحيأو ،المصرية

                                                      
1 An Arab springboard for EU foreign policy- Egmont Institute 
www.egmontinstitute.be/paperegm/ep54.pdf 
2 www.gilimag.com   ‹ Be Positive  
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ـ  ،مطالب الثوار للتقرب منهم تلبية -1  لليضمن لنفسه دورا في المشهد السياسي ما بعد رحي

 .حسني مبارك محمد

جميع  نأبمخالفا بذلك القاعدة  ،بنه جمالاللحكم هانة من رغبة مبارك توريث اباإل شعوره -2

 1.جاءوا من المؤسسة العسكرية 52بعد ثورة  ررؤساء مص

 ،الجيش اليمني ثاني جيش من ناحية العدد في شبه الجزيرة العربية يعد ،اليمني الجيش

 تأسيسه أعيد .جندي احتياط ألف 450جندي نظامي و ألف 180 تمتلك القوات العسكرية مجتمعة

لحروب الداخليـة  ل نتيجة إنفاقا األكبرتعتبر ميزانيته  ،بقيادة علي عبداهللا صالح 1990في العام 

 األمريكيـة الواليات المتحـدة   تقدم. القاعدة التي جرت مع الحوثيين واالنفصاليين ومجموعات

 أمنيةتربطه اتفاقيات  ،لمواجهة مجموعات القاعدة للجيش اليمني مالية وعسكرية كبيرة داتمساع

 سـة عمومته على قيادة المؤس وأبناء هؤوأبنا الرئيسيسيطر  ،البنتاجونعديدة مع  اتيةواستخبار

الثورة بين مؤيد للثـورة وبـين مـوالي     أثناءانقسم على نفسه  ،جيش قبلي ،واألمنيةالعسكرية 

 تهياسند علي عبداهللا صالح صـالح أ أن إلى ،الثورة عسكريا إحباطالنظام في  أفشل ام ،سللرئي

  2.بادرة الخليجيةمثر الإنائبه على  إلى

تقـدر   ،جنـدي  40000ب هعـداد  يقدر ،1951الجيش عام  تأسيس تم ،الليبي الجيش

على  تسليحه وتأهيل ضباطه ىيعتمد علكان  ،اإلجماليمن الدخل القومي % 1.2ميزانيته حوالي 

االنقـالب   خشـية  ا وضعيفاسياسة إبقاء الجيش صغير الرئيس القذافي اتبع، االتحاد السوفييتي

 أثنـاء  .عشيرته القذاذفـة  وأبناء هؤأبنا قادها تيال ،األمنيةواعتمد بدال منه على الكتائب  ،عليه

القذافي  استطاع .صفوف الثوارل بعضها انضم ،انشقاقات عديدة في صفوف الجيشحدثت  الثورة

الثـوار ومـن    حرب البقاء معض وخوالمجهزة جيدا ب له الموالية األمنيةعلى الكتائب  باعتماده

                                                      

  =www.al-ayyam.com/article.aspx?did=202692&Date ،المصرية الثورة الجيش حمى لماذا ،ياغي ،محمد 1
2 An Arab springboard for EU foreign policy- Egmont Institute 
www.egmontinstitute.be/paperegm/ep54.pdf 
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تدخل قوات النـاتو   على كتائبه من خالل حتى تم القضاء ،انضم إليهم من وحدات الجيش الليبي

  1.الليبية األراضيوفرض منطقة حظر جوي على  ،عسكريا في ليييا

، 1946الجيش السوري بعد حصول سوريا على االستقالل عام  تأسس ،سوريال الجيش

مـن الـدخل القـومي    % 3.8بحـوالي   ميزانيتهوتقدر  ،جندي 500000ب  أفرادهيقدر عدد 

يعتمـد   ،)1973 ،1967، 1948( في األعوام إسرائيلخاض العديد من الحروب مع  ،اإلجمالي

الطائفـة   مـن يتشكل في عموده الفقري  ،في الحصول على السالح وإيران روسياعلى كل من 

 الطائفة نوزير الدفاع السابق داوود راجحة م .يةالدرزية والمسيح األخرى األقليات ومنالعلوية 

 ،االحتجاجـات  إحباطفي  اسعةله خبرات و ،المسيحية وقبله كان علي حبيب من الطائفة العلوية

منذ بداية الثورة فـي سـوريا    ،1982 عام هالمسلمين في حما اإلخوانسحق احتجاجات جماعة 

  2.الثورة إحباطديدية في واستعمل القبضة الح ،جانب النظام إلى الجيش اصطف

  :مناقشة تمايز الجيوش في البلدان التي حدثت فيها الثورات نالحظ في 

في تـونس   .التركيبة الطائفية للجيش لعبت دورا هاما في تموضع واصطفاف الجيش إن -1

الساحقة من المحتجين في كـال   واألغلبية ،غلب تركيبة الجيشين من السنةأ ،ومصر مثال

 األقليـات من  في أغلبها تتكون ،يةالسوري الذي تركيبته طائف لجيشس اعك ،ةالبلدين سن

 ،تبقى من السنة فهم من البعثيـين المـوالين للنظـام    أما ما ،العلوية والدرزية والمسيحية

ومثله الجيش البحريني الذي يتكون في أغلبه  .الساحقة من السنة البيتهوجمهور الثورة بغ

 . حتجين من المذهب الشيعيوغالبية الم ،من المذهب السني

 الجـيش  دورا هامـا فـي سـلوك    لضباطه هتأهيلو هتسليح جهة الجيش في اعتماد لعب -2

 ،والغرب األمريكيةالواليات المتحدة  فاعتماد الجيشين المصري والتونسي على ،وانحيازه

 األوروبـي  األمريكـي مع الموقـف   قاد إلى انسجام قيادتي الجيشين المصري والتونسي

                                                      
1 An Arab springboard for EU foreign policy- Egmont Institute 
www.egmontinstitute.be/paperegm/ep54.pdf 
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 فـي  الجيش في سوريا الذي يعتمـد  بعكس ،ينلرحيل النظام بعد احتدام األحداث المؤيد

 .مع موقفهما المؤيد للنظام الجيش فانسجم ،وإيرانعلى روسيا  هلضباط وتأهيله تسليحه

النظامـان  عتمـد  ي ،تقديم المساعدات للنظام دورا مهما في تموضـع الجـيش   جهةلعبت  -3

سـوري  اليعتمد النظام بينما  ،واألوروبية ريكيةاألمعلى المساعدات المصري والتونسي 

 .والروسية اإليرانيةعلى المساعدات 

حظي النظـام   ،عوامل استقرار النظام العربيتعتبر المؤسسة األمنية والعسكرية أحد أهم  -4

العربي منذ بداية السبعينات من القرن الماضي وحتى قبل اندالع الربيع العربي باستقرار 

االنقالب  ثرإذه الفترة سقوط أيا من األنظمة العربية باستثناء السودان لم تشهد ه ،ملحوظ

منذ استقالل الدول العربيـة وحتـى العـام     ،بعكس الفترة السابقة ،1989ام عالعسكري 

أطيح وقتل العديـد مـن    ،شهدت موجة من االنقالبات وشبه االنقالبات العسكرية 1970

 ،ك كبار مثل عبد الكريم قاسم فـي العـراق  ولمنهم رؤساء وم ،رؤساء األنظمة العربية 

باستثناء مقتل الـرئيس   ،والملك فيصل في المملكة العربية السعودية ،تاسي في سورياواأل

دون  وتم انتقال السلطة بالتوريث ،على يد مجموعة إسالمية صغيرة 1981المصري عام 

  :ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل ،أخطار تذكر

 سانده إذا النظام يستطيع .الجيش هو االستقرار مفتاح بان األول قالباتاالن جيل إدراك  - أ

 األنظمـة  عـززت  اإلدراك هـذا  على بناءا ،الداخلية التهديدات جميع مواجهة الجيش

 مواقع ضباطه كبار على واقترحوا ،الكبيرة االمتيازات عليه وأغدقت ،بالجيش عالقاتها

 وأصـبح  للنظام والءه الجيش فأثبت ،تقاعدهم بعد والعسكرية السياسية بالمؤسسة مهمة

 .النظام استقرار من المستفيدة الطبقة من رئيسيا جزءا

 نظامـه  عن للدفاع أخرى وسائل له العسكرية المؤسسة والء من بالرغم النظام مارس   - ب

 قـوة  ولتكون ،النظام عن الدفاع الوحيدة مهمتها للجيش موازية عسكرية وحدات بإقامة
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 الجمهـوري  الحرس فشكل ،تجاهه شكوك في النظام بقي الذي الجيش ةبمواجه رئيسية

 .والمغرب والسعودية األردن في الملكي والحرس ،واليمن وسوريا والعراق مصر في

 داخـل  له المعارضين خطوات لتتبع عالي تأهيل ذات متعددة أمنية أجهزة النظام أنشأ   - ت

   1.محتجينوال المتظاهرين لمواجه خاصة ووحدات ،وخارجه الجيش

  ع العربييالشباب في الرب دور

 ،التي جرت في البلدان العربية بشكل ملفت ومميز األحداثفي  عربيدور الشباب ال برز

 حيث ،الدولي شعوبا وقيادات عامال الرأيمستوى  على أو ،كان على مستوى الشارع العربي إن

البلدان التي سادت فيها رياح  وقادوا االحتجاجات في جميع ونظموا هم من فجروا يعتبر الشباب

 شكلي .الفقري هاوشكلوا للثورة عمود ،منهم األلوفوامتألت الساحات والميادين بمئات  ،التغيير

ـ و ،في البلدان العربية اإلجماليمن عدد السكان % 70الشباب دون الثالثين عاما  ون فـي  ينتم

  :واوامتاز ،الطبقة الوسطى والفقيرة إلىغلبهم أ

 .ة من الوعي المجتمعي الحتياجاتهم الملحة وقضاياهم المستقبليةبدرجة عالي  -1

وغيرهـا مـن   ) بوك والتـويتر  الفيس(على استخدام شبكات التواصل االجتماعي  بقدراتهم -2

 .وسائل االتصاالت المختلفة وتوظيفها لصالح ثورتهم واحتجاجاتهم

عبر الفضائيات تعبر  التهمإطالحيث كانت  ،المختلفة اإلعالم ئلبقدراتهم التعبيرية في وسا  -3

هم والتزامهم الوطني لقضـايا  ئوعن مدى انتما ،واإليضاحعن لباقتهم وتمكنهم من التعبير 

  .مجتمعاتهم

والتعاون واالنسـجام فيمـا    واأللفةتمثلت في المحبة  ،لسلوكيات الثوار جميلة صورة برسم -4

 .بينهم

 :االستمرار بالثورة منهاب لجان متخصصة تساعد بتشكيل -5
                                                      

       97ص، مرجع سابق، العربي العسكري التعاون: طلعت، مسلم 1
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  .مين االحتياجات اليومية من غذاء وشراب واحتياجات المبيتتأ لجانتشكيل   - أ

 .لجان نظافة للحفاظ على الساحات نظيفة تشكيل  - ب

 أماكنعتصامات والمؤسسات الحكومية والقومية القريبة من اإل أماكنلحماية  لجان تشكيل  - ت

 .الساحات

 .وتوجيهية إعالميةلجان تشكيل   - ث

  1.لمفقودةا األماناتلجان لحفظ  تشكيل   -  ج

  في الربيع العربي تكنولوجيا االتصاالت دور

شبكات التواصل االجتماعي من خالل عدد المنخرطين بها فـي البلـدان    أهمية برزت

الحكوميـة   لإلدارةحيث يذكر تقرير صادر عن كلية دبي  ،العربية في السنوات القليلة الماضية

مليـون   27 يقـدر ب  بأنـه  ان العربيـة عن عدد الشباب العرب المنتسبين للفيس بوك في البلد

المجتمعية في حياة  اإلعالميةيدل على الدور الذي تلعبه هذه الوسائل  العدد الكبيروهذا  ،مشترك

من مجموع عدد سـكان  % 70عاما  30حيث تشكل شريحة الشباب تحت سن  ،الشباب العربي

  .لعربيةالبلدان ا

  :االلكترونية وتوظيفها فيالشباب العربي استخدام هذه الوسائل  أحسن وقد

مـن   ،المسـتبدة  األنظمةفي النقد واالحتجاج والشعور بعدم الرضا لممارسات  المساهمة -1

  .لبطالةوارتفاع معدالت الفقر وا ،احتكار السلطة وتفشي الفساد والمحسوبية

للمطالبة بحقوقهـا المشـروعة    االحتجاجات الشعبية إلىوتعبئة الجماهير لالنضمام  حشد -2

 .ة والكرامة والعدالة االجتماعيةبالحري

                                                      

  201ص 386العدد   2012 أولنون كا ،المستقبل العربي ،ثورتين بينمصر  :عوني ،فرسخ 1



126 

 ،ستبدادية من تعذيب وقتل واعتقاالت ضد الشباب المحتجـين اال األنظمةممارسات  فضح -3

 .استمرار فيههم عن اإليوثن همثورت إلحباط األنظمةفي محاولة من هذه 

مـن نقـل    وااستطاع ،األخرىمن الدول  أقرانهممن خالل تواصل الشباب العربي مع   -4

مكنهم  ،هملقضايا اومساند امتعاطف ادولي اعام ارأيما شكل  ،هذه البلدان إلى همبيعر أصداء

 1.مساعدة الربيع العربي فيمن الضغط على حكوماتهم لتلعب دورا مهما 

  عدم استمرار االحتجاجات في البلدان الخليجية

 برزت وجهتا نظر لتفسير عدم استمرار االحتجاجات في دول الخليج العربي والمملكـة 

  :األولى أرجعت ذلك لألسباب التالية ، ،العربية السعودية

حيث لم تسجل هذه البلـدان طـوال    ،عدم وجود النفس الثوري في المجتمعات الخليجية  - أ

تاريخها الحديث أي احتجاجات ضد حكامها باستثناء ثورة ظفار العمانية في ستينات القرن 

 .الماضي

يحول  ،ما صنع حياة مترفة ،اقتصادية عالية تمتعت غالبية الشعوب الخليجية بمستويات   - ب

 .دون رغبة في التغيير

عدم تعرض الشعوب الخليجية إلى استبداد واضح من قبل حكامها إن كان في حريـاتهم     - ت

فحكام الخليج تتعامل مع شعوبها بمنطق الراعي األبوي الذي يبحـث عـن    ،أو معتقداتهم

 .رفاهية وأمن شعبه

خليج العربي ليست بمنأى عن تأثير الربيع العربي لمجموعة من الثانية ترى بان بلدان ال

  :األسباب

وتنامي الرغبة لدى شعوب هذه البلدان بمشاركة األمراء  ،ازدياد الوعي السياسي الشعبي  - أ

 .والملوك الحكم
                                                      

  2012كانون الثاني  ،المستقبل العربي ،شبكات التواصل االجتماعي الرقمية ،ئفنظرة في الوظا :مرسي ،مشري 1
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تشجيع المنظمات األجنبية شعوب الخليج على اكتساب حقوقهم السياسية وتطبيق النظـام    - ب

   1.األنظمة الوراثية القديمة الديمقراطي بدال من

أن تحتـوي غضـب   ) قطر واإلمارات العربية ،الكويت(استطاعت دول الخليج العربي 

حيـث أقـدمت علـى     ،الشارع في بلدانها من خالل االستجابة الفورية بتحسين مطالبها الحياتية

وخلـق   ،ميوزيادة اإلنفاق الحكـو  ،والسماح بمساءلة الحكومات ،توسيع نطاق الحريات العامة

كانت االحتجاجات أكثر  ،في سلطنة عمان. وتحقيق منافع أخرى لمواطنيها ،فرص عمل إضافية

سـتجابة لمطالـب   ولكن السلطان قابوس اسـتطاع اإل  ،زخما واتساعا من دول الخليج األخرى

سـتقرار  فرصة عمل جديدة أدت إلى اإل 50000جتماعية وتوفير بتوسيع المنافع اإل ،المحتجين

أعلن الملك عبداهللا بن عبد العزيـز عـن إصـالحات     ،في المملكة العربية السعودية 2.ءوالهدو

 ،بليون دوالر لدعم قطاع الشباب والعاطلين عن العمل 11حيث تعهد للمعارضة بتقديم  ،فورية

البحرين كانت الدولة االسـتثنائية فـي    3.نتخابات البلدية أمام مشاركة المرأةوفتح المشاركة باإل

ما  ،لخليج العربي التي شهدت احتجاجات جماهيرية واسعة ذات مطالب إصالحية سياسيةدول ا

دق ناقوس الخطر في البلدان الخليجية والمملكة العربية السعودية خشية امتداد النفوذ اإليرانـي  

ما حذا بالسعودية بالتدخل عسـكريا إلنهـاء    ،من خالل شيعة البحرين إلى بلدان الخليج العربي

  4.اجات بدون استجابة لمطالب المحتجين بتحقيق اإلصالحات السياسيةحتجاإل

  غربيةمالمملكة األردنية والمملكة ال

تمكنت كل من المملكة األردنية والمملكة المغربية من تحويل الربيع العربي إلى مجـرد  

ت وذلـك باسـتجابتهما لتحـديا    ،فقيرتان بالموارد االقتصادية إنهمااحتجاجات على الرغم من 

منها استقالل القضاء من جهة وبسبب خشية البلدان الخليجية  ،االحتجاجات بإصالحات دستورية

                                                      

 ar.qantara.de ،العربي الربيع رياح ضد محصصنة الخليج دول هل :ناصر اهللا عبد ،العتيبي 1
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تم  ،والمملكة السعودية من سقوط النظامين في األردن والمغرب وانتقال هذه العدوى إلى بلدانهم

فـي خطـوة لمسـاعدتهما عسـكريا      ،العرض عليهما االنضمام إلى مجلس التعاون الخليجـي 

  1. وإسقاط نظامهما من جهة أخرى ،ا إلحباط التحركات الجماهيرية في المملكتينواقتصادي

  دعوة الواليات المتحدة األمريكية األنظمة العربية تبني الديمقراطية وهم كبير

 سيبذلون وحلفائها األمريكية المتحدة الواليات إن" تشومكي ناعوم األمريكي المفكر يقول
 تشومسـكي  يراها اكم واألسباب ،"العربي الوطن في الحقيقية ةالديمقراطي لمنع جهدهم قصارى

 ،وحلفائها األمريكية المتحدة للواليات العربية الشعوب من العظمى الغالبية لدى العداء حالة هي
 ،%"10 يمثل خطرا إيران يرى من أن حين في ،%80 مصر في تبلغ النسبة هذه إن" وأضاف

 الوصول من شعوبها إرادة عن تعبر ديمقراطية أو إسالمية لقوى وحلفائها أمريكا تسمح لن لهذا
يحدد برهان غليون الدافع الحقيقي للتفكير األمريكي الجديد بتبنـي اإلصـالح    2.الحكم سدة إلى

والتغيير في المنطقة العربية بأن األنظمة العربية التي رعتها الواليات المتحدة وسـاهمت غـي   
وإن إفالس هذه الـنظم سياسـيا    ،مصداقيتها أمام شعوبهاتعزيز سيطرتها قد اهترأـت وفقدت 

بعد ما تبين  ،وعسكريا وأمنيا يزيد من مخاطر استالم اإلسالميين للسلطة في أكثر من بلد عربي
ما يشـكل   ،قدرة الحركات اإلسالمية على االستقطاب الواسع للجماهير الناقمة من فساد األنظمة

لـم يكـن لـدى     ،ألمريكية الحيوية في المنطقة العربيـة خطرا على مصالح الواليات المتحدة ا
الواليات المتحدة األمريكية خيار سوى مراجعة خياراتها بالمنطقة العربية في مواجهـة خطـر   

فقررت الدخول إلى ساحة المعركة بنفسها بعد ما  ،سيطرة الحركات اإلسالمية على مقاليد الحكم
بمعنى قدوم الواليات المتحدة األمريكية تحت شعار  ،هافقدت الثقة باألنظمة التي كانت تعتمد علي

الديمقراطية والتغيير ما هو إال وهم ولكنها جاءت لمنع انهيار األوضاع السياسية التي رعتهـا  
وقطع الطريق أمام وصول قوى إسالمية أو ديمقراطية إلى السلطة تهـدد وجودهـا    ،حتى اآلن

  3.التاريخي فيها
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وبامـا  أ إدارة أن" ادهحيفة وول ستريت جورنال خبرا مفنشرت ص ،2011 آذار 6 في

جوهرها الحفاظ على حلفائها العرب المسـتعدين   ،"األوسطللشرق  ستراتيجيةاتعمل على وضع 

تحقيـق مطالـب   ربـط   علـى  األمريكية ستراتيجيةاالوتعتمد  ،في السلطة إصالحات إلجراء

 األنظمـة ييرات في النظام بدال من تغيير تغ إلىالحاليين للوصول  لحكامالمحتجين بالحوار مع ا

 األردنوهذا ما حدث في االحتجاجات في كـل مـن    ،بشكل فوري كما حدث في مصر وتونس

بعكس الشعار الذي ، "الشعب يريد تغيير النظام"ن شعارات ووالمغرب وعمان حيث رفع المحتج

ماليـين الـدوالرات    إنفاقومن خالل  ".النظام إسقاطالشعب يريد "تم رفعه في مصر وتونس 

وهناك تصريح لسـفيرة الواليـات    ،الحكومية لدعم الديمقراطية رعلى المنظمات غي األمريكية

 هيئـات محليـة تـدعم    مليون دوالر لدعم 40 إنفاقانه تم " في مصر تقول األمريكيةالمتحدة 

  1.رشهو ةالديمقراطية في مصر خالل ثالث

  يةالعرب ربيعفي بلدان الالمشاهد المتوقعة 

وذلـك   ،مصر وتـونس نموذجـا   :ثالث نماذج إلىنقسم الثورات العربية  أن نستطيع

 ،نتخابـات عن طريق اإل اإلسالميين للحكمبالثورة السلمية ووصول  أنظمتها إسقاطلنجاحها في 

سوريا في  ،لنظاما استدعاء التدخل الخارجي إلسقاطحيث في ليبيا تم  ،أخر وسوريا وليبيا نموذج

التي تطالب بالتدخل العسكري إلسـقاط   مسلحةالة والمعارض النظام بين مستمرا دامالص زاليال 

نائبه بناءا  إلىالذي تم فيه انتقال لصالحيات الرئيس  اليمني الثالث هو النموذج والنموذج ،النظام

  .على المبادرة الخليجية

  :نلخصها كما يلي ،المشاهد المتوقعة لمستقبل الثورات العربية

  اإليرانيالنموذج  :األول لمتوقعالمشهد ا

 ،على الحكـم  اإلسالميينحيث يسيطر  ،اإليرانييتم بناء الدولة على غرار النموذج  أن

فتـرة   أثناءويجري تغييرات في جميع مفاصل الدولة  ،عن طريق االنتخابات أنفسهمويفرضوا 
                                                      

1  THE ARAB SPRING -   CMEC.org.uk | Conservative Middle East ...                                          
cmec.org.uk/wp-content/.../CMEC-Arab-Spring.pdf 
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لمـا يتناسـب   بحيث يشكلوا السلطة الفعلية بشكل دائم مـن خـالل تغييـر الدسـتور      ،حكمهم

في عام  إيرانكما حدث في  اكمالحزب الح إالانتخابات قادمة ال تخرج  أيوتكون  ،وأيدلوجيتهم

ما قاله زعـيم   اإلخوان المسلمين كتب عن جماعة يوهو صحفجونسون  أيانفقد ذكر  ،1979

 ،طءبـب في مصر لكنه سيفعل ذلك  اإلسالميةال يزال يريد تطبيق الشريعة "  اإلسالميةالجماعة 

الكاتـب   وقـال  1.إيرانكما حدث في " وبناء الدعم من القاعدة الشعبية بدال من فرضه من فوق

التوقيـت فـي    أن" والصحفي عبداهللا السناري في برنامج الحدث المصري على شاشة العربية 

 2"خونة الدولـة في ظل السعي أل يأتي ألنه ،طرح قانون التظاهر الجديد يتفق مع المتخوفين منه

الجنراالت الكبار فـي   إقالةنفس السياق فسر محللين قرار الرئيس المصري محمد مرسي  وفي

 وفـي  3.خونة المفاصل الرئيسية للدولـة الجيش بمثابة تكريس السلطات بيد الرئيس والسعي أل

المسـلمين   اإلخوانالذراع السياسي لجماعة  ،رئيس حزب الحرية العدالة بأعمالتصريح للقائم 

عن نية الحزب على خوض االنتخابات القادمة بقائمة مستقلة على جميع مقاعـد   عصام العريان

سعي للسيطرة على كـل   بأنه ،األخرى األحزابمن المحللين وقيادات الكثير ما فسره  ،البرلمان

 ،عن الرئيس مرسي صادرمحافظين بناءا على قرار  10تعيين  وأثار 4.مفاصل الدولة المصرية

 هالسـعي  المسـلمين  اإلخـوان المسلمين اتهامات كثيرة لجماعة  اإلخوانت من قيادا 6من بينهم 

  5.الدولة ومفاصلها الرئيسية أجهزةللسيطرة على 

  التجربة االندونيسية: الثاني المشهد المتوقع

ويتم  ،ومنظمات المجتمع المدني ةالسياسي األحزابدولة ديمقراطية تشارك فيها  تأسيس

 ؤفيها المواطنة الكاملة المبنية على المساواة وتكـاف  قوتتحق ،لسلميةبالطرق ا فيها لطةتبادل الس

علـى غـرار التجربـة     ،)التنفيذية والقضائية ،التشريعية(واستقاللية السلطات الثالث  ،الفرص

                                                      
1 Three possible scenario for Egypts future 

www.Washingtonpost  > Print Edition > A Section  04 /02 /2011  
  17/9/2012 لإلعالم أمد  2

3 web/newspapers/2012/758871.htm /www.elaf.com 
4   www.elwadyews.com  
5 www.elsaba7.com 
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عـن   ياالسـتبداد عاما من الحكم  32تنهي حكم سوهارتو بعد  أن استطاعتالذي  ،االندونيسية

ولعب الجيش  ،ت اندونيسيا بعد مسيرة طويلة نحو الديمقراطيةلنتقا ،طريق االحتجاجات السلمية

الـدول   أهم وتعد اندونيسيا اليوم من ،نهياراإل أودورا هاما في الحفاظ على الدولة من الفوضى 

   1.سياآالصناعية الناشئة في 

النظـام باالحتجاجـات    إسـقاط حيث تم  ،حد بعيد على تونس إلىهذا السيناريو  ينطبق

السياسية اتفقت  األحزاب أن إلى إضافة ،ومؤسساتهاوتدخل الجيش للحفاظ على الدولة  ،ةالسلمي

 ىالسيطرة علب األحزابمن  أليالمجلس التشريعي االنتقالي بحيث ال يسمح  لتأسيسعلى مبادئ 

األحـزاب  ئتالف من إ وشكلت على أساسه ،السياسية األحزاب بهوهذا ما التزمت  ،فيه األكثرية

  .لتشكيل الحكومة واالتفاق على توزيع الرئاسات الثالث بينها باإلنتخاباتالفائزة 

  رومانيا نموذج :الثالث المشهد المتوقع

ثر انهيـار االتحـاد السـوفييتي    إعلى  ،ثر االحتجاجات في رومانياإهذا النموذج  ظهر

فسـاد مـن   سـتبداد وال حيث استطاعت مجاميع الشباب الثائرة على اإل ،وتفكك الكتلة الشيوعية

ولكن اسـتطاع   ،والسيطرة على الحكم ،1989روماني تشاوشسكو في العام الرئيس الب اإلطاحة

على منجـزات   واإللتفاف ،والعسكرية األمنية األجهزةحزب تشاوشسكو من التحالف مع قيادات 

وحصل مرشحهم وهو صديق  ،1990واسترجاع السلطة عن طريق االنتخابات في عام  الشباب

  2.األصواتمن % 85مخلوع بالرئيس ال

 وإسـناد على ثورة الشـباب   االلتفافحيث تم  ،النموذج قريب مما حدث في اليمن هذا

  .ثر المبادرة الخليجيةإنائب الرئيس المخلوع على  إلىالسلطة 

   

                                                      

1 Three possible scenario for Egypt‘s future, www.Washingtonpost  > Print Edition > A Section 
04 /02 /2011  

2 Three possible scenario for Egypts future 
www.washingtonpost  > Print Edition > A Section 
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  التركي نموذجال: المشهد المتوقع الرابع

ن طيـب رجـب   النموذج التركي مع صعود حزب العدالة والتنمية بزعامة كال م برز

والنموذج مبني  ،المتشدد ربكانأوهو حزب انشق عن حزب نجم الدين  ،غول وعبدهللاردوكان أ

بحيث يتجنب هذا النموذج  ،والديمقراطية اإلسالمهو التزاوج بين و ،األول :ثالثة مرتكزاتعلى 

المتطـرف الـذي يـرفض     اإلسـالم ويتجنـب   ،ين عن السياسة والمجتمعدالعلمانية بفصل ال

التـي   واألمنيةالمؤسسة العسكرية  بينالتعايش الذكي  ،المرتكز الثاني ،يمقراطية بشكل كاملالد

تكلفت تاريخيا بحماية علمانية الدولة منذ  تيوال ،)الدولة العميقة( تمثل السلطة الفعلية في تركيا 

عن  الجمهورية التركية وبين السلطة المدنية التي وصلت للحكم أتاتوركمصطف كمال  تأسيس

الكبيرة التي تحققت لتركيا علـى   النجازاتيتمثل في ا ،الثالث المرتكز ،طريق صندوق االقتراع

وازدهـار   ،والتبادل السـلمي للحكـم   سياسيةالتعددية والديمقراطية الفي تجسيد  ستمرارإلثر اإ

 مصـر مـن   في كـل  الثورتان 1.المفتوح واالقتصادعلى سياسة السوق الحر  يمبنال قتصاداال

  :لألسباب التاليةا النموذج ذتبني ه إلىقرب أونس وت

زين العابدين  الرئيسين كل من بإرغام البلدينمن  في كل واألمنيةالمؤسسة العسكرية دور  :أوال

  ,على انجازات الثـورة ا بالحفاظ هوتعهد ،بن علي ومحمد حسني مبارك على التنحي عن الحكم

  .الحكم إلىالتي ستصل  حزاباألمن  أيالسلطة من  باحتكار وعدم السماح

 اعتـراف  لـديمقراطي عن طريق النظام ا اإلسالميين في كال البلدين للحكم وصوليعتبر : ثانيا

ويعترفون بدور المؤسسة  ،والتعددية الحزبية وتداول السلطة بالطرق السلمية يالديمقراطبالنظام 

  .الثورة أهدافالعسكرية في تحقيق 

وكال الحزبين حركة النهضـة فـي تـونس     ،ربي عن هذا النموذجوالغ األمريكيالرضا : ثالثا

مصر يتبنيان سياسة بناء  المسلمين في اإلخوانلجماعة  الذراع السياسي ،وحزب الحرية والعدالة

  .والغرب األمريكيةمع الواليات المتحدة  استراتيجيهعالقات 
                                                      

ــر 1 ــد مص ــارك بع ــة: مب ــع محاول ــر دف ــى مص ــالم إل ــى إس ــراز عل ــي الط ــاالت - الترك  ... مق

www.alukah.net/Web/khedr/0/32172 /  
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تجعلهم في مواجهة  ،الحكم إلى بهم أتتعلى الديمقراطية التي  اإلسالميينانقالب محاولة : رابعا

من  المجتمع المدني التي شاركت بالثورة ومنظمات األحزابومع  ،مباشرة مع العسكر من جهة

  .أخرىجهة 

مساعدة المجتمع الدولي وخاصـة   إلىوبحاجة  ،اقتصادية مدمرة أوضاعان اورثت البلد: خامسا

ثال لمطالب المانحين المتمثلـة بتبنـي   تيم أنوعليهم  ،والغرب لهما األمريكيةالواليات المتحدة 

  .على االتفاقيات الدولية والمحافظة ،الديمقراطية كنظام حكم

 وصالذان لال ،وحركة النهضة في تونس ،كال الحزبين حزب الحرية والعدالة في مصر: سادسا

المسـلمين المعروفـة    اإلخـوان نفس مدرسة  إلى نينتميا ،للحكم عن طريقة صندوق االقتراع

  .تها في معالجة القضايا السياسيةغماتيببرا

  المشاهد المتوقعة لألحداث في سورية

  التدخل العسكري ،المشهد المتوقع األول

يعتمد سيناريو التدخل العسكري في سوريا على غرار ما جرى في ليبيا برفع الغطـاء  

س األمن يمنح يليه إصدار قرار من مجل ،السياسي عن النظام السوري بقرار من الجامعة العربية

وبمسميات متعددة كالتـدخل   ،تفويضا بالتدخل العسكري في سورية تحت ذريعة حماية المدنيين

لم  ،رفع الغطاء السياسي عن النظام السوري من قبل الجامعة العربية رغم انه تم ،اإلنساني مثال

غطـاء  يستطيع مروجي التدخل الخارجي من إصدار قرار أممي من مجلس األمن يؤمن لهـم ال 

بسبب استعمال كال من الصين وروسيا مجتمعتـين حقهمـا بـنقض     ،القانوني للتدخل العسكري

  .القرار ثالث مرات متتالية منذ اندالع األحداث في سوريا

ما يدعم في هذا السيناريو تصريحات هيلري كلنتون وزيرة الخارجية األمريكيـة فـي   

ا خارج قـرارات منظمـة مجلـس األمـن     بأن بالدها يمكن التدخل العسكري في سوري ،تركيا
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ووصف هنري كيسنجر مستشار األمن القومي ووزير الخارجية في عهـد ريتشـارد    1.الدولي

سون بحديث صحفي لصحيفة ديلي سكيب اليومية المحلية في نيويورك األحداث في الشـرق  نيك

جهة والواليات  بأنها تمهيدا لنشوب حرب عالمية ثالثة بين كال من روسيا والصين من ،األوسط

ستكون أكثـر قسـوة مـن     ةوأكد بأن الحرب الكونية القادم ،المتحدة األمريكية من جهة أخرى

 ،وأن نتيجة المعركة لن تقبل إال منتصرا وحيدا فقط ،سابقاتها األولى والثانية من القرن الماضي

التي تعافت من وروسيا  ،حيث اعتبر أن الصين التي ضاعفت من قدراتها االقتصادية والعسكرية

على  إرث االتحاد السوفييتي المنحل هما العقبة الرئيسية أمام سيطرة الواليات المتحدة األمريكية

إن الدوائر السياسية واإلستراتيجية األمريكية طلبت من العسكريين إحـتالل سـبع   " العالم وقال 

مؤكدا إن مـن   ،ردول شرق أوسطية من أجل استغالل مواردها الطبيعية خصوصا النفط والغا

ما يمنع 2".ومن يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب ،يسيطر على النفط يسيطر على الدول

  : هذا السيناريو من الحدوث

 .إضافة المتالكه قدرات عسكرية هائلة ،تماسك النظام السوري سياسيا وعسكريا -1

ر بروسـيا  يرفض التدخل الخارجي في سوريا ويتمثل هـذا المحـو   ،موقف أممي متماسك -2

 .والصين ومجموعة دول البركس

ويتمثل فـي   ،ويمتلك قدرات عسكرية هائلة ،موقف محور المقاومة الذي يتبنى دعم النظام -3

في  حيث تم التلويح بحرب إقليمية تغير الشرق األوسط ،كال من إيران وحزب اهللا في لبنان

   3.حال تدخلت أمريكا عسكريا في سوريا

ويعتمـد   ،في سوريا الجارية فويتمثل هذا المشهد بإبقاء حالة االستنزا ،المشهد المتوقع الثاني

  :على

                                                      

  khabarjo.net/mohfadat/26991.htmlغزو عسكري وشيك لسوريا عبد الباري عطوان 1
  newsmc.net )أمريكا تستعد لحرب عالمية ثالثة: هنري كيسنجر 2
  …/albadee.netاألزمة السورية والسيناريوهات المحتملة أمين حطيط،     3
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وإنهاك قدراته العسكرية واإلقتصـادية   ،تشديد الحصار االقتصادي والعسكري على النظام -1

 .مما يؤدي إلى عجزه عن السيطرة األمنية والعسكرية على الدولة

وما يترتب على ذلـك   ،لسورياالعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب ا -2

من إبدال لممثليات النظام الدبلوماسية في الدول التي تعترف بالمجلس بممثلين من المجلـس  

  1.الوطني

من روسيا والواليات المتحدة األمريكية إلى تسوية  ويتمثل في ذهاب كل ،المشهد المتوقع الثالث

  :وما يدعم هذا المشهد ،الملف السوري

المحور المؤيد لبقاء النظام والمحور األخر الداعي إلسقاط النظـام   ،ورينامتالك كال المح -1

ال يسـتطيع احـد مـنهم أن     ،ونشوب أي حرب بينهما ستكون مكلفـة  ،أسلحة دمار شامل

 .يتحملها

من إيران  بالمنطقة تقع تحت مرمى صواريخ كلتدرك الواليات المتحدة إن جميع قواعدها   -2

 .وسوريا وحزب اهللا

فقد اعتبر احد خبراء البنتاغون إن الصـين   ،مريكية من قدرات الصين العسكريةالخشية األ -3

إضافة إلى أن حجم األسطول البحري الصيني ال يزال  ،تمتلك اكبر احتياطي نقدي في العالم

وانتقال الصين من صناعة البضاعة الرخيصـة إلـى صـناعة البضـاعة      ،لم يكشف عنه

 2.الراقية

الباحث هو الذهاب إلى تسوية شاملة بـين الواليـات المتحـدة    برأي  األرجحالسيناريو 

مختلف بل ستشمل التسوية جميع الملفات ال ،ليس على الملف السوري لوحده ،وروسيا األمريكية

  :التالية لألسبابوذلك  ،عليها بين كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا

                                                      

  . مرجع سابق ،والسيناريوهات المحتملة أمين حطيط األزمة السورية 1
  www.lebanon.ms/vb/showthread.php?t=17104نيس النقاش، خطة تدمير إسرائيل جاهزة، ا 2
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سوريا من حسم الصراع بينهما لصالح عدم قدرة كل من النظام والمعارضة المسلحة في -1

  .أي منهما

بل ربما تمتد إلى حرب عالمية  ،إقليميةسيؤدي إلى حرب  ألنهاستبعاد التدخل العسكري -2

  .وروسيا التورط فيها األمريكيةال ترغب الواليات المتحدة  مدمرة

لتحسـين شـروط    إالوما التصعيد السياسي والعسكري لفريقي الصراع فـي سـوريا   

والتسوية في سـوريا بـرأي الباحـث تعـد      .وروسيا األمريكيةتفاوض بين الواليات المتحدة ال

وإضـعاف مكانـة    ،انتصارا لمحور الممانعة في المنطقة العربية وللقوى الدولية الداعمـة لـه  

  :ما يؤسس إلى ،الواليات المتحدة األمريكية والغرب في المنطقة العربية

غربي اإلسرائيلي بتقسيم المنطقة العربية إلى دويـالت ذات  إفشال المشروع األمريكي ال -أ

  .بعد اثني أو طائفي

والتي ذكـره   تشكيل حلف قوي ومتجانس يشمل كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان -ب

  .الثاني بالهالل الشيعي ملك األردن عبدا هللا

  .لمإعادة ترتيب جدول األعمال العالمي على أساس تعدد القطبيان في العا   - ت

   



137 

  

  

  

  الفصل الخامس

  المواقف الدولية من الربيع العربي



138 

  الفصل الخامس

  المواقف الدولية من الربيع العربي

 في الثورات من واإلقليمية الدولية بالمواقف وصفه يمكن ما على الفصل هذا يتركز

 المواقف: رئيسية عناوين خالل من ذلك ويفحص ،إسرائيل على وانعكاسها العربية البلدان

استفادة  ،اإلسرائيلي والموقف اإلقليمية والمواقف الروسية والمواقف ،واألوروبية األمريكية

  .والعواقب االستراتيجية عليها ،إسرائيل من الثورات العربية

ألن سقوط األنظمة  ،مثلت الثورات العربية صدمة للواليات المتحدة األمريكية والغرب

السبل الستمرايتها يشكل تهديدا لسيطرتها وهيمنتها على  االستبدادية التي رعتها ودعمتها بكل

يقول ناعوم تشومسكي في كلمة افتتاح المؤتمر الدولي للغويات واألدبيات في . المنطقة العربية

الثورات العربية مثلت صدمة تاريخية لواشنطن وعواصم الغرب "الجامعة اإلسالمية بغزة 

ت التي تظهر رفضا للسياسات الغربية واألمريكية في ظل االستطالعا"وأضاف  ،"االستعمارية

في المنطقة العربية فإن نهوض هذه الثورات يشكل ضغطا على األنظمة الموالية للغرب وعلى 

  .1"الغرب نفسه للحصول على الديمقراطية والحريات العامة

 فبرز ،واضح بتناقض العربية الثورات من واألوروبية األمريكية المواقف اتسمت

 للواليات تبعية بعالقات ترتبط والتي ،االعتدال دول من تصنف التي العربية الدول من قفالمو

 في الموقف فظهر ،والسلبية بالحياد والبحرين وتونس مصر مثل والغرب األمريكية المتحدة

 المنطقة في مشاريعها األمريكية المتحدة للواليات تسوق كانت التي الحالية لألنظمة داعما البداية

 وتدرج ،واالقتصادية والعسكرية السياسية الناحية من لها استراتيجيا حليفا تشكل وكانت ،لعربيةا

. الشعبية االحتجاجات إنهاء على األنظمة هذه قدرة عدم تبين ما بعد الثورات تأييد في ذلك بعد

 بسياساتها ةمستقل والغرب المتحدة الواليات تعتبرها التي الدول من بالتشدد اتسم الثاني والموقف

 البداية منذ حاسما الموقف فكان ،وليبيا سوريا مثل واألوروبي األمريكي القرار عن الخارجية

                                                      

  www.moheet.comالثورات العربية جاءت صدمة للقوى الغربية وأمريكا،  1
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 تحديد" بأن إسرائيل في بقاسال األمريكي سفيرال إنديك مارتين يعترف 1.األنظمة هذه بإسقاط

 إسرائيل أمن :هم ثنينإ عاملين على بناء تم العربي الربيع أحداث من المتحدة الواليات سلوك

 لضمان للنفط المصدرة البلدان في واالستقرار األمن ضمان يتطلبان نالعامال وهذان ،والنفط

 الجيش المتحدة الواليات فدعمت ،مصر هي االستراتيجية لهذه والمفتاح ،أسواقها إلى الوصول

 ميدان في المتظاهرين وشجعت ،المتظاهرين على النار إطالق بعدم تحذيره مع المصري

 بها ينادي التي القيم نفس هي والديمقراطية والمساواة بالحرية المطالبة شعاراتهم ألن التحرير

 مساس يشكل ال ألنه ،المسلحين ودعم بقوة النظام إسقاط الموقف كان ليبيا في أما. أوباما

 وفي. إسرائيل مع االحتكاك عن بعيدة ليبيا حيث ،والغرب المتحدة للواليات كبيرة بمصالح

  2.إليران األساسي الداعم يشكل الذي النظام إسقاط ورياس

  الموقف األمريكي واألوروبي من الربيع العربي

 ،اتسم الموقف األمريكي في بداية األحداث في تونس وتفاعالتها بالصمت ،في تونس

ثم انتقل الموقف  ،ومع استمرار األحداث دعت أمريكا إلى ضبط األمن وحماية المتظاهرين

 ،ي إلى االحتجاج على الطريقة التي يتعامل فيها أمن الرئيس التونسي مع المحتجيناألمريك

قلق "حيث أكد المتحدث باسم الخارجية األمريكية مارن تونر  ،وطالب باحترام الحريات الفردية

الواليات المتحدة األمريكية حيال المعلومات التي تفيد باستخدام مفرط للقوة من طرف الحكومة 

 ،انتقل الموقف إلى مدح الثورة والثناء عليها ،النظام ومغادرة ابن علي بعد سقوط3".ةالتونسي

وأشاد الرئيس األمريكي باراك أوباما في اليوم التالي لسقوط ابن علي بشجاعة وكرامة الشعب 

إن كل أمة تهب الحياة لمبدأ الديمقراطية بطريقتها الخاصة استنادا إلى تقاليد "التونسي قائال 

                                                      

  midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News&file...sid بيةاألورو والمواقف العربية الثورات  1
2 באזור ליציבות בתמורה ת"במזה לאוטוקרטים התחברה ב"ארה :אינדיק   

megafon-news.co.il/asys/archives/13315 
، المركز العربي لألبحاث ودراسة مجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتهاالثورة التونسية ال: بشارة، عزمي 3

  326 ص ،2012، 1السياسات، بيروت، ط
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عن ثقته في أن مستقبل تونس سيكون أكثر إشراقا في حال أقالته أصوات "وعبر  ،"وبهاشع

  1".الشعب التونسي

وفضلت معظم الدول  ،أما الموقف األوروبي من الثورة التونسية فقد اتسم باإلرباك

وشذ الموقف الفرنسي الذي عبر عن دعمه ، األوروبية االنتظار لمعرفة إلى أين تؤول األمور

إلى دعوة النظام  2010/كانون الثاني/10وتطور الموقف في . ام التونسي في بداية األحداثللنظ

على لسان كوسيا نشيك الناطقة الرسمية باسم كاثرين اشتون وزيرة الشؤون الخارجية لالتحاد 

وندعو  ،وإلى احترام الحريات األساسية ،ندعو إلى ضبط النفس في استخدام القوة"األوروبي 

الخصوص إلى اإلفراج الفوري عن المدونين والصحفيين والمحامين وغيرهم من  على وجه

وتطور الموقف بعد فترة من الصمت في  2".المعتقلين الذين يتظاهرون سلميا في تونس

نود أن "وأعربت أشتون عن دعمها للشعب التونسي قائلة  ،كانون الثاني بدعوة النظام للهدوء/16

وعن اعترافنا بتطلعاته الديمقراطية التي يجب أن يحققها  ،نسينعرب عن دعمنا للشعب التو

كانون الثاني قرر االتحاد األوروبي تجميد أصول بن علي المالية /31وفي  3".بالطرق السلمية

إلى أن وصل الموقف األوروبي إلى إعرابه عن تأييده للشعب التونسي وتأييده  ،ومعاونيه

  4.للتحوالت الديمقراطية في تونس

 بداية منذ وااللتباس بالغموض المصرية الثورة تجاه األمريكي الموقف اتسم ،مصر في

 موقفها وبين العامة والحريات الديمقراطية قيم من إليه تدعو ما بين التناقض بسبب األحداث

 ففي5.سياسي موقف بلورة دون والحذر التام الحياد األمريكية اإلدارة فالتزمت ،للنظام الداعم

 الحكومة إن لألوضاع األمريكية اإلدارة تقييم إطار في الخارجية وزيرة قالت ،حداثاأل بداية

 الشعب ولمصالح المشروعة لالحتجاجات لالستجابة طرق عن وتبحث مستقرة" المصرية

                                                      

  329مرجع سابق، ص الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها،: بشارة، عزمي 1
  334المرجع السابق، ص 2
 المرجع السابق 3
  334صالمرجع السابق،  4
ــالء 5 ــالم عـــ ــورة ،ســـ ــاير ثـــ ــاك ينـــ ــف وارتبـــ ــرام،،األمريكي الموقـــ  األهـــ

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=611583&eid 
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 المتحدة الواليات إن سكوبي مارغريت القاهرة في األمريكية السفيرة وقالت ،"المصري

 سياسية فرص خلق أجل من أخرى أماكن وفي مصر في الحاإلص رؤية في ترغب" األمريكية

 نائب بايدن جوزيف ووصف ،"المصري الشعب تطلعات مع تتناسب أكبر واقتصادية واجتماعية

 لن" وأضاف ،"األوسط الشرق في السالم جهود في حليف" بأنه مبارك الرئيس األمريكي الرئيس

  1".ديكتاتور إنه على عليه أشير

 ،مريكي بعد إصرار المحتجين في ميدان التحرير على إسقاط النظامانتقل الموقف األ
وركزت على مطالبة مبارك بعدم  ،للمطالبة بضبط النفس والقسوة المفرطة من قبل أجهزة النظام

. إلى الطلب مباشرة من مبارك باالنتقال اآلمن للسلطة ،استخدام العنف ضد المتظاهرين
قل يجب تنحية مبارك حتى يتمكن نائبه عمر سليمان من على األ"وصرحت هيلري كلنتون قائلة 

بدءا من التغييرات الدستورية  ،الدخول في محادثات مع قيادة االحتجاجات بشأن كل شيء
  2".وصوال إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة

 ضد المصري النظام أجهزة قبل من العنف لاستعما رفضه عن األوروبي الموقف عبر
 في رامبوي فان هيرمان األوروبي مجلسال رئيس دعا. التحرير ميدان في يينالسلم المتظاهرين

 وطالب ،حوار إجراء صعوبة من يزيد الذي العنف إنهاء" إلى 30/1/2011 في صدر بيان
 سراح وإطالق الدماء إراقة وقف إلى أدعو انأ"  وأضاف ،"السياسيين المعتقلين سراح بإطالق
 ،سياسية شخصيات ومنهم سياسية ألسباب الجبرية اإلقامة معليه فرضت ومن المحتجزين جميع
 أسلوب بانتهاج استمرت إذا لمصر مساعداتها بتقليص ألمانيا هددت". اإلصالح عملية وبدء

  3.السلميين المتظاهرين ضد العنف

 شهر من أقل في كبيرة بسرعة ليبيا في األحداث تجاه األمريكي الموقف تطور ،ليبيا في

 وانتقل 4،السلميين المحتجين ضد العنف الستخدامه الليبي للنظام االستنكار توجيه في بدأ. واحد
                                                      

  www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=19166 مصر احداث من األمريكي الموقف تطورات 1
ــورة   2 ــن ثـ ــي مـ ــدولي والعربـ ــاير/ 25الموقـــف الـ ــاني ينـ ــانون الثـ ــي م 2011/كـ ــرفـ  صـ

www.africaalyom.com/web/Articals/214-19/artical.htm  
 30/1/2011 نت الجزيرة 3
 20/2/2011الجزيرة نت، 4
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 حلف في حلفائها مع تدرس المتحدة الواليات وإن ،الشرعيه فاقد بأنه القذافي معمر وصف إلى

. ليبيا فوق جوي حظر فرض على العربية الجامعة موافقة بعد العسكري التدخل األطلسي شمال

 عسكرية غارات وبريطانيا وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات من كل شنت 2011/آذار/19 في

  1.الليبي للنظام تابعة مواقع على

 االتحاد دول جميع استنكرت حيث ،سريعا ليبيا في األحداث من األوروبي الموقف جاء

 االتحاد وزراء أصدر. السلميين المحتجين على النظام قبل من المبذول العنف األوروبي

 في المتظاهرين ضد المتواصل القمع يدين" االتحاد إن فيه قالوا 19/2/2011 في بيانا األوروبي

 ضبط ممارسة إلى األطراف جميع يدعو كما" وأضاف" المدنيين ضد العنف ويستنكر ،ليبيا

 من تلبى أن يجب اإلصالحات تطبيق في للشعب المشروعة والمطالب التطلعات وإن ،النفس

 للبالد بناء مستقبل تحقيق بهدف الليبيون يقوده ووطني وجدي وشامل توحمف حوار خالل

 نيكوال الفرنسي الرئيس دعا كما. القذافي رحيل إلى مبكرا األوروبي االتحاد دعا 2".والشعب

 التنحي إلى الليبي الرئيس 25/2/2011 في التركي الرئيس مع مشترك مؤتمر خالل ساركوزي

 السالح بيع حظر في تمثلت ليبيا على عقوبات فرض تم". يرحل أن القذافي السيد على" قائال

  3.المسئولين بعض أموال وتجميد السفر وحظر

 من كل باستثناء ليبيا في العسكري التدخل من األوروبي االتحاد دول معظم تردد

 ةحكوم بتنصيب يتعلق ال األمر إن" جوبيه آالن الفرنسي الخارجية وزير وقال ،وفرنسا بريطانيا

 قصف تم لو تخيلوا ،مذبحة وقوع حالة في السكان حماية أساليب بامتالك يتعلق األمر ،ليبيا في

  4".مثال بنغازي

 اإلشادة من اليمن في األحداث بداية في األمريكي الموقف تطور ،اليمن في

 ،النفس بضبط اليمنية األمن أجهزة من والطلب ،صالح عبداهللا الرئيس أعلنها التي باإلصالحات
                                                      

  wikipedia.org/wiki.وبكيبيديا  2011ثورة ليبيا سنة  1
  20/2/2011 نت الجزيرة 2
  25/2/2011 ،نت الجزيرة 3
 المرجع السابق 4
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 في األمريكية الرئاسة عن صادر بيان أظهر. المتظاهرين ضد العنف استخدام عن واالمتناع
 يتخذ وهو بوعوده اإليفاء منه وبطلب صالح أعلنها التي باإلصالحات باإلشادة" 2011/شباط/2

 ورفض ،شعبه لتطلعات لالستجابة اليمني الرئيس دعوة إلى وانتقل1".الملموسة اإلجراءات
 باسم المتحدث كراولي فيليب وقال. األحداث وراء األمريكية المتحدة الواليات بوقوف اتهاماته

 مؤامرات نتاج ليست اليمن في االحتجاجات" التويتر عبر له رسالة في األمريكية الخارجية
 انتقال على الحث بدأ ثم2".أفضل استجابة يستحق وشعبه ،ذلك يعرف اليمني الرئيس ،خارجية
 المتحدة الواليات إن" األمريكية الدفاع لوزارة الصحفي السكرتير مدربل جيف قال إذ السلطة
  3".يمكن ما بأسرع اليمن في المفاوضات خالل من السلطة انتقال على تحث

 إلى الداعية الخليجي االتحاد مجلس لمبادرة ودعمه تأييده عن األوروبي الموقف عبر
 لصالح السلطة عن صالح عبداهللا الرئيس فيها يتنحى ةانتقالي فترة خالل من ،اليمنية األزمة إنهاء

 كثيرة محاوالت أشتون كاثرين األوروبي االتحاد ممثلة وبذلت ،منتخبة جديدة يمنية حكومة
  4.الخليجية المبادرة بقبول صالح إلقناع

 اعتبار من سوريا في األوضاع بشان والغرب المتحدة الواليات موقف نبع ،سوريا في

 القضايا تصفية مشاريع ورفضه ،إسرائيل مع السالم تحقيق أمام عقبة يشكل رياسو في النظام
 الخاصة المتحدة األمم قرارات إلى استنادا وعادل دائم بحل السوري النظام ومطالبة ،القومية

 صاحبة واألوروبي األمريكي التصنيف حسب سوريا واعتبار ،اإلسرائيلي العربي بالصراع
 ،العربية المنطقة في واألمريكية الصهيونية للمشاريع الممانعة محور تزعم في األبرز الدور

 إيران مع وتحالفها ،والعراق ولبنان فلسطين من كل في العربية للمقاومات واحتضانها ودعمها
 أمن وعلى الخليج في النفطية األمريكية المتحدة الواليات لمصالح حقيقيا تهديدا تشكل التي

  5.إسرائيل

                                                      

  3/2/2011،العربية سي بي بي ،اليمني الرئيس بإصالحات يشيد أوباما 1
 5/4/2011 نت الجزيرة ،السلطة بتسليم البدء صالح تدعو واشنطن 2
 marebpress.net/articles.php?id=9959 ،اليمن تجاه الدولي الموقف تحوالت 3
  wikipedia.org/wiki ،الحرة الموسوعة وبكبيديا اليمنية الشباب ثورة على الدولية الفعل ردود 4
  . مرجع سابق، األوروبية والمواقف العربية ثوراتال  5
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حيث  ،األمريكي من األحداث في سورية شديد اللهجة منذ بداية األحداثفكان الموقف 

على الرئيس "ئال اقفي سوريا  األحداثعلى  له خطاب في األمريكي باراك أوبامالرئيس علق ا

 أماموامتدح الشعب السوري بتحليه بالشجاعة  ،"يتنحى أويقود التحول في بلده  أن األسدبشار 

تطور الموقف األمريكي مع استمرار االحتجاجات  1.عليه النظام يمارسها التيحملة القمع 

السلمية وقمع النظام السوري للمتظاهرين بفرض عقوبات قاسية بحق الرئيس بشار األسد وستة 

خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة "واعتبرتها اإلدارة األمريكية بأنها  ،مسئولين آخرين

  2".ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا ،السورية لوقف العنف يحق المدنين

بفرض عقوبات  ت المفوضيةطالب ،في بروكسل األوروبيةبيان صدر عن المفوضية  في

العنف ضد المحتجين  ماستخدا إلنهاءوممارسة ضغوط كبيرة على النظام السوري  ،ورياضد س

سياسة  أوروباانتهجت  .سياسية واجتماعية واقتصادية بإصالحاتالسوريين الذين يطالبون 

حيث قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تعقيبا  ،التدرج في فرض العقوبات على سوريا

 هباالتجاتعتبر خطوة األسد بشار  إضافة إن"قائمة العقوبات  إلىالرئيس السوري  إضافةعلى 

كان مقصودا  اسابق من العقوبات األسد ءاستثنا إن" األوروبي االتحادوقال مسئول في ". الصحيح

   3".جل التدرج في العقوباتأمن 

  من الربيع العربي والصيني الروسي الموقف

 ودعت ،تونس في األحداث من قلقهما عن والصيني الروسي الموقف عبر ،تونس في

 في األوضاع عودت إلى لوكاشيفيتش ألكسندر باسمها الناطق لسان على الروسية الخارجية

 داخل الديمقراطي الحوار أسلوب تبني على وحثت ،ممكن وقت أسرع يف االستقرار إلى تونس

ودعت الصين إلى عودة االستقرار في  4.الشعب مصلح فيه لما ،الدستورية المؤسسات أطر

                                                      

 20/5/2011رحيل زعماء  الجزيرة نت  وقعوباما يدعم التغيير ويتأ 1
ــئولين 6و األســـــد علـــــى عقوبـــــات يفـــــرض اوبامـــــا 2  ،ســـــوريين مســـ

arabic.cnn.com/2011/syria.2011/5/18/usa.syria.../index.html  
     23/5/2011 لعربيةبي سي ابي   باألسديفرض عقوبات على سوريا تتمثل  بياألورواالتحاد  3
  2011/يناير/15 ،اليوم روسيا 4
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عبر  ،بعد تنحي زين العابدين بن علي. لما فيه مصلحة الشعب التونسي ،أقرب وقت ممكن

وأبدت استعدادا لمواصلة  ،عب التونسي الصديقالموقف الصيني عن احترام الصين إلرادة الش

  1.وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين ترسيخ

 في كبيرة مصلحة لها كانت التي والصين روسيا المصرية الثورة فاجأت ،مصر في

 .مصر في االستقرار استمرار

روسية ورفضت الخارجية ال ،تمثل الموقف الروسي من الثورة المصرية بدعم مبارك

ودعت بنفس الوقت إلى تجنب العنف وضرورة الحوار بين  ،الضغوط الخارجية على مبارك

  .أطراف األزمة

حذر رئيس الوزراء الروسي فالدمير بوتن من خطورة المساس بوحدة الدول ذات 

ووصول المتطرفين إلى  ،واحتماالت تفككها إلى أجزاء صغيرة ،المرتفعة الكثافة السكانية

 ،تبرت الدوائر الرسمية الروسية إن الثورة المصرية إنتاج الواليات المتحدة األمريكيةاع. السلطة

سارع وزير خارجية روسيا سرغي الفروف إلى . ونتيجتها وصول اإلسالميين إلى السلطة

  2.زيارة مصر بعد تنحي مبارك لتأكيد على أهمية العالقات الروسية المصرية

 من ليبيا في األحداث من والصيني الروسي موقفال تطور من الرغم على ،ليبيا في

 حل إلى والدعوة ،األحداث بداية في النظام قبل من المتظاهرين قمع ضد احتجاج أي تبني عدم

 الدول إلى والصين روسيا انضمام الى. ليبيا في العنف إلعمال نهاية لوضع الجوار عبر سلمي

 بأنه" الليبي الرئيس بالكرملين رسمي مصدر وصف حيث ،الليبي الرئيس لتنحي الداعية الغربية

 ميدفيديف ديميتري الروسي الرئيس ودعا ،"المتحضر العالم في لها مكان ال متحركة سياسية جثة

 إال ،"الدولي القانون بموجب جريمة سيكون الدماء إراقة استمرار إن" قائال بالقذافي اإلطاحة إلى

 قائال الروسي الخارجية وزير الفروف سيرغي برع ،ليبيا في العسكري التدخل عارضتا إنهما

 إن وأضاف" ليبيا في األزمة لحل وسيلة العسكري وخاصة األجنبي التدخل تعارض روسيا إن"
                                                      

  ar.wikipedia.org/wikiالثورة التونسية وبيكيبيديا الموسوعة الحرة،  1
  digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749762&eid=9445  يناير 25هاني شادي، روسيا وثورة  2
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ورفضت الصين على لسان الناطق الرسمي باسم  1".بأنفسهم مشاكلهم يحلوا أن الليبيين على"

ليبيا مشاكلها بنفسها من خالل  وزارة الخارجية الصيني التدخل الخارجي وطالبت أن تحل

  2.وطالبت الدول الغربية باحترام سيادة ووحدة األراضي الليبية ،الحوار

لى ع ،بداية الثورة نذروسيا في موقفها الداعم للنظام في سوريا م استمرت ،في سوريا

سياسيا نتيجة موقفها الداعم  التي لحقت بعالقاتها مع الغرب والدول العربيةاألضرار  الرغم من

ثالث مرات ضد ) الفيتو(فقد استخدمت حق النقض  ،ودبلوماسيا وعسكريا للنظام السوري

 3.إصدار قرار أممي في مجلس األمن يجيز التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا

 غمرللنظام  ستسحب دعمها أنهاال يبدو و ،واستمرت في توريد شحنات السالح للجيش السوري

 وذلك ،عنهلرفع حمايتها  من الواليات المتحدة والغرب والجامعة العربية ةرالضغوط المستم

  :لالعتبارات التالية

وسقوط  ،في المنطقة األخيرعقل الروسي متعتبر ال تيال إيرانمع  السوريالنظام  تحالف -1

والصين تمتد  لروسيامعادية  أنظمةخلق  إمكانيةمن  يعزز بعده إيرانسقوط  وإمكانيةالنظام 

  4.حتى الصين إفريقيامن شمال 

نفسها بالمدافع عن مبدأ عدم التدخل الخارجي  روسيا عن النظام في سوريا تضع هابدفاع -2

 .وتقف مع حق الشعب السوري في تحديد نظامه المستقبلي ،في الشؤون الداخلية للدول

المواجهة مع  األوسطموقفها من الشرق  وخاصة ،موقف روسيا في عالقاتها الخارجية يحكم -3

من جهة  وعلى حدودها من جهة العالمي ىوالغرب على المستو األمريكيةالواليات المتحدة 

 والناتو فيما يتعلق األمريكيةالتحديات  الحتواء األوسط يهدف الشرقفتحركها في  ،أخرى

                                                      

  /ar.wikipedia.org/wiki  الحرة الموسوعة ،وبكيبيديا فبراير 17 ثورة 1
  /ar.wikipedia.org/wikiفبراير وبيكبيديا الموسوعة الحرة،  17ردود الفعل الدولية على ثورة  2
 ســــوريا ضــــد الغربــــي القــــرار يســــقط وصــــيني روســــي مــــزدوج فيتــــو 3

www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=27&frid 
ــيا 4 ــران روســــــ ــات: وإيــــــ ــالح التناقضــــــ ــتركة والمصــــــ  المشــــــ

www.shamtimes.net/news_de.php?PartsID=1&NewsID=5602  
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حيث يتحدى  ،القوقازفي القومي  ألمنهالخطيرة المتعلقة بالمناطق الحيوية بالتطورات ا

إضافة  ،ن مناطق النفوذ الروسيع وأذربيجانغرب روسيا عن طريق فصل جورجيا ال

 اتفاقيةمن  أوزبكستان تاستقال حيث ،أسياالغربية المزعجة لروسيا في  األعمال الستمرار

 1.أخرىوسيتبعها بعد ذلك دول  ،للغرب النضمامهاالتي تقودها روسيا  اإلقليميالدفاع 

 ،األوسطقة الوصل الحيوية الوحيدة لروسيا في منطقة الشرق سوريا وال تزال حل تعتبر -4

لذلك تجري روسيا  ،من تمسكها ببقاء النظام أكثرتحافظ على مصالحها  أنوتريد روسيا 

وخاصة  أخرىوجهات  ،والغرب األمريكيةالعديد من الحوارات مع الواليات المتحدة 

ولذلك  ،عد رحيل النظامللحصول على ضمانات لحفظ مصالحها ب السورية المعارضة

وهذا ما يفسر تموضع وحدات  ،التعاون مع حركات هدفها استبدال النظام اترفض روسي

طائرات وغواصات  ةشملت حامل ،شواطئ سوريا أمامالروسي  األسطولعسكرية من 

 ،سفينة حربية قتالية 20و من مشاة البحرية الروسية 1000من  أكثرنووية وسفن هبوط مع 

 مسئوليها إنقاذوالعمل في الحاالت الطارئة على  ،في سوريا تدخل خارجي أيهدفها منع 

 2.السورية األراضيالمتواجدين على  والمدنيين نالعسكريي

مزايا  يمنحها التعاون معه ،امهم ااستراتيجي اتزال ترى روسيا بالنظام السوري شريك ال -5

رب على مكانتها ودورها في المنطقة والغ األمريكيةمع الواليات المتحدة  تنافسهامهمة في 

تعتبر سوريا الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسمح لروسيا في  ،عسكريا .العربية سياسيا

وخاصة القاعدة العسكرية الروسية في ميناء  ،أراضيهاقواعد عسكرية على  إنشاء

  3.المتوسط األبيضالتي تعتبر القاعدة الوحيدة لها المطلة على البحر  ،طرطوس

 عبر وهذا ما ،في سوريا بالحياد الحذر األحداثالموقف الصيني من بداية  اتسمبينما 

ما يجري في  حيال ن الموقف الصينيأب"عنه نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جيون قائال 

                                                      

  www.inss.org.il/heb/re، القومي األمنمعهد دراسات  1
  . المرجع السابق 2
  المرجع السابق 3
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القانون بمبادئ على سياسة مسئولة تنطلق من الموضوعية والعدالة والتمسك  مبنيسوريا 

 ،في سوريا واالستقرار األمنتحقيق مصالح الشعب السوري واستعادة  لىإوتهدف  ،الدولي

 موقف الصين الداعم وأكد". بأكملهافي استقرار المنطقة  أساسياباعتبار ذلك عنصرا 

تطور و1.لدولالرافض للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لوالجارية في سوريا  لإلصالحات

قرار  هماواستخد ،جانب النظامل االنحياز إلى موقفد الحياصين من موقف للالسابق  الموقف

بالتدخل  أمميقرار  إصداروالغرب من  دةالنقض الفيتو ثالث مرات لمنع الواليات المتح

ن الصين منزعجة أب الصايغهذا الموقف المتغير للصين فسره يزيد  ،بالشؤون الداخلية لسوريا

 إلى وصولها أمامسد الطريق  إلىالتي تهدف و ،في ما يتعلق بالمنطقة األمريكيةمن السياسة 

  2. األوسطمصادر الطاقة في الشرق 

 من الربيع العربي اإليراني الموقف

   :متناقضين بموقفين العربي الربيع من اإليراني الموقف اتسم

 الداعم والبحرين واليمن وليبيا ومصر تونس من كل في متجانس موقف ،األول الموقف

 الثورات اإليرانية للجمهورية األعلى المرشد واعتبر .المشروعة لبهااومط الشعبية لالحتجاجات

  :من مثال مصر في العربي الربيع من اإليراني الموقف فتحدد .اإلسالمية بالصحوة العربية

 الضغوطات إلى مرده اإليرانية المصرية الطبيعية العالقات انقطاع سبب بأن اعتقاد -1

 .مبارك حسني منظا على واإلسرائيلية األمريكية

 نجاح شأن ومن ،المنطقة في ومهمة كبيرة إقليمية عربية دولة أنها على مصر إلى النظر -2

 المستقل قرارها استعادة من وإسرائيل ألمريكا التبعية نظام إسقاط في العربي الربيع

 دةالمتح للواليات تبعيتها من والتخلص والدولية واإلقليمية العربية السابقة مكانتها وتعزيز

                                                      

  2012 /مارس 6/ ،الوفد ،تقسيم سوريا إلىهناك مؤامرة تهدف  1
  Carngieendowment.org/2012/02/10/9، للسلم الدولي يكالرين غموقف الصين حيال سوريا مؤسسة  2
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 المعاهدات كون ،إسرائيل مع المبرمة االتفاقيات من التخلص يعني بما إلسرائيل وارتهانها

  1.اإلسرائيلي العربي الصراع دائرة من مصر وأخرجت إلسرائيل األمن وفرت

 ضد السوري النظام جانبل اصطفت حيث ،األول الموقف مع يتناقض ،الثاني الموقف

 لتنتقم واإلسرائيلية واألوروبية األمريكية ةبالمؤامر ياسور في يحدث ما وصفت .االحتجاجات

. والعراق ولبنان فلسطين من كل في العربية للمقاومات ودعمها ،المقاومة محور في دورها من

 للمعارضة السالح بتقديم العرب وبعض والغرب األمريكية المتحدة الواليات إيران اتهمت

 زيروعقب على األحداث في سوريا نائب 2.ياسور لتقسيم تفضي أهلية حرب لخلق السورية

االحتجاجات  إن" :قائال للوزارة األسبوعيرامين مهمان برست خالل المؤتمر  اإليرانيالخارجية 

حدثا تلقائيا  ليست اإلنسانقتيل وفقا لتقديرات جماعة حقوق  200في سوريا والتي شهدت سقوط 

 األحداثوالغرب بالوقوف خلف  األمريكيةتحدة واتهم كل من الواليات الم ،"أجنبيبل نتاج تدخل 

 وأضاف ،"والصهاينة خاصة واألمريكيونما يحدث في سوريا عمل شرير ينفذه الغربيون " قائال

المبالغة في مطلب  أو ،في مكان ما ةمصطنع جاتخلق احتجا إعالمهميحاولون بمساعدة " 

حد هذه اللعبة أتنطلي على  أالب يج ،وإرادتها األغلبيةجماعة صغيرة وعرضه باعتباره مطلب 

 3".األمريكانالتي يلعبها 

  التركي من الربيع العربي الموقف

باختالف البلد العربي الذي  األنماطالموقف التركي من الربيع العربي بتعددية  اتسم        

  :األحداثجرت فيه 

 في تونس

ي شكلت مفاجأة للجميع بمن فيهم والت ،التي عمت تونس األحداثلم تتدخل تركيا في بداية        

بن  العابدينوبشكل سريع لسقوط الرئيس التونسي زين  األحداث أفضت أنولكن بعد  ،تركيا
                                                      

ــز 1 ــددات - تقــارير - للدراســات الجزيــرة مرك ــف مح  )... بعــد مصــر مــن اإليرانــي الموق
studies.aljazeera.net/reports/2013/01/201318102638814469.htm  

2 Iran and the Arab Spring, www2.lse.ac.uk/.../FINAL_LSE_IDEAS__IranAnd 
  2011 12/4احتجاجات سوريا مؤامرة الجزيرة نت  3
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جانب الربيع العربي في  إلى موقفهاتركيا  أعلنت ،بية السعوديةرالمملكة الع إلىه ئولجو ،علي

الربيع العربي في تونس  أن" وغلوأثر ذلك وزير الخارجية التركي احمد إوصرح على  ،تونس

اتفاقيات مع تونس  أربععلى عقد  تركيا وأقدمت ،"لإلصالحبه بلدان تسعى  يحتذتيمثل نموذجا 

تفضي لتقديم قرض لتونس بقيمة نصف مليار   ،اقتصادية اتفاقية ،وطيد العالقات الثنائية بينهمالت

منطقة تبادل حر وتبادل  إقامة واتفاقية ،سنوات بفائدة قليلة ةدوالر يجري سداده على فترة عشر

في قطاعي  العملتركيا على تدريب كادرات شابة على  استعداد واتفاقية ،الزراعية المنتوجات

  1.السياحة والعالقات الخارجية

  في مصر

وعبر رئيس  ،تنحي الرئيس محمد حسني مبارك داعيا إلى ،موقف تركيا مبكرا جاء

من اندالع االحتجاجات المليونية في ساحة  أيامتة ردوجان بعد سأالوزراء التركي رجب طيب 

تنحي  بعد .التحرير عن دعوته للرئيس المصري لالستجابة لمطالب الشباب بالتخلي عن السلطة

وزير الخارجية  ورئيس  أجراهازيارة رسمية لمصر  أولكانت  ،صري عن السلطةمالرئيس ال

 األعلىالسياسية والشباب والمجلس  األحزابحيث اجتمعا مع ممثلين عن  ،الوزراء التركي

وغلو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أ حمدأوزير الخارجية  وأعلن ،للقوات المسلحة

محور ديمقراطي في  لتأسيسبالده ستتحالف مع مصر الجديدة  أن" 2011 /ايلولفي  األمريكية

   2.األوسطالشرق 

  في ليبيا

وارتفاع حدة المواجهات بين النظام الليبي  ،ليبياالكبيرة في ة لتركيااالستثمارات  ببسب

حت مبادرة روط ،الليبية األزمة إلنهاءلمقاربة السلمية كطريق لاعتمدت تركيا دعوة  ،والمسلحين

  .لتسوية األوضاع بين النظام الليبي والمعارضة

                                                      

  acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86   ،تركيا والربيع العربي 1
  . المرجع السابق 2
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يم تعو إلىواتهمت تركيا بازدواجية موقفها وسعيها  ،المعارضة الليبية المبادرة رفضت

 أنالليبية بعد  ةلمعارضا مبدع بعد ذلك التركيتحول الموقف  ،النظام وعدم تسليح المعارضة

 إلى األخيرالموقف التركي  وأفضى ،من الموقف الدولي والعربي الداعم لرحيل النظام تتأكد

حيث زار مصطفى عبد الجليل  الليبيتحسن العالقات بين تركيا والمجلس الوطني االنتقالي 

  1.في بلدان الربيع العربي جولتهوزار رئيس الوزراء التركي ليبيا خالل  ،المجلس تركيارئيس 

 اليمن في

 التحيات غير المحتجين يسمع ولم ،بالتجاهل اليمني الربيع من التركي الموقف اتسم

 اليمن التركي الوزراء رئيس .البلدين بين المشتركة المصالح ضعف إلى ذلك ويرجع ،العابرة

  2.البلدين بين المرور تأشيرات بإلغاء مشترك اتفاق توقيع خاللها تم ،اليمني سالرئي يتنح بعد

  سوريا في

  :كالتالي مواقفها فكانت ،لها بالنسبة داخلية أزمة هي سوريا في األزمة أن تركيا اعتبرت

 ،الديمقراطية نحو لسوريا تدريجي لوبتح يسمح نأب األسد طالبت األحداث بداية في  - أ

 .حقيقية إصالحات طرح في واإلسراع

 موقفا اتخذت ،المدنيين صفوف في ىالجرحو ىالقتل عدد وازدياد الصراع ةحد اشتداد بعد   - ب

 الداعي وأوروبا األمريكية المتحدة والواليات العربية الجامعة من كل مواقف مع منسجما

 من كيارت على تترتب التي الكبيرة التحديات رغم ،الحكم عن السوري الرئيس تنحي إلى

 . منياأو واقتصاديا سياسيا لها تتعرض التي الكبيرة والخسائر ،السورية األزمة استمرار

 الداعم الدولي بالتحالف الكامل االنخراط إلى السورية األزمة من التركي قفوالم تطور   - ت

 أراضيها على استقبلت حيث ،سوريا على وعسكرية وسياسية اقتصادية عقوبات لفرض

                                                      

  acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 ،تركيا والربيع العربي 1
  . المرجع السابق 2
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 الطائرات تعقبتو ،للمعارضة والسياسية العسكرية القيادة واحتضنت ،المعارضة اجتماعات

 العربية المملكة من كل مع اشتركت ،وصادرته سوريا إلى إيران من حالسال حنتش التي

 1.أراضيها استخدام عبر السورية للمعارضة حالسال تهريب في وقطر السعودية

 عديدة تركية محددات من العربي عيالرب نم التركية للمواقف المتعددة النماذج نبعت

    .وأمنية واقتصادية سياسية

   من الربيع العربي  اإلسرائيلي الموقف

   إسرائيل فاجئي العربي الربيع

 في ذريع فشل: في العربية للثورات معالجته في اإلسرائيلي الفكر مالمح أبرز تحددت

  2.الثورات هذه على المترتبة للنتائج ريةالفك التيارات تقدير في شديد وارتباك ،حدوثها توقع

 ،المختلفة استخباراتها دوائر ترصدها أن تستطع لمو. العربية الثوراتب إسرائيل تفاجأت

 21/9/2011 في حرنوتأ يدعوت في ذلك عن برناع ناحوم عبر .العديدة أبحاثها مراكز وال

 في وأطلقت الحكومات وأضعفت ،مياإلقلي االستقرار هزت العربية البلدان في الثورات إن" قائال

 مجلة في شاليف حامي يقول. "إلسرائيل الكراهية فيها بما واإلحباط الكراهية العربي الشارع

 األرضية الهزة أن لتفهم الجغرافيا في عبقريا تكون نأل حاجة ال" 4/3/2012في اليوم إسرائيل

 لنا األساسية الفرضيات يغرق سياسي يتسونام المطاف نهاية في ستخلق العربية البلدان في

 يعيد الجديد اإلقليمي الواقع" غينتس بيني الحالي اإلسرائيلي األركان رئيس يقول ."ولنزاعنا

 الثورات أن باراك يهودإ الحالي اإلسرائيلي الدفاع وزير اعتبر. "1967 أيام إلى إسرائيل

 3."بأسرها المنطقة يصيب لزالز العربية المنطقة في يحدث ما" وقال إقليمية هزة تشكل العربية

 بلدان في األحداث تطورات من خشيته مناسبة من أكثر في إسرائيل وزراء رئيس وأعرب

                                                      

  acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 ،تركيا والربيع العربي 1
ــال 2 ــديرات:  العربــي والربيــع" إســرائيل: "مق ــة مركــز -والمواقــف التق ــد... الزيتون ــرحمن عب ــة ال  فرحان

www.alzaytouna.net/permalink/6093.html  
  كيالي ماجد 150العدد عربية شؤون 3
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 صغيرة دولة تزال ال إسرائيل واالقتصادية العسكرية قوتها من الرغم على" قائال العربي الربيع

 الشؤون وزير علوني موشيه وعبر 1".الجوار دول في للتأثير محدودة الدبلوماسية وقدرتها

"  العربية الثورات أعقاب في إسرائيل تعيشه التي المأزق عن نتنياهو حكومة في االستراتيجية

وصور وزير الحرب اإلسرائيلي التحوالت  2".تعرفه ال الذي اإلنسان من خير تعرفه التي الجن

امي دبلوماسي من بأنها أشبه بهزة أرضية تاريخية سوف تدفع بحدوث تسون"في المنطقة العربية 

ووصف شلومو أفنيري أستاذ العلوم ". شأنه أن يدفع باتجاه افتقاد إسرائيل شرعيتها بالكامل

جدول األعمال الذي "السياسية والمدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية التحوالت قائال 

العربية يختلف عن سيعرض نفسه في إسرائيل بسبب التحوالت السياسية التي تحدث في الدول 

إذا كنت تعيش في أوروبا وقد تحولت مصر إلى فوضى "وأضاف  ،"نظيره في أوروبا وأمريكا

لعدم يقينه " بل هو يعتبر حياة ،أما هنا في إسرائيل فليس األمر فقط سيئ جدا ،فهذا سيئ

  3.باستمرار معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية

 ،األول :العربية الثورات حول اإلسرائيلية واألمنية السياسية ةالمؤسس داخل توجهان برز

 إلى إسرائيل يدعو ،والثاني ،األسوأ لمواجهة واالستعداد نفسها على االنغالق إلى إسرائيل دعوي

 ،هادئة اإلسرائيلي العربي الصراع قضية إلبقاء قدما السالم عملية ودفع ،العرب لثوارل يدها مد

  4.العربية األجندات في مركزية قضية إلى وتحويلها لثوارا قبل من استغالها يتم ال بحيث

 تونس من كل في انطلقت التي العربية ثوراتال من ومحددا واضحا موقفا إسرائيل أبدت

 تاتفاقيا بها تربطها التي العربي االعتدال دول من الدول هذه إسرائيل تعتبر حيث ،ومصر

 والعداء العربي الوطن في والنهوض للتطور الرافضة اإلسرائيلية العقلية منطلق منو .سالم

 ةالسياسي المؤسستين في لمسئولين التصريحات من العديد تمحورت حيث ،العربية للوحدة

                                                      

1 אילן-בר אוניברסיטת - ישראל של הלאומי וביטחונה התכוופהת הערבי בעולם   
www.biu.ac.il/Besa/MSPS95He.pdf 

  www.naamy.net/view.php?id=1145 النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 2
ــدير 3 ــتراتيجي التقـ ــز االسـ ــة لمركـ ــتقبل:  الزيتونـ ــف مسـ ــما -...  الموقـ ــة سـ  اإلخباريـ

www.samanews.com/index.php?act=Show&id=94313  
 اإلسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز  2012 46 العدد ،إسرائيلية قضايا ،ويسر ايال 4
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 التشكيك حول ودراسات تحليالت من اإلسرائيلية اإلعالم وساءل من العديد كتبته وما واألمنية

 في اإلسرائيلية الثانية لقناةا حترش فقد .الدول تلك زعماء ومجدت ،العربية الثورات بأهداف

 ،إسرائيل مع بالسالم لتمسكه نظرا إسرائيل في العام شخصية لجائزة المصري الرئيس لها تقرير

 عاما الثالثين طيلة المنطقة في االستقرار على ومحافظته ،ديفيد كامب اتفاقية بنود وتطبيقه

 إسرائيل لدولة األسبق عالدفا يروز وكرر ،إسرائيل لدولة جليلة خدمات وتقديمه ،الماضية

 في المتمثل االستراتيجي ذخرها إسرائيل تخسر أن من" هتحذيرات من اليعيزر بن بنيامين

 بالضائقة مصر في األحداث" يختر ايتمار األمني السياسي الخبير فوصف" مصر مع العالقات

 القلق من حالة وجود ؤكدت إسرائيلية دراسات وثمة 1."األوسط الشرق في إلسرائيل اإلستراتيجية

 وهو ،مصر في السياسي المشهد تطورات جراء اإلسرائيليين المسئولين كبار على تسيطر والهلع

  2.المصري الشارع في المتزايدة اإلخوان قوة ظل في يتزايد الذي القلق

تابعت القيادة السياسية واألمنية اإلسرائيلية  ،منذ اندالع األحداث في تونس ،في تونس

واتصاالتها باليهود  ،تمام كبير ما يجري في تونس من خالل تقارير أجهزتها األمنيةباه

عبر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل غداة . والمسئولين اإلسرائيليين في تونس ،التونسيين

نجاح الثورة التونسية وفرار زين العابدين بن علي في جلسة الحكومة اإلسرائيلية في 

وشدد على ضرورة  ،"إن الثورة التونسية تعكر االستقرار في المنطقة"له بقو 16/1/2011

إن المنطقة التي نعيش فيها هي منطقة "وأضاف  ،االهتمام بالجانب األمني في أي تسوية سلمية

فقد أعربت ". ونحن نرى ذلك في العديد من األماكن في اإلقليم الذي نعيش فيه ،غير مستقرة

وفي تصريح  ،تها من قطع تونس عالقاتها غير الرسمية مع إسرائيلمصادر إسرائيلية عن خشي

بأن هناك خشية جدية من اقتراب تونس من "لسلفان شالوم القائم بأعمال رئيس الحكومة قال 

 يتولون الذين تونس في الجديدة الحكومة وتوجه 3".المتطرفين في العالم العربي بعد نجاح الثورة

                                                      

 مصـــر فـــي والتغيّـــرات األحـــداث مـــن اإلســـرائيلي الموقـــف: خـــاص ملحـــق 1
www.alzaytouna.net/permalink/12733.html  

ــدوة 2 ــر نـ ــورات أثـ ــةال الثـ ــا عربيـ ــي وتفاعلهـ ــدولي اإلقليمـ ــى والـ ــية علـ  ... القضـ

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
 www.dohaما الذي تخشاه إسرائيل من الثورة التونسية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،: محمود: محارب 3

hnstitute.org  
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 الصهيونية يستنكر بند على يحوي جديد دستور لتمرير التحضير يسيالرئ الدور اإلسالميين فيها

  1.إسرائيل مع عالقة أي وينفي

لخص العديد من المختصين في مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية في مقاالتهم 

  :ودراساتهم عن القلق المتزايد من نجاح الثورة التونسية بالتالي

تونسية ذات الطابع السلمي والشعبي نموذجا يحتذى به لدى الخشية بأن تشكل الثورة ال -1

 .وهذا ما حدث في مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا، شعوب البلدان العربية األخرى

الخشية أن تؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي يصبح نموذجا تتطلع إليه شعوب البلدان العربية  -2

سرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في ما ينفي مزاعم إ ،وتطالب بتحقيقه ،األخرى

 .المنطقة

تعتبر إسرائيل النظام الديمقراطي في البلدان العربية يشكل خطرا عليها إلدراكها بأنه يقلص  -3

ولمعرفتها المسبقة  ،الفجوة بين القيادات المنتخبة وشعوبها بخصوص الموقف من إسرائيل

 العام فالرأي 2.ها العدوانية ضد الشعوب العربيةبمعادية الشعوب العربية لها ولسياسات

 تم ،مثال األردن ففي ،الفلسطينية القضية خدمة في ويصب ،إلسرائيل عداءه يبدي العربي

 بوقف األردنيون وطالب ،األردني للشعب األول والعدو الرئيس التهديد بأنها إسرائيل تحديد

 3.مشروعة أشكالها بكل الفلسطينية المقاومة وتبني ،إسرائيل مع التطبيع

 تتبنى سياسية أنظمة والدة إلى سيفضي العربية الثورات نتيجة حقيقي تحول حدوث -4 

 لصالح تميل والتي حاليا القائمة القوى موازين لتغيير منطلقا تمثل ،حقيقية نهضوية مشاريع

 لطبقةا على أساسي بشكل تتمثل الديمقراطية التحوالت هذه إن إسرائيل وتدرك ،إسرائيل

                                                      

1 אילן-בר אוניברסיטת - ישראל של הלאומי וביטחונה תכוופהתה הערבי בעולם   
www.biu.ac.il/Besa/MSPS95He.pdf 

  . مرجع سابق ما الذي تخشاه إسرائيل من الثورة التونسية،: محارب، محمود 2
ــدوة 3 ــر نـ ــورات أثـ ــة الثـ ــا العربيـ ــي وتفاعلهـ ــدولي اإلقليمـ ــى والـ ــية علـ  ... القضـ

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
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 في الوسطى للطبقة الكبير الدور وبروز ،تحطيمها على العربية األنظمة سعت التي الوسطى

  1.وتونس مصر ثورتي إنجاح

على الرغم من األوضاع غير المستقرة في مصر قبل األحداث بسبب مرض  ،في مصر

 ،الومحاولة مبارك توريث ابنه جم ،وعدم الوضوح للوريث القادم ،الرئيس المصري مبارك

 ،والمعارضة المتزايدة من قبل القوى واألحزاب السياسية وقيادة المؤسسة العسكرية المصرية

والتوترات بين األردنيين من أصل فلسطيني  ،ووجود األزمة االقتصادية المستمرة في األردن

واألردنيين استبعدت إسرائيل امتداد األحداث إلى مصر واألردن العتقادها بنجاح كل من 

ووجود نخب سياسية واقتصادية واسعة لها مصلحة  ،مين في بناء أجهزة أمنية مولية لهماالنظا

  2.باستمرار النظامين

وخاصة بعد فوز حركات  عبرت إسرائيل عن قلقها من اندالع األحداث في مصر

اإلسالم السياسي في العديد من دول الربيع العربي وتحالفها مع حركات قومية تتقاطع فيما بينها 

 ،يؤثر على االستقرار في المنطقةما  ،ير موازين القوىيغمن ت وذلك لخشيتها العداء إلسرائيلب

إضافة إلى أن  ،وقف تزويد إسرائيل بالغاز المصريتو ،وعلى استمرار اتفاقية كامب ديفيد

أيهود  عبرو 3.ضعف مصر سيؤدي إلى ضعف محور االعتدال العربي لصالح محور الممانعة

أن التحوالت السياسية في مصر ستشكل تهديدا حقيقيا على ب دفاع اإلسرائيليال باراك وزير

وال يستبعد عوديد بن عيران رئيس معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  4.اتفاقية كامب ديفيد

 Theتخلي مصر عن اتفاقية كامب ديفيد مستندا على نتائج استطالع للرأي العام أجراه معهد 

pew Research Center  من المصريين يرون إلغاء معاهدة كامب دفيد% 54الذي أظهر أن، 

ويتفق دان إلدار الذي تولى مناصب قيادية في جهاز  ،يرون وجوب الحفاظ عليها% 36مقابل 

الموساد ويعمل حاليا محاضرا في جامعة تل أبيب مع عيران على أن غياب نظام مبارك 

                                                      

  www.naamy.net/view.php?id=1145النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 1
  INSS.co.ilأبعاد سقوط النظام التونسي على العالم العربي، معهد أبحاث األمن القومي، : بروم، شلومو 2
  INSS.co.ilأبحاث األمن القومي، ابين شمئيل، األحداث في مصر، أبعاد أولية، معهد  3
  www.naamy.net/view.php?id=1104  - العربية الثورات ظل في رائيلياإلس األمن نفقات :صالح ،النعامي 4
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إسرائيل ويتوقع تحالف بين اإلسالميين والجيش سيشجع التعبير الجمعي للمصريين ضد دولة 

وعلى الرغم من عدم إمكانية النظام الجديد في مصر 1.سوف يعجل بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد

ويخسر شرعيته لكنه سيعمل على  ،إلغاء اتفاقية كامب ديفيد خشية أن يصددم بالنظام العالمي

إن اندالع "إلكساندر بلي فيري الذي ادعى كما عبر المستشرق  ،إضعافها وتفريغها من مضمونها

الثورات العربية ينذر بكارثة ستحل بالتجارة الخارجية اإلسرائيلية عبر التحذير من إمكانية 

واعتبرت إسرائيل نظام مبارك ضمانة 2.إغالق الممرات البحرية أمام التجارة الخارجية إلسرائيل

 ،والتزامه بالسياسة األمريكية بحذافيرها ،سرائيللالستقرار في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بأمن إ

حيث كانت إسرائيل قد . وتشكيله قوة ضغط على السلطة الفلسطينية لتسير بالتسوية مع إسرائيل

الثالثين عاما الماضية إلى إقصاء مصر عن قيادة العالم العربي وجعلها دولة وسيطة  سعت طيلة

ولكن الحراك الشعبي نسف هذه الحالة وأكد أن  ،هاففقدت مصر مكانتها وريادت ،فقط ليس أكثر

  3.مصر هي قلب العالم العربي وفي طريقها إلى استعادة مكانتها الرائدة

 تهالمكان وذلك ،سوريا في األحداث طورتب كبيرا اهتماما إسرائيل أبدت ،سوريا في

  :منها ،جوهريةال األسباب من لمجموعة ،اإلسرائيلية الحسابات في المركزية

  .باسترجاعها تطالب انفكت ما محتلة رضأ ولها ،إسرائيل مع حروب عدد سوريا خاضت  -1

 حزب من كل مع متينة تحالفات تربطها العربية المنطقة في محورية دولة سوريا تعتبر   -2

 من إسرائيل بإنهاء تطالب انفكت ما التي اإليرانية اإلسالمية الجمهوريةو ،وحماس اهللا

 .الوجود

  4.العراق في األحداث مجريات على واسع ثيرتأ لها  -3

                                                      

  .مرجع سابق ،العربية الثورات ظل في اإلسرائيلي األمن نفقات :صالح ،النعامي 1
  المرجع السابق 2
ــة 3 ــب - المعرف ــف- كت ــتراتيجي الموق ــي اإلس ــرائيلي األميرك ــر - اإلس ــي  ةالجزي ــين عل ــد حس  احم

www.aljazeera.net/.../98B8EAA3-BC0D-4211-AA6D-4C544BE0CD...  
4 www.dohainstitute.org 
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 كان ،ومصر تونس من كل في الثورة من والمحدد الواضح إسرائيل قفوم نقيض على

 في األحداث بداية في اإلسرائيلي الموقف كانف .سوريا في األحداث من ومركبا معقدا موقفها

 وإمكانية السوري ظامالن وتجاه ،اإلحداث تطور تجاه الغموض وسياسة ،بالصمت يتسم سوريا

 .سقوطه

  :الثورة ونجاح السوري النظام سقوط إمكانية من موقفان إسرائيل في برز

  :التالية لألسباب السوري النظام سقوط تفضيل نحو يتجه األول

  .السالم لعملية األمريكية اإلسرائيلية للشروط الرافض بموقفه السوري النظام تمسك -1

 حدود إلى منها الكامل اإلسرائيلي نسحاباإلو ،الجوالن هضبة كامل استرجاع على إصراره -2

  .1967 حزيران من الرابع

 المناهض ،وحماس اهللا وحزب إيران من كل مع المتحالف الممانعة دول في هام ركن يعتبر -3

  .المنطقة في األمريكية للسياسة

   .إسرائيل تجاه السورية والعسكرية السياسية المؤسسة لدى العدائية العقيدة -4

 ويضعف ،المنطقة في وسياستها إيران سيضعف السوري النظام سقوط أن إسرائيل ترى -5

 لدعما ويرفع ،النووي ملفها قضية في والغرب األمريكية المتحدة الواليات أمام مواجهتها

  1 .اللبنانية الساحة على وجوده وتقويض إلضعافه ييؤد ما ،اهللا لحزب والعسكري السياسي

 الذي العداء حالة من الرغم على ،تقول أخرى نظر وجهة هناك كانت نفسه قتالو في 

  :منها األسباب من لمجموعة وذلك ،لها المريح العدو تعتبره انهفإ ،إلسرائيل السوري النظام يكنه

 ،اآلن وحتى 1974 عام منذ الجوالن جبهة على النار إطالق وقف السوري النظام احترام -1

 ادعته ما وتدمير ،نوالفلسطينيي اللبنانيين مع المتعددة اإلسرائيلية وبحرال من الرغم على

                                                      
1 www.dohainstitute.org 
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 سليمان محمد واغتيالها ،2007 عام الزور دير في السورية النووية بالمنشاة إسرائيل

 ،أراضيها على ولبنانية فلسطينية قيادات واغتيالها ،نفسه العام من السوري الرئيس مساعد

 .مغنية عماد اهللا حزب في البارز عسكريال القائد اغتيال أبرزها كان

 جبهة من نار إطالق أو ،فلسطينية عسكرية لخاليا تسلل محاولة أي منع على قدرته -2

  .الجوالن

 استعادة وإن ،استراتيجيا خيارا السالم باعتبار قرارا مدريد مؤتمر منذ السوري النظام اتخذ -3

  .إسرائيل مع مباشرةال غير توالمفاوضا السلمية بالطرق يتم المحتلة األراضي

 تفاقيةا لعقد هاستعداد وأبدى ،إسرائيل مع مباشرة غير مفاوضات السوري النظام أجرى -4

  1.الجوالن استعادة حالة في معها طبيعية وعالقات سالم

 يعود ،األولى السنة في الغموض اكتنفه ذيال السورية الثورة من إسرائيل موقف أما

  :هامن األسباب من لمجموعة

 بسوريا تنهض ديمقراطية أسس على دولة بناءل سيؤدي السورية الثورة لصالح تغيير أي -1

 في ودورها وإمكاناتها قدراتها تعزيز على ويعمل ،وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا

  .إلسرائيل االستعمارية السياسة مواجهة في المنطقة

 بسط على قدرتها ويضعف ،المركزية السلطة غياب إلى سيؤدي السوري النظام سقوط -2

 ربما مسلحة وتنظيمات لقوى جذب نقاط يشكل ما ،سوريا من واسعة أجزاء على سلطتها

  .إسرائيل لضرب منها جزء يتجه

 أيدي في الكيماوية األسلحة تسقط ربما ،السورية الثورة وسيطرة النظام سقوط حالة في   -3

  2.اهللا لحزب السالح هذا تسرب إذا وخاصة لها احقيقي اتهديد يشكل ما ،إلسرائيل معادية

                                                      
1 www.dohainstitute.org 
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 ما ،الثورة وقوى النظام بين سوريا في الصراع أمد إطالة إلى يتطلع أخر موقف هناك

 الشعب وإنهاك ،ناحية من إمكاناتها وتبديد قدراتها وإضعاف السورية الدولة استنزاف إلى يؤدي

 رئيس حذر الصدد هذا في1.أخرى ناحية من معنوي وتحطيمه واجتماعيا اقتصاديا السوري

 األسد شارب الرئيس نظام سقوط إن" قائال جلعاد عاموس اإلسرائيلية الدفاع بوزارة األمنية الهيئة

 الشرق في إسالمية إمبراطورية لظهور نتيجة وذلك ،إسرائيل على تقضي كارثة يهلع سيترتب

 لهيئة السابق الرئيس حذر ماك ،"وسوريا واألردن مصر في المسلمين اإلخوان بقيادة األوسط

 اسبامن مناخا ستوفر ألنها سوريا في الفوضى مخاطر من اإلسرائيلية العسكرية االستخبارات

 ما وهو ،إلسرائيل معادية منظمات بأيدي يمتلكها التي والصاروخية الكيماوية األسلحة لوقوع

 إلى خطيرة قتالية وسائل لانتقا من ةحذر بعين تنظر إسرائيل إن" بقوله باراك يهودأ عنه عبر

  2".لبنان إلى سوريا من التوازن بذلك محطمة ،اهللا حزب

 جديدا موقفا اإلسرائيلية الخارجية وزارة بلورت سوريا في للثورة الثاني امالع في

 تجاه للغموض احد ضعيو ،سوريا في األوضاع تجاه اإلسرائيلية السياسة بتغيير يوصي

 .العربية الدول وجامعة واألوروبية األمريكية المواقف مع سجمينو ،فيها المستمرة التطورات

 ثرإ على .تبنته التي حكومته على الموقف هذا ليبرمان فغدورأ اإلسرائيلي الخارجية وزير طرح

 نتنياهو صدرأ. االتجاه هذا في تصب التي اإلسرائيلية التصريحات تعددت اإلسرائيلي التوجه هذا

 المستمرة جزرةللم حد وضع يجب" وقال ،الحولة مجزرة فيه دانأ بيانا 2012/ أيار/27 في

 صدرأ .فيها بالمشاركة اهللا وحزب إيران واتهم ،"األبرياء المدنيين ضد األسد قوات تنفذها التي

 الحولة مجزرة نفذ الذي" قائال الحولة مجزرة فيه أدان بيانا اإلسرائيلي الدفاع وزير كبرا أيهود

 نفس اإلسرائيلية المعارضة تبنت ."اهللا وحزب إيران من ودعم اءبغط السوري النظام هو

 بالطرق للتدخل الكبرى الدول المعارضة اإلسرائيلية األحزاب كبرى كديما دعت حيث الموقف

 يهودإ صرح 3.بالكلمات االكتفاء وعدم ،الدموية النظام لممارسات حد لوضع مناسبة تراها التي

                                                      
1 www.dohainstitute.org 

 www.alzaytouna.net/permalink/12733.html ... األحداث من اإلسرائيلي الموقف: خاص ملحق 2
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 باتت األسد بشار أيام" نأب) 12/2/2012(في البرلمانية منواأل الخارجية لجنة أمام باراك

 الجئين الستقبال تستعد إسرائيل نأب "الئقا غانتس بيني اإلسرائيلية األركان قائد صرح". معدودة

 اإلسرائيلي الخارجية وزير اقترح ".السوري النظام سقوط حال في الجوالن هضبة إلى علويين

 بشار نظام سقوط إلى الداعين رأس على تقف أن إسرائيل لىع 2012 آذار في ليبرمان روفغدأ

 في باراك يهودأ اإلسرائيلي عالدفا وزير قال .الهدف هذا جلأ من للعمل حليفاتها وتشجيع ،األسد

 بشكل العمل األمريكية المتحدة الواليات على إن" واشنطن إلى زيارته خالل 2012 نيسان شهر

  1."األسد بشار إسقاط جلأ من فعال

  العربية الثورات من إسرائيل استفادة

 وتعزيز ،أوضاعها ترتيب في العربية البلدان في تجري التي األحداث إسرائيل استغلت

  :خالل من الدولية المحافل في صورتها وتحسين ،مكانتها

 وأنها ،المنطقة في استقرارا األكثر الدولة أنها على الدولي المجتمع في نفسها ترويج إعادة -1

 حيث ،المنطقة في وللغرب األمريكية المتحدة للواليات الموثوق الحليف تمثل تزال ال

 الواليات طائرات تستطيع التي المنطقة في الوحيد المكان المستقبل في إسرائيل ستشكل

 المتحدة الواليات تستطيع التي االستراتيجية البحرية والموانئ ،منه واإلقالع الهبوط المتحدة

  2.المتوسط األبيض البحر حوض ضمن عملياتها في اعليه االعتماد

 من للتهديد معرضة تزال ال باعتبارها ،معها والغرب المتحدة الواليات عطف ستدرارا -2

  .لها المجاورة الدول

 الصراع من ينبع ال المنطقة في االستقرار عدم نأب ادعائها مصداقية على التأكيد إعادة -3

 من العربية الدول منها تعاني التي العربية المشاكل من نبعي ما بقدر اإلسرائيلي العربي

 وبين مستبدةال صغيرةال طبقةال بين ةيسياس وتناقضات ،والفقير الغني بين طبقية تناقضات
                                                      

  اإلسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز  2012 46 العدد ،إسرائيلية قضايا ،ويسر  ايال  1
  אילן-בר אוניברסיטת - ישראל של הלאומי וביטחונה תכוופהתה הערבי בעולם 2

www.biu.ac.il/Besa/MSPS95He.pdf  
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 قي السائدة والمذهبية والطائفية ثنيةإلا العرقيات بين وإشكاليات ،المظلومة الساحقة األكثرية

 يتضمن ال تسويته عدم أو الصراع تسوية أن من ذلك على يترتب ما .العربية البلدان

 تقليص األمريكية المتحدة الواليات مطالبة المزاعم هذه على ينبني ما المنطقة في االستقرار

  1.والعرب الفلسطينيين مع التسوية باستحقاقات يتعلق ما في إسرائيل على الضغوط

 أراضي في الواقع األمر لتكريس عربيةال البلدان في يحدث بما الدولي االنشغال استغالل -4

 من والتملص األراضي ومصادرة االستيطانية أنشطتها تعزيز خالل من ،الغربية الضفة

  .الفلسطينيين وبين ابينه التسوية عملية عليها فرضتها التي تاالستحقاقا

 نهاع يبعد ما ،وسوريا مصر وخاصة الداخلية أوضاعهم بترميم العربية البلدان انشغال -5

 والسياسية العسكرية قدراتها لتعزيز رصةفال طيهاعوي ،جهة من الدول هذه تهديدات

 الكلية في الشهير اإلسرائيلي المحاضر ،العاد موشيه وقال 2.أخرى جهة من واالقتصادية

 استراتيجية انجازات حققت العربي الربيع بفاتورة اسماه ما إن: "الغربي للجليل األكاديمية

 في تمثلت االنجازات هذه إن: "وأضاف ،"عقود مدار على تحقيقها عن تعجز إلسرائيل

 األبرز العربية القوة تعد التي سوريا تدمير وهو إسرائيل إليه سعت هدف أهم تحقيق

 إطالق إلى إسرائيل تضطر أن دون العسكرية قوتها وتفقد تنزف وهي ،لها المعادية

  3".عليها واحدة رصاصة

 ،اقتصاديا:المستمرة األحداث جراء سوريا تكبدتها التي فالخسائر

 نشرت بيانات على فبناءا ،كبيرة خسائر السورية المصارف بأغلب لحق، المصارف قطاع -أ

 في السوداء السوق في الدوالر صرف سعر وصل ،السورية المالية األوراق هيئة موقع على

   4.سورية ليرة 100 إلى 2012 شباط

                                                      

   .مرجع سابق، العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل :حصالالنعامي،  1
 كيالي ماجد ،150 العدد ،عربية شؤون 2
  gate.ahram.org.eg 25/12/2012 ... أهمها.. لعقود عنها عجزنا أهدافًا حقق" العربي الربيع: "إسرائيلى خبير 3
  /.../gulfmedia.com ،كبيرة لخسائر سوريا في الخاصة المصارف أغلب تعرض: بيانات 4
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 المؤسسات خسائر تجاوزت: "سوريا وزراء رئيس الحلقي وائل يقول ،الخدمات قطاع -ب

 تاريخ حتى سورية ليرة مليار 2000 إلى تخريبها أو تدميرها جراء الخدمية

31/10/2012".1  

 18/6/2012 في عالمو سفيان السورية المعدنية والثروة النفط وزير قال ،النفط قطاع - ج

 والواليات األوروبي االتحاد فرضها التي العقوبات جراء النفط قطاع في الخسائر وصلت"

   2 ".دوالر مليار 3 من ألكثر األمريكية المتحدة

 الخسائر بأن السوري الوزراء مجلس رئيس لسان على سورية رسمية مصادر وتقدر

 مصادر وتقدره ،دوالر مليار 34 حوالي إلى وصلت السورية األزمة عن الناجمة االقتصادية

 لها تقرير في لندن ومقرها اإلنسان لحقوق السورية الشبكة وذكرت ،دوالر مليار ةبمئ المعارضة

 وكنائس ومساجد ومدارس سكنية بيوتا يتضمن بناء ألف 589 تدمير تم أنه 28/9/2012 في

يقول عمار عبد  3.دوالر مليار 40 بحوالي المباني هذه بناء إعادة كلفة قدرت ،ومستشفيات

من حيث "لدفاع عن الديمقراطيات التي مقرها واشنطن وعضو مؤسسة ا ،الحميد الناشط السوري

 ".العصر العثماني إلىوأعيدت  ،البنى التحتية فإن أجزاء من سوريا تم قصفها عمليا
 وقدرت4

 عام بشكل الخسائر_ للنظام معارضة حركة وهي _السورية الدستورية الحركة أجرتها دراسة

 في واألبنية البيوت تدمير عن ناجم خسائرال من األكبر القسم وأن ،دوالر مليار 200 بنحو

  5.للمدخرات وتضييع وسيارات أثاث من الخاصة األمالك وتدمير ،المدن

  البشرية الخسائر

 2011 آذار/ 18 في األحداث اندالع منذ سوريا في القتلى أعداد إجمالي تعدد رغم

 وسيط اإلبراهيمي األخضر وصفه. جدا كبيرا يعتبر البشرية الخسائر حجم فإن ،اآلن وحتى

                                                      

  www.syriamore.com/fullnews.php?news_id=25539 ،الخدمي القطاع خسائر  1
2 newscafee.com/.../  
  /ar.wikipedia.org/wikiوبكيبيديا، الموسوعة الحرة،  2012-2011أحداث سوريا   3
4 orient-news.net/?page=news_show&id=291  
5 digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1093369&eid=1175  
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 إلى ووصل هائل: "بأنه المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام له كلمة في سوريا في المتحدة األمم

 حسب 29/12/2012 تاريخ حتى القتلى عدد إجمالي وبلغ1".جدا كبيرة واآلالم كارثية نسب

 وحسب2.عسكريا 5329و ،مدنيا 42292 منهم ،قتيال 47621 إلى السورية المعارضة مصادر

 ،شهرا 18 من أكثر منذ شخصا 33082 إلى القتلى عدد بلغ اإلنسان لحقوق السوري المرصد

 األرقام هذه تشمل وال ،النظامية القوات من 8211 و ،منشقا مقاتال 1241و مدنيا 23630 منهم

  3.للنظام المؤيدة الميليشيات أو الهوية المجهولة الجثث من المئات

 30/9/2012 وحتى 18/3/2011 منذ اإلنسان قوقح لدراسات دمشق مركز وحسب

  4.شخصا 30541 القتلى عدد بلغ

 المحتملة األهداف مجمل هي ،سوريا في العسكري التدخل من المتوقعة النتائج أما

  :وهي جويال الحظر فرض عند سورية في الناتو وصواريخ لطيران

  .الجوي الدفاعو الجو سالح وتشكيالت ،حةلالمس اتوالق وعمليات قيادة مقر -أ

 العسكرية الطائرات تدمير ضمنها ومن ،ةالمدنيو ةيالسور العسكرية المطارات جميع -ب

 .تحميها التي يوالج الدفاع وشبكة الذخيرة، ومستودعات المطارات، ومدارج ومالجئها،

 والبحري يوالج الدفاع وشبكة السوري، األسطول ضمنها ومن البحرية، الموانئ تدمير -ت

 .بحمايته فةلّالمك

 .السورية األرض فوق المنتشرة الرادار وشبكات محطات تدمير -ث

 يجوال الدفاع قوات وقطعات ووحدات ،الصاروخية التشكيالت مختلف وتدمير مهاجمة - ج

 .وانتشارها تمركزها أماكن في األخرى

                                                      

  www.elaph.com/Web/news/2012/9/759403.html?entry=Syria سوريا في البشرة الخسائر: اإلبراهيمي 1
  syriashuhada.com ،السورية الثورة شهداء موقع 2
  www.naharnet.com/stories/ar/56919  ،المرصد السوري لحقوق اإلنسان 3
  www.dchrs.org ،اإلنسان حقوق لدراسات دمشق مركز 4
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 عملية لوش بالقوات، المناورة لمنع ةيسور في الرئيسة الطرق على ةهامال الجسور تدمير - ح

 .المختلفة والتموين اإلمداد

 .والصواريخ األسلحة ومصانع ،والذخائر األسلحة من الجيش مستودعات تدمير - خ

 .النفط مصافي تدمير -د

 .واإلذاعي التلفزيوني البث محطات تدمير -ذ

 1.سورية في والمدفعية المدرعات سالح تدمير - ر

 تحتاج ليبيا كانت فإذا ة،يسور في بوالخرا الدمار حجم من سيزيد يوالج الحظر نإ

 ديالس به حرص لما اوفق إلنجازه، سنة 20 إلى وتحتاج دوالر، مليار 480 إلى إعمارها إلعادة

 واالقتصادية العسكرية البنية في الدمار حجم نفإ ،)اآلن ليبيا في لواأل الشخص( جبريل محمود

 ،لاألق على ليبيا حاجة أضعاف سبعة لىإ سيحتاج سورية في الخ..ةيوالعلم ةبيوالط والتعليمية

  2.الحالي القرن سنوات معظم اإلعمار إعادة وستحتاج دوالر، مليار 3000 حوالي إلى أي

 استغاللو ،لهم وتصديره اإلرهاب نمو من ربيغال العالم لتخويف اإلسالميين فوز استخدام -6

 خدمة يحقق ام ،المختلفة لياإلسرائي المجتمع شرائح بين التماسك لزيادة اإلسالميين صعود

 لها الغربي والدعم والتأييد التعاطف حشد على القائم الصهيوني والمشروع إسرائيل لدولة

 قيادته خلف اإلسرائيلي المجتمع توحيد خالل من وداخليا ،وعسكريا واقتصاديا سياسيا

  3.والعسكرية واألمنية السياسية

 القيادة فحاولت ،الغرب لدى انهيارها ومنع ميةاإلسال الحركات عن النمطية الصورة تأكيد -7

 وصول وان للحكم اإلسالمية الحركات وصول من التحذير اإلسرائيلية واألمنية السياسية

 أساتذة رئيس بريمان رون وقال ،خطيرة تداعيات عليه سيترتب الحكم إلى الحركات هذه

                                                      
1 syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=1020  
  . المرجع السابق 2
 36ص الشرفا وليد اهللا رام العامة السياسات معهد 2012 السنة 19 العدد سياسات مجلة 3
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 أن يعتقد من كل يخطئ هإن" اليمينية التوجهات ذات إسرائيل حصانة أجل من الجامعات

 وأضاف ،"الديمقراطية إلى الطغيان وحكم الدكتاتورية من سينتقل مصر سيما العربي العالم

  1".إلسرائيل معادية إلى بالضرورة تتحول اإلسالمية الحركات قبل من تحكم التي الدول إن"

  العربي الربيع جراء إسرائيل تواجه التي االستراتيجية العواقب

  :منها العربي الربيع نتيجة االسترتيجية العواقب من العديد ئيلإسرا تواجه

 األمني اإلنفاق زيادة تأثير -1

تعاظم مستويات "يرى تسيفي ليبائي المعلق االقتصادي لصحيفة يدعوت أحرنوت أن 

التي من شأنها لجوء حكومة إسرائيل  ،اإلنفاق األمني سيؤدي إلى انتهاج سياسة تقشف اقتصادية

ما يؤثر على تمويل مخصصات  ،والتراجع عن تقليص الضرائب ،ضرائب جديدةإلى فرض 

كما ستفضي زيادة النفقات . الضمان االجتماعي للجمهور اإلسرائيلي سيما الطبقات الفقيرة

ما يعتبره الساسة والمحللين  ،األمنية إلى تعميق ارتباط إسرائيل بالواليات المتحدة والغرب

  2.على استقاللية القرار السياسي اإلسرائيلي اإلسرائيليين سيؤثر سلبا

 في ودوره كوجوده الصهيوني الكيان يمس استراتيجي كتهديد الذري إيران خطر تزايد -2

  . المنطقة

 استراتيجي كتهديد) اهللا وحزب حماس( ولبنان غزة من كل في المقاومة قوة وتنامي

 االستراتيجي القوى موازين يغير يومعاد قوي محور وتبلور. العربية الثورات ظل في متنامي

  .إسرائيل مصالح مع تتعارض جديدة إقليمية بيئة ويخلق ،القائم

 في وذلك ،والعرب الفلسطينيين مع للتسوية للرضوخ إسرائيل على العالمية الضغوط ازدياد -3

 القرار في العربي الشارع وزن تنامي بفعل للغرب ضغوطا اقل عربية أنظمة وجود ظل

                                                      

   www.naamy.net/view.php?id=1145 النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 1
   .مرجع سابق ، العربية الثورات ظل في اإلسرائيلي األمن نفقات :صالح ،النعامي 2
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 الدكتور ويرى ،والغرب المتحدة الواليات في المالية األزمة تفاقم ازدياد مع مترافقا ،السياسي

 الشرق ستعم استقرار وعدم عنف مرحلة" إلى يشير يحدث ما إن حيفا جامعة من كاي بن ديفيد

 الجهود مع للتجاوب إسرائيل على للضغط وأوروبا المتحدة بالواليات يدفع قد أمر وهو ،األوسط

  1".الدولتين حل أساس على اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لتسوية ةالدولي

ازدياد قلق إسرائيل من التحوالت في سياسة الواليات المتحدة األمريكية التي تسعى لضمان  -4

 2.المصالح األمريكية بعيدا عن أجندات إسرائيل وتطلعاتها في تكوين شرق أوسط جديد إلسرائيل

 في الفت بشكل بعضها فاز فقد ،المنطقة في اإلسالمية للقوى واسعة اقاآف العربي الربيع فتح -5

 في العربية المنطقة تحكم الن المرشحة وهي ،العربية الثورات أعقبت التي التشريعية االنتخابات

  3.إلسرائيل معادية القوى هذه وبرامج ،المقبلة المرحلة

بيع العربي ميول رال برزحيث أ ،نعةتغيير في موازين النظام العالمي لصالح محور المما -6

جدول  ةالمتحدالقطبية تملي فيه الواليات  أحادينتقال من عالم لال ،الحالية منظومة القوى العالمية

تتقاسم مع الواليات  أخرىتتواجد فيه قوى عالمية  ،األقطابعالم متعدد  إلىالعالمي  األعمال

ين وروسيا الطامحتين الستعادة مكانتهما مثل الص ،تقرير مصير العالم األمريكيةالمتحدة 

 الدول الكبرى الناشئة مثل الهند والبرازيل إلى إضافة ،الطبيعية كالعب قائد في الفضاء الكوني

قال سيرغي الفروف وزير الخارجية  4.الطامحتين في الحصول على عضوية مجلس األمن

: الخارجية والدفاعية في موسكو الروسي في كلمة ألقاها في االجتماع العشرين لمجلس السياسة

نقال عن خبراء اقتصاديين توقعهم بتحول الصين إلى دولة رائدة اقتصاديا خالل السنوات "

وأضاف يبدو أن الحديث عن تحول اليوان الصيني إلى عملة االحتياط  ،الخمس أو الست المقبلة

                                                      

 ... الزيتونــة مركــز والمواقــف التقــديرات:  العربــي والربيــع" ســرائيلإ: "مقــال :فرحانــة، عبــد الــرحمن  1
www.alzaytouna.net/permalink/6093.html  

ــة 2 ــب - المعرف ــم- كت ــفال ــتراتيجي وق ــي اإلس ــرائيلي األميرك ــرة - اإلس ــي  الجزي ــين عل ــد حس  احم
www.aljazeera.net/.../98B8EAA3-BC0D-4211-AA6D-4C544BE0CD...  

  . ، مرجع سابقوالمواقف التقديرات:  العربي والربيع" إسرائيل: "مقال : فرحانة، عبد الرحمن 3
  net.www.aljazeera ،ما بعد الربيع العربي اإلسرائيليةالمخابرات  4
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وتشير  1.لعالقات الدوليةمما يتطلب تغييرا في منظومة ا" الرئيسة في العالم سيبدأ بعد ذلك

 25التحليالت أن االقتصاد الصيني قد يتفوق على االقتصاد األمريكي في فترة زمنية أقصاها 

حيث أبدت الصين استعدادها لتقديم مساعدة للدول األوروبية للتغلب  ،أعوام 10عاما وأدناها 

وقد أصبح  2.لدعم الصينيوهذه رسالة مفادها أن استقرار الغرب مرهون با ،على أزمتها المالية

التوسع الصيني والهندي في قطاع الطاقة في الخليج العربي يمثل أهم التحديات التي تواجه 

حيث تحتل الصين المرتبة الثانية بين أكبر  ،سياسات الواليات المتحدة في المنطقة العربية

ن من مكانتها في وعززت الصي ،مستوردي النفط في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية

ولتحد من هيمنة  ،المنطقة العربية بقوة؛ لضمان مصالحها النفطية في المنطقة العربية من جهة

بدخول شركة ، الواليات المتحدة األمريكية على أهم مصادر النفط في العالم من جهة أخرى

وجيا في في مشروع مصفاة النفط العمالقة في مقاطعة ف% 25أرامكو السعودية شريكا بنسبة 

   3.وإنشاء شركة الغاز الصينية السعودية المشتركة لتنقيب الغاز في الربع الخالي ،الصين

  اإلجراءات اإلسرائيلية في مواجهة الربيع العربي

  :أقدمت إسرائيل على مجموعة من اإلجراءات لمواجهة استحقاقات الربيع العربي منها

أن "الجيش اإلسرائيلي بني جينز بقوله  عبر رئيس هيئة أركان ،زيادة ميزانيات الجيش-1

معبرا إن  ،"التحوالت التي تشهدها المنطقة العربية توجب تحقيق موازنات إضافية للجيش

بدوره . التحوالت في العالم العربي فاقمت من حجم ومستوى التهديدات على جميع الجبهات

جب أن تشهده موازنة األمن بانقالب ي"طالب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية عاموس يادلين 

مليون  200كما رصدت إسرائيل ميزانيات إضافية بحوالي 4".في حالة انهيار اتفاقية كامب ديفيد

                                                      

   2/12/2012العربية نت  1
 2012،اب،187، العدد السياسة الدولية، العالميةالعالم يتحول، حقائق جديدة على الخريطة : الدسوقي، ابو بكر 2
، أيلـول،  188، العدد السياسة الدولية، خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق األوسطغاز المشرق، : سنوار، إبراهيم 3

2012  
   .مرجع سابق ، العربية الثورات ظل في اإلسرائيلي األمن نفقات :صالح ،النعامي 4
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دوالر للجيش كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة المستجدات 

  1.الجديدة

ئب رئيس هيئة األركان السابق يرى كل من دان هارئيل نا، الجيش في بنيوية تغييرات -2

وقائد المنطقة الجنوبية والجنرال ايتان بن الياهو قائد سالح الجو األسبق إنه من المرجح أن يقدم 

  : الجيش على تغييرات بنيوية عديدة مثل

  .تشكيل فرق عسكرية جديدة وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير -أ

  .ية عن المنطقة العربية وال سيما مصرتكثيف جمع المعلومات اإلستخبار -ب

  .ازدياد االستثمار في مجال التدريبات التي تحاكي الحروب الكبيرة في المستقبل -ت

إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية لمواجهة التحديات التي يمكن أن تنجم عبر الحدود مع  -ث

  .مصر

أسراب جديدة من الطائرات من مختلف إعادة التركيز على سالح الجو اإلسرائيلي وتعزيزه ب - ج

  .األنواع

  2.بناء وتوسيع القواعد العسكرية ال سيما في النقب - ح

 من وعززت نظامي مشاة لواء مصر مع الحدودية المنطقة في إسرائيل نشرت فقد 

 حول والعسكرية األمنية المؤسسة داخل نقاش وهناك ،كبير بشكل 80 اللوائية الفرقة قدرات

 وحدة تشكيل وتم. سيناء جزيرة شبه في التهديدات مواجهة إلى يهدف جنوبي فيلق مةإقا إمكانية

 حول االستراتيجي العمق في متشعبة عمليات قيادة ومهمتها العمق قيادة عليها أطلق عسكرية

                                                      

ــدير 1 ــتراتيجي التقـ ــز االسـ ــة لمركـ ــتقبل:  الزيتونـ ــف مسـ ــما -...  الموقـ ــة سـ  اإلخباريـ

www.samanews.com/index.php?act=Show&id=94313  
   .مرجع سابق ، العربية الثورات ظل في اإلسرائيلي األمن نفقات :صالح ،النعامي 2
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 إثر عل الوحدة هذه تشكيل تم العسكري اإلسرائيلي المعلق يشاي بن رون وحسب ،إسرائيل

  1.العربي الربيع أحداث

قررت الحكومة اإلسرائيلية بناء جدار ،  بناء جدران أمنية على الحدود مع سوريا ومصر-3

امني على امتداد المنطقة الحدودية بينها وبين سوريا في منطقة لم تعتبرها سابقا ضمن المناطق 

تحسبا إلمكانية  ،خشية من أن تتحول هذه المنطقة منطلق لشن هجمات ضد إسرائيل ،الخطرة

النظام السوري وسيطرة المسلحين وحزب اهللا على مخازن األسلحة المتطورة وخاصة  سقوط

وبناء تحصينات الكترونية على الحدود مع مصر لتحقيق غايتين مكافحة 2.األسلحة الكيماوية

  3.التهريب وتسلل الالجئين والثانية تأمين حدودها مع شبه جزيرة سيناء وضد كافة التهديدات

  :وهو عميد احتياط ووزير إسرائيلي سابق ب ،يةفرايم سنإيقترح 

 .تعزيز محور االعتدال العربي األردني الفلسطيني -1

 .بناء قوة الجيش اإلسرائيلي على أسس جديدة -2

 .احتالل محور فيالدلفيا في منطقة الحدود مع مصر -3

 .زيادة االعتماد اإلسرائيلي على الغاز الطبيعي المستخرج في إسرائيل -4

 4.مع الفلسطينيين لتجنب العزلة الدوليةعقد اتفاق سالم  -5

  :نتيجتي

 وهذان ،والنفط إسرائيل أمن على بناء العربي الربيع من األمريكي الموقف تحدد

 إلى الوصول لضمان للنفط المصدرة البلدان في واالستقرار األمن ضمان يتطلبان العامالن

                                                      

  . ، مرجع سابقوالمواقف التقديرات:  العربي والربيع" سرائيلإ: "مقال : فرحانة، عبد الرحمن 1
 › www.alarabiya.net نت.العربية - األسد لسقوط تحسباً الجوالن في أمنياً جداراً تبني إسرائيل 2
3 rabiya.net  ‹والعالم العرب  
  542، مرجع سابق، صثورة المصرية، الدوافع واالتجاهات والتحدياتال:نصار، آية وآخرون، عبد العليم محمد 4
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 ،باعتبارهما من دول االعتدال مترددا في كل من تونس ومصرالموقف األمريكي فكان . أسواقها

 السالم تحقيق أمام عقبة يشكل سوريا في النظام أن اعتبار على ،في سوريا كان سريعا وحاداو

 بأن ومصر العتقادها تونس في الثورات أيد الذي اإليراني الموقف عكس على. إسرائيل مع

 واإلسرائيلية األمريكية تالضغوطا إلى مرده اإليرانية المصرية الطبيعية العالقات انقطاع سبب

 يحدث ما ةصفاو .االحتجاجات ضد السوري النظام جانبل اصطفتو ،مبارك حسني نظام على

 .المقاومة محور في دورها من لتنتقم واإلسرائيلية واألوروبية األمريكية ةبالمؤامر سوريا في
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  الفصل السادس

التغيرات في بلدان الربيع العربي وتحليل 
  سرائيلإل الدور الوظيفي أثرها على



173 

  الفصل السادس

  سرائيلإل الدور الوظيفي التغيرات في بلدان الربيع العربي وتحليل أثرها على

 مصـر  كل في وخاصة العربي الربيع بلدان في التغيرات تحليل على الفصل هذا يتركز
التغييـر  االسـتبدادية؛   األنظمـة  إسقاط :إسرائيل من خالل مجموعة من العناوين على وتونس

التحول الديمقراطي  ؛موقف بلدان الربيع العربي من القضية الفلسطينية؛ وااليجابي لدى الشعوب
تراجع مكانة الواليات  ؛العربي الربيع دول في للحكم اإلسالميين صعود ؛في بلدان الربيع العربي

  .ثر الربيع العربيإالمتحدة في المنطقة على 

ئية عن مدى التغيير في بلدان الربيع العربـي التـي   ال يمكن إصدار أحكام قاطعة ونها

ومدى تحولها إلى دول وطنية تلبي طموحات شـعبها فـي تحقيـق الحريـة      ،أسقطت أنظمتها

والكرامة والعدالة االجتماعية؛ ألن الثورات ليست شعارات ترفـع أو مجـرد خـروج النـاس     

تسـتغرق   ،ريخية مركبة ومعقدةبل هي عملية تا ،بالماليين إلى الشوارع أو سقوط رأس النظام

لكن . فشلها بمخرجاتها النهائية أوكما يتحدد نجاح الثورات . وقتا طويال حتى تظهر كل مفاعيلها

هناك مؤشرات نستطيع استقراءها من مسيرة الثورات في البلدان العربية تساعدنا على تحديـد  

طبيعة برامجهـا سـواء    ،خاصة طبيعة القوى واألحزاب التي شاركت وقادت الثورة ،مسارها

 ،إسـقاط األنظمـة الديكتاتوريـة    ،سياستها الخارجية أوالسياسية أو االقتصادية أو االجتماعية 

ووزن الشـارع   ،وصعود الحركات اإلسـالمية  ،والتحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي

وسي شاميل سلطانوف فقد اعتبر الخبير الر. وتراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية ،العربي

تحتاج  ،بل ثورة عربية شاملة ،أن ما يحدث في البلدان العربية ليس ثورة في قطر عربي واحد

ففي إيران ابتـدأت الثـورة    ،والتاريخ أثبت ذلك ،إلى عقد أو أكثر حتى تحقق أهدافها المنشودة

بلشفية في عـام  وفي روسيا بدأت الثورة ال ،1989واستمرت حتى عام  1979اإليرانية في عام 

وال  تتسم المرحلـة االنتقاليـة بعـد انتصـار الثـورات       1936.1واستمرت حتى عام  1917

فهي ليست انتقال على شكل  ،عملية اجتماعية وتاريخية معقدة ،فهذه طبيعة الثورات ،بالوضوح

                                                      

  www.taghribnews.com/vdciu5aw.t1arq2csct.html الثورات العربية تبحث عن هوية، شاميل سلطانوف، 1
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ن هذه المرحلة يكون هدفها تفكيك النظـام السـابق بصـورة    أل ،قفزة من األسود إلى األبيض

  1.ريجيةتد

طبيعي أن تمر بلدان الربيع العربي بمرحلة انتقالية ربما تطول أو تقصر بنـاء علـى   

 ،طبيعة الحراك الداخلي الجاري بين المكونات السياسية واالجتماعية التي فجرت وقادت الثورة

وفي الثـورة الفرنسـية    ،سنة 12فقد استمرت المرحلة االنتقالية في روسيا بعد إسقاط القيصر 

  2.إليرانية استمرت المرحلة االنتقالية سنوات طويلةوا

 تاريخيـة  خطوة" بأنه العربي الوطن في يحدث ما الفرنسي المفكر جريش أالن وصف

 خـارج  المنطقـة  فيهـا  كانت عاما أربيعين من يقرب ما بعد ،أخرى مرة الوراء إلى به تعود

 اندونيسـيا  وفـي  ،الثمانينات خالل ةالعسكري الدكتاتوريات سقطت الالتينية أمريكا ففي ،التاريخ

 بلـدان  بعـض  وفي الشرقية أوروبا في وأيضا ،عميقة سياسية تغيرات حدثت وماليزيا والفلبين

 ،السـبعينات  منـذ  تقريبا نفسها الوجوه فيها ظلت التي الوحيدة هي العربية المنطقة لكن ،أفريقيا

 ورأى 3".للمنطقة جديد تاريخ صناعة لبالفع هو أالن يحدث ما لذى ،بأبنائهم أتى التغيير وحتى

 نشهد متغير عالم إطار في العربية الثورات جاءت لقد" وقال العالم في جديد مناخ ثمة إن جريش

 حسـب  تعاديهـا  أو المتحـدة  الواليات توالي خاصة سياسة لها فالصين ،"التعددية من قرنا فيه

 واجهت ومهما حدث مهما للوراء وعالرج يمكن ال" وأضاف ،والبرازيل الهند وكذلك ،مصالحها

 وان ،النهايـة  في القرار صاحبة هي الشعوب أن أثبتت التجربة ألن مصاعب من الثورات هذه

واعتبر الصحفي والكاتب الشهير توماس فريدمان ما حدث في المنطقـة  4".الشعوب بيد المستقبل

لحربين العـالميتين األولـى   حدث من األحداث العالمية المهمة ال يقل حجمه عن ا"العربية بأنه 

واعتبر ما رفضه المصريين من فكرة التوريث في مصر ينبـع مـن    ،"والثانية والحرب الباردة

                                                      

المركز العربي لألبحاث ودراسـة  , بنية ثورة  وصيرورتها من خالل يومياتها, الثورة التونسية المجيدة: عزمي ،بشارة 1
  2012, 1ط,بيروت, السياسات

  2012، ابريل 188أبو بكر الدسوقي، الثورات العربية لماذا سقطت في مصيدة المرحلة االنتقالية، السياسة الدولية، العدد  2
 ... فـــى العربيـــة الثـــورات تـــأثيرات يحلـــل جـــريش آالن|:المخيفـــة الديمقراطيـــة

www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/.../-المخيفة-الديمقراطية.aspx  
  المرجع السابق 4



175 

ويستنتج فريدمان أن أيام الدول والشركات الكبـرى   ،أنهم رأوا في ذلك إهانة لكرامتهم الوطنية

ة في بلدان الربيع العربي ويقدم نصيحة لكل الراغبين في القياد ،وحل محلها قوة الجماهير ،ولى

واعتبر المفكر الفرنسـي أوليغيـه روي أن   .بأن يعوا معادلة القوة التي تحولت لصالح الجماهير

بمعنى أنها لحظة تحول لـن تسـمح    ،تمثل لحظة غير قابلة لالرتداد العكسي"الثورات العربية 

   1".ر التغييرالن جيل الشباب هو صاحب المصلحة األولى في استمرا ،بالعودة للوراء

 الثـورات  مسـيرة  في األول السبق على وحاز بالثورة بدأ من التونسي الشعب أن رغم

 والسياسـيين  المحللـين  جميع بنظر والدولي اإلقليمي التغيير عنوان تبقى مصر أن إال ،العربية

 العربي الربيع على الفصل هذا في التركيز يكون أن طبيعي فأمر ،وإسرائيل واإلقليميين الدوليين

 بموقـع  تتمتـع  مصـر  إن" هويدي ذكر كما للمنطقة بالنسبة مصر أهمية تنبع حيث. مصر في

 هويـدي  واستشـهد  ،"نسمة مليون 91 اآلن المصري الشعب تعداد يبلغ حيث ،كبير استراتيجي

 يستطيع فإنه مصر يحكم أن يستطيع من إن" الكبيرة مصر أهمية على فيها يدلل لنابليون بمقولة

 درة الهنـد  كانـت  كمـا  ،الفرنسـية  اإلمبراطوريـة  درة تكـون  أن ينبغي مصر ،المالع حكم

  2".بأكملها المنطقة في مهمة مفاتيح يمتلك أن يستطيع مصر يحكم فمن ،البريطانية اإلمبراطورية

 مـن  جزء هناك بل ،فقط العرب الربيع بلدان في ليس التغيرات من مجموعة حدثت لقد

 العـالم  شعوب على التغيرات هذه أثر انعكس حتى بل ،جميعها ربيةالع البلدان شملت التغيرات

  :إسرائيل على وأثرها التغيرات هذه من ،جميعها

  التغيير االيجابي لدى الشعوب : أوال

  :أكسبت الثورات العربية اإلنسان العربي العديد من االيجابيات منها

   

                                                      

 ... الشــعوب  لصــالح  القــوة  توزيــع  أعـــاد العربــي  الربيــع : عالميــة  دوائــر :  مصــرس  1

www.masress.com/alkahera/3322   
  almasrynetwork.com ... وقتا وتحتاج التاريخ فى دورها لتستعيد استيقظت العرب أمة: هويدى 2
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 الثقة بالنفس والقدرة على التغيير-أ

بية لدى اإلنسان العربي روحا وطاقة ايجابية كانت غائبة عنه لفترات بلورت الثورة العر

وفجرت الثورة العربية لدى اإلنسان  ،صاحبها شعور متفائل بأن المستقبل سيكون أفضل ،طويلة

وخاصة لدى شريحة الشباب التي أثبتـت الثـورات    ،العربي الثقة بالنفس والقدرة على التغيير

ونفت  ،القدرة وتحليها باإلرادة والعزيمة واإليثار التي تؤهلها للتغييرامتالكها للوعي والمعرفة و

 القتـل  أن يعلم كان المتظاهر إن إذ .ما تم وصفها به من السطحية والسلبية والالمباالة واألنانية

 دائـرة  لكسـر  الشـارع  إلى الخروج على إصرارا إال يزده لم ذلك لكن انتظاره، في والتعذيب

 وقـتال  انتهاكـا  أن مدركين الميادين، إلى خرجوا مثال ومصر تونس أهل نأ حين ففي الخوف،

 أن إنكـار  يمكن   ال إنه بل. واليمن سوريا في يجرى يزال وال كان ما وهو االنتظار، في مؤكدا

 المظـاهرات  صـورة    في   مراراً وتكرر   متحققاً، بات واالعتصام التظاهر حرية من   كبيراً   قدراً

  التـي  االعتصـامات  مـن  العديد   في وكذا   بالمليونيات، تسميتها على يتعارف   بات   يالت الحاشدة

  1.  انالبلد من شتى مناطق   في تكررت 

  الشعبي الوزن ازدياد-ب

 تسـقط  أن اسـتطاعت  التي الشعبية للجماهير الحقيقي الوزن العربية الثورات أظهرت

 التحكم استعادت التي العربية الشعوب تطلعات تجاوز اآلن يمكن ال بحيث ،عربية أنظمة رؤساء

 المتحـدة  الواليـات  اسـتطاعت  بحيث ،بالسابق مغيبة الشعوب هذه كانت حيث ،مصيرها في

 حصـولها  عدم باستثناء ،الدعم هذا ثمن لدفع تضطر أن دون إلسرائيل الدعم تقدم أن األمريكية

 القـوات  قائـد  حينـذاك  كـان  لذيا بترايوس لديفيد تصريح وفي. العربي الشارع احترام على

 الشـراكة  نفوذ من يحد الفلسطينية القضية بشأن العربي الغضب إن" أكد إذ األمريكية المركزية

 شرعية ويضعف ،معها عالقاتنا عمق من ويخفف ،وشعوبها المنطقة تلك حكومات مع األمريكية

 حكومـة  أي علـى  يحتم الثورة بعد أصبح الشارع وصوت ،العربي العالم في المعتدلة األنظمة

                                                      

  2012،ابريل، 188هشام رامي، من الكبت إلى التعجل، السياسة الدولية، العدد  1
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 للواليات خاضعا يكون أن قادم رئيس أي يستطيع وال ،اعتبارها في العام الرأي تضع أن قادمة

   1".القوى لهذه الشعوب عداء حالة متجاوزا وإسرائيل والغرب األمريكية المتحدة

 بقلـق  العربـي  الربيع بلدان في يحدث ما إلى اإلسرائيليين القادة ينظر أن الطبيعي من

 ،مصـر  فـي  الثورة نجاح بعد خوف إلى القلق هذا ويتحول ،تونس في الثورة نجاح بعد خاصة

 ،الجديدة العربية األنظمة قرار صناعة في العربي الشارع وزن في بتغيير إلدراكهم ذلك ويعود

 وزيـن  مبـارك  حلفاؤهـا  عن والغرب المتحدة الواليات تخلي بعد والقلق الخوف هذا وترافق

 يقول. شعوبهم لتطلعات استجابة أكثر الجدد الحكام يجعل ما ،إيران شاه وقبله علي بن العابدين

". الشـعوب  مع وليس الحكام أشخاص مع كان إسرائيل سالم إن" سيفين توم اإلسرائيلي المؤرخ

 تصبح أن إسرائيل على" أن أحرنوت يدعوت في اإلسرائيلي االستراتيجي يشاي بن رون ودعا

 إسـرائيل  يـرون  األمـريكيين  بعـض  أن على متزايدا دليال هناك ألن ذاتها على اعتمادا أكثر

 وينفـي  ،إلسـرائيل  قلق مصدر يشكل مبارك إسقاط بعد المصري الشعب أصبح فقد 2".كعبء

 اهتماماته سيركز المصري الشعب بأن المصرية الثورة عقب اإلسرائيلية والتحليالت التفسيرات

 شـلومو  يقـول  ،إسرائيل مع والعالقة فلسطين بقضية هتماماا أقل ويكون ،الداخلية شؤونه على

 مصـر  بين العالقات ساحة على ظهر جديد العب هناك" اإلسرائيلي االستراتيجي الخبير بروم

 وال ،العالقات تلك في ومهم محوري دور الالعب لهذا وأصبح ،يناير 25 ثورة عقب وإسرائيل

 تضع أن حاليا مطالبة فإسرائيل ،المصري لشعبا وهو أال ،األحوال من حال بأي تجاهله يمكن

 ،مصـر  حيـال  الجديـدة  سياساتها رسم في رئيسيا عنصرا وتعتبره ،حساباتها في الالعب هذا

 علـى  محتمل تأثير لها التي قراراتها كل في الحذر توخي إسرائيل على أن يجب كما" وأضاف

 وأسسـت  ،الفلسـطينية  للقضية بيرةك رافعة التونسية الثورة شكلت كما 3".المصري العام الرأي

                                                      

 ودراسـة  لألبحـاث  العربـي  المركـز  ،2012-21/5،العربية الثورات حسابات في فلسطين سقطت هل ،غريش االن 1
  › www.dohainstitute.org السياسات

 ... للدراســـات الزيتونـــة مركـــز - العربيـــة الثـــورات أمـــام إســـرائيل: تقريـــر 2

www.alzaytouna.net/permalink/5608.html  
ــعب 3 ــري الشــــ ــع"... المصــــ ــد البعبــــ ــان الجديــــ ــهيوني للكيــــ  الصــــ

www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2011/08/28/132876.html  
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 حيـث  ،اإلسـرائيلي  االحـتالل  مـن  للخالص الفلسطيني للشعب بها يستهان ال قاعدة بنجاحها

  :أن استطاعت

خـالوه طبيعـة    ،تخلص الشعب التونسي من عقدة الخوف التي استقرت فيه عقودا طويلة -1

فأصبحوا بفعل الثـورة   ،متأصلة فيهم بسبب سنوات القمع واالستبداد والتعذيب في السجون

  .قادرين على ممارسة الحرية والتعبير عن آرائهم

لديهم شعار إذا  وترسخ ،أدرك التونسيون بعد نجاح ثورتهم حقيقة أن القوة هي قوة الشعب -2

  .الشعب أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر

ومـا   ،سـجون أدرك الشعب التونسي ومن خالل شهادات مناضليه الذين خرجـوا مـن ال   -3

فقـدرتهم   ،إن طغيان الحكام ليس أقل شراسة من إسرائيل ،تعرضوا له من تعذيب وحشي

  1.على إسقاط أنظمة االستبداد أعطت لهم األمل بقدرة اإلنسان العربي على هزيمة إسرائيل

 مـا  العربـي  القرار صناعة في واألمريكي اإلسرائيلي التأثير العربية الثورات أضعفت

 تطـور  أمـام  البـاب  يفتح ما ،معها تتعارض التي الخارجية الضغوطات من ءجز تحرر يعني

 واجتماعيـة  واقتصـادية  سياسـية  تحـوالت  أحداث إلى يؤدي ما ،العربي النهضوي المشروع

 ينعكس الذي األمر ، والدولي اإلقليمي القوى ميزان في تغير على نفسه يعكس ،كبيرة وعسكرية

 إسـرائيل  علـى  العالميـة  الضـغوط  فازدياد 2.المنطقة في لإلسرائي الوظيفي الدور على سلبا

 ضـغوطا  اقـل  عربيـة  أنظمة وجود ظل في وذلك ،والعرب الفلسطينيين مع للتسوية للرضوخ

 األزمـة  تفـاقم  ازدياد مع مترافقا ،السياسي القرار في العربي الشارع وزن تنامي بفعل للغرب

 يحدث ما إن حيفا جامعة من كاي بن ديفيد كتورالد ويرى ،والغرب المتحدة الواليات في المالية

 المتحدة بالواليات يدفع قد أمر وهو ،األوسط الشرق ستعم استقرار وعدم عنف مرحلة" إلى يشير

                                                      

 فلسطين لقضية االعتبار إعادة يمنع ال الثورة بعد تونس بناء في االنشغال 1

www.badil.org  ‹haq alawda  ‹43العدد - العودة حق جريدة  
 ... القضية على والدولي اإلقليمي وتفاعلها العربية الثورات أثر ندوة 2

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
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 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لتسوية الدولية الجهود مع للتجاوب إسرائيل على للضغط وأوروبا

  1".الدولتين حل أساس على

الشباب العربي فـي العـام    لرأيبيرسون سارستيلر  أصداء أعده يللرأاستطالع  رصد

من قبل شركة بينشوين اند بير الند  األولويعتبر  ،2012-1و  2011-11بين شهري  2012

 دول( ،دولـة عربيـة   11في  25-18شابا وشابة ما بين  2500حيث شملت العينة المستهدفة 

والمواضيع التي تناولهـا   ،تونسو ليبيا ،راقالع ،األردن ،مصر ،مجلس التعاون الخليجي الست

لـم   ،اإلعالميةالفرص االقتصادية والتفضيالت واالستطالع كانت نتائج وتبعات الربيع العربي 

 بأولويـات  فيمـا يتعلـق  برز االستطالع النتائج التالية أو ،% 2.19/+ - الخطأيتجاوز هامش 

  :العربي شهرا من الربيع  18الشباب في البلدان العربية بعد 

 .العادلة والقدرة على تملك سكن وتحقيق الديمقراطية األجور تلقي -أ

 .تكاليف المعيشة تعد ابرز المخاوف التي تزيد من قلق الشباب العربي ارتفاع -ب

 .عيقات التي تواجه البلدان العربيةالم أهمالنزاعات المدنية وغياب الديمقراطية من  -ت

 .أفضلتطورا ايجابيا يزيد من نسبة تفاؤلهم بمستقبل  يبالشباب الربيع العر يعتبر -ث

 .العينة المستهدفة عبرت عن ثقتها بحكومات بلدانهم أرباع ثالث -ج

  2.ن رقعة الربيع العربي لن تتسعأالشباب ب اعتقاد -ح

وفي استطالع للرأي العام أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العـام بصـيرة فـي    

% 3وهامش خطأ ،%90شخصا عبر الهاتف بنسبة استجابة  1783 على عينة من 1/10/2012

% 78وأعرب  ،يوم 100وتقييم انجازه على برنامج  ،حول أداء الرئيس المصري محمد مرسي

                                                      

 فرحانة الرحمن عبد... الزيتونة مركز -والمواقف التقديرات:  العربي والربيع" إسرائيل: "مقال 1

www.alzaytouna.net/permalink/6093.html  
  ...www.arabyouthsurvey.com/arabic/.../AYS_2012_Whitepaper_Arabiما بعد الربيع العربي  2
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إن الرئيس نجـح فـي   % 41من المستطلعة آرائهم عن رضاهم عن أداء الرئيس في حين قال 

رأوا أن % 40والخبز والوقـود مقابـل   الملفات الخمسة التي وضعها األمن والمرور والقمامة 

 في تونس في للدراسات العالمي المجتمع به قام رأي استطالع وأظهر 1.البرنامج لم يحقق نجاحا

% 40 أن 2012/الثاني كانون منذ به العمل بدئ الذي الشهري المقياس إطار في 20/9/2012

 أداء عن راضين غير%62 و ،راضين% 55 بينما الحكومة أداء عن راض غير التونسيين من

 األمني الوضع عن رضاهم عدم عن %60 وعبر. دورها عن راضين% 21 بينما ،المعارضة

   2.تماما راضين غير% 42و

  بيع العربي من القضية الفلسطينيةموقف بلدان الر: ثانيا

  :برز موقف بلدان الربيع العربي من القضية الفلسطينية من خالل

  ياسية في مصر وتونسمواقف األحزاب والقوى الس-أ

من القضايا السياسية المختلفـة  _ التي شاركت بالثورة_المصرية  األحزاباتسم موقف 

نسـتطيع   ،وكون الثورة المصرية ال تزال في بداياتها ،باختالف كبير عن موقف النظام السابق

استقراء الموقف المصري الجديد من خالل برامج مرشحي األحزاب والقـوى التـي شـاركت    

  :وفاز احد مرشحيها في الجولة الثانية ،التي تفوقت نتائجها بالجولة األولى ،لثورة المصريةبا

بما يتعلق بالقضية الفلسطينية  عبرت برامج المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد الثورة فقد

فالمرشح أبو الفتوح اعتبر قضية فلسطين من خـالل برنامجـه    ،باعتبارها قضية مصر األولى

، وإسرائيل عدو استراتيجي لمصر ،وأحاديثه اإلعالمية بأنها قضية أمن قومي لمصر االنتخابي

الجناح السياسي لجماعة  ،واتفق معه بالموقف كل من محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة

  3.اإلخوان المسلمين وحمدين صباحي مرشح التيار القومي الناصري

                                                      

    www.baseera.com.eg/index_ar.ht عام بصيرة،المركز المصري لبحوث الرأي ال 1
  www.tunisia-sat.com  ،تونس ،للدراسات العالمي المجمع 2
صافينار محمد احمد، االنتخابات الرئاسية وقضايا السياسة الخارجية، مركز األهرام  للدراسات السياسية واالستراتيجية،  3

www.acpss.ahram.org.eg  
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األمريكيـة بـأن   ) سـاينس مونيـوز   كريستان(وقد ذكر احمد نوفل نقال عن صحيفة 

 فإسقاط ،1وأن اإلسرائيليين هم أكثر الخاسرون ،الفلسطينيين هم أكثر الرابحون من الربيع العربي

 الواليـات  مـع  والحليفتين ،االعتدال دول من تعتبرا والتي ومصر تونس من كل في النظامين

 بمـا  ،الفلسـطينية  للقضية ذاته بحد نصرا يعتبر ،إلسرائيل المعاديتين وغير ،األمريكية المتحدة

 قـادة  أن مـن  الـرغم  وعلى .المنطقة في وإسرائيل للغرب المعارضة القوى معسكر من يعزز

 الواليات تأثير لتجنب فلسطين قضية وخاصة المركزية القومية الشعارات يرفعوا لم االحتجاجات

 الشعوب تخليص باتجاه لعربيةا بالحالة تغيير أي أن إال ،األحداث مجريات على والغرب المتحدة

 ،الفلسـطينية  القضـية  سيخدم ديمقراطية دول إلى العربية الدول وتحول ،االستبداد من العربية

  2.المنطقة في األمريكية السياسة ويضعف

 الثـورات  علـى  الفلسطينية القضية تأثير عن بديع محمد المسلمين اإلخوان مرشد عبر

 المسـلمين  اإلخوان جماعة" وقال ،العربية الثورات الندالع يةالرئيس األسباب احد بأنها العربية

 وتخلى الفلسطينية القضية ظلم السابق النظام" وأضاف" األولى قضيتها الفلسطينية القضية تعتبر

 موقـف  بتوضـيحه  التميمي عزام الدكتور يقول". األمريكي الصهيوني المشروع لصالح عنها

 كان اإلسالمية الحركات موقف إن" بإسرائيل واالعتراف فلسطين قضية من اإلسالمية الحركات

 فـي  لليهـود  دولـة  إقامة بمشروعية االعتراف يجوز وال ،االعتراف عدم على قائم يزال وما

 والفهـم  الموقف وهذا ،تاريخية وذاكرة وعقدي ديني مفهوم هو والمفهوم الموقف وهذا ،فلسطين

وقـال  3".فلسـطين  في لليهود دولة إقامة وعيةبمشر اإلسالميون يعترف لن أي ،يتغير ال ثابت

الدكتور حمزة منصور أمين عام جبهة العمل اإلسالمي في األردن إن تعاطي اإلسـالميين مـع   

 وإدراكهـم لخطـورة المشـروع    ،القضية الفلسطينية ينطلق من بعد ديني وعقدي واستراتيجي

بإعداد األمـة لجهـاد   "إلسالميين وأكد على التزام ا ،الصهيوني في المنطقة العربية واإلسالمية

                                                      

 ... القضية على والدولي اإلقليمي وتفاعلها العربية الثورات أثر ندوة 1

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
  ... ›  www.palnation.org... العربي الربيع( بعد ما اإلسرائيلي العربي الصراع مستقبل استشراف 2
  ... للدراسات الزيتونة مركز - والمخاوف التحديات.. الثورات عقب اإلسالميون 3

www.alzaytouna.net/arabic/.../Islamists_After_Revolutions_10-12.do...  
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 ،وخدمة القضية الفلسطينية في إطارها العربي واإلسـالمي  ،أعدائها من الصهاينة والمستعمرين

ورأى الدكتور أسامة األشـقر مـدير مؤسسـة    1".والسعي لتحريرها من الصهاينة والمستعمرين

مفهوم المقاومة قيمة أصـيلة   إن" ،فلسطين للثقافة في ورقة بعنوان اإلسالميون في العالم العربي

ولديهم القدرة على الشحن الدائم  ،وتمثالت صارمة في أيدولوجيا اإلسالميين ومعتقداتهم األصيلة

إن قضية فلسطين هـي  "وأضاف  ،"لتوفر النصوص واألمثلة الكثيرة على تطبيقاتها وتنظيراتها

حيث  ،حلبة المواجهة أو السياسةوهي بوابة الدخول إلى  ،عنوان العبور للمكانة اإلقليمية لمصر

 ،أسهم النظام السابق في إضعاف دور مصر اإلقليمي من خالل انحيـازه للرؤيـة األمريكيـة   

  2".ودخوله طرفا ضد الفلسطينيين من خالل حصار غزة ومحاربة المقاومة

القضـية   الديمقراطي من أجـل العمـل والحريـات    عتبر التكتلافقـد   ،أما في تونس

أو ما يتعلـق بتطبيـع    إسرائيلإلى  هتطرقرغم عدم  ،يجب مناصرتها ،ية عادلةالفلسطينية قض

 ،فقد اعتبرت حركة النهضة قضية فلسطين القضية المركزيـة لألمـة العربيـة    .العالقات معها

النضال من أجل نصرة قضـية   حزب المؤتمر وتبنى. ودعت إلى مناهضة التطبيع مع إسرائيل

وحرم  ،استعمارية استيطانية مدعومة من القوى الغربية الكبرىواعتبر إسرائيل دولة  ،فلسطين

ودعا لبناء قطب حضاري واسع من أولوياته تحرير األراضي العربية المحتلـة   ،التطبيع معها

ففي كلمة ألقاها المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بعـد الثـورة فـي    3.فلسطين وعلى رأسها

-11-10فلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي في افتتاح المؤتمر الدولي لنصرة األسرى ال

وان الشعب التونسي يقف  ،إن الشعب الفلسطيني هو صاحب اإللهام في الثورة التونسية" 2012

معتبرا إن الحكام السابقين تاجروا بقضـية   ،مع الشعب الفلسطيني اليوم أكثر من أي يوم مضى

وموجها رسالة لها بأن السالم لن يكـون أبـدا    ،ومخاطبا إسرائيل بالكيان الصهيوني ،فلسطين

  4".استسالما

                                                      

  www.alzaytouna.net/permalink/30824.html والقضية العربي العالم في اإلسالميون" الزيتونة مركز مؤتمر 1
   .مرجع سابق، والقضية العربي العالم في سالميوناإل" الزيتونة مركز مؤتمر 2
  www.e-tunisia.net/ar/article/2011/09/14/336.html البرامج االنتخابية لألحزاب السياسية التونسية 3
   elshaab.org... جريدة - الثورة دروس أعطانا من أول الفلسطيني الشعب": المرزوقي 4
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 الدسـتور  فـي  بنـد  تضمين على التونسية السياسية القوى بين الخالف من الرغم على

 إجماعا هناك أن إال ،إسرائيل مع التطبيع تجريم على صراحة ينص الثورة بعد الجديد التونسي

 البيـان  خـالل  ومـن  النهضة حركة كدتأ فقد ،إسرائيل مع عالقات إقامة رفض على تونسيا

 راشد وقال1". الصهيوني الكيان مع التطبيع تحريم ضرورة" على التاسع العام لمؤتمرها الختامي

 فلسـطين  إن" وأضاف" بإسرائيل تعترف لن تونس إن" التونسي النهضة حزب رئيس الغنوشي

 التونسـي  الخارجية وزير تأييد عدم من الرغم وعلى، "والقوميين اإلسالميين كل إجماع موضع

 مـع  التطبيـع  تجريم على ينص الدستور في بند تخصيص فكرة النهضة حزب في قيادي وهو

 أمـا ". الثمن كان مهما الصهيوني الكيان مع عالقات إقامة ترفض بالده إن" قال أنه إال إسرائيل

 الشعب لدعم اهرنتظ إننا" فقال الحريات أجل من المؤتمر حزب في النائب العيادي الرؤوف عبد

 والتي الشعبية الجبهة". جديدة تطبيع تجربة كل ونرفض ،التحرير أجل من كفاحه في الفلسطيني

 حمـة  أمـا  ،إسـرائيل  مع التطبيع تجريم إلى دعت تونسية وقومية يسارية أحزاب خمسة تضم

 أن على مؤكدا ،جريمة إسرائيل مع التطبيع اعتبر التونسي الشيوعي العمال حزب زعيم الهمامي

 التي الثورة أن نعتبر لذلك ،العالم شعوب لكل ومعادي ،التونسي للشعب عدو الصهيوني الكيان"

  2.الجديد الدستور في الصهيوني الكيان هذا مع التطبيع تجرم أن عليها ،الكرامة شعار رفعت

 الهيئة ،للتسامح التونسية الرابطة بينها من عديدة حكومية غير تونسية جمعيات وطالبت

 جمعية ،الناصريون الوحدويين ،فلسطين لدعم التونسية الجمعية ،العربية المقاومة لدعم الوطنية

 العربية الثقافة ومنتدى حدود بال تطوع جمعية ،صامدون أقوياء جمعية ،العربية بالمرأة النهوض

   3.ونيالصهي الكيان مع التطبيع تجريم بند الجديد الدستور بتضمين التونسي التأسيسي المجلس

فقد تقاربت مواقف مرشحي الثورة المصـرية مـن    ،يتعلق باتفاقية كامب ديفيد ما-ب

حيث عبرت مجمل تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح عن اعترافه بإسرائيل  ،اتفاقية كامب ديفيد
                                                      

  www.tunisiealwasat.com/article-3431 إسرائيل مع التطبيع تجريم يقر التونسى "النهضة" حزب 1
ــريم 2 ــع تجـ ــع التطبيـ ــان مـ ــهيوني الكيـ ــتور..  الصـ ــونس دسـ ــي" تـ ــزان فـ  ... الميـ

main.islammessage.com/newspage.aspx?id=12404  
›  نيـوز  رايـة ›  راية › www.raya.ps راية -...  في اسرائيل مع" التطبيع تجريم" بـ تطالب تونسية أهلية جمعيات 3

 اليوم العالم
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وان رؤيته تنحصر بمطالبة البرلمان المنتخب بمراجعة  ،كدولة ملتزمة باالتفاقيات الموقعة معها

والمرشح محمد مرسي تبنى االلتـزام باتفاقيـة    ،اهدة كل خمس سنوات طبقا لبنود االتفاقيةالمع

واتفق مع عبد المنعم أبو الفتوح بعرضها  ،السالم إذا ما حققت السالم الفعلي بين مصر وإسرائيل

أما المرشح حمدين صباحي فقد تبنى عرض االتفاقية علـى الشـعب    ،على البرلمان لمراجعتها

   1.على أن يكون حكم الشعب نافذا في قبول أو رفض االتفاقية مع إسرائيل ،تاء الشعبيلالستف

ويتفق أيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي مع الذين يرون أن التحوالت السياسية فـي  

وال يستبعد عوديد بن عيران رئيس معهد  2.مصر ستشكل تهديدا حقيقيا على اتفاقية كامب ديفيد

لقومي اإلسرائيلي تخلي مصر عن اتفاقية كامب ديفيد مستندا على نتائج استطالع أبحاث األمن ا

مـن المصـريين   % 54الذي أظهر أن  The pew research center للرأي العام أجراه معهد

ويتفق دان إلدار الذي  ،يرون وجوب الحفاظ عليها% 36مقابل  ،يرون إلغاء معاهدة كامب دفيد

از الموساد ويعمل حاليا محاضرا في جامعة تل أبيب مـع عيـران   تولى مناصب قيادية في جه

على أن غياب نظام مبارك سيشجع التعبير الجمعي للمصريين ضد دولة إسرائيل ويتوقع تحالف 

أظهرت مواقـف المرشـحين    3.بين اإلسالميين والجيش سوف يعجل بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد

يليه  ،قضية أمن قومي واعتبروه ،لمصر هو إسرائيل أن مصدر التهديد الخارجي األول ،الثالثة

واتفق المرشحون علـى   ،المخاطر التي تهدد تدفق مياه النيل مما يؤثر على األمن المائي لمصر

 ،أن حماية األمن القومي المصري يتطلب زيادة دعم القوات المسلحة وتنويع مصـادر التسـليح  

المصري من أقوى الجيوش من خالل زيادة  والعمل على جعل الجيش ،وتحديث تقنيات السالح

  4.باعتبار الجيش هو الذي يحدد المكانة الجديدة لمصر ،ميزانياته المطلوبة للتدريب والتسليح

   

                                                      

صافينار محمد احمد، االنتخابات الرئاسية وقضايا السياسة الخارجية، مركز األهرام  للدراسات السياسية واالستراتيجية،  1
www.acpss.ahram.org.eg(  

   .مرجع سابق، العربية الثورات ظل في اإلسرائيلي األمن نفقات :صالح، النعامي 2
  المرجع السابق 3
  المرجع السابق 4
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  الدور االيجابي لبلدان الربيع العربي من العدوان اإلسرائيلي على غزة-ت

 يـر إيجـابي  بتغ 2012العدوان على غـزة   من_ ما بعد الربيع_اتسم الموقف العربي 

حيـث كـان الحصـار     .2008ملحوظ مقارنة مع الموقف العربي من العدوان على غزة عام 

والنظام العربي غير مبال بالرأي العام العربـي   ،اإلسرائيلي والمصري محكما على قطاع غزة

بل سعت دول عربية رئيسة  ،ولم يستطع النظام حينذاك عقد قمة عربية ضد العدوان ،الغاضب

فقد  ،أما في مرحلة ما بعد الثورات العربية1).قمة غزة(مة عقدت في قطر تحت عنوان بإفشال ق

وانسجام بالموقف بين النظام الرسـمي والـرأي العـام     ،ظهر إجماع عربي على إدانة العدوان

حيث قامت بعض الحكومات العربية بفك الحصار عن غزة مـن خـالل    ،الشعبي من العدوان

وقام رئيس الوزراء المصري  ،لنقابية والجماهيرية التي وصلت غزةحضور الوفود السياسية وا

تبعها وفد من  ،ووزير الخارجية التونسي وهما من بلدان الربيع العربي بزيارة تضامنية إلى غزة

بحيـث شـكل    ،الجامعة العربية ضم وزراء الخارجية العرب على رأسهم أمين عام الجامعـة 

وموقـف   ،والمساندة الشعبية العربيـة  ،مود مقاومة غزةالموقف المصري والشعبي الداعم لص

   2.الجامعة العربية مجتمعة احد العوامل المهمة لوقف العدوان على غزة

على الرغم من الموقف المصري الرسمي االيجابي مـا   ،الموقف المصري من العدوان

يل في بدايـة  والذي تمثل بسحب السفير المصري من إسرائ ،بعد الثورة من العدوان على غزة

 ،وتسليم السفير اإلسرائيلي الذي غادر مصر رسالة احتجاج شديدة اللهجـة  ،العدوان على غزة

ووصف الرئيس المصري محمد مرسي العـدوان   ،وزيارة رئيس الوزراء المصري لقطاع غزة

والحركـة   ،ودعوته مجلس الجامعة العربية لعقد قمة على مستوى وزراء الخارجيـة  ،بالمهزلة

فقد كانت المواقف الحزبية أعلـى   ،وماسية النشطة للقيادة المصرية لوقف العدوان على غزةالدبل

دعت جماعة اإلخوان المسـلمين إلـى    3.ومطالبة بأن يكون الموقف الرسمي أقوى واشد ،سقفا

                                                      

  montada.echoroukonline.com  غزة حول المصرية الصحف قالته ما هذا 1
العدوان اإلسرائيلية على غزة يفشـل فـي تحقيـق    : وحدة تحليل السياسات، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 2

  /www.dohainstitute.orgأهدافه، 
 15/11/2012لإلعالم،  وكالة وفا 3
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ووصفت في بيـان صـادر عنهـا العـدوان      ،تنظيم وقفات احتجاجية في كل محافظات مصر

وانتقدت الموقف األمريكي المسـاند إلسـرائيل فـي     ،ا حقيقيا للمنطقةويشكل تهديد ،باإلجرامي

إننـا ال  : "وأنحت باللوم على الدول العربية التي ال يحركها نزيف الدم الفلسطيني قائلة ،عدوانها

وال بد أن تبدأ  ،نرى أقل من قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني الغاصب

بهذا لتكون قدوة للعرب والمسلمين الـذين يحتفظـون بعالقـات مـع هـذا       الحكومة المصرية

وطالب حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي المصـري والمرشـح السـابق لرئاسـة     1".الكيان

موقف يجب أن  ،الرئيس المصري باتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان"الجمهورية في بيان أصدره 

الذي لطخنا به نظام مبارك العميـل   ،الخزي والعارال تقف أمامه مصر الثورة ورئيسها موقف 

وطرد السفير  ،ودعا إلى استدعاء السفير المصري من إسرائيل ،"طوال الثالثين عاما المنصرمة

وفتح معبـر   ،وإلغاء االتفاقيات التجارية ،ووقف تصدير الغاز المصري ،اإلسرائيلي من مصر

رئيس حزب مصر القوية والمرشـح السـابق    واعتبر عبد المنعم أبو الفتوح2.رفح بشكل كامل

أشقاؤنا في غزة يتعرضون لجرائم ضد اإلنسانية مـن  "للرئاسة المصرية على صفحته الرسمية 

وعلى السـيد الـرئيس وحكومتـه    .. اإلغاثة ودعم المنظمات اإلنسانية لم تعد كافية.. الصهاينة

  3".التحرك لوقف االعتداءات

 مـن  غاضـبة  مواقف مصر في الثورية واإلئتالفات السياسية واألحزاب القوى اتخذت

 للعـدوان  حد لوضع وصارم موحد عربي موقف باتخاذ مطالبة ،غزة على اإلسرائيلي العدوان

 مؤكـدة  ،إلنهائه الممكنة الطرق بكل والعمل المتاحة الوسائل بكل والرد ،غزة على اإلسرائيلي

 لن إسرائيل بأن ومؤكدة ،إسرائيل نم المصري السفير بسحب مرسي الرئيس قرار صوابية على

  4.اللهجة شديد عربي بموقف إال عدوانها عن تتراجع

                                                      

   www.almasryalyoum.com/node/1241846 ،إجرامي غزة على الصهيوني العدوان: اإلخوان 1
  /.../hamdeensabahy.com غزة على العدوان بخصوص الشعبي التيار بيان 2
ــى غــزة،    3 ــدوان عل ــن الع ــف الســلب للرئاســة م ــد الموق ــوى السياســية تنتق ــة، الق ــدى اإلخباري شــبكة م

madanews.ps/index.php?News=3260  
  almesryoon.com/permalink/51690.htmlغزة على اإلسرائيلى العدوان ضد تنتفض مصر محافظات 4
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 النظـام  موقـف  عن الثورة بعد ما التونسي الرسمي الموقف اختلف ،التونسي الموقف

 غزة قطاع زار الذي التونسي الخارجية وزير دعا فقد .اللهجة وشديد سريعا كان بحيث، السابق
 ومسـاند  ،موحـد  عربي موقف إلى: العدوان أثناء وإعالميين وزراء مض كبير وفد رأس على
 تبريره يمكن ال سافر عدوان هو يجري ما أن واعتبر ،غزة على العدوان ووقف الحصار لرفع

 أمـام  لـه  بيـان  في وأضاف ،ضده للوقوف الدولي والمجتمع األمن مجلس ودعا ،به القبول أو
: قائال العربية البلدان في تجري التي الكبيرة المتغيرات إلى إشارة في غزة بمدينة الشفاء مشفى

 وزيـر  ووصف 1".القرن هذا في ونحن المدنيين واستهداف األرض على السيطرة متاحا يعد لم"
 الدوليـة  المعايير بكل والمرفوض الصارخ بالعدوان غزة على العدوان التونسي الدينية الشؤون

 الزيـارات  وحـول  ،المحتلة األراضي وجميع القدس على عدوانا واعتبره ،والدينية واإلنسانية
 العربـي  الربيـع  دول في المشهد ،هللا الحمد: "قال وغيرها وتونس مصر من كل لوفود الرسمية

 تحقيـق  مطلب خلف مصطفة وهي ،وضوحا أكثر الحكومات موقف وبدأ ،مالمحه تتضح بدأت
 العربـي  الربيع دول بين التنسيق إن ،الفلسطيني الشعب ضمنها ومن ،بنفسها لمصيرها الشعوب

 فـي  الرد سرعة خالل من شعوبها مع ومتناغمة متناسقة بدت والتي ،قادتها إرادة تحررت التي
 الحريـة  بتحقيق األمة جدية عن يعبر ما الفلسطينية للمقاومة والتأييد الدعم وإعالن الموقف بيان

 الشعب: منادية للشوارع التونسية الجماهير خروج واعتبر ،"وفلسطين القدس وتحرير والكرامة
 شـعوب  نـبض  جـس  هو غزة على العدوان أهداف أحد بأن إدراكها هو فلسطين تحرير يريد

   2.العربي الربيع وحكومات

أصدر األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسـي بيانـا أدان العـدوان    
في الوقـت  "وانتقدها قائال  ،أمام العدوانوأدان صمت الحكومات العربية  ،اإلسرائيلي على غزة

 ،"تقدم الدعم الوفير إلشعال الفتنة في الدول العربية كسوريا ،التي تصم أذنيها لما يحدث في غزة
  3.ودعم خيار المقاومة ،وجدد البيان التأكيد على تجريم التطبيع مع إسرائيل أو قيام عالقات معها

                                                      

  › www.like.ps موحد عربي لموقف ندعو: تونس خارجية وزير 1
  +news.alnaddy.com/.../460597  ،غزة على إسرائيل عدوان: التونسي الدينية الشؤون وزير 2
 ... يندد للشغل التونسي العام اإلتحاد:  غزة على اإلسرائيلي العدوان إثر 3

www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=14909&ID_rub=1  



188 

  ةتراجع العالقات المصرية اإلسرائيلي-ث

  :ما يعزز هذا التراجع

التحوالت السياسية في مصر والتوظيف االنتخابي لدعوات مراجعـة العالقـات المصـرية     -أ
اإلسرائيلية استجابة لمواقف الشارع المصري الذي أصبح يتحكم في دور القوى واألحزاب في 

 .االنتخابات

ات مع األطراف اإلقليمية نطاق التحوالت في السياسة الخارجية واحتمال تغير مسار العالق -ب
فقد ظهر ذلك في البرامج السياسـية لمرشـحي الرئاسـة     ،المعادية إلسرائيل ال سيما إيران

 .المصرية

حيـث كشـف    ،تغير توجهات الرأي العام في كل من مصر وإسرائيل تجاه اتفاقية السالم -ت
هور اإلسرائيلي من الجم% 42أن  2011/استطالع رأي للمعهد القومي اإلسرائيلي في يونيو

وفي المقابـل كشـف    ،يؤكدون أن اتفاقية السالم مع مصر ستتعرض لتفريغها من مضمونها
مـن الجمهـور   % 42أن  24/9/2012الستطالعات الـرأي فـي    استطالع مركز جالوب

يقبلون استمرار السالم % 48المصري يرفض استمرار اتفاقية السالم مع إسرائيل في مقابل 
1.تدون تطبيع للعالقا

 

  .201تزايد واردات األسلحة المصرية ومنها شراء مصر لغواصتين ألمانيتين من طراز  -ث

على فـرض   2012/أيلول/8ضغطت مصر خالل مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  -ج
  .إجراءات السالمة النووية على المنشات اإلسرائيلية

ركز األمن القومي إلسرائيل السـابق  أبدت إسرائيل على لسان شاؤول يشاي نائب رئيس م -ح
خشيتها من توجه مصر إلحياء مصر برنامج نووي عسكري اتساقا مـع مواقـف اإلخـوان    

  2.المسلمين المعلنة بتبني مصر برنامج نووي

                                                      

حدود ماالت التغير في العالقات المصرية اإلسرائيلية، المركز اإلقليمي للدراسـات االسـتراتيجي،   : محمد عبداهللا يونس 1
rcssmideast.org 
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  تعديل اتفاقية الكويز -خ

طالبت مصر إسرائيل بتعديل اتفاقية الكويز بتخفيف نسبة المكـون اإلسـرائيلي مـن    

في حال رفـض  : "وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري بهذا الشأن قائال %.8إلى % 10.5

ن مصر لديها من وسائل الضغط والمفاوضات ما يجعلهـا تحصـل   إإسرائيل الطلب المصري ف

وطالبت غرفة القاهرة التجارية من الواليات المتحـدة األمريكيـة   1".على ما تراه يحقق صالحها

  2%.10.5ء عن نسبة المكون اإلسرائيلي والذي يبلغ تعديل اتفاقية الكويز باالستغنا

   االستبدادية األنظمة إسقاط :ثالثا

قـال   فقد إسرائيل في واألمنية السياسية القيادة لدى كبيرة وخشية قلق المتغير هذا شكل

أن الثورات العربية القائمة في المنطقة العربيـة  "نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان شالوم 

ال سيما بعد تنحي قادة كبار موالين للغرب وإلسرائيل مثـل   ،إسرائيل منزلة كارثة علىكانت ب

 نظـام  إسرائيل فاعتبرت 3".الربيع العربي أتى بقيادة عكس ذلك"وأوضح أن " مبارك وابن علي

 بين السالم معاهدة وأن ،للطاقة ومصدر ،إيران شاه سقوط بعد المنطقة في األهم الحليف مبارك

 ،توقيعها بعد العرب ضد إسرائيل شنتها التي الحروب كل اختبارات في صمدت ائيلوإسر مصر

 مـن  بـيلن  يوسي وحذر4".فيها األوضاع استقرار عن المباشر المسئول كان مبارك أن شك ال"

 غيـر  عمـال " واعتبره األنظمة إسقاط في العربية الثورات نجاح بعد الحكم اإلسالميين استالم

 ،الشـاه  عن تخلى الذي كارتر جيمي ارتكبه الذي الخطأ نفس يرتكب بأنه ماأوبا وانتقد ،"مسئول

  5.السياسي اإلسالم بيد إيران في الحكم وسقوط

                                                      

  /.../massai.ahram.org.eg   مصر في انتظار رد إسرائيل على تعديل اتفاقية الكويز   1
  www.akhbarak.net/.../709690 غرفة القاهرة التجارية تطالب تعديل اتفاقية الكويز،  2
 Badil - ضوء على الفلسطينيين مع الصراع لمستقبل اإلسرائيلي المنظور 3

www.badil.org  ‹haq alawda  ‹العدد - العودة حق جريدة   
 ... الشر محور« تفكّك يعوضه قد شرٍّ نذير السياسي اإلسالم صعود: إسرائيل 4

www.adabmag.com/node/473  
 النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 5

www.naamy.net/view.php?id=1145  
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 المتحدة الواليات أن االستراتيجية للدراسات) بمحشفاة( مركز رئيس إيتفار يورام واعتبر

 مـا  أن" وقال علي بنوا مبارك كحسني العربية المنطقة في لها مهمين حلفاء خسرت األمريكية

 خسـارة  إلى منوها ،عقود مدى على خسرته بما يذكرها شهرين خالل حلفاء من أمريكا خسرته

 1".إيران في الشاه نظام الماضي في واشنطن

  التداعيات السياسية على إسرائيل جراء سقوط األنظمة العربية

ظمـة العربيـة   هناك مجموعة من التداعيات السياسية على إسرائيل جراء سـقوط األن 

  :وخاصة مصر، ما تشكل ضائقة استراتيجية لها منها

  .تفاقم عزلتها في المنطقة بعد إن افتقدت حليفها األساسي حسني مبارك -أ

  .القلق من حسم نتائج المعركة االنتخابية في بلدان الربيع العربي لصالح الحركات اإلسالمية -ب

والذي كان يصب في مصلحة  ،يقوده حسني مباركفقدان إسرائيل الدور اإلقليمي الذي كان  -ت

  .إسرائيل

في ظل  ،تضييق الهامش التي كانت تتحرك فيه السياسة األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة -ث
  .نشوء حكومات منتخبة ديمقراطيا يكون للرأي العام الشعبي دور كبير في رسم سياساتها

ما يضع إسرائيل في مواجهة محور إقليمي يضم  ،القلق من أن تستعيد مصر دورها اإلقليمي -ج
  .كل من إيران وتركيا ومصر

يشـارك فيهـا    ،الخوف من اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة على غرار االنتفاضة األولـى  -ح
وبتغطية إعالميـة كبيـرة توفرهـا     ،بزخم جماهيري مشابه للثورات العربية 48فلسطيني

  2.الفضائيات

                                                      

 ... الواليات بين العالقة على العربية بالدول الثورات تأثير هو ما: دراسة 1

www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=137517  
 Badil - ضوء على الفلسطينيين مع الصراع لمستقبل اإلسرائيلي المنظور 2

www.badil.org  ‹haq alawda  ‹ددالع - العودة حق جريدة   
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كمية كبيرة من السالح المتطور والموجـود   وخشيتها من سقوط،ائيليةتآكل قوة الردع اإلسر -خ

ما يترتب عليه نقل هذه األسلحة لفصائل المقاومة  ،في ترسانة جيوش هذه الدول بيد الثوار

  .في كل من غزة ولبنان

  .ترجع النفوذ األمريكي في المنطقة -د

لتطوير قدراتها  ،تمام العالمي بهااستفادة إيران من مجرى األحداث في المنطقة وتركيز االه -ذ

  .النووية

  1.زيادة النفقات األمنية اإلسرائيلية على إسرائيل -ر

  التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي وأثره على إسرائيل :رابعا

  تبنت بلدان الربيع العربي النظام الديمقراطي بعد نجاح الثورات العربية

ت رئاسية مصرية بعد الثورة في جولتها األولى إلى أفضت أول انتخابا فقد ،ففي مصر

حيث حصل مرشحي الثورة على أكثـر   ،والقوى التي شاركت بالثورة ،نجاح مرشحي األحزاب

وحصل محمد مرسـي مرشـح    ،من إجمالي األصوات التي شاركت في االنتخابات% 60من 

وحمدين صباحي  ،%24.8ىحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين عل

%. 17.5وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل علـى   ،%20.71مرشح التيار الشعبي على 

وفي الدورة الثانية وعلى الرغم من اختالف قوى وأحزاب الثورة على االتفاق علـى مرشـح   

العليا  فاز محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة بموجب إعالن فاروق سلطان رئيس اللجنة، واحد

للمرشح % 48.27مقابل  من إجمالي عدد األصوات% 51.73لالنتخابات الرئاسية المصرية ب 

  2.احمد شفيق المحسوب على مؤيدي النظام السابق

                                                      

 االسرائيلى القومى االمن على العربى الربيع أثر - شراب نبيل هانى 1

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=343063&r=0&cid=0...i  
  www.election.egاللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية المصري،  2
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ما ضـمن  م ،للرقابة في تونس بعد الثورة العملية االنتخابية خضعتفقد  ،أما في تونس

هرت النتـائج  أظو ،%70االقتراع حوالي  بلغت نسبة المشاركة فيحيث  ،لها النزاهة والشفافية

جل الجمهورية أحزب المؤتمر من و ،مقعدا 89النهضة ب  حركة: التالية السياسية األحزابفوز 

 ،مقعـدا  16قراطي التقـدمي ب موالحزب الدي ،مقعدا 26العريضة الشعبية ب و ،مقعدا 30ب 

  1.مقاعد لكل منهما 5القطب الديمقراطي الحداثي وحزب البادرة بو

 والكتـاب  واإلعالميـين  الزعماء مع لقاءاته كل في دوما يتفاخرون إسرائيل قادة كان 

 يسـودها  التـي  العربيـة  المنطقـة  فـي  الوحيـد  الديمقراطية واحة هي إسرائيل بأن األجانب

  2.الدكتاتوريات

  والحريات العامة  ،موقف بلدان الربيع العربي من الديمقراطية

لمصرية فيما يتعلق بالديمقراطيـة والحريـات العامـة    اتسمت برامج مرشحي الثورة ا

باعتبار الحريات مركز أساسي ال  ،بانطالقها من الشعارات التي رفعها الثوار في ميدان التحرير

نهضة مصرية بمرجعية "فالمرشح محمد مرسي انطلق من فكرة أساسية هي  ،ينبغي المساس بها

 ،سلطة وسيادة القانون واحتـرام حقـوق اإلنسـان   فأكد على تداول ال" إسالمية محورها اإلنسان

وتحقيق كافة حقـوق   ،وتقوية المجتمع المدني وإطالق حرية التعبير واإلبداع واستقاللية القضاء

 ،وحمايـة الحريـات   ،ودعا المرشح عبد المنعم أبو الفتوح إلى تفعيل المجتمع المدني. المواطنة

ن الحريات الفرديـة وحريـة اإلبـداع والتعبيـر     وضما ،وحرية إنشاء النقابات والعمل النقابي

واسـتقالل   ،قـانون الطـوارئ  : وإلغاء القوانين االستثنائية والمقيدة للحريات مثـل  ،واإلعالم

ثالث محاور رئيسة للنهضة الشاملة تـتلخص   أما حمدين صباحي فقد وضع. المؤسسات الدينية

وكرامة إنسانية يحميها  ،قها تنمية شاملةوعدالة اجتماعية تحق ،بحرية يصونها النظام الديمقراطي

وضمان الحقوق السياسية وفي مقـدمتها   ،وأكد على إطالق الحريات العامة ،االستقالل الوطني

                                                      

  acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=55، والتحديات المسار: التونسية الثورة من عام 1
 النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 2

www.naamy.net/view.php?id=1145  
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وحريـة   ،حق االعتقاد والرأي والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر واإلضراب واالعتصام 

  1.مجتمع المدني والنقابات المستقلةتأسيس األحزاب وحرية وسائل اإلعالم وحماية منظمات ال

ضـمان المسـاواة   : طرح التكتل مبادئ حيوية إلرساء دولة القانون منهـا  ،تونس في
والـتخلص مـن    ،وتعزيز المشاركة السياسية للمـواطنين  ،والمواطنة وصيانة القضاء المستقل

وتحقيـق   ،تصاديةوالحقوق السياسية واالق ،وضمان الحريات الفردية والعامة ،الفوارق الجهوية
وتبنت حركـة النهضـة   . حرية اإلعالم وتشكيل األحزاب األساسيةو ،مبادئ العدالة االجتماعية

ويسـتند علـى أسـاس     ،وقمع الحريات العامـة  ،إقامة نظام سياسي تعددي يحارب حكم الفرد
 ،لم األهليوحماية الس ،ودعت لقيام الدولة المدنية ،المواطنة والحريات والكرامة واحترام القانون

وحقـوق   ،والمساواة بين المواطنين على أساس الحقوق والواجبات ،واحترام العملية الديمقراطية
وتكريس مبـدأ   ،وضمان حرية المعتقد والفكر وحقوق األقليات ،التعبير والتنظيم مكفولة للجميع

يق المساواة بين أما حزب المؤتمر فقد دعا إلى تحق .المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة
 ،وحماية السـلم األهلـي   ،وتحقيق العدالة االجتماعية ،المواطنين على أساس الواجبات والحقوق

كونه الضمان للحريات الفردية  ،وحمايته من هيمنة السلطة التنفيذية عليه ،وإلى استقاللية القضاء
وحرية تكوين األحـزاب   ،ةودعا إلى المواطنة الكاملة وصيانة الحريات العامة والفردي ،والعامة

ودعا إلى المشاركة السياسـية وفصـل السـلطات وإقامـة      ،والجمعيات دون اشتراطات مسبقة
   2.وتكريس حرية اإلعالم والتعبير ،المؤسسات السياسية على أساس االنتخاب الشعبي

  :منها ألسباب ديمقراطية أنظمة إلى العربية الدول تحول إسرائيل تخشى

 بشفافية قراراتها تتخذ أن مطالبة وتكون للرقابة تخضع الديمقراطية األنظمة نأ تدرك ألنها -1

 تكتفـي  فكانـت  ،الجمـاهير  فعل رد بالحسبان تأخذ تكن لم السابقة العربية فاألنظمة ،اكبر

  3.إسرائيل مع تتحالف الخفاء وفي ،الفلسطينيين بدعم بالكالم

                                                      

 مريم وحيد مخيمر، قضية الحريات في برامج مرشحي الرئاسة، مركز األهرام  للدراسات السياسـية واإلسـتراتيجية،   1

www.acpss.ahram.org.eg  
  www.e-tunisia.net/ar/article/2011/09/14/336.html البرامج االنتخابية لالحزاب السياسية التونسية 2
 النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة ائيلإسر 3

www.naamy.net/view.php?id=1145  
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 مـا  ،العربيـة  البلـدان  في والقومية سالميةاإل القوى برامج في الفجوة تقليص من لخشيتها -2

 سياسيا العربية باألمة النهوض على قادرة تكون ،ديمقراطية قيم تحكمها أنظمة لبناء يؤسس

  1.واجتماعيا وتربويا واقتصاديا

ألنها تعتبر النظام الديمقراطي في البلدان العربية يشكل خطرا عليها إلدراكها بأنه يقلـص   -3

ولمعرفتها المسـبقة   ،ات المنتخبة وشعوبها بخصوص الموقف من إسرائيلالفجوة بين القياد

 العـام  فـالرأي  2.بمعادية الشعوب العربية لها ولسياساتها العدوانية ضد الشعوب العربيـة 

 تـم  ،مثال األردن ففي ،الفلسطينية القضية خدمة في ويصب ،إلسرائيل عداءه يبدي العربي

 بوقف األردنيون وطالب ،األردني للشعب األول والعدو يسالرئ التهديد بأنها إسرائيل تحديد

  3.مشروعة أشكالها بكل الفلسطينية المقاومة وتبني ،إسرائيل مع التطبيع

 تتبنـى  سياسية أنظمة والدة إلى سيفضي العربية الثورات نتيجة حقيقي تحول حدوث ألن  -4

 لصالح تميل والتي حاليا قائمةال القوى موازين لتغيير منطلقا تمثل ،حقيقية نهضوية مشاريع

 الطبقـة  على أساسي بشكل تتمثل الديمقراطية التحوالت هذه إن إسرائيل وتدرك ،إسرائيل

 في الوسطى للطبقة الكبير الدور وبروز ،تحطيمها على العربية األنظمة سعت التي الوسطى

  4.وتونس مصر ثورتي إنجاح

  العربي الربيع دول في للحكم اإلسالميين صعود: خامسا

 إسـالمية  قوى ووصول ،العربي النظام في كبير تغيير إلى سيؤدي العربي الربيع نجاح

 من الرغم وعلى. الديمقراطية القوى بين خاصة العربية الوحدة تحقيق إلى تسعى وطنية وقومية

 تجاه العربي الربيع بعد جاءت التي العربية لألنظمة المواقف مستقبل على أحكام إصدار صعوبة

                                                      

  .مرجع سابق، النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 1
 www.dohaما الذي تخشاه إسرائيل من الثورة التونسية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،: محمود محارب 2

hnstitute.org  
 ... القضية على والدولي اإلقليمي وتفاعلها العربية الثورات أثر ندوة 3

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
 .مرجع سابق، النعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 4
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 أفضل سيكون الجديدة األنظمة هذه مواقف إن المؤكد من انه إال قاطع بشكل الفلسطينية قضيةال

 لنضـال  المؤيـدة  العربية الجماهير لموقف تصغي باتت ألنها ،سقطت التي األنظمة مواقف من

 وقومية إسالمية قوى من ستتكون األنظمة هذه بنية والن. إلسرائيل والمعادية الفلسطيني الشعب

 فقد ،المنطقة في اإلسالمية للقوى واسعة آفاقا العربي الربيع فتح 1.الصهيوني للمشروع ضةمناه

 المرشـحة  وهي ،العربية الثورات أعقبت التي التشريعية االنتخابات في الفت بشكل بعضها فاز

  2.إلسرائيل معادية القوى هذه وبرامج ،المقبلة المرحلة في العربية المنطقة تحكم ألن

إسرائيل عن قلقها من اندالع األحداث في مصر لخشيتها من وصول قـوى   فقد عبرت
وعلى اسـتمرار اتفاقيـة    ،ويؤثر على االستقرار في المنطقة ،ما يغير موازين القوى ،أصولية

إضافة إلى أن ضعف مصر سيؤدي إلـى   ،ويوقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري ،كامب ديفيد
وانتقال مصر وغيرها من دول الربيـع   ،حور الممانعةضعف محور االعتدال العربي لصالح م

العربي من مصاف الدول المعتدلة والتابعة إلى دول خارجة عن مبدأ التطويع والتبعية وخاصـة  
وتحالفها مع حركات قومية  ،بعد فوز حركات اإلسالم السياسي في العديد من دول الربيع العربي

 والهلـع  القلق من حالة وجود تؤكد إسرائيلية دراسات مةوث 3.تتقاطع فيما بينها بالعداء إلسرائيل
 القلق وهو ،مصر في السياسي المشهد تطورات جراء اإلسرائيليين المسئولين كبار على تسيطر

  4.المصري الشارع في المتزايدة اإلخوان قوة ظل في يتزايد الذي

 تواجه التي رالمخاط من مجموعة اإلسرائيلية أحرنوت يدعون صحيفة أعدته تقرير ذكر
  :منها مصر خاصة ،العربي الربيع بلدان في حدثت التي في التحوالت إثر على إسرائيل

 األردن مثـل  سالم اتفاقيات بها تربطها التي الدول في وخاصة المنطقة في االستقرار عدم -1
  .ومصر

                                                      

 ... القضية على والدولي اإلقليمي وتفاعلها العربية الثورات أثر ةندو 1

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  
 فرحانة الرحمن عبد... الزيتونة مركز -والمواقف التقديرات:  العربي والربيع" إسرائيل: "مقال 2

www.alzaytouna.net/permalink/6093.html  
  INSS.co.ilابين شمئيل، األحداث في مصر، أبعاد أولية، معهد أبحاث األمن القومي،  3
 ... القضية على والدولي اإلقليمي وتفاعلها العربية الثورات أثر ندوة 4

www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-25.html  



196 

  1.منها المتشدد وخاصة السياسي اإلسالم حركات صعود -2

 اإلسـرائيلية  االضـطرابات  أن" فريدمان بارون ستراتيجياال الخبير التقرير معد ذكر

 عـاملين  على بناءه تم والذي ،سواء حد على واألمنية السياسية القيادات يغزو بدأ الشديد والقلق

 كالنظام إسرائيل مع سالم اتفاقيات توقيع في السبق لها التي األنظمة انهيار في يتمثالن أساسين

 الربيع مسيرة أن التقرير وذكر ،"الحكم سدة إلى اإلسالميين عودص هو واألخر ،السابق المصري

يؤكد عكيفا إلدار الكاتب والمعلق اإلسرائيلي فـي  2.إلسرائيل المعادي االتجاه في تستمر العربي

إسرائيل ستتأثر سلبا بالثورات العربية بفعل سيطرة الحركـات اإلسـالمية   "صحيفة هآرتس أن 

مـا  "ويـرى أن   ،"بين الفعاليات السياسية المشاركة بعملية التحـول  كونها األكثر تنظيما ،عليها

التي أضـاعت   ،يجري في العالم العربي اليوم يبعد احتماالت التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل

حذر وزير الجبهة الداخليـة   بدوره3".وال تزال سلسلة فرص إلنهاء الصراع في العقود األخيرة

ما يسمى بالربيع العربي يمكن أن يتحول إلـى شـتاء   "أزينبرغ من أن اإلسرائيلي الجنرال إيال 

تكـون مقرونـة   ،األمر الذي من شانه أن يزيد احتمال اندالع حرب شـاملة   ،إسالمي متطرف

  4.باستعمال أسلحة الدمار الشامل

 األمريكية المتحدة الواليات مكانة تراجع مع مترافقا اإلسالميين صعود إسرائيل اعتبرت

 سـقوط  خالل من ،المقاومة محور تفكك سوى يعوضه ال ،عليها خطيرا تهديدا يشكل طقةبالمن

 القومي األمن دراسات معهد في الباحثين كبار احد هيلر مارك يقول ،وإيران سوريا في النظامين

 مـع  السـالم  تسـتوجب  القومية مصر مصالح يرى كان مبارك حسني أن" أبيب تل جامعة في

                                                      

 "العربى الربيع" ودول مصر فى التحوالت أثر من يحذر إسرائيلى تقرير 1

www1.youm7.com/News.asp?NewsID=904684& - مصر  
 "العربى الربيع" ودول مصر فى التحوالت أثر من يحذر إسرائيلى تقرير 2

www1.youm7.com/News.asp?NewsID=904684& - مصر  
 Badil - ضوء على الفلسطينيين مع الصراع لمستقبل اإلسرائيلي المنظور 3

www.badil.org  ‹haq alawda  ‹العدد - العودة حق جريدة   
  . المرجع السابق 4
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 في 1".المتحدة الواليات مع والتنسيق ،باإلرهابيين يسمى ما وقمع سالمييناإل ومحاربة إسرائيل

 اإلسـالميين  تسلم أن الغربية الضفة في اليهود المستوطنين قادة أحد هعتنس إلياكيم اعتبر حين

 حقيقيـا  تهديـدا  يشـكل  ما ،حماس لحركة حقيقيا دعما سيشكل العربية الثورات إثر على الحكم

  2.المستقبل في الحركة ضد العمل على إسرائيل قدرة تكبيل خالل من ،إلسرائيل

 الحكـم  اإلسالميون تسلم حال في إسرائيل مع كبيرة حروب اندالع من إسرائيل تخشى 

 )اليميني بمحشفاة( مركز مدير إزينجر فيورام يقول ،مصر في وخاصة العربي الربيع بلدان في

 المزيـد  الندالع سيؤسس الواقع هذا فإن وبالتالي ،للحكم اإلسالميين ستقود العربية الثورات" أن

 األمنيـة  سيطرتهم فرص باستمرار إسرائيل قادة ويوصي ،"والعرب إسرائيل بين الحروب من

 تشـكل  الغربية الضفة أن اعتبار على ،الفلسطينيين مع مستقبلية تسوية في الغربية الضفة على

 تعرضها حال في االحتياطات واخذ الستعدادا فرصة لها توفر استراتيجية أمنية منطقة إلسرائيل

  3.سيناء في الموجودة الترتيبات غرار على ،مفاجئة لحرب

  ثر الربيع العربيإتراجع مكانة الواليات المتحدة في المنطقة على : سادسا

  :ظهر هذا المتغير من خالل مجموعة من العناوين منها

نظام في سوريا، وبروز روسيا والصـين  عدم قدرة الواليات المتحدة والغرب من إسقاط ال -1

وإيران والدول المتحالفة معها كقوة يحسب لها في المنطقة، ما يعني إعادة تشكيل النظام العالمي 

 .على أساس تعدد القطبيات في العالم

 أحـادي نتقال من عالم لال ،الحالية بيع العربي ميول منظومة القوى العالميةرال برزفقد أ

تتواجد فيـه   ،األقطابعالم متعدد  إلىالعالمي  األعمالجدول  ةالمتحدالواليات  القطبية تملي فيه

مثـل الصـين    ،تقرير مصير العـالم  األمريكيةتتقاسم مع الواليات المتحدة  أخرىقوى عالمية 

                                                      

 ... الشر محور« تفكّك يعوضه قد شرٍّ نذير السياسي اإلسالم صعود: إسرائيل 1

www.adabmag.com/node/473  
  .، مرجع سابقالنعامي صالح - العربية الثورات أعقاب في اإلسالميين وفزاعة إسرائيل 2
  .سابقالمرجع ال 3



198 

الدول  إلى إضافة ،وروسيا الطامحتين الستعادة مكانتهما الطبيعية كالعب قائد في الفضاء الكوني

تعتبر  ،الطامحتين في الحصول على عضوية مجلس األمن شئة مثل الهند والبرازيلالكبرى النا

 ،نمو اقتصادي وسكاني مرتفع لوذات تجربة ديمقراطية ومعد ،الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا

 ،ال يضاهيها احد في القوة والنفوذ في دول أمريكا الالتينيـة  ،وتعد البرازيل قوة إقليمية صاعدة

إنفاقها العسكري مجموع اإلنفاق العسكري لكل دول أمريكا الالتينية مجتمعة بمقدار  حيث يعادل

 ،في سوريا األحداثخالل  موقف كل من الصين وروسيا تجلىو ،2010مليار دوالر عام  33.1

وتفرد الواليات  ،1989منذ انهيار االتحاد السوفييتي عام  ،مجتمعتينهما حيث استطاعت كل من

قـرار   إصدار والغرب األمريكيةالواليات المتحدة  بقيادة العالم الجديد من منع يكيةاألمرالمتحدة 

من خالل استعمال الصين وروسيا الفيتو ثالث مرات فـي   ،بالتدخل العسكري في سوريا أممي

قال سيرغي الفـروف وزيـر الخارجيـة     1.لتدخل العسكري في سورياإلحباط ا األمنمجلس 

: ي االجتماع العشرين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية في موسكوالروسي في كلمة ألقاها ف

نقال عن خبراء اقتصاديين توقعهم بتحول الصين إلى دولة رائدة اقتصـاديا خـالل السـنوات    "

وأضاف يبدو أن الحديث عن تحول اليوان الصيني إلى عملة االحتياط  ،الخمس أو الست المقبلة

وتشـير   2.مما يتطلب تغييرا في منظومة العالقـات الدوليـة  " لكالرئيسة في العالم سيبدأ بعد ذ

 25التحليالت أن االقتصاد الصيني قد يتفوق على االقتصاد األمريكي في فترة زمنية أقصـاها  

حيث أبدت الصين استعدادها لتقديم مساعدة للدول األوروبيـة للتغلـب    ،أعوام 10عاما وأدناها 

وقد أصبح  3.مفادها أن استقرار الغرب مرهون بالدعم الصينيوهذه رسالة  ،على أزمتها المالية

التوسع الصيني والهندي في قطاع الطاقة في الخليج العربي يمثل أهم التحديات التـي تواجـه   

حيث تحتل الصين المرتبة الثانيـة بـين اكبـر     ،سياسات الواليات المتحدة في المنطقة العربية

وعززت الصين من مكانتهـا فـي    ،ات المتحدة األمريكيةمستوردي النفط في العالم بعد الوالي

ولتحد من هيمنـة   ،المنطقة العربية بقوة؛ لضمان مصالحها النفطية في المنطقة العربية من جهة

بـدخول شـركة   ، الواليات المتحدة األمريكية على أهم مصادر النفط في العالم من جهة أخرى
                                                      

  net.www.aljazeera ،ما بعد الربيع العربي اإلسرائيليةالمخابرات  1
   2/12/2012العربية نت  2
 2012،اب،187، السياسة الدولية، العدد العالم يتحول، حقائق جديدة على الخريطة العالمية: الدسوقي، ابو بكر 3
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مصفاة النفط العمالقة في مقاطعة فوجيا فـي  في مشروع % 25أرامكو السعودية شريكا بنسبة 

   1.وإنشاء شركة الغاز الصينية السعودية المشتركة لتنقيب الغاز في الربع الخالي ،الصين

  مواقف القوى السياسية في بلدان الربيع العربي من العالقات مع الواليات المتحدة -2

زن للعالقات المصرية اتفقت مواقف مرشحي الثورة المصرية على ضرورة إعادة التوا

التي تركـت   ،بحيث تتخلص العالقات المصرية من عباية التبعية للسياسة األمريكية ،األمريكية

آثارا سلبية على استقاللية القرار الوطني المصري تجاه العديد من القضايا العربية طوال حكـم  

السياسـة المصـرية   أن "واعتبر عبد المنعم أبو الفتوح  ،الرئيس المصري محمد حسني مبارك

أن استقالل القرار المصري وتخليصـه  "وحمدين صباحي اعتبر  ،"كانت تقاد من البيت األبيض

من تبعية العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية يحتل مركز الصدارة في أجندتـه السياسـية   

أما  ،"سرائيلويطالب بمراجعة المواقف المصرية تجاه السياسة األمريكية المنحازة إل ،الخارجية

حيث يرى ضرورة إقامة عالقات على قدر من التوازن بين مصـر   ،محمد مرسي كان أقل حدة

 2".مما يعني مراجعة كافة االرتباطـات العسـكرية واالقتصـادية    ،والواليات المتحدة األمريكية

 القضـايا  يخص بما المسلمين اإلخوان جماعة عن المنبثق والعدالة الحرية حزب برنامج ونص

  :على الخارجية السياسية

 واإلسـالمية  العربيـة  الشؤون في الريادي دورها إلى مصر وإعادة الوطني األمن تعزيز -1

  .والعالمية واإلفريقية

  .واإلسالمي العربي العالمين دول بين الوحدة تعزيز -2

  .الخارجية التهديدات لمواجهة قوي مصري جيش بناء -3

  .شعبي استفتاء في إقرارها يتم حتى شرعية تكون ال ائيلإسر مع السالم اتفاقيات جميع -4

                                                      

، أيلـول،  188السياسة الدولية، العدد  خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق األوسط،غاز المشرق، : سنوار، إبراهيم 1
2012  
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 الـى  الالجئـين  جميع وعودة ،مصيره تقرير في ومقاومته الفلسطيني العربي الشعب دعم -5

  .فلسطين لدولة عاصمة والقدس ديارهم

  1.مصيرها تقرير في الشعوب حق ودعم العالم في الطغيان معارضة -6

 إسـتراتيجية ضمن  األفريقيةيزة ومتطورة مع الدول عالقات ممتبنى التكتل  ،في تونس

 أن أسـاس علـى   أوروبامراجعة الشراكة مع و ،واألفارقةتخدم المصالح المشتركة بين العرب 
تطوير العالقات و ،القرار التونسي في عالقاته الدولية وتحقق استقاللية ،تكون عالقات متوازنة

الدوليـة وخاصـة دول عـدم     المنظومـة في  الخارجية مع الدول الصاعدة وتفعيل دور تونس
ودعت حركة النهضة إلى إقامة العالقات الدولية على أساس التوازن وحفظ اسـتقالل   .االنحياز

واالهتمام بتطوير العالقات  ،القرار الوطني التونسي ضمن االحترام المتبادل والمصالح المشتركة
 ،ل الصاعدة في أسيا وأمريكـا الالتينيـة  وإقامة عالقات متطورة مع الدو ،مع الجوار األفريقي

الهيمنـة الخارجيـة    أما حزب المؤتمر فقد رفـض  .ودعم قضايا التحرر وتحقيق السلم العالمي
ودعا إلى تعديل وتصحيح العالقات الدوليـة بمـا    ،وفرض إرادتها على القرار الوطني التونسي
 ،ت السابقة من الخلل وعدم التوازنوتحرير العالقا ،يتناسب واستقاللية القرار الوطني التونسي

بتنويع العالقات الخارجية لتامين التحرر من التبعية الخارجية وخلـق فـرص للتعـاون     ونادى
 رأي استطالع األمريكي جالوب معهد نشر 2.االقتصادي مع التكتالت والقوى اإلقليمية الصاعدة

 بعنـوان ( عامـا  15 نع أعمارهم تفوق المصريين من 1000 نحو شمل ،6/6/2011 بتاريخ
 تـم  الـذين  مـن %68 أن نتائجـه  أظهـرت ) االنتقالية المرحلة إلى التحرير ميدان من مصر

 ،مصـر  مستقبل على للتأثير نفوذها ممارسة ستحاول األمريكية المتحدة الواليات أن استطالعهم
 فـي  ةالسياسـي  للجماعات مساعدات األمريكية المتحدة الواليات لتقديم معارضتهم% 75 وأبدى
 دعمها أوقفت إذا يتحسن أن شأنه من األمريكية المتحدة بالواليات رأيهم أن% 60 وعبر ،البالد

  3.المتحدة الواليات في الثقة تنامي ضد الرئيس العثرة حجر يشكل ألنه إلسرائيل

                                                      

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=345988 2012 مصر فى السياسية األحزاب - تهامي محمد 1
  www.e-tunisia.net/ar/article/2011/09/14/336.html البرامج االنتخابية لالحزاب السياسية التونسية 2
  =gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search_.aspx?text االلكترونية األهرام بوابة ،جالوب 3
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ونشـرته فـي    ،2001أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة غالوب بعد هجمات أيلول 

أن نسبة المسلمون  ،)ما الذي يفكر به المسلمون ،ذي يتكلم باسم اإلسالممن ال(كتاب تحت عنوان 

ويعتبرونـه عـديم    ،الذي تم استطالعهم في الدول اإلسالمية يرفضون سلوك الواليات المتحدة

ويوضح البروفيسور أسبوزيتو أن األسباب الكامنة وراء اعتبار الواليـات   ،%75الرحمة يبلغ 

المتمثلـة فـي مسـاعدتها     ،عربيا وإسالميا هي سياساتها الخارجية مرفوضة المتحدة األمريكية

ودعمهـا لألنظمـة    ،واحتاللها لكل من العـراق وأفغانسـتان   ،إلسرائيل في احتاللها فلسطين

  1.الدكتاتورية في البلدان العربية واإلسالمية

  الموقف من القوى اإلقليمية تركيا وإيران -3

حمد مرسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبـو  ظهر تقارب كبير في مواقف كل من م

الفتوح من أن ترتكز العالقة بين مصر وكل من تركيا وإيران على أسـاس التعـاون ورفـض    

وعبروا عن تأثرهم بنجاح النموذج التركي  ،واعتبار كل من تركيا وإيران دولتي جوار ،التبعية

ومواجهة المشروع األمريكي ، لعربيةوبالدور اإليراني الداعم للمقاومات ا ،السياسي واالقتصادي

 يقـول  حيـث  ،العربيـة  الشعوب موقف مع يتقاطع الموقف وهذا2،اإلسرائيلي بالمنطقة العربية

 العربية الشعوب من العظمى الغالبية لدى العداء حالة نسبة إن: "تشومكي ناعوم األمريكي المفكر

 خطـرا  إيران يرى من أن حين في ،%80 مصر في تبلغ وحلفائها األمريكية المتحدة للواليات

 إرادة عـن  تعبـر  أن ديمقراطية أو إسالمية لقوى وحلفاؤها أمريكا تسمح لن لهذا ،%"10 يمثل

  3.الحكم سدة إلى الوصول أجل من شعوبها

 جديـدة  مصرية سياسة تبني على يدلل إيران يخص بما الثالث الرئاسة مرشحي برامج

 السابق المصري للنظام الخارجية فالسياسة ،األمريكية حدةالمت للواليات التبعية عباية من تخرج

                                                      

ــف 1 ـُفكر كيــــ ــ ــار يــــ ــلم مليــــ ــي مســــ ــال فــــ  SwissInfo - ؟مالعــــ

www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=6515648  
صافينار محمد احمد، االنتخابات الرئاسية وقضايا السياسة الخارجية، مركز األهرام  للدراسات السياسية واالستراتيجية،  2

www.acpss.ahram.org.eg  
 =gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search_.aspx?text االلكترونية األهرام بوابة ،تشومسكي 3
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 مـن  وعادت ،األمريكان صادقه من مصر فصادقت ،كامل بشكل األمريكية لالمتالءات خضعت

 التي بالضبط الدرجة بنفس اإليراني النظام مصر عادت" له مقال في أمين جالل يقول ،عادوهم

 درجـة  تزيد أن أمريكا تقرر عندما إيران على يشتد مفالهجو ،األمريكية المتحدة الواليات تبديها

  1".هادئة سياسة تجرب أن أمريكا أرادت إذا المصري الهجوم حدة تخف ثم ،عليها الضغط

 إسرائيل على المنطقة في األمريكية المتحدة الواليات مكانة تراجع انعكاسات

 ليس العرب مع عتداءاتهاا جميع في إسرائيل اعتمدت حيث ،اإلسرائيلية الردع قدرة ضعف -1

 كـان  ما ،المنطقة في األمريكية المتحدة الواليات قدرة على اعتمادها على بل ،فقط قدرتها على

  .إسرائيل لصالح أمريكا تدخل سيجلب إسرائيل ضد تدخل أي أن العرب إدراك عليه يترتب

 أمريكـا  رضا إلى الوصول أن اإلقليم دول اعتبرت حيث ،اإلقليمية إسرائيل عزلة من تفاقم -2

 يغري ما هناك يعد لم المنطقة في أمريكا مكانة تراجع ومع ،إسرائيل مع العالقة خالل من يمر

  .النهج هذا بمواصلة اإلقليم دول

 مناخـا  وغيرهـا  كمصر عربية دول لها وفرت حيث ،إسرائيل أمام المناورة هامش تقلص -3
 عـدوان  فـي  حدث كما األمريكية لمتحدةا للواليات استرضاء العرب على حروبها لشن مناسبا

2008.2 في وغزة ،2006 تموز في لبنان على إسرائيل
 

التي أحدثتها الثورات في بلدان الربيع العربي من خالل  تإن مجموعة التغيرا: نتيجتي

الذي يضمن  ،وزيادة وزنها السياسي ،التغيير االيجابي لدى الشعوب بتخلصها من عقدة الخوف
والتحـول   ،إسـقاط األنظمـة الدكتاتوريـة   و ،دولهـا لحكومات  في صنع القرار لها دورا هاما

  :هذه التغيرات تؤسس ،ومشاركة الحركات اإلسالمية في المنافسة على الحكم ،الديمقراطي

، تكون بديال للنظام العربي االسـتبدادي،  وطنية ألرضية مناسبة لقيام دول عربية ديمقراطية-1

  .وغير الوطني
                                                      

  www.almesryoon.com/news.aspx?id=73438 امين جالل– التبعية ومشكلة المصرية الثورة - األخبار أرشيف 1
 لألخبـــار المختصـــر|  النعـــامي صـــالح/  وعجزهـــا أمريكـــا ضـــعف يقلقهـــا إذ.. إســـرائيل 2

www.almokhtsar.com/node/59549  
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مصـر  فـي  يؤهل بلدان الربيع العربي وخاصـة   انة الواليات المتحدة األمريكيةتراجع مك -2

ـ  للتخلص من التبعية للواليات المتحدة األمريكية والغرب ـ  اًما يشكل أساس لبنـاء الدولـة    اًقوي

  .المصرية الوطنية

يؤهل بلدان الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا  تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية -3

والتناسق بين  ،وذلك للتماثل في أهداف الثورة في جميع هذه الدول ،لتشكيل تحالف سياسي بينهما

 .القوى السياسية اإلسالمية والعلمانية التي شاركت في الثورة في هذه الدول
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  الفصل السابع

  الربيع العربي التحديات التي تواجه بلدان

خالل مجموعة من  من التحديات التي تواجه بلدان الربيع العربي على الفصل هذا يتركز

وحالة االستقطاب السياسية التي تهدد العالقات الداخلية؛ ؛ صعوبة األوضاع االقتصادية :العناوين

ـ  في األجنبي والفوضى وغياب األمن بدال من االستقرار وأمن الناس؛ والتدخل  الربيـع  دانالبل

 .؛ والثورة المضادةالعربي

  صعوبة األوضاع االقتصادية: أوال

فقد ورثت  ،تعتبر األوضاع االقتصادية من أهم التحديات التي تواجه بلدان الربيع العربي

 . هذه البلدان تركة سيئة من األنظمة السابقة

 بشكل متفائلة لىاألو ،الثورة بعد االقتصادية للحالة تقديرات عدة برزت ،في مصر مثال

 بـل  كثيرا سيئة ليست األحوال أن وتعتبر ،ايجابية زاوية من المصرية األحوال إلى تنظر ،كبير

 النظام على القضاء أن على تصورها الحالة هذه وتبني ،االقتصادي والتقدم االزدهار نحو تسير

 ،بداللـة  ،عليـه  كانت مما أفضل األحوال لتكون بالضرورة الطريق سيمهد وأعوانه االستبدادي

 علـى  الدولـة  العتمـاد  يعـود  مصر في االقتصادية الحالة انهيار عدم ترى ،متشائمة والثانية

  1.السابق النظام بناها التي المالية االحتياطات

  :دالئل الحالة المتفائلة

  :خالل من والحكم اإلدارة في والفساد الشفافية عدم من ينبع ةالميزاني عجز أن ترى

 ،للدولـة  العامـة  الميزانية مجموع من% 24 العام القطاع في الموظفين أجور رةفاتو تمثل -أ

 كمكافآت تصرف الباقية األرباع وثالثة ،الفاتورة هذه ربع للموظفين األساسية الرواتب وتمثل

                                                      

 ، المســــائي االهــــرام ،مصــــر فــــي االقتصــــادية الحالــــة ،ســــعيد مالمــــنع عبــــد 1
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=495876&eid=2  
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 الرئاسة وموظفي ،الموظفين من العليا الفئة إلى معظمها في تذهب ،وعينية مالية وتعويضات

 .والدفاع واألمن والوزراء

 للدولـة  العامـة  الميزانية من% 29 ب تقدر والتي الدعم موازنة من% 80 من يقرب ما -ب

 بالدرجـة  والمتوسـطة  الغنيـة  األسر منها تستفيد التي النفطية المواد أسعار دعم إلى تذهب

 أظهـرت  ،%20ب تحظـى  الفقـراء  منها جزء يستفيد التي التموينية السلع دعم أما ،األولى

 الموجه الدعم من% 35 من إال تستفيد ال فقرا األكثر األسر من% 40 أن الدولي نكللب دراسة

  .الدعم من أعلى بنسبة تستفيد الفقيرة غير األسر أن على يدلل ما ،البلدي الرغيف إلى

 البتـرول  هيئـة  تساهم حيث ،الضريبية اإليرادات تدني أسباب أحد الضريبي التهرب يعد -ت

 مـن  أقل مقابل الشركات أرباح على الضرائب مجموع من% 70 ب السويس وقناة المصرية

 الضريبية القاعدة وتوسيع والعميق الشمولي فاإلصالح. الخاصة الشركات إلى بالنسبة% 30

 سبيل في أساسية دعامات تمثل الضريبي للتهرب والتصدي الضرائب تحصيل وسائل وتحسين

ظهر ارتفاع ملحوظ فـي بعـض المـوارد     ذلك على بناء1.العامة الميزانية في العجز خفض

  :المصرية مثل

 مقابل% 14.5 بنحو 2011/2012 الحالي العام خالل الدولة إيرادات في ملحوظ ارتفاع -1

 جنيـه  مليار 265.3 مقابل جنيه مليار 303.6 الدولة إيرادات بلغت حيث ،السابق العام

 ونمـو  ،%8 بنسبة الضريبية اتاإليراد ارتفاع إلى ذلك ويعود ،السابق المالي العام خالل

  2%.31.4 بنسبة الضريبي غير

مليـار دوالر   10.46ارتفاع ملحوظ في تحويالت المصريين بالخارج والتي ارتفعت من  -2

مقارنة بنفس الفترة مـن عـام    2012مليار دوالر في نهاية شهر حزيران  13.14إلى 

2011. 

                                                      

ــي 1 ــن عاش ــبباته    : الحس ــة مس ــز ومعالج ــل العج ــين تموي ــرية ب ــة المص ــارنيغي، –الموازن ــة ك مؤسس
arabic.carnegieendowment.org/2011/06/...  

ــا  2 ــورة كـ ــد ثـ ــال بعـ ــاد والمـ ــاني االقتصـ ــتعالمات، 2011نون الثـ ــة لالسـ ــة العامـ  ، الهيئـ

www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=64155 
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مليار دوالر مـن العـام    405ر مقابل مليار دوال 501ارتفاع عائدات قناة السويس إلى  -3

2011.1  

 أن علـى  السياسـية  والعلوم االقتصاد بكلية السياسية العلوم أستاذ نافعة حسن.د ويدلل

 فـي  ولـيس  مصـر  حكم الذي السيئ النظام لطبيعة تعود مصر في االقتصادية المشكلة أساس

 السابق النظام حكم فترة لطوا حرب أية في تدخل لم مصر أن: "قائال المصرية الدولة مقدرات

 لتحقيق مؤهلة وكانت ،تاريخها في تحدث لم اسستثمارات عليها وتدفقت ،عاما 30 استمرت التي

 علـى  األوضاع تدهورت أسف بكل لكن ،واليابان ألمانيا: مثل كدول االقتصادي والتقدم التنمية

 ألسباب الراهنة االقتصادية األزمة أمين جالل يعزوو 2".االقتصادي القطاع سيما ال الصعد كافة

 بقطـاع  أضـرا  بـدورهما  اللـذان  ،السياسي االستقرار وفقدان األمن تدهور عناوينها ،سياسية

 جالل ويقول3.والنمو والعمالة اإلنتاج على ويؤثران ،والمحلي األجنبي االستثمار وجلب ،السياحة

 العـام  القطاع في لمشتغلينا من به يستهان ال وعددا ،الحكومة موظفي من كبيرة نسبة إن أمين

 دعم على الوقت بنفس ويحصلون ،اإلنتاج في تذكر مساهمة دون مرتب أو أجر على يحصلون

 إلـى  إضـافة  ،العـالج  أو التعليم خدمة إلى الوقود إلى الخبز من خدمة أو لسلعة الحكومة من

 أو جـر أ صـورة  في سواء حقيقي دخل على ويحصلون الحاجة على الزائدين الحكومة موظفي

  4.اإلنتاج في مساوية مساهمة تقابله ال ،مخفضة أسعار صورة في دعم أو مرتب

يعتبر االقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد المملكـة العربيـة   

والثاني في أفريقيا بعد دولة  ،2010مليار دوالر عام 500.9بناتج محلي إجمالي يبلغ  ،السعودية

حيث تشارك القطاعات الزراعية والصناعية  ،ويتميز االقتصاد المصري بتنوعه ،جنوب أفريقيا

مليـون عـام    26.1يبلغ عدد األيدي العاملة نحـو  . والسياحية والخدماتية بنسب شبه متساوية

يعتمد االقتصاد المصـري  . يتوزعون على القطاعات الخدماتية والزراعية والصناعية ،2010
                                                      

  arabic.ruvr.ru/2012_09_14/88220264 ادمون العيسى، مصر ثورة متواصلة واقتصاد بمنعطف حرج، 1
 االقتصـــادي لمصـــر بعـــد عـــام مـــن الثـــورة وصـــل لمنحـــى خطيـــر الوضـــع: خبـــراء 2

www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2012/.../4833004.asp...   
   www.shorouknews.com/columns/galal-ameen الشروق بوابة - أمين جالل - مقاالت 3
   . المرجع السابق 4
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ة السويس والسياحة والضرائب واإلنتاج الثقافي واإلعالمي والنفط على قطاع الزراعة ودخل قنا

  1.وتحويالت العمالة الخارجية

 بالتغيرات لتأثره مصر في ترى أن االقتصاد المصري يتدهور :الحالة الثانية المتشائمة

 لعملة وجهان واالقتصاد السياسة الن طبيعي أمر وهذا ،مصر في حدثت التي الجذرية السياسية

 المـدة  طـول  نإف صعبة اقتصادية أوضاع من العربي الربيع انطالق من الرغم وعلى ،دةواح

  2.شعبية احتقانات إلى يؤدي قد التغيير النجاز المطلوبة

  :يبين مصر في للثورة األول العام في المصري االقتصاد فحالة

 لوارداتا وزيادة المصرية الصادرات انخفاض نتيجة المدفوعات ميزانية في حاد انخفاض -1

 سـنويا  دوالر مليار 14 من انخفض الذي السياحة من العام الدخل وانخفاض ،الخارج من

 .دوالر مليار 2.8 حوالي 2011 عام نهاية في ليصبح

 %.12 حدود في الدوالر مواجهة في المصرية العملة قيمة انخفاض -2

 حدود في الداخلي الدين وزيادة ،مليار 36 إلى دوالر مليار 34 من الخارجية الديون زيادة -3

 .دوالر مليار160

 .مصري جنيه مليار 200 المصرية البورصة خسرت -4

 الدوليـة  المؤسسـات  نظر وجهة من ،مرات خمس لمصر اإلنتمائي التصنيف في انخفاض -5

 الوفـاء  علـى  الدولـة  قـدرة  عـدم  يعني ،لمصر اإلنتمائي التصنيف بتخفيض قامت التي

 3.الغير تجاه بالتزاماتها

                                                      

 arabic.ruvr.ru/2012_09_14/88220264 ادمون العيسى، مصر ثورة متواصلة واقتصاد بمنعطف حرج، 1
  rcssmideast.org ،االستراتيجية للدراسات اإلقليمي المركز ،العربي الربيع مآل في تأمالت: احمد يوسف احمد 2
  www.alwafd.org/.../151639 ،2012/الثاني كانون/21 الوفد ،السيد المنعم عبد 3
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ويرجع الخبراء هذه الزيادة فـي   ،%25سبة معدالت البطالة حسب إحصائية إلى ارتفاع ن -6

معدل البطالة إلى تأثر المشاريع الصغيرة التي تعتمد على عدد قليل من العمال بشكل يومي 

 1.باندالع األحداث مما يضطرها إلى إغالق مشاغلها وورشها

 الجنوبية أمريكا ودول أوروبا شرق دول في حدثت التي االقتصادية التغيرات وبمقارنة

  :إلى أدت الجذرية والتغيرات الثورات هذه أن نجد الجذرية والتغيرات الثورات فيها حدثت التي

 التضـخم  يتجـاوز  لم مصر في أنه حين في ،%80 إلى% 70 بين يتراوح تضخم وجود -أ

 .العالمية المنظمات تقارير حسب% 27

 مصر في بينما% 90 تجاوز الجنوبية أمريكا ودول قيةالشر أوروبا دول في العملة انهيار -ب

 2%.12 يتجاوز لم

 بدأ فقد ،الثورة بعد األولى السنة خالل صعبة اقتصادية أحواال تونس شهدت ،تونس في

 االقتصـادية  القطاعـات  مـن  العديد سجلت حيث ،الثانية السنة في بالتعافي التونسي االقتصاد

 2012 عـام  مـن  األول النصف في %3.3العام النمو معدل سجل كما ،ملحوظة نمو معدالت

 التونسـي  المركزي للبنك والخمسون الثالث التقرير وحسب. السابق العام من% 1.8 ب مقارنة

 والمـواد  المنـاجم  قطاعـات  في كبيرا تراجعا االقتصادية المؤشرات أهم سجلت 2011 لسنة

 ،الخارجيـة  التجـارة  مجـال  في3.ارجيةوالخ الداخلية واالستثمارات والنقل والسياحة الكيماوية

 الفترة نفس مقابل هاما تطورا 2012 عام من التسعة األشهر خالل والواردات الصادرات سجلت

 المعهـد  وفسر ،%4 بنسبة والصادرات% 14.8 بنسبة الواردات ارتفعت فقد ،2011 عام من

 وباألسـاس  لقطاعـات ا لجل الخارجية المبيعات تطور إلى الصادرات ارتفاع لإلحصاء الوطني

                                                      

  arabic.ruvr.ru/2012_09_14/88220264 ن العيسى، مصر ثورة متواصلة واقتصاد بمنعطف حرج،ادمو 1
  www.alwafd.org/.../151639 ،2012/الثاني كانون/21 الوفد ،السيد المنعم عبد2
  /aktumag.com ،الثانية ةالسن من أشهر 9 مرور بعد التونسي المشهد: وأرقام حقائق 3
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% 21 بنسـبة  ارتفعـت  فقد: األجنبية االستثمارات أما 1.والطاقة والغذائية الفالحية المنتوجات

  2011.2 عام من الفترة بنفس 012 مقارنة 2 عام من األولى األربعة األشهر خالل

 المؤشـرات  تحسـن  طلعـت  جواد الدولي البنك في تونس وممثل التنفيذي المدير ربط

 والسياحة الخارجية االستثمارات وتطور االقتصادي النمو مستوى وخاصة تونس في ةاالقتصادي

 في األساسية القاطرة باعتباره البنكي اإلصالح وخاصة اإلصالحات بمواصلة الفالحي والقطاع

 والنهـوض  والمتوسطة الصغرى المؤسسات بدعم االهتمام واستمرار ،واالستثمار التنمية عملية

 طبيعـي  أمـر  وهو الثورة بعد تونس فيها مرت التي المالية الصعوبات رغم ،السياحي بالقطاع

 تقـدما  السـياحة  قطـاع  حقق ،وأشد أقسى وبدرجات ،التاريخ عبر العالمية الثورات كل عرفته

 العملة من المداخيل وبلغت ،ماليين 5 السياح عدد بلغ حيث ،للثورة الثانية السنة خالل ملحوظا

 مـواطن  ألـف  400 من أكثر تشغيل من السياحي الموسم نجاح مكن امم ،مليارا 24 الصعبة

  3.مباشرة غير بصفة مليون من وأكثر مباشرة بصورة

  :حالة االستقطاب السياسية: ثانيا

أفرزت الثورات العربية بعد نجاحها في إسقاط رؤساء األنظمة حالة استقطاب واسـعة  

أوالها قوى : ة كبيرة متصارعة فيما بينهافظهرت ثالث قوى رئيس ،ومتناقضة على هوية بلدانها

وثانيها الجماعات القومية  ،التيار اإلسالمي ممثال بجماعة اإلخوان المسلمين والجماعات السلفية

ممثلة بقيادات  ،وثالثها مؤسسات الدولة الفعلية أو ما تسمى بالدولة العميقة ،واليسارية والليبرالية

  4.المؤسسة العسكرية واألمنية

وصل االستقطاب السياسي قمته على إثر إصدار الرئيس المصـري محمـد    ،صرفي م

الذي تقرر بعض مواده إبعاد النائب العام ومـنح   ،22/11/2012مرسي اإلعالن الدستوري في 

                                                      

 ، مرجع سابقالثانية السنة من أشهر 9 مرور بعد التونسي المشهد: وأرقام حقائق 1
  المرجع السابق 2
  المرجع السابق3
 29/11/2012فريد زهران نائي رئيس الحزب المصري الديمقراطي، مقابلة قناة الميادين الفضائية  4
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بينما وجد المؤيدون  ،الرئيس سلطات اعتبرها المعارضون توسعا غير مبرر في سلطات الرئيس

وتضمن اإلعالن الدستوري أمورا أثارت القلـق   ،الب الثورةفي اإلعالن الرئاسي ما يحقق مط

مـا أدى إلـى    ،تحصين قرارات الرئيس والتعدي على السلطة القضائية: لدى المعارضين مثل

خالفات وصراعات وصلت إلى إراقة الدماء وسقوط الضحايا بعد ما حشد التياران اإلسـالمي  

يدان التحرير وتظاهر التيار المؤيـد عنـد   واعتصم التيار المعارض في م ،والمدني أنصارهما

واعتصم التيار المؤيد عند المحكمة الدستورية واعتصم المعارض عند القصـر   ،جامعة القاهرة

  .الرئاسي

عمق اإلعالن الدستوري الـذي أصـدره الـرئيس المصـري محمـد مرسـي فـي        

بين قوى مؤيدة  انقساما بين القوى واألحزاب التي شاركت بالثورة المصرية ما 22/11/2012

وتضم أحزاب التيار اإلسالمي وبين القوى الرافضة لإلعـالن الدسـتوري    ،لإلعالن الدستوري

والبنود التي عمقت االنقسام باإلعالن الدستوري المادة الثانيـة   ،ممثلة بالقوى القومية واليسارية

رة عـن رئـيس   اإلعالنات الدستورية والقوانين والقرارات السـابقة الصـاد  : "التي تنص على

انتخـاب مجلـس    أووحتى نفاذ الدستور  ،2012/حزيران/30الجمهورية منذ توليه السلطة في 

كما ال  ،شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة

والمنظورة  وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها ،يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو اإللغاء

ال يجوز ألي جهة قضائية حـل مجلـس الشـورى أو    : "المادة الخامسة ،"أمام أية جهة قضائية

   1".الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور

األزمة المحتدمة التي نشبت في مصر بعد اإلعالن الدستوري للرئيس المصري محمـد  

  :صر عل عدد من المساراتمرسي بين المعارضين والمؤيدين لإلعالن الدستوري تضع م

إصرار الرئيس المصري محمد مرسي على التمسك باإلعالن الدستوري ما يعني نجـاح   -1

 ،مما يشكل نموذجا مشابها لنموذج الثورة اإليرانية ،جماعة اإلخوان المسلمين على منافسيهم

                                                      

  22/11/2012صحيفة األيام المصرية،  1
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ها وذلك بسيطرة حزب واحد على السلطة وإقصاء بقية األحزاب األخرى التي تشاركت مع

 .في الثورة

مما يشكل توازنات جديـدة بـين    ،نجاح القوى المعارضة في إسقاط اإلعالن الدستوري -2

الباكستاني القائم  أحزاب التيار اإلسالمي وأحزاب التيار الديمقراطي العلماني يشبه النموذج

 .على تداول السلطة بجانب وضع قوي للجيش يحفظ االستقرار

يتدهور على إثرها االقتصاد وتـزداد   ،الضطراب لفترة طويلةنشوء حالة من الفوضى وا -3

مما يحدو بالجيش للقيام بانقالب عسكري تحت ضغط الشارع الذي يطالب  ،معدالت البطالة

بإعادة االستقرار ووقف التدهور االقتصادي بعد فشل األحزاب المتصارعة عن إيجاد حـل  

  1.لالزمة القائمة

مـن  بـالتوافق   الفترة االنتقالية في تونسالسياسي في  المشهد اتسمفقد  ،أما في تونس

  :خالل

 ،نيةالبرلما لألغلبيةسياسي  حزب أيار تكقانون االنتخابات الذي ينص على منع اح صدور -1

كبر عدد مـن المقاعـد   أالثالث التي حازت على  األحزابتشكيل ائتالف من  إلى مما أدى

 .على تشكيل الحكومة

 :النهضة والمؤتمر والتكتل حيث تم أحزابسات الثالث بين التوافق على حسم الرئا تم -2

 -ج.االتفاق على قانون مؤقت لتنظيم السلطات -ب. المصادقة على دستور مؤقت للبالد

ورئاسة الدولة  ،العام لحزب النهضة حمادي الجبالي األمينالتوافق على رئاسة الوزراء لصالح 

التأسيسي ورئاسة المجلس  ،نصف المرزوقيلصالح رئيس حزب المؤتمر من اجل الحريات الم

  2.العام للتكتل مصطفى جعفر األمينلصالح 

                                                      

  30/11/2012توب نيوز اإلخبارية،. ، مسارات األزمة في مصرحميدي العبد اهللا 1
 acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=55 والتحديات المسار: التونسية الثورة من عام 2
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 اإلعـالم  في وإظهارها ،األخطاء بعض ارتكاب من العربي الربيع بلدان في يحدث ما

 الثـورات  جميـع  فيها مرت االنتقالية المرحلة سمات إحدى الحقيقية في إال هي ما فوضى بأنها

  1.روسيا في البلشفية بالثورة انتهاء وليس الفرنسية الثورة من استثناء دون

 اإلسالمية القوى بين وخاصة المختلفة السياسية القوى بين مصر في االستقطاب حالة إن

 المرحلـة  سـمات  مـن  سمة إال أيضا هي ما وصدامات خالفات من عنها نتج وما ،والعلمانية

 ،الجمـاهير  حيويـة  إلـى  يشير وصحي عيطبي أمر إنه إال ،للقلق دعا وإن أمر وهو ،االنتقالية

  2.وتفرده الواحد الحزب حكم إلى بها العودة احتمالية وينفي

  الفوضى وغياب األمن بدال من االستقرار وأمن الناس: ثالثا

 ،السياسية والقوى النخب أمام حقيقيا تحديا يشكل العربي الربيع بلدان في العنف انتشار

  :منها العوامل من مجموعة العربي لربيعا بلدان في اليوم السائد وللعنف

 بشـكل  تتشـكل  والتي ،المضادة الثورة من مجموعات وراءه ويقف ،المنظم السياسي العنف -أ

  .جديد حاكم نظام أي وإضعاف ، الثورة إفشال بهدف السابقة األنظمة أتباع من رئيسي

ـ  مجموعات منه كبير جانب وراء وتقف ،المنظم غير السياسي العنف -ب  التـي  الشـباب  نم

  .السابقة األنظمة إسقاط في تضحياتها عن يعبر حقيقيا متنفسا لها تجد ولم بالثورة انخرطت

 إلـى  واللجوء ،السياسية واألحزاب القوى بين االستقطاب حالة عن الناجم السياسي العنف -ت

  3.والخاصة العامة الممتلكات ضد وتخريب عنف من يحمله بما الشارع

 إن) "تونس في العنف جدلية(بعنوان له مقال في العيفة أحمد عادل لتونسيا الكاتب يقول 

 ابـن  االستبداد رمز سقوط في تمثل وحاسما تاريخيا منعرجا األخيرة السنوات في عاشت بالدنا

                                                      

  almasrynetwork.com... وقتا وتحتاج التاريخ فى دورها لتستعيد استيقظت العرب أمة: هويدى 1
  . المرجع السابق 2
-العنف-األناضول -157038/مصر.../www.dostor.orgاسباب وسبعة مستويات ثالثة له مصر في العنف: األناضول 3

  ثالثة-له-مصر-في
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 بلدان في الحالة وهي ،السياسية الساحة في واضحا ارتباكا وراءه مخلفا يتلوى الجسد وبقي ،علي

 الثـورة  قـوى  إال هـي  ما ،الردة أو بالفلول تسمى ما مجموعات إن" أصافو ،"العربي الربيع

 عبداهللا ويرجع1".البالد تاريخ من المظلمة الحقيقة وتتجاوز ،التقدم بحتمية تسلم لم التي المضادة

 علـى  السياسـية  األطـراف  قـدرة  عدم-أ: منها العوامل من مجموعة إلى العنف حالة األشعل

 بعـض  يصـاحبها  تزال ال الحكم إلى وصلت التي فالقوى ،الثورة بعد الجديدة التجربة ممارسة

 مـن  جديـدة  تجربـة  ظـل  في الدور هذا يعيش عن يستوعب لم بالمعارضة بقي ومن ،التردد

 أما2.بالقوة تحكم أن تعودت بلدان في القانون احترام ثقافة وجود عدم-ب. والحرية الديمقراطية

 الواليات رأسها على أجنبية قوى إلى العنف تطور يعزوف المصري والمحلل الكاتب رميح طلعت

 األنظمة سقوط إن القوى هذه إلدراك ،الثورة إفشال بهدف وإسرائيل والغرب األمريكية المتحدة

 التبعية حالة إنهاء على قادرة تكون عربية لنهضة يؤسس وطنية حكومات وصعود ،االستبدادية

  3.والغرب ألمريكا

  العربي الربيع البلدان في ياألجنب التدخل: رابعا

 وحدة على حقيقيا تهديدا يشكل ما ،وليبيا سوريا من كل في سافر بشكل التدخل هذا برز

 جهة من العربي الربيع بلدان في الوطني القرار استقاللية على والتأثير ،جهة من العربية البلدان

 . أخرى

بد الستار قاسم الحشد ضد سور عيفوالبر وصفحيث  ،النظامالهائل ضد  الدولي الحشدف

 إلـى حتى عندما تداعت الدول العالمية والعربية  ،أخرىلم يحدث تاريخيا ضد دولة  بأنهسوريا 

لم تصـل  و ،1991ت عام ير غزوه للكوإثعلى  ،ضد العراق األمريكيةجانب الواليات المتحدة 

 رأسـها ف علـى  دولة تق 60ولخصها ب  ،حيث عدد هذه الدول باالسم ،مستوى هذا الحشد إلى

 دول-1 :ذه القـوى هـي  وفرنسا وه وبريطانيا األمريكيةدول عظمى نووية كالواليات المتحدة 

                                                      

  www.alamatonline.net/l3.php?id=52256 ، والعنف الفوضى وضغوط االستقرار آمال بين ..العربي الربيع 1
  . المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
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 ،دولـة  27وعددها  األوروبياالتحاد  دول-2 .دولة 28وعددها  )تواالن( األطلسيحلف شمال 

وجميع المنظمـات   إسرائيل-3 .دولة 27وعددها  األطلسيمع دول حلف شمال  خلبعضها متدا

 14عربية خاصة قـوى   وأحزاب قوى-5 .محور االعتدال العربي دول-4 .ودية في العالماليه

المسـلمين والتيـارات    اإلخـوان القاعدة وجماعة  ،إسالميةوجماعات  حركات-6.اللبنانية آذار

  1.السلفية

  التدخل العسكري الخارجي أداة تدمير للدولة العربية : خامسا

بالتدخل العسـكري الخـارجي    الثورات العربيةيترتب على الدعوات المتكررة لبعض 

 ،ويعمل على تدمير قـدراتها البشـرية واالقتصـادية    ،أخطار جسيمة على وحدة الدولة العربية

كل من يعتقد إن ما فشلنا في تحقيقـه  " ان غليونيقول بره ،ويدخلها في آتون الحروب الداخلية

 ،ل وقوى خارجية سوف يصاب بخيبة أمـل بوسائلنا الخاصة وبقوانا الذاتية يمكن تحقيقه بوسائ

 ،ويكتشف بسرعة انه ال يوجد في الحياة السياسية الداخلية والدولية هدايا مجانيـة وال صـدقات  

ولن تسمح الواليات المتحدة األمريكية بتحقيق الديمقراطية في البالد العربية طالما كانت تعتقد أن 

كبيرة تجاه مصـالحها النفطيـة واألمنيـة     تسليم السلطة للشعوب سوف يترجم بمواقف عدائية

التدخل األمريكي المنطقة العربية ليس الدواء ولكنه في أصل الداء بسبب تاريخهـا   ،اإلسرائيلية

   2".الطويل من التدخل لصالح إسرائيل

مثال على ذلك حرب الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها على العراق التي كان هـدفها  

على صدام حسين وتدمير أسلحة الدمار الشامل إال إن هدفها األساسي كـان  المعلن هو القضاء 

السيطرة على منابع النفط في العراق والخليج العربي الذي يشكل احتياط الـنفط فيهمـا ثلثـي    

االحتياط العالمي المكتشف؛ الستخدامهما في تحقيق األسبقية االقتصادية واالستراتيجية وبالتالي 

وقطع الطريق أمام القوى العالمية الصاعدة من المشاركة فـي تحديـد    ،الدولية االنفراد بالقيادة

 ،وما تدمير العراق وتحطيم معداته وتفكيك جيشه ونشر الفوضى. جدول أعمال السياسة الدولية

                                                      

  2012/أب/1ضد سوريا  أوعبد الستار قاسم مع سوريا . انظر مقال د 1
 311مرجع سابق، ص العرب وتحوالت العالم،: غليون، برهان 2
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ثنية سوى رغبة في تدمير العراق كوحـدة  والنزاعات الداخلية الطائفية واإلوتفجير الصراعات 

 ،يناء قوة عسكرية يمكن أن تؤثر في مـوازين القـوى اإلقليميـة    ن إعادةوحرمانه م ،سياسية

 ،وإخراجه من ساحة الصراع العربي اإلسرائيلي كما خرجت مصر باتفاقيـات كامـب ديفيـد   

وإجبارها على القبول بإسرائيل كقوة مركزية وقيادية في  ،وفرض االستسالم على البلدان العربية

 1.المنطقة

وعة من المؤشرات على نية حلف الناتو نشر قوات عسـكرية فـي   هناك مجم ،في ليبيا

اعتزام كل من فرنسا وبريطانيـا اسـتخدام   " الخارجية الروسي بان  أوالها تصريح وزير ،ليبيا

ما أشار إليه قائد : ثانيها ،"مروحيات قتالية يعد بداية لتحول مهمة الناتو في ليبيا إلى عملية برية

نية قوات التحالف االنتشار في ليبيا بمجرد " بيير فرانسوا فورسيه عن  القوات البحرية الفرنسية

إذ ستكون الوسائل العسكرية المستخدمة  ،وذلك من اجل تقديم المساعدات اإلنسانية ،انتهاء القتال

إشارة صـموئيل لـوكير رئـيس    : الثالث ،"في المرحلة األولى هي األسرع واألسهل في التنفيذ

ربما تكون هناك حاجة لقوة صغيرة بمجرد انهيار نظام القذافي " في نابولي العمليات المشتركة 

إضافة إلى اتفاق وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل  ،"للمساعدة على االنتقال إلى الديمقراطية

  2.على ضرورة التخطيط لدول الحلف في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي 2011/ في حزيران

لسي في ليبيا وان اقتصر هدفه على تأهيل وتدريب الجـيش  إن وجود قوات حلف األط

يحد من قـدرة القيـادة المصـرية     ،سيشكل مخاطر كبيرة على األمن القومي المصري ،الليبي

 ،حيث الوجود العسكري للناتو على حدود مصر الغربيـة  ،الجديدة من اتخاذ قرارات إستراتيجية

والتي على إثر أي إشكال مع السودان ستوفر  ،بودولة جنوب السودان الموالية للغرب في الجنو

وإسرائيل على الحدود الشرقية ما يعني شـد الخنـاق مـن     ،إمكانية جلب قوات دولية لحمايتها

إضافة إلى بقاء األمن القومي المصري رهينة عدم اإلستقرار في . األطراف الثالث على مصر

ة وخاصة جماعات القاعدة ضد قـوات  وخاصة إذا تحركت بعض الفصائل الليبية المسلح ،ليبيا

                                                      

  284مرجع سابق، ص العرب وتحوالت العالم،: غليون، برهان 1
و من الشراكة الجديدة إلى التـدخل فـي األزمـات العربيـة،     اشرف محمد كشك، السياسة الدولية، األهرام، حلف النات 2

www.siyassa.org.eg  
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ما يعني تفجر قتاال يهدد األمن القومي المصري فـي ظـل    ،حلف الناتو على اعتبارها احتالال

وعمالة مصرية في ليبيا تصل إلى نحـو مليـون    ،كم 2149حدود بين الدولتين يمتد إلى نحو 

  1.عامل

  الثورة المضادة: سادسا

 قبل تحكم كانت التي السياسية الطبقة زعماء لها يخطط التي األفعال هي المضادة الثورة       

 شيء كل خسروا أنها تشعر والتي ،السابق النظام من المستفيدين وأتباعها الثورة انتصار

 1951 عام إيران وفي, ،مراحلها إحدى في الفرنسية الثورة حالة في حدث كما الثورة بانتصار

 .الحكم سدة إلى أخرى مرة الشاة إعادة من مصدق ثورة على المضادة الثورة نجحت حيث

 للنظام الحكم وإعادة الثورة بتدمير كبرى أهداف لها المضادة الثورة تضع ما وبقدر      

 العسكرية المؤسسة بين اإليقاع مثل اآلنية األهداف من مجموعة تحقق أن تستطيع ،السابق

 إشاعة على  المضادة الثورة تعمل ،سوتون مصر في كما بينهم االيجابية الروح إلفساد والثوار

 ليتسنى والجيش الثورة جماهير إشغال ،حالة يشكلون يزالون ال أنهم إلظهار عام بشكل الفوضى

   2.وجرائمهم فسادهم سنوات على لهم الثورة محاسبة من الهروب لهم

 بعد لتونس رئيس أول المرزوقي المنصف استخالصات حسب الثورات قوانين ضمن من      

 السابق النظام فلول أن واعتبر ،مضادة ثورة ثورة لكل أن على ينص قانون ،الثورة انتصار

 وسمموا ،الفلول وأرهقنا ،الفلول وأتعبنا ،الفلول من مللنا إننا" وقال المضادة الثورة صلأ يشكلون

 ،نمكا كل في موجودون أالن وهم, دقيقة كل وفي لحظة كل في ينتظروننا وهم, الفلول حياتنا

 له ويا ،بغض من له ويا ،حقد من له يا ،نهارا ليال يشتموننا وهم ،األحزاب وفي الصحافة في

  3."نية سوء من له ويا ،معنا التعامل في شراسة من له ويا ،الثورة لهذه كره من

                                                      

مرجع  ،السياسة الدولية، األهرام، حلف الناتو من الشراكة الجديدة إلى التدخل في األزمات العربيةاشرف محمد كشك،  1
  . سابق

  www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=258394 سيناريو للثورة المضادة في مصر, الزرقانى باسل 2
   2013 أيار 13,اليوم المصري 3
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  الثورة قبل حكمت التي السياسية الطبقة الن ،طبيعية ظاهرة المضادة الثورة المرزوقي اعتبر  

 وستعمل ،الخسارة هذه تحمل تستطيع فلن ،والجاه والثروة السلطة فقدت ،شيء كل  جأةف فقدت

�.السابق حكمهم الستعادة استطاعتها في ما كل
 

  :نتيجتي

ما  ،إن مجموعة التحديات التي تواجها بلدان الربيع العربي تشكل أخطارا تحدق بثورتهم     

 بها الغربي التدخل بسبب وخاصة ،تداداتلالر هاعرضتو ،يشكل احتماال لفشل هذه الثورات

 من اإفراغه ومحاولة الخاصة، لمصالحه ايرهيوتج العسكري، أو السياسي المستوى على سواء

  .جلهاأ من الشعوب تحركت التي امضامينه

   

                                                      

   2013 أيار 13,اليوم المصري 1
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 النتائج

  :في تمثلت البحث استخلصها التي النتائج أهم

 االسـتعمارية  الغربيـة  القـوى  دور لخال من ،العربية المنطقة في وظيفية دولة إسرائيل -1

 دولة تلقتها التي المساعدات حجمو ،هاإيجاد في واألمريكية واأللمانية والفرنسية البريطانية

 بالمحافظة إسرائيل قيامو ،واقتصاديا وعسكريا وأمنيا سياسيا المختلفة المجاالت في إسرائيل

  .واإلسالمية العربية المنطقة في الغربية االستعمارية المصالح على

 القضية من العربي النظام موقف خالل من ،االستعمارية الغربية للدول العربي النظام تبعية -2

 إعاقـة  فـي  العربـي  النظام دورو ،اإلسرائيلي االحتالل ضد العربية والمقاومة الفلسطينية

  .واإلداري واالجتماعي والمالي السياسي الفساد في هدورو ،العربية الوحدة

 األهداف خدمة في وإسرائيل العربي الربيع قبل ةالعربي مةنظاأل بين األدوار في تماثال هناك -3

  .االستعمارية

ربيع عربي على غـرار مـا    التي جرت وال زالت تجري في البلدان العربية هي األحداث -4
وهـي   ،لتشابهها في إسقاط األنظمة االسـتبدادية  ،حدث في أوروبا في أواخر القرن السابق

  .رة عربية على غرار الثورة الفرنسية والثورة البلشفيةثو

موقف بلدان الربيع العربي من و ،والتغيير االيجابي لدى الشعوب ،االستبدادية األنظمة إسقاط -5
 للحكم اإلسالميين صعودو ،والتحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي ،القضية الفلسطينية

 ،ثر الربيع العربيإانة الواليات المتحدة في المنطقة على تراجع مك ،العربي الربيع دول في
  .هي عوامل تؤسس لقيام دول عربية وطنية

مـا  , إن مجموعة التحديات التي تواجها بلدان الربيع العربي تشكل أخطارا تحدق بثـورتهم  6-
 بها الغربي التدخل بسبب وخاصة ،لالرتدادات هاعرضتو, يشكل احتماال لفشل هذه الثورات

ـ  ومحاولة الخاصة، لمصالحه اوتجيره العسكري، أو السياسي المستوى على واءس  اإفراغه
  .جلهاأ من الشعوب تحركت التي امضامينه من
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وأن الصورة لـم   ،على الرغم من أن المرحلة االنتقالية ال تزال مستمرة: ة البحثنتيج

  :نإال أ ،ال نستطيع الحكم على صحة الفرضية أو خطأها اننإف ،تكتمل بعد

التغيير االيجابي التي أحدثتها الثورات في بلدان الربيع العربي من خالل  تمجموعة التغيرا -1

الذي يضمن لها دورا هاما في  ،وزيادة وزنها السياسي, لدى الشعوب بتخلصها من عقدة الخوف

ومشـاركة   ،والتحول الـديمقراطي  ،إسقاط األنظمة الدكتاتوريةو, صنع القرار لحكومات دولها

ألرضية مناسبة لقيـام دول   هذه التغيرات تؤسس ،كات اإلسالمية في المنافسة على الحكمالحر

  .عربية ديمقراطية وطنية، تكون بديال للنظام العربي االستبدادي، وغير الوطني

  :يؤهل تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية -2

يـات المتحـدة األمريكيـة    بلدان الربيع العربي وخاصة في مصر للتخلص من التبعية للوال -أ

  .ما يشكل أساس قوي لبناء الدولة المصرية الوطنية ،والغرب

وذلك للتماثل في  ،بلدان الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا لتشكيل تحالف سياسي بينهما -ب

والتناسق بين القوى السياسية اإلسـالمية والعلمانيـة التـي     ،أهداف الثورة في جميع هذه الدول

  .في الثورة في هذه الدولشاركت 

المشروع األمريكي الغربي اإلسرائيلي بتقسيم المنطقة العربية إلى دويالت ذات بعـد   فشلل -ت

  .اثني أو طائفي

والتي ذكره ملك  ،تشكيل حلف قوي ومتجانس يشمل كل من إيران والعراق وسوريا ولبنانل -ث

  .الثاني بالهالل الشيعي األردن عبدا هللا

  .في العالم تعادة ترتيب جدول األعمال العالمي على أساس تعدد القطبياإل -ج

  :ؤدي إلىما ي
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زيادة الدور الوظيفي إلسرائيل في المنطقة العربية بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية  -1

 .والغرب من جهة

   .إسرائيل  في المنطقة العربيةلدولة  يالدور الوظيفهذا  ريتأثتقليص   -2

تشكل  والتي ،مجموعة التحديات التي تواجها بلدان الربيع العربيال نستطيع أن ال نأخذ و     

 هاعرضتو ،ما يشكل احتماال لفشل هذه الثورات ،بعين االعتبار أخطارا تحدق بثورتهم

 العسكري، أو السياسي المستوى على سواء بها الغربي التدخل بسبب وخاصة ،لالرتدادات

ما  ،جلهاأ من الشعوب تحركت التي امضامينه من اإفراغه ومحاولة صة،الخا لمصالحه اوتجيره

ويعمق تبعية المنطقة العربية  ،يزيد في تأثير الدور الوظيفي إلسرائيل في المنطقة العربية

ويعمل على إحياء المشروع األمريكي اإلسرائيلي بتفتيت  ،للواليات المتحدة األمريكية والغرب

  .متصارعة فيما بينها ثنيهإوطائفية  أسسيالت صغيرة على المنطقة العربية إلى دو
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  اEFGHIJت

      hijت اlmnoijا pأهlrstuivا hه wxlyjا: 

 أبناءها تأكل الثورة مقولة تتجنب أن والعلمانية اإلسالمية السياسية واألحزاب القوى على -ا

 .بالثورة شاركت تيال السياسية المكونات جميع بين السياسية التحالفات بإقامة

 هذا ألن ،العربي الربيع بلدان في األجنبي العسكري التدخل تطالب التي الدعوات محاربة - �

 على ويعمل الدولة مقدرات تدمير على ويعمل ،العربي الشعب مكونات  تدمير إلى يؤدي التدخل

 الدول أن اعتبار لىع لها العربية الجماهير تأييد  زخم الثورات هذه فقدان إلى إضافة ،تقسيمها

 .العربية لألمة األساسي العدو تشكل األمريكية المتحدة الواليات وخاصة الغربية

 ،واإلقدام بالشجاعة وامتازت ،الثورة في األكبر العبء تحملت التي الشباب شريحة على- �

 الميادين في بقيت ألنها واإلحباط بالحنق أالن وتشعر ،والمخاطرة للرصاص نفسها وعرضت

 يعيدوا أن عليهم ،الساحات في يكونوا لم الحكم كراسي على جلسوا من وبعض ،الشوارعو

 صنع في المشاركة إلى للوصول المستقبل في الفرص لهم يتسنى حتى ،جديد من صفوفهم ترتيب

 . القرار

 التي الثمن زيادة إلى يؤدي معها العنيف التصادم ألن المضادة الثورة مع العنيف التعامل عدم- �

 .اآلخرين استيعاب على والعمل ،الثورة جماهير ستدفعه

على القوى واألحزاب السياسية اإلسالمية والعلمانية تجنب حالة االستقطاب السياسي في - �

 .واالتفاق على طبيعة هذه المرحلة ،المرحلة االنتقالية

 طول نأل صعبةال قتصاديةالا وضاعاأل على حكومات بلدان الربيع العربي انجاز تحسين - �

  .شعبية احتقانات إلى يؤدي قد التغيير النجاز المطلوبة المدة
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ضرورة إعادة التوازن للعالقات الخارجية لبلدان الربيع العربي مع الواليات المتحدة -7

األمريكية والغرب، بحيث تتخلص العالقات من عباية التبعية للسياسة األمريكية والغرب، التي 

  .لتلك البلدان تقاللية القرار الوطنيتركت آثارا سلبية على اس

ضمان المساواة والمواطنة بإرساء دولة القانون على بلدان الربيع العربي العمل على  - 	

والتخلص من الفوارق  ،وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ،وصيانة القضاء المستقل

وتحقيق مبادئ  ،قتصاديةوالحقوق السياسية واال ،وضمان الحريات الفردية والعامة ،الجهوية

 .حرية اإلعالم وتشكيل األحزاب األساسيةو ،العدالة االجتماعية
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 قائمة المصادر والمراجع

  العربية الكتب

 دراسـات  مركز ،العربية الوحدة مسألة نحو العربي العام الراي اتجاهات: الدين سعد ،إبراهيم

 1992 ،4ط ،بيروت ،العربية الوحدة

 بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،الجديد العربي االجتماعي النظام :الدين سعد إبراهيم،

 1985 ،3ط

 20، صالجذور التاريخية للقضية الفلسطينية: أبو لغد، إبراهيم 

 مركز والخارجية، الداخلية العوامل العربية، األهلية النزاعات: وآخرون جابر محمد أنصاري،

 1997 بيروت، ،1العربية،ط الوحدة دراسات

  1998بيروت، ،1ط العربية، الوحدة دراسات مركز المعاصر، العربي المجتمع: حليم بركات،

المركـز   الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها،: عزمي ،بشارة

  2012 ،1ط ،بيروت ،العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 العربيـة،  السياسية المعارضة أزمة العربي، طنالو في والسلطة المعارضة: اإلله عبد ،بلقزيز

  1،2001ط ،بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز

   2010 ،1ط بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، الخطاب نقد: اإلله عبد بلقزيز،

األهلية للنشـر   ،ترجمة محمود العابد وعمار جوالق ،عالقات خطرة: ندرو ولسلي كوكأ ،بيرن

  . 1991، 1ط  ،عمان ،زيعوالتو

ترجمة محمـود   الثالوث الخطر، الواليات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين،: ناعوم ،تشومسكي

   1993 ،1مصر، ط  االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ،العابد وعمار جوالق
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 الوحـدة  دراسـات  مركـز  نقدية، مراجعة العربي، النهضوي المشروع: عابد محمد الجابري،

 1996 بيروت، ،1ط العربي،

 ،1ط ،بيـروت  ،مركز دراسات الوحـدة العربيـة   المعونات األمريكية إلسرائيل،: محمد ،ربيع

1990  

 الوحـدة  دراسـات  مركـز  العربي، المستقبل العمالقة، صراع في العربية القدرات: ربيع،حامد

  1978بيروت، ،1 العدد العربية،

مركز دراسات الوحدة  ،عربي في مرحلة ما بعد احتالل العراقالنظام اإلقليمي ال: إيمان ،رجب

   2010 ،1ط ،بيروت ،العربية

 الكرمـل  دار ،برهوم محمود ترجمة ،القومية أمريكا ومصلحة إسرائيل :ايه شيريل ،روبينبرغ

  1989 ،1ط ،عمان للنشر،

 ،3ط ،يـروت ب ،دراسات الوحدة العربية ،السياسة األمريكية والعرب :غسان وآخرون ،سالمة

1991   

 ،،الرباط ،العربية للثقافات العربي المجلس ،والعوائق المشكالت: العربية الوحدة: ناجي ،علوش

  1991 ،1ط

 ،دار السالم للنشر ،كتاب الكتروني ،كانون الثاني وكسر حاجز الخوف 25ثورة : محمد ،عمارة

  2012 ،1ط ،القاهرة

 ،بيروت ،العربية الوحدة دراسات مركز ،المواجهة من عاما ثالثون: وآخرون محسن ،عوض

   2007 ،1ط

 دراسـات  مركز ،العربية البالد مع العالقات لتطبيع اإلسرائيلية اإلستراتيجية: محسن عوض،

 1988 ،1ط بيروت، العربية، الوحدة
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  2003 ،1ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،العرب وتحوالت العالم: برهان ،غليون

   1993 ،1العربي،ط الوحدة دراسات مركز ،األمة ضد الدولة العربية، المحنة: برهان غليون،

 z{v|} , h~o{� :جذور الصـراع وقوانينـه   , التحدي واالستجابة في الصراع العربي الصهيوني

  	���, �ط, �m|وت, �|آ� دراlvت ا�xojة ا�m�|�j ,)����-����(الضابطة

 ،بيـروت  ،العربية الوحدة دراسات مركز ،العربية األقطار في االنتخابات :خليفة علي كواري،

  2005 ،1ط

 المتبادلة، والمخاوف المواقف العربية، البلدان في واألحزاب الديمقراطية: خليفة علي ،كواري

  1999 ،1ط بيروت، ية،العرب الوحدة دراسات مركز

مركـز  ، 1988-1948اإلستراتيجية العسكرية للحروب العربيـة اإلسـرائيلية   : هيثم ،كيالني
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Abstract  

The sudden movement and change in the Arab countries, its fast 

extension to the neighboring Arab countries, the fact that it involved all 

groups of people and the unprecedented international concern with the 

Arab issues together formed the motivation that encouraged the researcher 

to conduct this study. They also encouraged the researcher to investigate 

the direct and indirect causes that led to this movement in the Arab 

countries at that particular time, the different forces that affect it, the most 

important challenges and accomplishments of these movements, the 

analysis of the impact that these changes might have on Israel and its role 

in protecting the interests of the western imperialism which seeks to 

destroy and steal the resources and treasures of the Arabs. This effort aims 

to offer a research study for the Arab individual on the nature of the public 

Arab movement and its impact on the future of the Arab regime which 

played a major role in fractionating the Arab people, how the positive and 

human role of these people is now dedicated to the satisfaction of the 

western interests, in addition to connecting this impact with the functional 

role of Israel in the Arab region as being one of the main factors that 

support the dictatorial regimes in the region. 

In this study, the researcher relied on the descriptive, analytical 

approach because it is very suitable for describing and analyzing the events 
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and to answer the study’s questions. The main hypothesis of this study is 

that: The Arab movement will lead to the absence of the functional role of 

the Arab regime and the rise of a more national Arab role which will 

eventually lead to the reduction of the importance of the functional role of 

Israel in service of the western interests. 

The main results of this study were: 

1- There is a similarity in the roles between the Arab regimes before the 

Arab Spring and Israel. 

2-  The sum of changes that occurred in the Arab Spring countries, and 

the deterioration of the United States’ status in the Arab region are all 

factors that lay the foundations for the rise of national Arab countries. 

3- The group of challenges that the Arab Spring countries face represent 

a threat to their revolutions, which could ultimately lead to their 

failure. 

Result of the study: Although the transitional stage is still on, and 

that the full image still has not been formed, we can not judge the validity 

of the hypothesis nor its invalidity unless: 

1- The changes that the revolutions in the Arab countries form a suitable 

platform upon which national and democratic Arab states can be 

established that would replace the dictatorial, non-national Arab 

regimes. 
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2- The deterioration of the United States’ status in the region would 

qualify: 

a- The Arab Spring countries especially in Egypt to get rid of its 

dependency on the United States and the West. 

b- The Arab Spring countries in Egypt, Tunisia and Libya to form a 

political coalition with each other. 

c- To fail the American, western and Israeli project that aims to divide 

the Arab region. 

d- To form a strong and homogeneous coalition that includes Iran, 

Iraq, Syria and Lebanon. 

e- To re-arrange the global work-table on the basis of the plurality of 

power poles in the world. 

This would lead to: 

1- Increase the functional role of Israel in the Arab region with respect to 

the United States and the West on one hand. 

2- To reduce the impact of this functional role of Israel in the Arab 

region from another. The failure of the Arab revolutions would lead to 

an increase in the impact of the functional role of Israel in the Arab 

region. 




