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 البحاث األمن القوميقواعد توثيق المصادر والمراجع لمجلة فلسطين 

لتوثيق المراجع داخل المتن وفي  العالمي APA 6 نظامتعتمد مجلة فلسطين البحاث األمن القومي 
 .قائمة المراجع التي تعد جزء ال يتجزأ منه، اجع، ويكون في نهاية البحثقائمة المر 
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  :خصلامل

، طور رئيس الوزراء األول للدولة دافيد بن غوريون ما بات يعرف 1948بعد وقت قصير من اإلعالن عن قيامها العام 

 بنظرية األمن القومي اإلسرائيلي.

وتكشف الفرضيات والركائز التي قامت عليها هذه النظرية أن التهديدات التي تواجهها الدولة الناشئة لتوها هي 

 تهديدات خارجية من حيث املصدر، وعسكرية من حيث طبيعتها.

ة الجديدة وفيما نجح إلتزام إسرائيل بالبعد اإلجرائي للنظرية في خدمة األمن القومي للدولة، إال أنه مع بدء األلفي

بات واضحا أن التهديدات التي تواجه الدولة قد إختلفت من حيث مصدرها وطبيعتها، إذ لم يعد الخارج لوحده هو 

مصدر التهديد، حيث أصبح الداخل اإلسرائيلي أحد مصادر التهديد، ال سيما في مايتعلق باملناعة القومية للمجتمع، 

ط، فهناك تهديدات وجودية ذات طبيعة ديموغرافية وإجتماعية كما لم تعد التهديدات ذات طبيعة عسكرية فق

 وسياسية وثقافية، األمر الذي يستدعي تطوير نظرية األمن التي طورها بن غوريون.

ويكشف عدم تطوير نظرية أمنية جديدة، أن إسرائيل تواجه مأزق وجودي ال يبدو أنه قابل للحل، األمر الذي يضع 

، فإما اإلعتراف بالفشل والتصالح مع سكان البالد األصالنيين، وإما مواصلة التطهير إسرائيل أمام خيارين إثنين

 العرقي ضد الفلسطينيين.

 Abstract  

The first Prime minister of the state of Israel, David Bin-Gurion, developed what became known 

as the Israeli National Security Theory, shortly after its establishment in 1948.  

The assumptions and pillars on which the theory is based, reveal that the threats faced by the 

newly emerging state are external threats in terms of their source and military in nature.  
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While Israel’s commitment to the procedural dimension of the theory succeeded in terms of 

serving the state’s national security. However, with the onset of the new millennium, it became 

clear that the threats facing the state differed in terms of their source and nature, the outside is 

no longer the only source of threat, but, the Israeli interior has become one of the sources of 

threat, particularly, with regard to the national immunity of society. The threats are no longer 

military in nature, but, there are also existential threats of a demographic, social, political and 

cultural. This in turn, calls for the work on developing the security theory developed by Ben-

Gurion.  

The failure of developing a new security theory thus far reveals that Israel is facing an 

existential predicament that does not appear to be solvable. This in turn, puts Israel in front of 

two options, either to admit failure and reconcile with the country’s original inhabitants, or to 

continue the ethnic cleansing against the Palestinians.  

 مقدمة     

، يهيمن على ساحة الجدل
ً
السيما الجدل الذي يتعلق  الفكري في إسرائيل منذ أكثر من ثالثة عقود تقريبا

نقاشات وسجاالت جادة، يحاول املتصدين لها توفير إجابات مقنعة لتساؤالت غالبية املجتمع  بأمن إسرائيل، 

املاض ي رئيس الوزراء  اإلسرائيلي العلنية، حول مدى قدرة نظرية األمن القومي التي وضع أسسها في خمسينات القرن 

األول دافيد بن غوريون، على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة التي بدأت تطفو على السطح في البيئة 

 اإلستراتيجية اإلسرائيلية منذ نهاية القرن املاض ي وبداية األلفية الجديدة. 

ألول أن السجال حول التهديدات وينقسم املتصدون لإلجابة على هذه التساؤالت إلى فريقين إثنين، يرى ا

الجديدة التي تهدد إسرائيل هو شكل من أشكال الترف الفكري، إذ ال حاجة لقلق اإلسرائيليين على مستقبل وجود 

الدولة التي أثبتت نتائج الحروب التي خاضتها على مدى العقود السبعة املاضية أنها تمتلك قوة عسكرية يصعب 

عها، ويضيف هذا الفريق أن هذه القوة قد تضاعف أثرها ودرجة ردعها للعدو بعد توقيع هزيمتها أو إحداث التوازن م

إسرائيل إتفاقيات السالم في الربع األخير من القرن املاض ي مع مصر واألردن، وقد زادت هذه القوة بعد تطبيع عالقاتها 

 لرأي هذا الف
ً
 مع أربع دول عربية، حيث أزالت هذه اإلتفاقات وفقا

ً
ريق التهديد الوجودي إلسرائيل الذي كانت مؤخرا

 الدول العربية وجيوشها النظامية مصدره األساس ي.

باملقابل يرى الفريق الثاني أنه على الرغم من تالش ي وغياب التهديد الوجودي التقليدي إلسرائيل على اثر توقيع 

، كما أن  اإلتفاقيات مع مصر واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، إال أن اإلتفاق
ً
مع الفلسطينيين ال زال عالقا

ضعف دور الدولة في املنطقة وتنامي دور املنظمات غير الدولتية، ثم بروز أعداء جدد إلسرائيل في املنطقة قد أنتج 

لك التهديدات التي سادت في القرن املاض ي، األمر تتهديدات جديدة ال تقل خطورة على مستقبل وجود الدولة عن 
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ى الدولة وقيادتها السياسية العسكرية واإلستخبارية عدم مواصلة اإلفتنان بالقوة، واإلعتراف بوجود الذي يفرض عل

.
ً
 وعسكريا

ً
 ملواجهتها سياسيا

ً
 هذه التهديدات وعدم إنكارها، ثم عمل ما يلزم إستعدادا

على توفير إجابات مطمئنة  من جهتها تجادل هذه الورقة أن إسرائيل لم تعد قادرة، ولن تكون قادرة في املدى املنظور 

تخفف من قلق مواطنيها على مستقبل الوجود، األمر الذي يتجلى في عدم التوافق حتى اللحظة على نظرية أمنية 

 تتالئم مع تحوالت البيئة اإلستراتيجية اإلسرائيلية.  

ألمن اإلسرائيلي ولفحص مدى صحة هذه الجدلية ستسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على نظرية بن غوريون ل

من حيث الركائز التي تقوم عليها، والفرضيات التي إنطلقت منها، واملقاربات النظرية التي وظفتها، والبواعث الفكرية 

امللهمة لروادها األوائل، ثم ستدرس التهديدات والتحديات التي واجهت الدولة في حينه وتلك التي تواجه الدولة اآلن، 

 للمساهمات الب
ً
حثية لبعض خبراء األمن القومي اإلسرائيلي، ال سيما من اإلسرائيليين، األمر الذي إستنادا

 بعد مساهمة بن غوريون، نظرية  الورقة من اإلجابة على سؤالناسيمكن
ً
 أو سرا

ً
الرئيس: ملاذا لم تطور إسرائيل علنا

الدستور وقيم الديمقراطية نشر واضحة ومتكاملة لألمن القومي أسوة بباقي الدول الديمقراطية التي يفرض عليها 

، ال سيما وأن إسرائيل تدعي أنها إمتداد لهذه الديمقراطيات، بل أنها 
ً
ومراجعة إستراتيجياتها لألمن القومي دوريا

 الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، واألهم من ذلك أنها تدعي أنها لم تعد تواجه تهديدات وجودية؟ 

الورقة نموذج تحليلي يقوم على عدة مناهج كاملنهج التاريخي واملنهج املقارن واملنهج وفي سعيها هذا ستطبق هذه 

التحليلي، أما من حيث الشكل فسيجري تقسيم هذه الورقة إلى عدة أقسام يتناول كل قسم موضوع من املواضيع 

: بإلقاء الضوء على نظرية األمن اإلسر 
ً
ائيلية من حيث الفرضيات، ذات العالقة بموضوع الدراسة، حيث ستبدأ أوال

 :
ً
: ستتناول التأصيل املفاهيمي للتهديد في إسرائيل، وثالثا

ً
واملقاربات النظرية، والركائز، واملنطلقات الفكرية، وثانيا

ستحاول الورقة دراسة التهديدات التي واجهت وتواجه إسرائيل في مرحلتي، ما قبل اإلعالن عن قيام الدولة العام 

-1948إلعالن عن قيام الدولة، وستقسم هذه األخيرة إلى أربع مراحل، املرحلة األولى تغطي الفترة ، وما بعد ا1948

حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة،  -2000، والرابعة تبدأ من العام 2000-1973، والثالثة 1973-1967، والثانية 1967

 ذا األمر للقارئ.وفي النهاية ستكون الخاتمة التي لن تشتمل على توصيات، إذ ستترك ه

 

 نظرية األمن اإلسرائيلية: الفرضيات .. املقاربات .. الركائز .. املنطلقات الفكرية  

ُينسب لرئيس الوزراء األول لدولة إسرائيل دافيد بن غوريون ومعه مجموعة ضيقة من كبار ضباط هيئة األركان في 

، لصياغة ما بات 1948عالن عن قيام الدولة العام حينه مثل ايجال ألون، أنه الشخص الذي تفرغ مباشرة بعد اإل 

 .1يعرف في األوساط األكاديمية داخل إسرائيل وخارجها بنظرية األمن اإلسرائيلية

                                                           
، 2021، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان،: )المؤسسة األمنية والعسكرية(2020دليل إسرائيل العام فادي نحاس،  1

عاماً: ترجمات مختارة من مصادر  35تطور العقيدة العسكرية اإلسرائيلية خالل ويد، . أنظر أيضاً: محمود س656، ص 1ط

. أنظر أيضاً: 1983، 1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، شركة الخدمات النشرية المستقلة/المحدودة، نيقوسيا، قبرص، طعبرية
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، 2وقد إستند بن غوريون في صياغته هذه إلى فرضية مفادها أن أمن إسرائيل القومي هو أمن "األقلية مقابل األكثرية"

ة الناشئة لتوها هي تهديدات عسكرية باألساس، وأن مصدرها خارجي، ال سيما من وأن التهديدات الوجودية للدول

الجيوش النظامية للدول العربية املجاورة التي أعلنت في حينه أنها في حالة حرب وعداء مع إسرائيل، األمر الذي يجعل 

 . 3الدولة وحماية وجودها من الجيش اإلسرائيلي واملؤسسة األمنية هما الجهات املناط بهما مسؤولية حفظ أمن

 أن بن غوريون ورفاقه قد وظفوا في مقاربتهم لألمن اإلسرائيلي مقاربات املدرسة الواقعية 
ً
وفيما يبدو واضحا

التي هيمنت في حينه على الحقل األكاديمي في تفسير العالقات الدولية واملسالة األمنية، خاصة بعد فشل املدرسة 

حقل األكاديمي في مرحلة ما قبل إندالع الحرب العاملية الثانية بالتنبؤ بوقوع الحرب، حيث املثالية التي هيمنت على ال

تنظر املدرسة الواقعية للدولة كوحدة التحليل األساسية في تفسير العالقات الدولية، وأنها اي الدولة هي محور أي 

 بحماية حدودها من األعتداءات الخارج
ً
ية وذلك من خالل القوة العسكرية التي سياسة أمنية وهي املكلفة دائما

 .4توظف الدولة معظم مواردها ملراكمة وتطوير مكوناتها

إال أن القراءة املتأنية ملقاربة بن غوريون تبين أنه ورفاقه قد إعتمدوا املعنى اإلجرائي لألمن القومي، الذي يقدم األمن 

، وانعكاس ذلك على صياغة منظومتها القومي على أنه يقوم على "مدى إدراك الدول لبيئتها األمن
ً
 وخارجيا

ً
ية داخليا

 بتموقعها في النظام 
ً
 إلى مقوماتها وإمكاناتها الداخلية، وذلك ارتباطا

ً
األمنية بشكل توافقي أو تعارض ي، إستنادا

 . 5العاملي"

ملعنى في كتاباته بقوله: وكان ايجال ألون أبرز شركاء بن غوريون في صياغة النظرية األمنية للدولة قد أكد على هذا ا

"األمن يتعدى الدفاع عن شعب ضد جميع أنواع األعمال العدائية من الخارج، كونه محصلة إتصاالت الدولة مع 

                                                                                                                                                                   
)ضرورة إعادة صوغ عقيدة إسرائيل  :العقد األخير العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل فيأليكس مينتس، شاؤول شاي، 

 . 41-29، ص 2015، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، األمنية(

2Diver Publishing House, Tel Aviv, Israel,  National Security: The Few Against the Many,Israel Tal,  

1996.  

المركز  تحدي نزع الشرعية: تهديد مصيري إلسرائيل،يجي، ترجمة: سعيد عياش، معهد ريئوت للتخطيط اإلسترات تقرير 3

  .28-24، ص 2010مؤسسة األيام، رام هللا، فلسطين،  الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(،

، مركز الدوليةدراسة في تطور مفهوم األمن عبر منظارات العالقات : اإلتجاهات الجديدة في الدراسات األمنيةقسوم سليم،  4

 . 65، ص 2018اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات، 

النظرية الواقعية . أنظر أيضاً: أحمد وهبان، 1948، 1، طالسياسة بين األمملمزيد من اإلطالع أنظر ايضاً: هانس مورجانتو، 

، متوفرة على الموقع أدناه الذي 2016، جامعة اإلسكندرية، قويميةدراسة ت، جانتو إلى ميرشايمرروتحليل السياسة الدولية من مو

، 1/8/2021تمت زيارته بتاريخ 

https://esalexu.journals.ekb.eg/article_109452_8cfe963e9b42ef1bec88844eccc950ad.pdf. 

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، ، مذكرة مقدمة التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردةخالد جندلي،  5

 .2997/2008جامعة باتنة، الجزائر، 
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بيئتها القريبة والبعيدة، والتي تعكس قوتها وجاهزيتها ووسيلتها وقدرتها على التنفيذ من أجل حماية مصالحها الحيوية 

 .6القومية"وتحقيق أهدافها وغاياتها 

وفيما يرفض بعض الدارسين في إسرائيل تناول مساهمة بن غوريون كنظرية أمنية متكاملة، أو كعقيدة 

 على تناولها، وفضلوا بدال عن ذلك اإلشارة إليها بالنموذج )
ً
( Paradigmلألمن القومي كما درج معظم الدارسين تقريبا

ي بن غوريون للمعنى اإلجرائي ملفهوم األمن القومي، أو ما يشير إليه ، إال أن الطرفين لم يختلفوا على صحة تبن7األمني

 بمعادلة )
ً
 . 8( األمن القومي اإلسرائيليEquationأخرين أحيانا

 على إعتماده املقاربة اإلجرائية لألمن القومي، 
ً
وقد جاءت الركائز التي قامت عليها مساهمة بن غوريون تأكيدا

ا ملا أطلق عليه البعض بالقيود، والردود على القيود، وتشمل القيود هنا مساحة إذ جرى تطوير هذه الركائز وفق

الدولة وحدودها، وموقعها الجغرافي، ومحدودية القدرة البشرية، ومحدودية املوارد، والتهيدات التقليدية في مقابل 

 . 9التهديدات غير التقليدية، واإلعتبارات اإلجتماعية

ن غوريون ثالث ركائز أساسية تقوم عليها نظريته األمنية هي: الردع، واإلنذار املبكر، وعلى ضوء هذه القيود طور ب

والحسم السريع، أي ردع العدو عن املبادرة للحرب من خالل زرع قناعة راسخة لديه أن إسرائيل تمتلك قوة 

ل الثانية لبالده، إذا ما عسكرية هائلة للحد الذي يفقد فيها القدرة على تحمل الدمار الذي ستحدثه ضربة إسرائي

بادر بالضربة األولى إلسرائيل، واإلنذار املسبق واملبكر حول أي نوايا هجومية للعدو، والحسم السريع إذا ما قرر 

 .10)العدو( مهاجمة إسرائيل

التي أما من حيث املنطلقات الفكرية املحركة لبن غوريون، فتظهر مراجعة األدبيات األمنية اإلسرائيلية خاصة تلك 

، ال سيما 11كتبها جنراالت سابقين في الجيش اإلسرائيلي أن األفكار املتضمنة في أطروحات وكتابات )زئيف جابوتنسكي(

نظرية الجدار الحديدي قد مثلت املنطلقات الفكرية لبن غوريون في صياغته للنظرية األمنية، وتدور هذه األطروحات 

                                                           
، مذكرة منشورة لنيل شهادة الماجستيرفي نظرية األمن اإلسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق األوسطمنيب شبيب،  6

أمن إسرائيل القومي خالل يد أنظر، إيجال ألون، للمز .49، ص 2003الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

ترجمة سمير جبور، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، شركة الخدمات التشريى/المستقلة المحدودة، نيقوسييا،  عام من عمرها، 35

 . 24-1، ص 1983قبرص، 

7 Uri Bar Joseph, Towards a Paradigm Shift in Israel`s National Security Conception, Israel Affairs, 

2007, Routledge, England, London. V 6, Issue 3-4, p 99-114.  

 .51-50منيب شبيب، مصدر سابق، ص  8

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان،  (،المؤسسة األمنية والعسكرية) :2011دليل إسرائيل العام عوض منصور،  9

 .652-583، ص 2011

 .در سابقمصعوض منصور،  10

فالديمير زئيف جابوتنسكي القائد الملهم للجناح التصحيحي في الحركة الصهيونية ويعتبر األب الروحي لليمين اإلسرائيلي الذي  11

باللغة الروسية في  1923( ألول مرة العام أخالقيات الجدار الحديدييوصف اآلن باليمين النيوصهيوني، ونشر مقالته المشهورة )

التي تصدر بشكل دوري عن المنظمة الصهيونية في روسيا، الترجمة العربية للمقالة متوفرة على الموقع  مجلة رازيفيت،

 .    2/8/2021، جرت زيارته بتاريخ http://palestine.paldf.net/newsاإللكتروني 

http://palestine.paldf.net/news
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سوف تتبدد وتنتهي حين يدرك العرب أن إسرائيل هي جدار حديدي ال  حول أن املحاوالت العربية لتدمير إسرائيل

 .12يمكن إختراقه

 التهديد الوجودي: تأصيل مفاهيمي وضبط معرفي 

( التهديد الوجودي بأنه التهديد الذي يمكنه بنجاح تدمير قدرة INSSُيعرف معهد إسرائيل لدراسات األمن القومي )

ة والداخلية، ولذلك فهو التهديد الذي يعرض للخطر: وجود الدولة، وسيادتها، الدولة على مواجهة املخاطر الخارجي

وهويتها املتوافق عليها، وعليه يتكون هذا التهديد من ثالثة مستويات رئيسية، املستوى األول مادي، وفي الحالة 

 والعودة ملمارس
ً
ة وظائفها الطبيعية، أما املستوى اإلسرائيلية يعني إيذاء الدولة للدرجة التي تمنعها من التعافي مجددا

الثاني فيتعلق بالسيادة، إذ تفقد الدولة في هذا املستوى سيطرتها على مؤسساتها وسكانها ومواردها، ويتعلق املستوى 

الثالت بهوية الدولة، حيث تفقد إسرائيل في ظل هذا التهديد شخصيتها كدولة يهودية وديمقراطية، اي أنها تفقد 

 .13( للشعب اليهوديNation stateاألمة )-دولةصفتها بأنها ال

تجدر اإلشارة هنا أن الدول تختلف عن بعضها البعض في تحديد وتعريف التهديدات التي تواجهها، مما 

يجعلها ليست على درجة واحدة من اإلهتمام بنظريتها األمنية أو عقيدة أمنها القومي، فالدول التي تنعم بوجود هادئ 

ات داخلية وخارجية مثل النرويج والدنمارك، ال تكرس الجزء األكبرر من جهدها ووقتها وتفكيرها وال تتعرض لتهديد

ومواردها لتطوير نظريتها األمنية، أما الدول املسكونة بالتهديات الداخلية وتحيط بها تهديدات خارجية كالهند 

الدول، إذ تستحوذ اإلحتياجات األمنية على  وباكستان فدرجة إهتمامها بعقيدتها األمنية مختلفة عن النوع األول من

 .     14النصيب األكبر من املوارد البشرية واملادية للنوع الثاني من الدول 

 ليست دولة طبيعية كباقي 
ً
ومن ناحيتها إسرائيل تختلف عن نموذجي الدول املشار اليهما في الفقرة السابقة فهي أوال

خبتها الحاكمة أنها ليست كباقي الدول التي أنشأتها شعوبها على أرضهم دول العالم، حيث يدرك مواطنوها وكذلك ن

 لجابوتنسكي في الجزء األول من مقالته "الجدار الحديدي" هي مشروع إستعماري، األمر 
ً
وممتلكاتهم، فإسرائيل وفقا

عمار الذي يمكن اإلستدالل عليه من توظيف جابوتنسكي لأللفاظ في مقالته، إذ كرر إستخدام لفظ إست

( كلمة، في حين كرر لفظ 1871( مرة من مجموع كلمات املقال التي بلغت )17واملستعمرون اليهود في فلسطين )

 .15( مرات عند اإلشارة للشعب الفلسطيني10الشعب األصلي )

                                                           
12 Gadi Eisenkot, Gabi Siboni, Guidelines for Israel`s National Security Strategy, The Washington 

Institute for Near East Policy, Washington DC, USA, 2019, Page xiv.   

13 Ofir Winter, Existential Threat Scenarios to the State of Israel, Israel Institute for National 

Security Studies, Tel Aviv, Israel, 2020, pp 7.  

14 David Rodman, Israel`s national Security: An Appraisal of the Past and a Vision of the Future, 

Israel Affairs, Routledge, England, London, 2010, Vol 9, No 4, pp 115-140.  

 فالديمير زئيف جابوتنسكي، مصدر سابق. 15
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ومن جهة أخرى فالشعب الفلسطيني صاحب األرض األصلي، ال زال يعيش على أرضه أو جزء منها، كما أنه 

عن النضال واملطالبة بأرضه وممتلكاته منذ بداية الهجرة اليهودية لفلسطين في بدايات القرن املاض ي، لم يتوقف 

 عن أنها أي إسرائيل وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على إعالن قيامها خاضت خاللها أكثر من عشرة 
ً
فضال

تين مع سكان البالد األصالنيين، إال أنها لم حروب طاحنة مع جيوش دول املنطقة، وواجهت كذلك إنتفاضتين كبير 

تنجح بالتحول إلى دولة طبيعية، سواء في نظر مواطنيها الذين يضعون كثير من الشك على مستقبل وجودها 

 في الوسطين األكاديمي واإلعالمي، أو في نظر شعوب املنطقة الذين ال زالوا يعتبرون أنفسهم في 
ً
ويناقشون ذلك علنا

 . 16هاحالة عداء مع

 على ذلك تكاد إسرائيل أن تكون الدولة الوحيدة التي تنفرد عن باقي الدول حول العالم من حيث نوع وطبيعة 
ً
وتأسيسا

التهديدات والتحديات التي تواجهها، وفي هذا الشأن يجادل البعض أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل ذات طبيعة 

 عن أنها تهديدات بنيوية دا
ً
 . 17ئمة ال تنتهي، وغير قابلة للحل في املدى املنظور متجددة، فضال

 إسرائيل: مجتمع يهيمن عليه ثقافة التهديد

جعلت التهديدات املرافقة ملشروع صناعة إسرائيل في املنطقة، سواء في املرحلة التي سبقت اإلعالن عن قيام 

والتهديد، ال سيما الثقافة املحيطة بهذه ، أو املرحلة التي أعقبت اإلعالن، من مصطلحات األمن 1948الدولة العام 

املصطلحات، بمثابة ضوابط ناظمة للحياة اليومية في املجتمع اإلسرائيلي وكنتيجة، هي املصطلحات املهيمنة على 

 . 18النقاش العام في األوساط السياسية والعسكرية واإلجتماعية واإلقتصادية

 التهديدات قبل اإلعالن عن قيام الدولة

تهديدات التي واجهت التجمع اليهودي أو الكيان اإلستعماري الصهيوني )الييشوف( في فلسطين في املرحلة تنقسم ال

 التي سبقت اإلعالن عن قيام الدولة إلى نوعين من التهديدات، النوع األول سياس ي، والثاني عسكري.

ن يؤدي رفض ومقاومة اصحاب البالد وينبع النوع األول من التهديدات من قلق قيادة الحركة الصهيونية في حينه أ

األصالنيين وكذلك الشعوب العربية واإلسالمية التي ترتبط بهم بريطانيا بمصالح متعددة، إلى تراجع األخيرة عن وعدها 

 .19بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد صنف هذا النوع من التهديد في حينه بالتهديد الوجودي

                                                           
16 Richard Laub, Olivier Boruchowitch, Israel: Future in Doubt, Resling Publishing Ltd, Israel, Tel 

Aviv, 2011, pp 7-10.     

17George Freidman, Gaza Withdrawal and Israel`s permanent Dilemma, Geopolitical Weekly, 

Stratfor Global Intelligence, 2014-2005, https://worldview.stratfor.com/article/gaza-withdrawal-

and-israels-permanent-dilemma?q=Gaza%20withdrawal%20and%20Israel%20security%20Dilemma, 

visited at 16/8/2021. 

18 Puneet Doval, Book Reviews: Israeli National Security: A new start for an Era of Change, Claws 

Journal, New Delhi, India, 2019, Vol 12, No 1, pp 200-204.  

  تقرير معهد ريئوت للتخطيط اإلستراتيجي، مصدر سابق. 19

https://worldview.stratfor.com/article/gaza-withdrawal-and-israels-permanent-dilemma?q=Gaza%20withdrawal%20and%20Israel%20security%20Dilemma
https://worldview.stratfor.com/article/gaza-withdrawal-and-israels-permanent-dilemma?q=Gaza%20withdrawal%20and%20Israel%20security%20Dilemma
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من املواجهة العسكرية التي نشبت بين التنظيمات واملجموعات العسكرية التي بادر  أما النوع الثاني فقد نبع 

لتشكيلها أصحاب البالد األصالنيين، وبين املليشيات واملنظمات العسكرية للمستعميرن اليهود، إال أن هذه املواجهة 

وذلك لتدني مستوى تنظيم لم تصل لدرجة التهديد الوجودي لجوهر التجمع اإلستيطاني الصهيوني في فلسطين، 

وتسليح التنظيمات الفلسطينية مقابل جودة مستوى تنظيم وتسليح املليشيات الصهيونية التي تلقت كل ما يلزمها 

من دعم عسكري ولوجستي من القوات البريطانية التي كانت مخولة باإلنتداب على فلسطين لتهيئتها إلقامة وطن قومي 

 لصك اإلنتداب ال
ً
 . 192220صادر عن عصبة األمم العام لليهود وفقا

 التهديدات بعد اإلعالن عن قيام الدولة

 :
ً
 1967-1948أوال

% من مساحة فلسطين اإلنتدابية على إثر سيطرة املليشيات 78على 1948بعد اإلعالن عن قيام الدولة العام 

ا من قبل الدول العظمى كالواليات الصهيونية املسلحة املدعومة من جيش اإلنتداب البريطاني، واإلعتراف مباشرة به

املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي، املهيمنة على املنظمة الدولية )هيئة األمم املتحدة( التي اصدرت بدورها قرار 

 التهديد الوجودي السياس ي194721( العام 181تقسيم فلسطين رقم )
ً
 ، زال تقريبا

لحركة الصهيونية في حينه، إال أن التهديدات ذات الطبيعة الذي كان يخشاه بن غوريون وكل أطياف قيادة ا

 
ً
 .22العسكرية ظلت ثابتة، بل إزدادت تعقيدا

ستلهمت هذه التهديدات من املواجهات العسكرية التي دارت بين التنظيمات املسلحة الفلسطينية  
ُ
وقد أ

بين  1948هة العسكرية التي دارت العام واليهودية الصهيونية في املرحلة التي سبقت قيام الدولة، وكذلك من املواج

الجيش اإلسرائيلي والجيوش العربية التي دخلت إلى فلسطين، األمر الذي يعني بقاء التهديدات ذات الطبيعة 

 العسكرية، إال أن جملة من التحوالت الجوهرية قد جرت على هذه التهديدات من حيث مصدرها وطبيعتها.

ل من الداخل )املجموعات العسكرية للسكان املحليين( للخارج )الجيوش فمن حيث مصدر التهديد فقد إنتق

النظامية للدول العربية املجاورة(، كما أن طبيعة التهديدات تحولت من تهديدات عادية ال تؤدي لنشوب حرب إلى 

 .  23تهديدات وجودية تؤدي إلندالع حرب شاملة

                                                           
 24، وصودق عليه بتاريخ 1921يوليو/تموز العام  6ة األمم مشروع اإلنتداب البريطاني على فلسطين بتاريخ أعلنت عصب 20

سبتمبر/أيلول من العام نفسه، لغايات تهيئة فلسطين إلقامة وطن قومي  29، ووضع موضع التنفيذ بتاريخ 1922يوليو/تموز العام 

، 1917الوعد الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني جيمس بلفور العام  لليهود، لذلك حرص محرروا الصك على أن يتضمن نص

 والذي يدعو بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

بتبني خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء اإلنتداب البريطاني على  181أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم  21

% من مساحة فلسطين اإلنتدابية، ودولة يهودية على 42,3ديدة، دولة عربية على ما مساحته فلسطين وتقسيمها إلى ثالث كيانات ج

%، وتبقى القدس وبيت لحم والمناطق المجاورة لها تحت وصاية دولية، من جانبه رفض الشعب العربي 57,7ما مساحته 

 الفلسطيني هذا القرار.

 ش، مصدر سابق.معهد ريئوت للتخطيط اإلستراتيجي، ترجمة: سعيد عيا 22
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ً
 للمعنى اإلجرائي لألمن القومي، ظهر أن إسرائيل من حيث املكانة وفي محاوالت البعض قراءة واقع إسرائيل األمني وفقا

والتموضع في النظام الدولي قد أصبحت دولة بعد اإلعتراف بها من املنظمة الدولية )األمم املتحدة( ومن القوى 

 
ً
 . 24للقانون الدولي العظمى التي تتنافس على السيطرة على النظام الدولي، األمر الذي أكسب إسرائيل مزايا الدولة وفقا

ومن حيث البيئة األمنية الداخلية فقد أظهر التحليل أن البيئة األمنية اإلسرائيلية محكومة بجملة من القيود البنيوية 

، وحدودها ال يمكن الدفاع 
ً
الثابثة التي تزيد بدورها من درجة خطورة التهديدات كونها دولة صغيرة املساحة جغرافيا

، عالوة على أن التحول عنها، وفاقدة للعمق 
ً
، ومحدودة املوارد إقتصاديا

ً
اإلستراتيجي، وقليلة العدد ديمغرافيا

، إذ ظلت أقلية فلسطينية داخل 1948الديمغرافي في فلسطين كما خططت له الحركة الصهيونية لم يكتمل العام 

  .25حدود الدولة الناشئة لتوها مما حرم إسرائيل من أن تكون دولة يهودية نقية

أما من حيث البيئة األمنية الخارجية فقد أظهرت القراءة أن إسرائيل محاطة بأصحاب البالد األصالنيين الذين 

تمكنوا في نهاية خمسينات القرن املاض ي من إعادة تنظيم أنفسهم وإعالن اإلنخراط في حرب تحرير شعبية مسلحة 

ظامية أعلنت أنها في حالة حرب وعداء معها، ، ومحاطة كذلك بشعوب ودول ذات جيوش ن26هدفها تدمير إسرائيل

 على قدراتها الذاتية 
ً
األمر الذي يجعل من املستحيل أن تتمكن الدولة من حماية أمنها واملحافظة على وجودها إعتمادا

 .27فقط

 ولكي تضمن إسرائيل مواجهة التهديدات املتضمنة في بيئتها اإلستراتيجية لحظة اإلعالن عن قيامها وتحافظ على

 عليها أن تحقق جملة من الشروط، أولها أن تجعل من وجودها خدمة لقوة عظمى )الواليات 
ً
الوجود والبقاء، كان لزاما

املتحدة األمريكية( لجهة توفير الرعاية السياسية والعسكرية التي تحتاجها إسرائيل من هذه القوة، وثاني هذه 

إلستراتيجي املفقود للدولة، وكذلك توفير الحدود التي يمكن الشروط العمل في أسرع وقت ممكن على توفير العمق ا

الدفاع عنها، خاصة وأن الحدود التي حددتها إتفاقيات الهدنة ال يمكن إلسرائيل الدفاع عنها، وذلك لطولها وتعرجاتها 

 في قوة وطبيعتها الطوبغرافية، وثالث هذه الشروط إعتماد إستراتيجية ديبلوماسية تضمن عدم توحد العرب أبد
ً
ا

 تحديد زمان ومكان الحرب ووتيرة نيرانها، 
ً
عسكرية واحدة، وكذلك إعتماد إستراتيجية عسكرية تضمن إلسرائيل دائما

                                                                                                                                                                   
23 Moshe Dayan, Israel`s Border and Security Problems, Foreign Affairs, Council on Foreign 

Relations, USA, NY, 1955, Vol 33, No 2, pp 250-267. See also, Yigal Allon, Israel: The Case for 

Defensible Borders, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations. USA, NY, 1976, Vol 55, No 1, pp 

38-53.      

24 Moshe Dayan & Yigal Allon, Ibid. 

25George Friedman, Ibid.  

، في تشكيل مجموعات 1948شرع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مباشرة بعد صحوته من أثار نكبة العام  26

ً من هذه المناطق، وقد تمكن في أواسط ستينات القرن الماضي من تشكيل عسكرية وشن هجمات ضد أهداف إسرائيل ية إنطالقا

منظمة التحرير الفلسطينية كأول كيان سياسي يعبر عن الفلسطينيين وأهدافهم الوطنية، وقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً 

هدف تدمير إسرائيل بواسطة الكفاح المسلح واإلنخراط  1968( من الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة 8،9،10ألحكام المواد رقم )

  في حرب تحرير شعبية. للمزيد أنظر:   

27Moshe Dayan, & Yigal Allon, Ibid.  
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الجيش  وتضمن كذلك عدم تزامن إندالع إنتفاضة من األقلية الفلسطينية داخل إسرائيل مع لحظة خوض

 .28اإلسرائيلي حرب على الحدود

: بعد العام 
ً
 1967ثانيا

، إذ إحتلت شبه 1967جحت إسرائيل في إلحاق هزيمة عسكرية كبرى بثالثة جيوش عربية في حرب العام ن

جزيرة سيناء املصرية، وهضبة الجوالن السورية، وما تبقى من مساحة فلسطين اإلنتدابية، وبذاك زادت 

تيجي املفقود، ووفر لها مساحتها الجغرافية ثالثة أضعاف، واألهم أن هذه اإلنتصار حقق لها العمق اإلسترا

 على ضفاف قناة السويس، 
ً
الحدود اآلمنة التي يمكن الدفاع عنها، فجيشها بعد الحرب أصبح يقف جنوبا

 على مرتفعات هضبة الجوالن ااسورية
ً
 .29وشرقا على ضفة نهر األردن، وشماال

من إسرائيل، إال أن هذه وعلى الرغم من التحوالت اإلستراتيجية التي أحدثتها نتائج هذه الحرب لصالح أ

التحوالت لم تغير في الواقع من طبيعة ومصادر التهديدات الوجودية للدولة، إذ ظل التهديد الوجودي 

إلسرائيل ذو طبيعة عسكرية، ومصدره الجيوش العربية النظامية للدول املهزومة في الحرب خاصة مصر 

 . 30وسوريا

حرب خلقت تهديدات وتحديات جديدة ذات طبيعة ( أن الMcpeakوفي هذا الشأن يجادل ماكبيك )

إستراتيجية إلسرائيل يصعب عليها مواجهتها أو التغلب عليها لوحدها، فمن جهة ولغايات تحقيق العمق 

أجبرت إسرائيل على إحتالل الضفة الغربية بما فيها القدس  1948اإلستراتيجي الذي لم يتحقق العام 

ه املناطق من الفلسطينيين للحكم العسكري اإلسرائيلي، األمر الذي الشرقية وقطاع غزة وإخضاع سكان هذ

 .31خلق تهديدات وجودية إلسرائيل من خالل إضافة البعد الديموغرافي للبعد العسكري 

ومن جهة أخرى أكدت نتائج الحرب حاجة إسرائيل الدائمة لرعاية دولة عظمى من أجل حماية أمن حدودها 

، ال سيما وأن قدرة إسرائيل سواء من حيث املوارد الطبيعية أم من حيث الجديدة والحفاظ على وجودها

 .32عدد السكان والقدرة على التجنيد للجيش  هي قدرات محدودة

ويضيف ماكبيك أن حرب اإلستنزاف التي بادر اليها العرب على الجبهات املصرية والسورية والفلسطينية في السنوات التي 

يدع مجال للشك أن الحدود الجديدة لم توفر األمن املطلوب إلسرائيل فعديد القتلى أعقبت الحرب أثبتت بما ال 

خاصة على الجبهة املصرية فاق عديد  1970-1969والجرحي من الجيش اإلسرائيلي على هذه الجبهات خالل السنوات 

                                                           
28 George Freidman, Ibid. 

29 Colonel Merill A. Mcpeak, Israel Borders and Security, Foreign Affairs, Council on Foreign 

Relations, USA, NY, 1976, Vol 54, No 3, pp 426 – 443.  

30 Colonel Merill A. Mcpeak, Ibid.  

31 Colonel Merill A. Mcpeak, Ibid   

32 Colonel Merill A. Mcpeak, Ibid  
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ملبادرة لحرب العام القتلى والجرحى خالل الحرب، كما أن هذه الحدود لم تمنع الجيشين املصري والسوري من ا

 . 33، التي نجح خاللها الجيشين املصري والسوري في إثبات أن الجيش اإلسرائيلي يمكن هزيمته1973

: في الفترة 
ً
  2000-1973ثالثا

، تحوالت 1973شهدت العقود الثالثة األخيرة من القرن املاض ي، ال سيما في أعقاب حرب تشرين الثاني/أكتوبر العام 

ئة اإلستراتيجية اإلسرائيلية، كان لها أثر بالغ على التهديدات التي تواجه إسرائيل، إذ فيما وفرت هذه جوهرية في البي

التحوالت من جهة، فرصة إلزالة التهديدات الوجودية التقليدية التي كان مصدرها الجيش املصري، خاصة بعد توقيع 

ال أن عدم مسارعة إسرائيل لتطوير إستراتيجية ، إ1978إتفاقية كامب ديفيد للسالم بين مصر وإسرائيل العام 

األمنية بما -تضمن من جهة إحتفاظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي، وتعيد من حهة أخرى تعريف األهداف السياسية

 .34ل الفرصة إلى تحديييهدد بتحو  ،ُيمكن إسرائيل من فرض شروط التسوية السياسية على العرب

تيجية اإلسرائيلية في تقليص التحدي الذي كان مصدره دعم اإلتحاد السوفيتي كما ساهمت تحوالت البيئة اإلسترا

املادي واملعنوي ملنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية املعادية إلسرائيل، ال سيما بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي 

 .35ونشأة نظام القطب الواحد بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 1991العام 

جهة اخرى ساهمت هذه التحوالت في بروز وتطور مستويات جديدة من التهديدات )الوجودية والعادية،  ومن

العسكرية وغير العسكرية، الداخلية والخارجية( إلسرائيل، وفي شأن التهديدات الوجودية التقليدية القديمة فقد 

جديدة فقد برزت مع نجاح الثورة اإلسالمية ظلت متمثلة بالجيشين، العراقي والسوري، أما التهديدات الوجودية ال

وتحول إيران من نظام حليف إلسرائيل في عهد الشاه بهلوي لجمهورية إسالمية معادية إلسرائيل  1979اإليرانية العام 

 بزوالها من املنطقة
ً
 .36تنادي علنا

نطوي على درجة عالية من الخطورة التهديد ي  وفي شأن التهديد اإليراني ترى قيادة املؤسسة العسكرية في إسرائيل أن

 هدف تدمير إسرائيل، ثم لتقديمها الدعم املالي والعسكري واإلستخباري ر إلس
ً
ائيل، ويعود ذلك لتبني إيران علنا

للتنظيمات والحركات املسلحة غير الدوالنية، كحزب هللا اللبناني، وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيتين 

 وليس مجرد ميليشيات وغيرهم من الحركات 
ً
املعادية إلسرائيل في املنطقة، مما جعل من هذه التنظيمات جيوشا

                                                           
33 Colonel Merill A. Mcpeak, Ibid   

، مؤسسة الدراسات دراسات في اإلستراتيجية –أمن إسرائيل في الثمانينات: إسرائيل والدول العربية يتسحاق رابين وآخرون،  34

 . 57-15، ص 1979الفلسطينية، لبنان، بيروت، 

35 Ifraim Inbar, Israel National Security, 1973-96, Annals Journal, The American Academy of Political 

and Social Science AAPSS, USA, Pennsylvania, Vol 555, issue 1, 1998, pp 62-81.   

 يتسحاق رابين وآخرون، مصدر سابق. 36
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مسلحة، عالوة على إحرازها أي إيران تقدم ملموس في برنامجها النووي العسكري والصاروخي، وكذلك إحرازها تقدم 

 . 37ألول إلسرائيلبارز في مجاالت السايبر والفضاء، األمر الذي جعل من إيران التهديد الوجودي ا

وفيما يتعلق بالتهديدات غير العسكرية الخارجية فيدور جلها حول ظاهرة عزل إسرائيل، هذه الظاهرة التي 

، أما التهديدات الداخلية فقد دشنت نهاية الحرب بداية  ملرحلة 1973بدأت تطفو على السطح في أعقاب حرب العام 

حقيق إنتصار يحسم صناعة الوجود، األمر الذي أثار تساؤالت جدية تآكل ثقة مواطني الدولة بقدرة الجيش على ت

حول محاور رئيسية في التفكير اإلستراتيجي اإلسرائيلي، وفي السياق ذاته تسببت نتائج الحرب في خلخلة ثقة الجمهور 

منة وإحتكار حزب بالقيادة السياسية التقليدية وفتحت األبواب لبروز قيادات شابة، كما أنهت نتائج الحرب حقبة هي

سياس ي واحد للحكم ودشنت لبداية مرحلة منافسة شديدة على الحكم بين حزبين كبيرين في حينه )العمل والليكود(، 

( دراسته بالقول "وعلى الرغم مما Inbarوفي إشارة حذرة وغير مباشرة، ألخطر التهديدات الداخلية، إختتم عنبار )

ت وتحوالت، إال أن إسرائيل لم تغير أي من العناصر الجوهرية التي تقوم عليها شهدته البيئة اإلستراتيجية من تغيرا

 .38عقيدة األمن القومي للدولة"

: التهديدات خالل األلفية الجديدة
ً
 رابعا

يجادل البعض من الدارسين املتخصصين في قضايا األمن القومي في إسرائيل أن التطبيق الصحيح لعقيدة 

رتكزاتها األساسية دافيد بن غوريون في خمسينات القرن املاض ي قد حققت غاياتها، األمر األمن القومي التي وضع م

الذي يمكن اإلستدالل عليه من خالل تسليم الدول العربية بوجود الدولة اليهودية في املنطقة كما تجلى في إتفاقات 

 التطبيع مع بعض الدول العربية
ً
 .39السالم مع كل من مصر واألردن، والحقا

كان الجنرال أيالون شريك بن غوريون في تطوير عقيدة األمن القومي أو ما يفضل اإلشارة اليها بمعادلة األمن و 

، عبر تطبيق منهجية 
ً
 في الحكم على نجاح عقيدة األمن القومي من خالل إثبات هذا النجاح عمليا

ً
القومي أكثر تحديدا

عام على تأسيس إسرائيل خاضت خاللها ستة  35دلة، )وهي هنا حدد فيها الفترة الزمنية للحكم على مدى نجاح املعا

حروب ضد أعدائها(، وكذلك تحديد الشروط التي حرصت إسرائيل على توفيرها لضمان النجاح حين كتب بأن 

سنة من عمرها قد أثبتت أنها من املعادالت الجيدة في العالم، ومع ذلك ال  35"معادلة األمن القومي اإلسرائيلي خالل 

بد أن ندرك أن املعادلة ال تحافظ على قوتها وتوازنها وحرية عملها بقوتها الذاتية، بل على العكس إنها بحاجة لرعاية 

 مستمرة لجميع مكوناتها )القدرة، والوسيلة، والغاية(، ولقيادة تعرف كيف تقود الشعب وتوحده، وملوارد ال تشح بل

                                                           
37Lt. Gen. Aviv Kochvi, IDF Chief of the General Staff, Speech before the 14th Annual International 

Conference, Israel Institute for National Security Studies, Israel, Tel Aviv, 2021.     

38 Ifraim Inbar, Ibid. 

 نحاس، مصدر سابق. فادي 39
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زية كاملة، ولوسيلة حكيمة، ولتنفيذ متكامل، ولغاية متوازنة ومتكيفة، تنمو باطراد، ولوسائل فعالة ومعتمدة، ولجاه

 .40سواء مع املتغيرات في محور اإلتحاه التاريخي، أو مع ضغط البيئة اإلستراتيجية(

ومقابل ذلك بدأ أخرون من الدارسين داخل إسرائيل وخارجها منذ بداية األلفية الجديدة يعيدون طرح مسألة 

النقاش العام في إسرائيل مستندين في ذلك إلى حقيقة مفادها أن التحوالت في البيئة اإلستراتيجية الوجود على جدول 

 .41اإلسرائيلية قد كشفت أن بعض الفرضيات في عقيدة األمن اإلسرائيلية لم تعد صالحة وتحتاج إلى إعادة نظر

إشارة إفرايم عنبار الحذرة التي تناولها في دراسته في الواقع تتوافق مجادلة )كوهين( املشار اليها في الفقرة السابقة مع 

عشية بداية األلفية الجديدة والتي نادى خاللها بضرورة تغيير أو تحديث عقيدة األمن القومي اإلسرائيلية، وكان من 

بل كل من الالفت أن املطالبة بتغيير أو تحديث نظرية األمن اإلسرائيلية قد زادت مع بدء األلفية الثالثة، وذلك من ق

 . 42كبار الجنراالت في الجيش اإلسرائيلي، والباحثين اإلسرائيليين املتخصصين في قضايا األمن القومي

ففي إعتراف منه بعدم مقدرة نظرية األمن اإلسرائيلية على مواجهة التهديدات الجديدة كتب رئيس أركان الجيش في 

حادي والعشرين وهو عالق في املأزق الناتج عن سؤال: كيف حينه )شاؤول موفاز( "يدخل الجيش اإلسرائيلي القرن ال

يبني قوة قادرة على مواجهة تحديات أمنية جارية وأخرى مستقبلية متوقعة في آن واحد، وكيف يحافظ على جاهزيته 

 ؟43لكل ما يراه من تهديدات من حيث اإلمكانات والتشكيالت"

 من خبرتهم العسكرية 2005، )وأرييل شارون( العام 2000وفي السياق ذاته أدرك كل من )أهود براك( العام 
ً
، إنطالقا

كجنراالت متقاعدين من الجيش، أن مكانة إسرائيل اإلستراتيجية في األلفية الجديدة ليست هي ذات املكانة التي 

 في املستقبل، ولذلك لن يكون ب
ً
مقدورها مواجهة تميزت بها في األلفية الثانية، وأنها أي إسرائيل ستكون أكثر إنكشافا

التهديدات املتوقع بروزها في األلفية الجديدة بتطبيق اإلستراتيجية القديمة، األمر الذي دفعهما كل على حدة لسحب 

 . 200544، وقطاع غزة العام 2000الجيش اإلسرائيلي من جاتب واحد من جنوب لبنان العام 

بإبراز حاجة إسرائيل إلى تحديث نظريتها األمنية وحسب، وفي ذات الشأن لم يكتفي البعض من الباحثين اإلسرائيليين 

بل ذهبوا أبعد من ذلك وكشفوا عن عيوب جوهرية )ذاتية وموضوعية( تعيب نظرية األمن القومي النافذة، األمر 

                                                           
  .24يجال ألون، مصدر سابق، ص  40

41 Ram Cohen-Kidron, Updating Israel`s Security Strategy in an Era of Uncertainty, United States 

Army War College, USA, Pennsylvania, 2013  

تيجي السنوي الصادرة عن معهد إسرائيل لدراسات لمزيد من اإلطالع أنظر عاموس يادلين في مقدمة تقارير التقييم اإلسترا 42

ً رئيس أركان الجيش األسبق 2018،2019،2020األمن القومي،  ، أنظر أيضاً دافيد رودمان، مصدر سبق ذكره، أنظر أيضا

لسنوي أيزنكوت، مصدر سبق ذكره. أنظر أيضاً مداخلة رئيس األركان ووزير الدفاع األسبق موشيه يعالون في المونمر الدولي ا

 .2015لمعهد دراسات األمن القومي 

43  Shaul Mofaz, The IDF Toward the Year 2000, Strategic Assessment, Israel Institute for National 

Security Studies, Israel, Tel Aviv, 1999, Vol 2, No2, pp9-12. 

44 George Freidman, Ibid.  
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الذي يقود إلى قراءات مشوشة للواقع وعدم دقة في تحديد التهديدات سواء التهديدات اآلنية الجارية أم املتوقعة، 

وكنتيجة، تضعف من قدرة الدولة على رصد املوارد، وتطوير التدخالت املناسبة ملواجهة التهديدات، وفوق ذلك 

تسهل هذه العيوب على القيادة السياسية والعسكرية مواصلة إستراتيجية التحايل على الواقع بإنكار وجود هذه 

 . 45التهديدات

من القومي اإلسرائيلي على أحد جوانب املعنى اإلجرائي وقد إعتمد هذا البعض في إبرازه لعيوب نظرية األ 

 في هذه الدراسة، والذي يقول أن مفهوم األمن 
ً
املتعارف عليه في األوساط األكاديمية لألمن القومي املشار اليه سابقا

بالوضع النفس ي القومي ألي دولة هو املنتج النهائي إلدراك النخبة السياسية والعسكرية في الدولة، أو ما يشار إليه 

(، لواقع البيئة الداخلية والخارجية للدولة أو ما يشار اليه بالوضع Psychological milieuالسيكولوجي للنخبة )

(، األمر الذي يعني أن مراجعة العقيدة األمنية ألي دولة هي املنتج النهائي للتغيرات Operational milieuالعملياتي )

 .46ن الوضع العملياتي للدولة والوضع النفس ي للقيادة السياسية والعسكريةوالتحوالت التي تطرأ على كل م

وفي سياق متصل يضيف جوزيف أن الحركة الصهيونية في مشروعها اإلستعماري لفلسطين قد ولدت بدون 

 ملعنى البرادايم 1948مفهوم لألمن القومي، ولذلك ضبطت سلوكها األمني في فلسطين ما قبل العام 
ً
، وفقا

(adigmPar( أو النموذج الذي ال زال كثير من الدارسين في إسرائيل يفضلونه على معنى املفهوم )Concept،)47 . 

ويضيف أخرون أنه فيما جرى كثير من التحوالت على الوضع العملياتي، إال أنه لم يجري باملقابل اي تغيير 

ذي أدى خالل العقدين املاضيين إلى إصابة على الوضع النفس ي للنخبة السياسية والعسكرية في الدولة، األمر ال

 . 48مكوني البيئة األمنية اإلسرائيلية )النفس ي والعملياتي( بكثير من الثقوب

الالفت هنا أن إستجابة القيادة الرسمية اإلسرائيلية لدعوات تطوير نظرية األمن لم تكن باملستوى املتوقع، 

ور إلعادة فحص التفكير اإلستراتيجي وبلورة املفهوم األمني، وقد لجنة رسمية برئاسة دان مريد 2004إذ شكلت العام 

خرج تقرير هذه اللجنة للعلن بعد سنتين من العمل وأوص ى بإضافة ركيزة الدفاع الوطني للركائز الثالث التي وضعها 

 .49بن غوريون في خمسينات القرن املاض ي

                                                           
45  Uri Bar Joseph, Towards a Paradigm Shift in Israel`s National Security Conception, Israel Affairs, 

2007, Routledge, England, London. V 6, Issue 3-4, p 99-114.  

46Uri Bar Joseph, Ibid.  

47 Uri Bar Joseph, Ibid.   

48 Uri Bar Joseph, Ibid. 

، المركز الفلسطيني تراتيجي وبلورة المفهوم األمني اإلسرائيليلجنة مريدور إلعادة فحص التفكير اإلسمفكرة المشهد،  49

، متوفر على الرابط التالي: 2014للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، مؤسسة األيام، رام هللا، فلسطين، 

https://www.madarcenter.org 9/8/2021، تمت زيارته بتاريح. 

، 2021، معهد القدس لإلستراتيجة واألمن، القدس، إسرائيل، عقيدة األمن القومي اإلسرائيلييد أنظر أيضاً: يعقوب أميدرور، للمز

 danيضا: . أنظر أ9/8/2021، تمت زيارته بتاريخ www.Jiss.org.ilمتوفر باللغتين اإلنجليزية والعبرية على رابط المعهد: 

Meridor and Ron Eldadi, Israel`s National Security Doctrine, The Report of the Committee On the 

https://www.madarcenter.org/
http://www.jiss.org.il/
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ته للنظرية األمنية ال زالت هي الثقافة ويؤكد ذلك أن ثقافة الييشوف التي وجهت بن غوريون في صياغ

املحركة للتقكير األمني للنخبة السياسية والعسكرية التي تقود إسرائيل اآلن، األمر دفع الجيوبولتيكي األمريكي 

، ودفع كذلك 50له" د دخلت مأزق ال حلق، "أن إسرائيل 2014 والعام ،2005املشهور جورج فريدمان للقول العام 

األمريكية األسبق هنري كيسنجر للقول "أن الدولة اليهودية ربما يكون لديها سياسة داخلية، ولكنها وزير الخارجية 

 ال تملك سياسة خارجية"
ً
 . 51يقينا

وفي تأكيد منهم على ما كشف عنه كل من كيسنجر وفريدمان في مساهماتهم املشار اليها في الفقرة السابقة 

ية والعسكرية واإلستخبارية واألكاديمة من مختلف التخصصات ذكرت مجموعة كبيرة من الشخصيات السياس

شخصية نظمه معهد صاموئيل نعمان التابع ملعهد التخنيون في مدينة حيفا،  200العلمية عبر منتدى ضم أكثر من 

شورة ، حيث كشفت الوثيقة املن2017إثناء مبادرتهم لتطوير إستراتيجية كبرى إلسرائيل، كان املعهد قد نشرها العام 

أن ضعف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ُيضعف من قدرة تأثير الدولة على ما يجري خارجها إقليميا ودوليا، "فقوة 

 .52السياسية الخارجية تبدأ من قوة السياسة الداخلية"

أت وكشفت مسودة اإلستراتيجية الكبرى التي خلص اليها املنتدى املشار اليه أنه مع بداية األلفية الجديدة بد

تتكشف نقاط الضعف اإلستراتيجية التي تعاني منها إسرائيل، وقد لخصها التقرير في نقطتين تتعلقان بالجبهة 

الداخلية وليس الخارجية، األولى تتعلق باملوارد البشرية، والثانية بفاعلية مؤسسات الحكم، حيث ذكر التقرير أنه ال 

دية دون إستدامة هذه القوة، وال يمكن إستدامة هذه القوة دون يمكن إلسرائيل إستثمار قوتها العسكرية واإلقتصا

معالجة نقاط الضعف في مجالي تنمية املوارد البشرية من خالل إصالح نظام التعليم، ومجال الحكم من خالل إصالح 

 . 53مؤسسات الحكم

واء اإلنقسام ما بين املهم هنا أن التقرير قد ذكر بوضوح أن املجتمع اإلسرائيلي ُمبتلى بداء اإلنقسام، س

مواطني الدولة من العرب واليهود، أو ما بين العلمانيين واملتدينين اليهود، األمر الذي يجعل من املستحيل نجاح أي 

                                                                                                                                                                   
Formulation of the National Security Doctrine, INSS Institute for National Security Studies, Tel Aviv, 

Israel, Memorandum No. 187, 2010.  

50 George Freidman, Ibid. 

51 David Rodman, Book review: Israel Statecraft: National Security Challenges and Responses, Israel 

Affairs, Routledge, England, London, 2012, Vol,18, Issue 4, pp 667-668. 

See also George Freidman, Ibid.     

52 Grand Strategy Forum, Grand Strategy for Israel: Reflections and Directions, The Samuel Institute 

of National Policy research, Technion City, Israel, Haifa, pp 6-8, 2017. 

53 Grand Strategy Forum, Ibid. 
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إستراتيجية كبرى للدولة،ال سيما وأن أهم شرط لنجاح هكذا إستراتيجية هو توفر إجماع وإنسجام قومي قوي على ما 

 .54تتضمنه

القومي اإلسرائيلي فقد أفرد التقرير مساحة واسعة منه لشرح وتوضيح موجبات حاجة  وحول مفهوم األمن

 لجملة التحوالت والتغيرات التي طرأت على شكل الصراع وبروز 
ً
إسرائيل لتطوير وتحديث مفهوم األمن، وذلك إستنادا

التقليدية التي أنتجت الركائز  تحديات وتهديدات جديدة مختلفة في طبيعتها ومصادرها عن تلك التهديدات والتحديات

األساسية التي قام عليها مفهوم األمن اإلسرائيلي. وفي هذا الشأن اشار التقرير إلى ضعف وإنهيار مبنى الدولة في 

املنطقة، وصعود مكانة ودور املنظمات من غير الدولة في العالقات الدولية واإلقليمية كبديل عن الدولة، ونجاح هذه 

ناء قوة عسكرية متطورة، وكذلك نجاح هذه املنظمات في تطوير قوة تكنولوجية تنطوي على تهديدات في املنظمات في ب

مجال السايبر، ثم بروز إيران كقوة تصر على التحول لدولة نووية، األمر الذي اضعف من الركائز األساسية التي يقوم 

 .55تفوق النوعي والدفاع الوطنيعليها مفهوم األمن التقليدي في إسرائيل خاصة ركيزة الردع وال

لفت بالتحقيق في نتائج 2006وقد جاءت حرب لبنان الثانية العام 
ُ
 لتقرير لجنة فينوغراد التي ك

ً
، وفقا

الحرب، مؤكدة على ما خلصت اليه مساهمات الباحثين املشار اليها في مرحلة ما بعد قيام الدولة، ال سيما من حيث 

ة لتحديث النظرية األمنية، ومن جهة أخرى كاشفة لخطأ إعتقاد ساد طوال فترة ما طبيعة ومصدر التهديدات والحاج

قبل إندالع الحرب في األوساط األمنية واألكاديمية بأن املواجهة مع عناصر غير دوالنية ال تؤدي إلى حروب، وال تنتج 

 .56أزمة وجود

 على صدور تقرير لجنة فينوغراد كشف تقرير 
ً
، الذي 2017مراقب عام الدولة العام وبعد مرور عقد تقريبا

صصت مساحة واسعة منه لتقييم حرب العام 
ُ
على غزة، أن املستوى السياس ي في إسرائيل لم يحدث  2014خ

التغييرات املطلوبة التي نص عليها تقرير فينوغراد، ال سيما تلك التي تتعلق بآليات إتخاد قرار العمليات وعالقة 

 .57العسكرية امليدانية في وقت الحرباملستوى السياس ي بالقيادة 

                                                           
54Grand Strategy Forum, Ibid.  

55 Grand Strategy Forum, Ibid, pp 122-135. 

 See also: Udi Dekel and others, Israel`s Current Strategic Challenges, Strategic Survey 2013-2014, 

Institute for National Security Studies INSS, Tel Aviv, Israel, 2014, pp 123-137.       

ب اللبنانية الثانية المقدم لرئيس زيد من إلطالع أنظر: تقرير لجنة فينوغراد النهائي باللغة العربية حول تقصي حقائق الحرلم 56

، والمنشور على موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية الذي 2008الوزراء في حينه إيهود أولمرت في نهاية شهر يناير/كانون ثاني 

. 15/9/2021تمت زيارته بتاريخ 

https://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/AnnouncementsAndStatements/2008/Pages/vinograd

%20report%20final%2030012008.aspx 

على غزة،  2014لمزيد من اإلطالع أنظر النص الحرفي باللغة العربية لملخص تقرير مراقب عام الدولة حول حرب العام  57

رته ، والمتوفر على موقع وكالة األنباء التركية )األناضول( الذي جرت زيا2017الصادر عن ديوان مراقب عام الدولة العام 

-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84، 15/9/2021بتاريخ 

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/-
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راد غوكان من الالفت أن الساحة البحثية اإلسرائيلية قد شهدت في أعقاب الحرب على لبنان وصدور تقرير لجنة فينو 

كثافة من املساهمات البحثية التي تعكس من جهة، حجم القلق في أوساط الباحثين والدارسين املتخصصين في 

سرائيلى، وتشرح من جهة أخرى التهديدات املاثلة أمام إسرائيل في األلفية الجديدة، وتقدم من قضايا األمن القومي اإل 

 جهة ثالثة توصيات حول إستراتيجية األمن القومي التي يمكنها مواجهة هذه التهديدات.

بعنوان: فن ( املوسومة Yehezkel Drorوكان من أبرز هذه املساهمات، مساهمة املحلل اإلستراتيجي يحزكل درور )

 Israeli Statecraft: National Security Challenges andالحكم في إسرائيل: تحديات األمن القومي والردود عليها 

Responses أنه لكي تحافظ 
ً
، حيث وصف درور وحلل في كتابه هذا األمن القومي اإلسرائيلي بشكل نقدي، مؤكدا

 لإلتجاهات الكبرى التي ستبرز في القرن الجاري، كصعود اإلتجاه إسرائيل على أمنها القومي عليها اإلستعداد ج
ً
يدا

اإلسالمي، وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، وزيادة تأثير املنظمات غير الدوالنية في العالقات الدولية، ويرى درور أن 

الختام يستنتج درور الوقت ال يعمل ملصلحة إسرائيل في مواجهة هذه التحديات ألسباب تعود لخلل في الحكم، وفي 

أنه إذا أرادت إسرائيل حماية أمنها القومي عليها تقديم تنازالت كبرى ليس للفلسطينيين وحسب، بل للعرب في 

 . 58املنطقة

( املوسومة بعنوان األمن القومي اإلسرائيلي: Charles Freilichاملساهمة الثانية  كانت للباحت تشارلز فرايليك )

 .Israel National Security: a new Strategy for an Era of Change)59رحلة تغير إستراتيجية جديدة في م

وتكمن أهمية الدراسة الثانية التي هيمنت وال زالت على الوسطين األمني واألكاديمي داخل إسرائيل وخارجها، حيث 

لباحث، إذ أنه يحمل درجة تشكل مرجع للدارسين والباحثين في مجال األمن القومي اإلسرائيلي، من جهة ألهمية ا

علمية عالية ويعتبر من األسماء املشهورة في الوسط األكاديمي الغربي، ال سيما األمريكي واإلنجليزي، ويعتبر من أهم 

املحاضرين في العالقات الدولية والعلوم اإلستراتيجية في جامعة هارفارد األمريكية، كما له كتب وأوراق علمية منشورة 

، ونائب 2000-1993ت الدولية، وكان قد شغل منصب محلل إستراتيجي في وزارة الدفاع اإلسرائيلية في أهم املجال 

 .200560-2000رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 

                                                                                                                                                                   
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2014/761701 

58 Yehezkel Dror, Israel statecraft: National Security Challenges and Responses, Routledge, 

England, London, 2011. 

59 Charles D. Freilich, Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change, Oxford 

University Press, USA, NY, 2018. 

60 Charles D. Freilich, Curriculum, Harvard University, Kennedy School of Government, USA, 

Cambridge, Chuck_Freilich@Harvard.edu.  

mailto:Chuck_Freilich@Harvard.edu
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ومن جهة أخرى للحقائق التي كشفها في مساهمته هذه، حيث قسم كتابه ملقدمة وخاتمة وأربعة فصول، إذ 

من اإلسرائيلية أو ما أطلق عليها )عقيدة الدفاع الكالسيكية( التي قامت على خصص القسم األول لشرح نظرية األ 

 للبيئة 
ً
 ملجادلة فرايليك نتاجا

ً
الركائز الثالث التي طورها بن غوريون في خمسينات القرن املاض ي، والتي كانت وفقا

ذا الفصل أن هذه العقيدة قد اإلستراتيجية اإلسرائيلية وما انطوت عليه من تهديدات للدولة، وأضاف الباحث في ه

العربي،  وعينجحت في تحقيق ما أراده صناع مشروع إسرائيل، حيث كان من جملة ما أرادوا حينها زرع حقيقة في ال

 . 61مفادها أن إسرائيل قد قامت في املنطقة لتبقى

سرائيلية منذ وتخصص الفصل الثاني من الدراسة لشرح التحوالت التي طرأت على البيئة اإلستراتيجية اإل 

نهاية سبعينات القرن املاض ي وتركت أثارها على األمن القومي اإلسرائيلي، هذه األثار التي جعلت من عقيدة الدفاع 

الكالسيكية التي وضعها بن غوريون غير ذي صلة، وكان الكاتب قد قسم هذه اآلثار إلى نوعين. النوع األول أثار مفيدة 

ع إتفاقيات السالم مع مصر واألردن، وإنهيار اإلتحاد السوفيتي، وتفكك العراق ألمن إسرائيل القومي، مثل توقي

وبداية ضعف سوريا، األمر الذي ساهم في إضعاف درجة التهديد الوجودي إلسرائيل. والنوع الثاني ضار ألمن 

دولة كحزب هللا إسرائيل، ويتمثل في بدايات ضعف النظام العربي الرسمي، وصعود تأثير منظمات من خارج نظام ال

وحركة حماس وما ينطوي عليه ذلك من تهديدات جديدة ومختلفة، حيث وصلت هذه التهديدات ذروتها مع بروز إيران 

وبرنامجها النووي والصاروخي. واألهم في هذا الشأن أن الفصل الثاني قد تطرق التجاهات تهديدية بدأت تبرز في داخل 

مر في املستقبل القريب والبعيد، ال سيما في املجال الديموغرافي واإلجتماعي الدولة اليهودية ومن املتوقع أن تست

 
ً
 . 62والديني، وكذلك في إتجاهات نزع الشرعية دوليا

أما الفصل الثالث فقد خصصه "تشارلز" في إستحضار مزيد من اإلثباتات على صحة إستنتاجه بأن عقيدة 

ي صلة على ضوء ما حملته التحوالت في البيئة اإلستراتيجية الدفاع الكالسيكية املطبقة في إسرائيل لم تعد ذ

اإلسرائيلية من تهديدات، وأضاف أنه على الرغم من إدراك القيادة السياسية والعسكرية واملدنية في إسرائيل لهذه 

من  الحقيقة، إال أن الجيش كان الجهة الوحيدة التي شهدت محاوالت متعددة للتكيف مع ما حملته هذه التحوالت

 تهديدات.

 في هذا الفصل أن الباحث قد  تجاوز الشروط الرقابية الصارمة التي تفرضها إسرائيل على قدراتها 
ً
وكان الفتا

النووية في إشارته أن خطاب الغموض الذي وظفته إسرائيل بخصوص قدراتها النووية، عالوة على عالقاتها 

لوماسية بيع األسلحة العلنية والسرية، كانت لهما املساهمة األكبر في اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية، وديب

  .63تعزيز قدرتها الردعية مقابل التهديدات الوجودية التي حملتها التحوالت في البيئة اإلستراتيجية

                                                           
61 Charles D. Freilich, Ibid, PP 14-29.   

62 Charles D. Freilich, Ibid, pp 33-161.  

63 Charles D. Freilich, Ibid, pp 165-320.  
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سيما في وحول الجبهة الداخلية فقد أوص ى تشارلز في مساهمته على ضرورة تعزيز الترابط اإلجتماعي في املجتمع، ال 

أوساط املتدينيين )الحرديم( اليهود، وكذلك ما بين املواطنين اليهود واملواطنين العرب وذلك لجهة تعزيز مناعة املجتمع 

 .64على املدى البعيد، عالوة على إفراده مساحة واسعة من التوصيات للدعوة إلى لتطوير مؤسسات الحكم في الدولة

  د،حماية صناعة الوجو  وفيما يخص الجيش الذي أوكلت له مهمة
ً
فيرى البعص في إسرائيل أن الجيش لم يعد قادرا

على تنفيذ هذه املهمة بنجاح، معللين ذلك إلى أن اإلنهماك في حرب مستديمة ضد سكان البالد األصالنيين، تختلف 

 عن الحرب على الحدود، حيث ال يصلح إستخدام الجيش الذي إنهمك في حرب طويلة ومزم
ً
نة مع السكان إستراتيجيا

 .65األصالنيين للتوصل إلى حسم عسكري في الحرب على الحدود

وربما هذا ما يفسر الدعوات املتواترة لتطوير الجيش، خاصة تطوير منظومة املفاهيم التي يقوم عليها، ال سيما في 

دس، وأطلقت عليها الفترة التي أعقبت مبادرة حركة حماس األخيرة للحرب، التي أطلقت عليها إسم معركة سيف الق

إسرائيل معركة حماة األسوار، هذه املبادرة التي ضاعفت من شكوك مواطني الدولة على قدرة الجيش على تحقيق 

 الركائز التي تقوم عليها عقيدة األمن القومي )الردع، 
ً
اإلنتصارات خاصة وأن مبادرة حماس للحرب قد جرحت عميقا

طني(، األمر الذي دفع  البعض من جنراالت الجيش املتخصصين في دراسات واإلنذار املبكر، والحسم، والدفاع الو 

 .66األمن القومي للدعوة العلنية لضرورة تطوير وتحديث املفاهيم التي يقوم عليها الجيش، خاصة مفهوم النصر

تطويرية  وقبل ذلك كان هذه الوضع قد دفع قيادة الجيش، ال سيما قيادة أركان الجيش إلى املبادرة إلعداد خطط

للجيش لزيادة قدراته على مواجهة التهديدات التي تنطوي عليها البيئة اإلقليمية، األمر الذي تجلى أيما تجلي في خطط 

" التي أقرها رئيس األركان األسبق جابي 2012، كالخطة الخمسية "تيفن 2012تطوير الجيش املتتالية منذ العام 

عروفة بخطة جدعون، التي أعدها رئيس األركان السابق جادي أيزونكوت، " امل2018أشكنازي، و"الوثيقة العسكرية 

 .67" او الرافعة لرئيس األركان الحالي أفيف كوخافي2020"وخطة تنوفاه 

بمحاولة تطوير  1998تجدر اإلشارة هنا أن الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ممثلة بوزارة الدفاع قد شرعت منذ العام 

إيتساق مردخاي فريق عمل برئاسة دافيد عبري الذي  1998يلية، حيث شكل وزير الدفاع العام نظرية األمن اإلسرائ

                                                           
64  Charles D. Freilich, Ibid, pp 325-384. 

 أنظر عوض منصور، مصدر سابق، ص 584،   65

 Aluf Benn, A Very: Very Painful Response, Haaretz 4/5/2007, Uzi Benziman, Planning theأنظر أيضاً: 

Previous War, Haaretz, 9/5/2007.    

66 Gabi Siboni and Yuval Bazak, The IDF Victory Doctrine: The Need for Updated Doctrine, The 

Jerusalem Institute for Strategy and Security, Israel, Jerusalem, 2021.     

 فادي نحاس، مصدر سابق، ص 672.  67

 Gabi Siboni, and Others, The Development of Security-Military Thinking in theلمزيد من اإلطالع أنظر: 

IDF, Israel Institute for National Security Studies, Tel Aviv, Israel, Strategic Assessment, Vol 1, No 1, 

2018, pp 7-19.   
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يعتبر مستشار األمن القومي األول في إسرائيل، حيث كان قد قسم الفريق إلى خمس لجان متفرقة، األول متخصص 

ثالث متخصص في تطوير آليات في تطوير مبدأ وآليات الردع، والثاني متخصص في آليات تحقيق النصر الحاسم، وال

اإلنذار املبكر، والرابع متخصص في بحث العالقات العسكرية املدنية، أما الخامس فكان متخصص في تطوير 

السياسة العسكرية، وكان من املالحظ أن هذا الفريق قد فشل في تحقيق مهمته نتيجة لخالفات بين اللجان 

 . 68املختلفة.

فاع في حينه شاؤول موفاز لجنة لنفس الغرض برئاسة دان ميردور، الذي بدوره لم شكل وزير الد 2004وفي العام 

، حيث أوص ى بجملة من 2007يقسم الفريق للجان مختلفة كما فعل عبري، وكان هذا الفريق قد أنهى عمله العام 

ي بداية خمسينات القرن التوصيات كان من أهمها إضافة ركيزة الدفاع الوطني للركائز الثالث التي طورها بن غوريون ف

 .   69املاض ي

  2015وفي العام 
ً
قدم رئيس شعبة الدفاع واألمن في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي العقيد )جور اليش(، مقترحا

بتطوير مفهوم األمن القومي، إذ ركز في هذا املقترح على التفرقة في آليات العمل بين الروتين وحاالت الطوارئ، إال أن 

 . 70من نصيب هذا املقترح كذلك الفشل كان

كشف رئيس الوزراء في حينه بنيامين نتنياهو عن ما بات يعرف في أوساط خبراء األمن اإلسرائيلي  2019وفي العام 

بوثيقة نتنياهو لألمن القومي، وكان نتنياهو قد إختار هذا التوقيت للكشف عن وثيقته لغايات شخصية، إذ يجادل 

اد في كشفه عن بعض من وثيقته أن يشترك مع بن غوريون في كونهما رؤساء الوزراء الذين البعض أن نتنياهو قد أر 

إقترن إسميهما بوثيقة مكتوبة لألمن القومي للدولة، إال أنه أي نتنياهو يتقدم عن بن غوريون في كونه رئيس الوزراء 

 باملنصب
ً
 .71األطوال إحتفاظا

القومي أنه قد جمع في مقاربته لألمن القومي بين املنظار الواقعي في  وتظهر قراءة ما تضمنته وثيقة نتنياهو لألمن

تفسير املسألة األمنية، خاصة في إعتبار الدولة هي مرجعية التحليل، واإلحتفاظ بالقوة العسكرية كاساس لقيام 

القومي، وبين املنظار الدولة بواجباتها في حفظ األمن، املنظار الذي كان بن غوريون قد وظفه في تطوير مفهومه لألمن 

الذي قدمته مدرسة كوبنهاجن التي استمدت أصولها التنظيرية في العالقات الدولية من مساهمات املنظر البريطاني 

 .  72باري بوزان الذي طور نموذج األبعاد واملستويات في تحليل املسألة األمنية

                                                           
68 J 

69 Jacob Nagel, and Jonathan Schanzer, From Ben-Gurion to Netanyahu: The Evolution of Israel`s 

National Security Strategy, The Foundation for Defense of Democracies (FDD), USA, Washington, 

2019, pp 3.   

70 Jacob Nagel, and Jonathan Schanzer, Ibid, pp 3-4. 

71 Jacob Nagel, and Jonathan Schanzer, Ibid, pp 4-5.  

، ص 2019عهد المصري للدراسات، مصر، القاهرة، ، الممدرسة كوبنهاجن: نحو توسيع وتعميق مفهوم األمنتوقيق بوستي،  72

1-23. 
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 لنموذج بوزان ال تكنفي بالدولة كمرجعية وحي
ً
دة لتحليل املسألة األمنية، إذ على الرغم من أنها فاملستويات طبقا

املستوى األهم في التحليل، إال أنه يجب أن يضاف اليها مستويين آخرين عند التحليل هما الفرد، والنظام الدولي، 

ه وأضاف بوزان كذلك أن تحليل املسألة األمنية ال يعطي صورة كاملة للتحليل إذا ما جرى هذا التحليل ضمن ما أسما

بوزان بالقطاعات أو األبعاد، كالبعد اإلقتصادي، والبعد السياس ي، والبعد العسكري، والبعد اإلجتماعي، والبعد 

 .73البيئي

ويتجلى هذا الجمع في مقاربة نتنياهو لألمن القومي في الركائز األربعة التي بنى عليها مفهومه، حيث تقوم الركيزة األولى 

د من الردع، واإلنذار املبكر، والدفاع الوطني، والقدرات الهجومية، أما الركيزة الثانية على القوة العسكرية التي تستم

فتقوم على القوة اإلقتصاية التي تستمد من تعزيز وتقوية القطاع الخاص، وإزالة العوائق أما التجارة، وتقوية روابط 

سية التي تستمد من تحالفات إقليمية ودولية قوية، إسرائيل باإلقتصاد العاملي، وتقوم الركيزة الثالثة على القوة السيا

احتفاظ الدولة بقوة الردع، وحرية عمل الجيش في اإلقليم، وتقليص مستوى وأشكال معاداة إسرائيل في املنظمات 

يم، الدولية، أما الركيزة الرابعة فتقوم على القوة اإلجتماعية التي تستمد تطوير املوارد البشرية من خالل تعزيز التعل

 . 74وتعزيز املناعة القومية داخل املجتمع

 كوثيقة بن غوريون، ذكر نتنياهو أن إسرائيل تواجه تهديدات من 
ً
وفي معرض شرحه لوثيقته التي لم تعتمد رسميا

دول في املنطقة وكذلك من العبين من خارج نظام الدولة، إلى جانب أنها تواجه تهديدات من منظمات ومجموعات 

على رأس هذه القائمة من التهديدات األعداء الذين يسعون إلمتالك أسلحة نووية، وأضاف نتنياهو أن  إرهابية، ويقف

إسرائيل تواجه كذلك تهديدات من تعاظم القوة الصاروخية لدى أعداء إسرائيل، ال سيما الصواريخ الدقيقة، 

املعادية إلسرائيل، عالوة على انها  وكذلك تواجه تحديات تكنولوجية من خالل تطور قدرات السايبر لدي األطراف

تواجه تهديدات من سالح األنفاق وتآكل تماسك ومناعة الجبهة الداخلية ومحاوالت نزع الشرعية وإتهامات محكمة 

 في وثيقة نتنياهو عدم اللجوء للحرب مباشرة في مواجهة التهديدات وتفضيله 
ً
الجنايات الدولية، وكان الفتا

 .75حربينإستراتيجية معركة بين 

 

 خيارات إسرائيل للخروج من املأزق 

 1948يجادل خبير الجيوبولتيك اليهودي األمريكي املشهور جورج فريدمان أن إسرائيل منذ اإلعالن عن قيامها العام 

حتى بداية األلفية الجديدة واجهت ثالثة خيارات، الخيار األول هو التأمل في األفضل، وهذا كان وضع إسرائيل في 

، والخيار الثاني هو اإلنتقال من الردع التقليدي للردع النووي، وفي هذا الشأن يقول فريدمان أن 1967عام حرب ال

إسرائيل هي دولة نووية، ولكن قيمة هذا السالح تكمن في الردع فقط وليس بالهجوم، أما الخيار الثالث فيدور حول: 

                                                           
 محمود بوستي، مصدر سابق. 73

74 Jacob Nagel, and Jonathan Schanzer, Ibid, pp 4-5.  

75 Jacob Nagel, and Jonathan Schanzer, Ibid, pp 4-5.  
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العمل على تقليص دوافع التحوالت  -2ي العالم العربي. قيام إسرائيل بكل ما يلزم للحفاظ على بقاء التوتر ف -1

الحرص على عدم إندالع إنتفاضة فلسطينية كبيرة في وقت خوض الجيش حرب على  -3الثقافية في العالم العربي. 

 .76خفض إحتماالت خروج إسرائيل من دائرة املصالح األمريكية -4الحدود. 

 الفلسطينيون ومأزق إسرائيل

طينيين لم يخفى عليهم مأزق إسرائيل األمني، إذ يجادل البعض من الدارسين الفلسطينيين، أنه مع من جهتهم الفلس

بداية األلفية الجديدة برز قيدان جديدان على مجموعة القيود الثابتة التي تتكون منها عقيدة األمن القومي 

، األمر الذي يعني أن 77األمن القومي ذاتها اإلسرائيلي، يدور القيد األول حول تهديد الوجود، والثاني يتعلق بعقيدة

 وتخضع ملراجعة دورية وفق أحكام دستورية، يؤدي إلى 
ً
غياب عقيدة أمن قومي إسرائيلية متماسكة ومترابطة منطقيا

والدة ما يطلق عليه باألمن القومي الغامض، الذي بدوره ينتج إستقراءات بدل القراءات للبيئة اإلستراتيجية، كما 

 .78ى إرباك في املفاهيميؤدي إل

ويجادل آخرين من الباحثين الفلسطينيين أن إسرائيل "تعيش في يومنا الحاضر مفارقة صارخة؛ فهي من جهة مزدهرة 

وقوية، وتنعم بدعم ال يضاهى من قوة عظمى هي لها سند وحليف، كما تتمتع بعالقات مستقرة إن لم نقل ممتازة مع 

كنها من جهة أخرى تواجه تحديات إستراتيجية إقليمية غير مسبوقة، في مقابل تغيرات أغلب مراكز النفوذ في العالم، ل

 لصورتها وسرديتها على الصعيد الخارجي"-إجتماعية
ً
 متناميا

ُ
 .79إقتصادية معتبرة على الصعيد الداخلي، وتهديدا

 

 الخاتمة

جودية التي تهدد وجود الدولة هو قامت نظرية األمن اإلسرائيلية على إفتراض أساس ي بأن مصدر التهديدات الو 

خارجي، ويأتي من الجيوش النظامية للدول املجاورة التي أعلنت أنها في حالة عداء مع الدولة الجديدة التي نشأت في 

 املنطقة.

ومن أجل مواجهة هذه التهديدات والحفاظ على الوجود، وإجبار الدول املعادية على التسليم بوجود الدولة 

 على إسرائيل أن تراكم وتوظف قوة عسكرية تقليدية وغير تقليدية نوعية، وحرمان اآلخرين من كأمر واقع، كا
ً
ن لزاما

                                                           
76  George Freidman, Ibid. 

77Emily O. Goldman, New Threats, New Identities and New ways of Wars: The Source of Change in 

National Security Doctrine, Journal of Strategic Studies, Routledge, England, London, 2008, pp 43-

76.   

78 Stuart A. Cohen, An Exchange on Israel`s Security Doctrine, Middle East Review of International 

Affairs (MERIA), Israel, Herzliya, Vol 5, No 3, 2001, pp127-134.   

، مجلة الدراسات الفلسطينية، مركز الدراسات الفلسطينية، إسرائيل: التحديات والمآزق والمعضالتأحمد سامح الخالدي،  79

 .91-79، ص 2020بيروت، لبنان، 
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إمتالك قوة مماثلة ال سيما من حيث النوع، األمر الذي تجلى بوضوح في الركائز األساسية الثالث التي وضعها رئيس 

 لتي ال زالت حاضرة وفاعلة حتى يومنا هذا,الوزراء األول للدولة بن غوريون في خمسينات القرن املاض ي، وا

 ركيزة الدفاع كركيزة رابعة للركائز الثالث السابقة على أثر 
ً
الالفت هنا أنه عندما أضافت إسرائيل رسميا

مع حزب هللا اللبناني، لم تخرج هذه الركيزة على اإلفتراض األساس الذي حرك بن  2006حرب لبنان الثانية العام 

غته لنظرية األمن اإلسرائيلية، بل جاءت متوافقة معه بأن مصدر التهديد هو خارجي وذو طبيعة غوريون عند صيا

 عسكرية خالصة.

وعلى الرغم من التحوالت الجذرية التي جرت في البيئة اإلستراتيجية اإلسرائيلية خالل العقود املاضية، وما 

رائيلي خاصة تلك التهديدات والتحديات التي تضمنته هذه التحوالت من تهديدات وتحديات لألمن القومي اإلس

مصدرها داخلي وذات طبيعة غير عسكرية، إال أن الحكومات املتعاقبة في إسرائيل لم تتبنى أو تصدر أي وثيقة رسمية 

خاصة بنظرية األمن القومي، حيث ظلت وثيقة بن غوريون هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تشكل مرجعا للدارسين 

األمن القومي اإلسرائيلي، واألهم من ذلك أن كل املحاوالت لتطوير نظرية األمن لم ترى النور كما وضحته  في قضايا

 هذه الدراسة.

ينبغي التأكيد هنا أنه من السذاجة اإلفتراض أن مؤسسات التقدير اإلستراتيجي في الدولة غافلة عن 

ت طبيعة غير عسكرية واملتضمنه في اإلنقسامات التهديدات والتحديات لألمن القومي التي مصدرها داخلي وذا

اإلجتماعية العميقة الدينية واإلثنية التي يعاني منها املجتمع، وفي سوء توزيع الثروة، وفي ظاهرة إستنكاف نسبة عالية 

 من الشباب في التجند لوحدات قتالية في الجيش، وفي نمو عدد املتدينين اليهود الذين ال يخدمون في الجيش وال

يشاركون في سوق العمل، وفي إنخفاض مستوى التعليم في أوساط املتدينيين خاصة في أوساط النساء، وفي تنامي 

شعور اإلفتنان بالقوة على حساب قيم الديمقراطية، وفي تزايد قناعة اليهود سواء داخل إسرائيل، أم خارجها بأن 

كما تدعي، وفي فساد أجهزة الحكم، تلك التهديدات دولتهم هي دولة فصل وتمييز عنصري وليست دولة ديمقراطية 

 والتحديات التي ال يمكن معالجتها باملال والسالح والتكنولوجيا.

من جهتتها تجادل هذه الورقة أنه عالوة على بدء تهاوي الركائز األربعة التي تقوم عليها نظرية األمن  

بدأت تطفو على السطح جملة التهديدات والتحديات اإلسرائيلية الظاهر للعيان منذ بداية األلفية الجديدة، 

الداخلية ذات الطبيعة غير العسكرية التي لم تتطرق اليها الركائز األساسية لنظرية األمن من قريب أو بعيد، األمر 

 الذي يعطب معادلة األمن القومي التي تقوم أحد مكوناتها على املناعة القومية.

 على ما تقدم ترى هذه ا
ً
لورقة كذلك أن محاوالت الدعوة لتطوير وتعديل نظرية بن غوريون لن وتأسيسا

تتوقف، إال أن مصير هذه املحاوالت لن يختلف عن مصير املحاوالت السابقة، إذ تفضل إسرائيل مواصلة نهج 

يعني أن التحايل على الواقع من خالل مواصلة تبني الغموض في كل ما يتعلق باألمن القومي اإلسرائيلي، األمر الذي 

 إسرائيل قد دخلت مأزق غير قابل للحل.
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 الجوالن الفلسطيني املحتل

افيا السياسية للحدود الفلسطينية مع سوريا منذ  م والصراع مع إسرائيل1948الجغر  

The occupied Palestinian Golan 

The political geography of the Palestinian borders with Syria since 1948 and the conflict 

with Israel 

 .د. عبد الرحمن محمد مغربيا

Prof.Abed rahman Mughrabi 

 كلية العلوم التربوية. جامعة القدس املفتوحة. نابلس. فلسطين.  
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 امللخص 

الجغرافيا السياسية للحدود الفلسطينية مع و  ،الجوالن الفلسطيني املحتلتناقش هذه الدراسة موضوع:      

وتبحث في إشكاليات الحدود الشمالية لفلسطين مع سوريا والتي م، والصراع مع إسرائيل، 1948سوريا منذ 

 من قبل عصب1923في معاهدة  -بريطانيا وفرنسا -رسمتها الدولتان االستعماريتان
ً
ة م، واملعترف بها دوليا

م وتوقيع الهدنة مع سوريا جرى تغير جيوسياس ي، وأبقى 1948م كحدود دولية، وبعد حرب 1934األمم عام 

 فلسطينية خارج االحتالل اإلسرائيلي وتحت الوصاية السورية، وتم تعريفها باملناطق منزوعة السالح، 
ً
أرضا

م مع هضبة 1967سيطرت عليها عام والتي عملت إسرائيل على احتاللها وخلق بؤرة نزاع متوترة فيها، حتى 

 الجوالن كاملة.

م بخصوص حدود فلسطين، اتفاقيات الهدنة،  املناطق 1923معاهدة الجوالن، :  الكلمات املفتاحية

 منزوعة السالح، الجوالن الفلسطيني املحتل، الهدنة مع سوريا.

Abstract 

This study discusses the topic: the occupied Palestinian Golan and the geopolitics of the 

Palestinian borders with Syria since 1948 AD and the conflict with Israel, and examines the 

problems of the northern borders of Palestine with Syria, which were drawn by the two 

colonial states in the 1923 treaty, which was internationally recognized by the League of 

Nations in 1934 as an international border, and after the war 1948 AD and the signing of the 

armistice with Syria took place a geopolitical change, and kept Palestinian land outside the 
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Israeli occupation and under Syrian tutelage, and it was defined as the demilitarized areas, 

which Israel worked to occupy and create a hotbed of conflict in it, until it took control of it in 

1967 AD with the entire Golan Heights. 

 املقدمة: 

 أو محض صدفة، لقد في فلسطين لم يأتإّن فكرة إنشاء وطن قومّي لليهود        
ً
 طارئا

ً
كان حصيلة  حدثا

م، وكان جوهر الفلسفة التي انتهجتها 1948م وانتهى بقيام دولة إسرائيل عام 1897تخطيط بدأ قبل عام 

الحركة الصهيونية منذ نشوء الفكرة األولى لتوطين اليهود في فلسطين هي: السيطرة على األرض، وتابعتها 

ذ قيامها حتى اآلن، كما رافق عمليات االستيالء علـى األراضـي عملية تغيير ديموغرافي وجيوسياس ي إسرائيل من

 من اليهود من مختلف أنحاء 
ً
واسع النطاق، وفي جميع حاالت االستيالء على األراض ي كانت تجلب أعدادا

 .من أراضيهم العالم، ويتم توطينهم على حساب السكان العرب التي كان يجري طردهم وتهجيرهم

ومن ضمن مخططات إسرائيل االستيطان في هذه األرض، والسيطرة على مياه نهر األردن أو الحصول على     

حصة األسد منها، فبريطانيا بدورها قد منحتهم هذه التسهيالت في مجال األرض واملياه والكهرباء "مشروع 

 ، وفي مجاالت أخرى.(80)روتنبرغ" 

اليهود منذ بداية دخولهم فلسطين سواًء العلني أو السرّي كان هدفهم االستيالء على ومما الشك فيه أّن      

فكرة ، فحيث كان االستيطان الركن األساس لهااألرض دون السكان، وهذا ثابت في األيدلوجيا الصهيونية، 

بن ها  دافيد التجاهل أو التغييب أو اإلقصاء للسكان األصليين عميقة ومتجذره في هذه األيدلوجية، وأكد

علينا أن حين قال: " -أحد املؤسسين األوائل لدولة إسرائيل، وأول رئيس وزراء لها -"م1973-1886غوريون"

نطرد العرب وأن نأخذ أماكنهم ... وإذا كان علينا استخدام العنف ليس النتزاع أمالك العرب من النقب 

 .(81)"يجب أن تكون القوة تحت تصرفناوعبر األردن، ولكن لضمان حقنا في استيطان تلك األماكن، 

تبحث هذه الورقة في تطورات الحدود في شمال فلسطين، واملؤامرة االستعمارية التي رسمت هذه الحدود       

م، 1967م، وحرب عام 1948لصالح الحركة الصهيونية، وإرهاصات هذه املؤامرة وتداعياتها في حرب عام 

لسطيني، والقفز على القرارات الدولية، وسرقة الحقوق الفلسطينية في واستيالء إسرائيل على كل الوطن الف

                                                           
 مشروع إلقامة محطات لتوليد الكهرباء، أقيم في منطقة :Rotenberg Palestine Electric Company Ltd: مشروع روتنبرغ( 80)

عند ملتقى نهرّي اليرموك واألردن، باإلضافة إلى مناطق أخرى، أقامه اليهودي الروس ي  بحيرة طبرية األردنية جنوب الباقورة

م حق امتياز 1921عام في  بريطانيا م، وهو رئيس املجلس الوطني اليهودي في فلسطين، منحته1926عام  األصل بنحاس روتنبرغ

سمى حتى  ،استغالل مياه النهرين لتوليد الطاقة الكهربائية إلنارة املدن الفلسطينية واألردنية خالل فترة االنتداب
ُ
واستمر امل

تمراز، طرد الفلسطينيين في  م فأصبحت تسمى "شركة كهرباء إسرائيل".1961م، وتغير االسم عام 1948عام  النكبة بعد

 .156رسة الصهيونية، ص الفكر واملما

 .32-31صمصالحة، إسرائيل وسياسة النفي" الصهيونية والالجئون الفلسطينيون"،  ((81
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م والذي رفضه مجلس األمن في العام نفسه 1981منطقة الجوالن، وأكثر من ذلك ضم إسرائيل للجوالن عام 

 بعد إعالن الرئيس األمريكي ترامب عام 497في القرار رقم)
ً
م أّن الجوالن 2019(، وازدادت القضية تعقيدا

 عرض الحائط بالحقوق السورية والفلسطينية التي أقرتها املواثيق جز
ً
 من أراض ي دولة إسرائيل ضاربا

ً
ءا

أن قرار الرئيس الدولية، هذه املواثيق التي أكدها األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش حين قال: "

 واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي". األمريكي ال يغير من الوضعية القانونية للجوالن بصفتها أرض عربية

 الخرائط التي اعتمدتها الدول االستعمارية     
ً
رجع الباحث إلى الخرائط املعتمدة في هذه الدراسة، وخصوصا

للحدود الرسمية بين سوريا وفلسطين، واملعتمدة من ِقـبل عصبة األمم، وقد تم الحصول على صورة عن 

وظة في املكتبة امللكية البريطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب املحفالنسخ األصلية لهذه الخرائط 

، إضافة إلى قرارات األمم املتحدة الخاصة بالصراع وذات العالقة باملوضوع، وتم اعتمادها كمالحق في الهند

 هذه الدراسة. 

إسرائيل على الصعيد  إّن االستيالء على األراض ي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق األمم املتحدة، وتعتبر      

لألمم املتحدة حول الجوالن  يؤيد ذلك القرارات السنوية التي تتبناها الجمعية العامة الدولّي قوة احتالل،

والتي تؤكد عدم شرعية  -والذي يضم أراض فلسطينية محتلة يتطلب التنسيق بشأنها مع سوريا –املحتل 

 رفضها لقرار ضم ا
ً
ــــَجدد سنويا

ُ
لجوالن وضرورة االنسحاب اإلسرائيلي منه حتى خطوط الّرابع االحتالل، وت

 لقراري مجلس األمن الدولي)1967من حزيران 
ً
م، واللذان 1973( عام 338م، وقرار)1967( عام 242م، وفقا

 .يشكالن مرجعية ألي عملية سالم في املنطقة العربية

 أهداف الدراسة 

م، 1923خي لهذه الحدود في مراحلها الثالث خالل أعوام:تهدف هذه الدراسة إلى توضيح البعد التاري    

وبيان الحقوق الفلسطينية في هذه املناطق الواقعة في هضبة الجوالن، وعدم جواز م، 1967م، 1948

السيطرة عليها من قبل إسرائيل في القانون الدولي، كما تهدف إلى توضيح املوقف الفلسطيني والسوري 

 لتي يتم بحثها في مفاوضات ثنائية بعد التحرير.املوحد من هذه املسالة، وا

 محاور الدراسة     

تناول  املحور األول من هذه الدراسة التطّور التاريخي ملسار الحدود في شمال فلسطين، وجرى الحديث في    

وعة أقسام املناطق املنز اتفاقيات الهدنة مع سوريا، وفي املحور الثالث تم الحديث عناملحور الثاني عن 

الوضع السياس ي والقانوني للجوالن الفلسطيني، إضافة فناقش  أما الحور الرابعالسالح في شمال فلسطين، 

 امللحق األول الذي احتوى على صورة طبق األصل عن الخرائط املرفقة 
ً
إلى الخاتمة واملالحق وخصوصا

 م والتي تم اعتمادها من قبل عصبة األمم. 1923بمعاهدة 
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 ث في هذه الدراسة املنهج الوصفي التاريخي القائم على التحليل والربط واالستنتاج واملقارنة.وقد اتبع الباح

 التطّور التاريخي ملسار الحدود في شمال فلسطين .1

م يعني خط املواجهة بين إسرائيل وسورية على جبهة الجوالن عشية حرب 1967خط الّرابع من حزيران      

ــعتها سوريا وإسرائيل عام م، وهو ال يتوافق مع ا1967عام 
ّ
م، وال يتطابق كذلك 1949تفاقيات الهدنة التي وق

 على امتداد ) -مع الحدود الدولية بين فلسطين وسورية
ّ

، كما حددتها الدولتان االستعماريتان -( كم15إال

نس ّي لسورية م، وكانت هذه االتفاقية حصيلة التقسيم اإلنكليزّي الفر 1923بريطانيا وفرنسا في اتفاقية عام 

العثمانية، بعد الحرب العاملية األولى، وقد ُرسمت تلك الحدود من قبل هاتان الدولتان لتراعي موارد املياه 

 للوطن القومي اليهودي التي استحوذت على تفكير املفاوضين البريطانيين.

دولتي االنتداب على مناطق ومع اشتداد التنافس بين وبالعودة إلى التطّور التاريخي لحدود شمال فلسطين،     

م، ففي حين حصلت سورية 1916بيكو املوقعة عام  –نفوذهما، طرأت بعض التغييرات على اتفاقية سايكس

على كامل بحيرة طبرية في االتفاقية السابقة، أصبحت البحيرة بكاملها داخل حدود فلسطين بموجب اتفاقية 

سورية وحصلت على جزء من البحيرة في معاهدة سان ، ثم عادت (82)م15/9/1919كليمانصو بتاريخ -لويد 

 لتقاطع املصالح االستعمارية لدولتي االنتداب، وبضغط من الحركة الصهيونية م، 1920عام  ريمو
ً
ونظرا

عيد رسم الحدود مرة أخرى عن طريق االتفاقية الفرنسية
ُ
البريطانية املعروفة باتفاقية بوليه  -العاملية، أ

والتي عينت حدود الجوالن الحالية، وتم بموجبها وضع بحيرة طبرية بأكملها ضمن  م1923عام  (83)نيوكمب

حدود فلسطين، وتعتبر هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات السابقة وأخطرها، حيث حظيت بصفة شرعية 

 بالحدود (84)م1934دولية حين صادقت عليها عصبة األمم املتحدة عام 
ً
، وعرفت هذه الحدود اصطالحا

 .ليةالدو 

                                                           
، كان رئيًسا للوزراء أثناء النصف األخير من الحرب حزب األحرار البريطاني ءديفيد لويد جورج: سياس ّي بريطاني من زعما( (82

م، وأحد املساهمين في مؤتمر 1920-1917وزراء فرنسا بين عامم؛ وجورج كليمانصو: رئيس 1922–1916العاملية األولى من 

 . 517، 513بيكو، ص –الوطن العربي بعد مائة عام على اتفاقية سايكس الصلح في باريس. النعماني،

ضابط سالح الهندسة البريطاني املتحمس للصهيونية، والكولونيل. ن بوليه. ضابط املساحة الفرنس ي. ستوارت نيوكمب:  ((83

 .525، 496عماني، الوطن العربي بعد مائة عام، صالن

م، وهو تاريخ املذكرة التي أرسلها السفير البريطاني في باريس إلى رئيس الوزراء الفرنس ي، 1923آذار 7(عقدت االتفاقية بتاريخ (84

(؛ 1رقم ) لحقم م. راجع1922( شباط عام 3) ويرفق فيها تقرير الصفحات الثالث التي توصل إليها نيوكمب وبوليه في

 –1967شهوان، االستيطان الصهيوني في هضبة الجوالن السورية )؛ 318 -310النعماني، الوطن العربي بعد مائة عام، ص

 .55م/ دراسة تاريخية تحليلية(، ص2000

https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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م كانت فلسطين تحت االنتداب البريطاني، وسوريا تحت االنتداب الفرنس ي، وهذه 1923وفي اتفاقية      

االتفاقية هي نتاج املصالح االستعمارية بين الدولتين، ولم يكن ألصحاب األرض رأي في ذلك، حيث تم 

يطاني في سالح الهندسة" التوقيع على خريطة الحدود بعد مفاوضات مضنية، وكانت مهمة الضابط البر 

 للخريطة التي قدمها حاييم 
ً
نيوكمب" أن يحقق للصهاينة أكبر مكاسب ممكنة من مصادر املياه تنفيذا

، في حين كان هدف فرنسا توسيع (85)م1919إلى مؤتمر السالم عام  -رئيس الوكالة اليهودية آنذاك -وايزمن

ك الحدود بحيث تبقى بحيرة طبرية كلها، بما فيها شريط حدود لبنان وإنشاء دولة مسيحية فيها، وتّم رسم تل

 إلى بحيرة الحولة، كما ) 10عرضه)
ً
أمتاٍر من شاطئها الشمالي الشرقي داخل فلسطين، ومن بحيرة طبرية شماال

 إلى الشرق من نهر األردن، األمر الذي أبقى ذلك 400 –50ُرسمت تلك الحدود على بعد يتراوح ما بين)
ً
( مترا

 قطعة من األرض بمحاذاة نهر اليرموك، أكبر روافد النهر ب
ً
كامله داخل فلسطين، وأضيف إلى فلسطين أيضا

 إلى بلدة الحّمة
ً
( كم مع 79( كم مع لبنان، و)78، وتّم تعليم الحدود على مسافة طولها )(86)نهر األردن وصوال

تحواذ على أكبر قدر من مصادر سورية، وهكذا نجحت السيطرة الصهيونية على الحكومة البريطانية في االس

 .(87)املياه في املنطقة

أدى هذا التخطيط القسري، من دون استشارة أهالي املنطقة وأخذ مصالحهم في االعتبار، إلى مشاكل     

( قرية في قضاء 22أراض ي ) -على سبيل املثال –كثيرة، كادت تنسف االتفاق كله، فقد شطر هذا الخط 

نب والقرية في جانب آخر، ولم تكن الضمانات التي أدرجت في هذا االتفاق صفد، وأصبحت األرض في جا

قرية على الشاطئ الجنوبي  -كافية رغم أنها أكدت حق سورية في استعمال خط السكة الحديدية حتى سمخ 

 من مخرج نهر األردن منها
ً
لك ، وبناء رصيف على البحيرة في سمخ، وحقها كذ -لبحيرة طبرية، إلى الشرق قليال

 كما لفلسطين، وفي 
ً
في استخدام مياه نهر األردن، وفي املالحة والصيد في بحرية الحولة وبحيرة طبرية تماما

 وصول البضائع واألشخاص إلى سمخ من دون جمارك أو قيود .

عها في     
ّ
شباط  2ولتأكيد هذه االتفاقية تم توقيع اتفاقية "حسن الجوار بين فلسطين وسورية ولبنان"، وق

م املندوب السامي في فلسطين ونظيره في سورية ولبنان، ونصت على حماية حقوق السكان على 1926ام ع

جانبي الحدود، باستخدام مياه األنهار والبحيرات للّري والشرب واملالحة والصيد، وعبور الحدود من دون 

البلدين عليهم، وتسري  جوازات، ونقل محاصيلهم من دون جمارك، وتطبيق قوانين أقل الضرائب في أٍي من

                                                           
. راجع: م وتفصيالتها1919(عن صورة هذه الخريطة التي قدمها وايزمن حول حدود الدولة اليهودية إلى مؤتمر الصلح عام (85

 .176-169النعماني، الوطن العربي بعد مائة عام، ص

األردنية، وهي إحدى محطات  –الفلسطينية -قرية عربية تقع على نهر اليرموك األدنى عند التقاء الحدود السوريةالحّمة:  ((86

كم إلى الجنوب الشرقي ( 22(كم إلى الجنوب الغربي من مدينة القنيطرة السورية، و)65سمخ، وتبعد ) –خط سكة حديد درعا

 .382-381، ص 6جالدباغ، بالدنا فلسطين، .من مدينة طبرية
؛ إلياس، مسيرة تحرير 93 -85م،ص1920-1918للمزيد راجع: نيلسن، تعيين الحدود الشمالية لفلسطين في األعوام  ((87

يات وفجوات الحلول املحتملة ؛ مأمون كيوان وعبده األسدي، قضية الجوالن: هضبة اإلشكال59-54، ص2007-1967الجوالن

 .183، ص
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هذه التسهيالت على السكان املقيمين في منطقة الحدود بغض النظر إن كانوا مواطنين تابعين لهذا الجانب 

من الحدود أو ذاك، وفي حال الخالف على تطبيق شروط هذا االتفاق، يلجأ الطرفان إلى لجنة خاصة من 

 . (88)حكمة العدل الدوليةالحكومات الثالث، ويحال أي إهمال في تنفيذه إلى م

م، ولكن خالل أول شهرين من القتال، تقدمت القوات السورية 1948بقيت هذه الحدود قائمة حتى حرب     

 عبر نهر األردن، حيث استولت تلك القوات على مستعمرة مشمار 1923في عدة أماكن عبر حدود 
ً
م، وتحديدا

، ومع أنه جرى صد هجمات (89)( كم شمال شرق صفد10)هيردين املقامة على أراض ي قرية يردا التي تبعد 

( أمتار، والضفة الشرقية 10السوريين على جنوبي بحيرة طبرية، إال أن الشريط من الشاطئ والبالغ عرضه )

لنهر األردن، كانا للسوريين نتيجة عدم وجود اإلسرائيليين، شأنهما في ذلك شأن القرى العربية الفلسطينية 

 موطئ قدم لها (90)بحيرة، كبلدتي الحّمة وخربة التوافيقالواقعة شرقي ال
ً
، كما أقامت القوات السورية أيضا

في أقص ى الزاوية الشمالية الشرقية من فلسطين، إلى الشرق من مستعمرة دان اليهودية املقامة على أراض ي 

 .(91)( كم شمال شرق صفد35)قرية تل الدوير التي تبعد 

 اتفاقيات الهدنة مع سوريا

القائمة  العسكريةم لتكرس الحدود 1949جاءت اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل ودول الجوار العربي عام     

 سياسية دائمة، ولهذا لم تنجح هذه االتفاقات في املحافظة على 
ً
بين الجانبين، ولكن دون أن تضمن حلوال

 وتّم توقيعها أطراف النزع، سالم دائم بين ولم تفض إلى مفاوضات، االستقرار لفترة طويلة من الوقت

 3آذار، األردن بتاريخ  23شباط، لبنان بتاريخ  24: مصر بتاريخ بين إسرائيل وكل دولة عربية بشكل منفصل

 .تموز  20نيسان، سوريا 

 -واتسم موقف سوريا قبل توقيع اتفاقية الهدنة بالغموض والتناقض، فمن جهة كانت ال تعترف 

 1923رسمتها اتفاقيةبالحدود التي   -وإلى اليوم
ً
م كحدوٍد دولية، وأصرت على استحداث خط للهدنة استنادا

م بحيث يمر خط الحدود وسط نهر األردن ووسط بحيرة 1923للوضع العسكري القائم، وتعديل اتفاقية 

طبرية، وفي الوقت نفسه طرحت على إسرائيل توطين ثالثمائة آالف الجئ فلسطيني" كل سكان الجليل" 

 .(92)اسم مياه بحيرة طبرية مع إسرائيلمقابل تق

                                                           
http://www.plands.org/ar/articles-؛ 12- 11شهوان، االستيطان الصهيوني في هضبة الجوالن، ص ((88

.  negotiations-sraelii-speeches/articles/1999/syrian 
 .197عن معركة مشمار هايردن. راجع: العارف، املفصل في تاريخ القدس، ص ((89
( 1,5، وخربة التوافيق على بعد )الفلسطينية –( كم عن الحدود السورية3تبعد )خربة التوافيق: من قرى بلدة السمرا التي ( (90

 .210كم شرق القرية. الخالدي، كي ال ننس ى، ص
 ؛.88-86م، ص 1967ريدريك هوف، خط الرابع من حزيران/يونيوف( (91
الذي وقعت في عهده اتفاقية الهدنة مع إسرائيل،  على رئيس وزراء  -الذي قام بالعرض هو الرئيس السوري حسني الزعيم( (92

على الصراع السري  -، الحرب الخفية في الشرق األوسطراثميلإسرائيل دافيد بن غوريون الذي رفض العرض. 

 .103، ص 1، ج1966-1917؛ أبو سته، أطلس فلسطين55ص  م،1961-1949 سورية

http://www.plands.org/ar/articles-speeches/articles/1999/syrian-israeli-negotiations
http://www.plands.org/ar/articles-speeches/articles/1999/syrian-israeli-negotiations
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اإلسرائيلية من مقدمٍة وثماني مواد وأربعة مالحق، وفي خطوطها العامة  –وتكونت اتفاقية الهدنة السورية      

اإلسرائيلية، ونصوصها تكاد تكون متطابقة مع النصوص في  –مكررة من االتفاقية املصرية  عبارة عن نسخة

عت في التل رقم )االتفاقية األردنية وال
ّ
مستعمرة صهيونية مقامة على  –( قرب ماهانايم232لبنانية، ووق

بين سورية وإسرائيل، وهي مجرد اتفاقية  -( كم شمال شرق صفد22أراض ي قرية البويزية الواقعة على بعد )

د طبيعة هدنة ال اتفاقية سالم، ولعل نّص الفقرة الثانية من املادة الثانية أوضح هذه النصوص في تحدي

االتفاقية، فهو يقض ي بأن "أي حكم من أحكام هذا االتفاق ال يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد 

الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية؛ وأن أحكام هذا االتفاق قد أملتها 

 . (93)اعتبارات عسكرية صرفة ال أثر للسياسة فيها 

 من اتفاقية هذه الهدنة على:  (94)ةونصت املادة الخامس

 لخط الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن املنطقة الواقعة 5)
ً
: أ(: وحين ال يكون خط الهدنة مطابقا

 بين الفريقين، 
ً
بين خط الهدنة وخط الحدود تعتبر منطقة مجردة من السالح ريثما تتم تسوية الحدود نهائيا

 على القوات املسلحة للفريقين، وال يجوز القيام فيها بأي نشاط من جانب وتكون هذه املنطقة محّرمة تما
ً
ما

 القوات العسكرية أو شبه العسكرية...".

: ب(: يعتبر أي تقدم تقوم به القوات املسلحة ألي من الطرفين، عسكرية أو شبه عسكرية، إلى أي جزء من 5)

 لهذا  -تحدة املشار إليهم في الفقرة التاليةإذا أكده ممثلو األمم امل -املنطقة املجردة من السالح 
ً
انتهاكا صارخا

 .(95)االتفاق

 من املناطق املنزوعة السالح اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وسورياوهكذا تضمنت     
ً
، وكانت عددا

شروط الهدنة واضحة فيها حيث يتمتع السكان املحليون بحرية العيش والعمل، ويمنع دخول قوات عسكرية 

س إلى املنطقة، عدا شرطة مدنية من األهالي لحفظ األمن الداخلي يحملون أسلحة خفيفة، وأعطى مجل

 لطابع نزع 
ً
األمن سلطة كاملة لرئيس لجنة الهدنة املشتركة لتطبيق االتفاق وحل النزاع الناشب، وتأكيدا

( كم ال 5السالح عن املنطقة، حددت اتفاقية الهدنة منطقة محيطة باملناطق املنزوعة السالح عرضها)

 يسمح فيها بوجود األسلحة الثقيلة.

 ما تصاعدت أصبحت مناطق نزاع حاميولكنها      
ً
ة عندما حاولت إسرائيل السيطرة عليها، وسريعا

املناوشات على هذه املناطق إلى اشتباكات عنيفة حول مصبات نهرّي اليرموك واألردن في بحيرة طبرية، 

والتي حّولتها إسرائيل إلى احتياطي مياه استراتيجي خاص لّري النقب الشمالي، بينما قصفت السدود 

وبدأت بسلسلة والقنوات التي كان يجري بناؤها لضمان حصتيهما من هذه املياه،  األردنية والسورية

                                                           
؛  متولى، اتفاقية 177-164مالك، من رودس إلى جنيف: الصراع العربي اإلسرائيلي في ماضيه وحاضره ومستقبله، ص ((93

 . 24م، ص1949ُرودس بين العرب وإسرائیل
 (.  3ية اإلسرائيلية راجع ملحق رقم )عن املادة الخامسة من اتفاقية الهدنة السور ((94
تموز)يوليو(  -اإلسرائيلية، شباط)فبراير( –اتفاقيات الهدنة العربية( قسم التوثيق، مؤسسة الدراسات الفلسطينية. (95

 (.1353Sالرقم الرسمي للوثيقة 69-86(ص، 1: نصوص األمم املتحدة وملحقاتها. ط1949

https://fanack.com/wp-content/uploads/2014/archive/user_upload/Documenten/Links/UN/Negotiations/Israel-Syria_General_Armistice_Agreement__July_20__1949_.pdf
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 لبنود االتفاقية، منها: طرد السكان العرب من أهالي القرى الفلسـطينية،  (96)اعتداءات
ً
 واضحا

ً
لت خرقا

ّ
شـك

سيادة عليها م أعلنت ال1951، وفي عام (97)ومصادرة أراضيهم التي تقع داخل املنطقة املجردة من السـالح

 كانت تابعة لالنتداب البريطاني
ً
، وكان الهدف الحقيقي من ذلك نظرتها االستيطانية (98)باعتبارها أراضا

 .(99)والسيطرة على موارد الجوالن املائية

م، وهدفت من  1951آذار عام-كما قامت بمشروع تجفيف بحيرة الحولة في الفترة ما بين كانون الثاني    

لى فرض سيادتها على املنطقة املجردة، وتقوية موقعها السياس ي، ويعترف متتياهو بليد رئيس تنفيذ املشروع إ

شـعبة املسـتودعات فـي جـيش االحـتالل اإلسرائيلي آنذاك،" أن تجفيف مستنقعات الحولة قد جعل سورية 

األمنية الرامية إلى % من حوادث الحدود مع سورية كانت نتيجة سياستنا 50بال حدود آمنه ... وأن أكثر من 

م تبادلت إسرائيل وسوريا 1966وحتى عام الحد األقص ى من االستيطان باملناطق املجردة من السالح..."، 

( شكوى رسمية لألمم املتحدة وكان غالبيتها ينصب حول خروقات في املناطق 66,000ما مجموعه)

 عندما اشتعلت
ّ

 .(100)م1967حرب حزيران عام  املجردة من السالح، ولم تنته أحداث العنف إال

                                                           
من الحوادث على الحدود السورية نجم عن استفزاز إسرائيلي، وهذه التصريحات  %"80( أقر موشيه ديان أن " أكثر من (96

م، راجع ملحق 27/4/1997م وبقيت طي الكتمان حتى نشرتها صحيفة يـديعوت أحرونـوت اإلسرائيلية بتاريخ 1967أدلى بها عام 

 (. 2رقم )
( منهم في قرية شعب 600ا، وأعادت توطين)( من فالحي املناطق املجردة إلى سوري370( طردت إسرائيل ما يقارب)(97

 ( كم جنوب شرق عكا.26الفلسطينية الواقعة في الجليل على بعد )

Donald Neff ,Israel-Syria: Conflict at the Jordan River, 1949-1967,The Journal of Palestine Studies ,No.92, Vol. 

23,1993/94,p.28.(P.P.26-40).  

رتهم بالقوة، وتعيد فإنها ملزمة أن تعيد الفلسطينيين الذين هج رفضه االنجليز بشدة، وإذا أصرت على ذلكهذا االدعاء ( (98

 في 
ً
أبو  .181ضرورة االعتراف بالقرار األمميلهم أمالكهم، وأن تلتزم اتجاههم بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، ويدخلها أيضا

 , p.28. Conflict Syria:-IsraelDonald,                 ؛103ج، ص2، 1966-1917سته، أطلس فلسطين 
ط ؛ هوف، خ54حبيب قهوجي،)إشراف(،استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه املنطقة العربية والحزام املحيط بها، ص( (99

 .91-90الرابع من حزيران، ص 
؛ هوف، خط الرابع من حزيران، 54؛ قهوجي، استراتيجية الصهيونية، ص 68مصلح، الجوالن: الطريق إلى االحتالل، ص ((100

 .86ص

https://fanack.com/ar/israel/history-past-to-present/the-june-war-of-1967/
https://fanack.com/ar/israel/history-past-to-present/the-june-war-of-1967/
https://fanack.com/ar/israel/history-past-to-present/the-june-war-of-1967/
https://www.palestine-studies.org/resources/author/69687
https://www.palestine-studies.org/resources/author/69687
https://www.palestine-studies.org/resources/author/69687
https://www.palestine-studies.org/resources/author/69687
https://www.palestine-studies.org/resources/author/69687
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 .103املناطق املنزوعة السالح :أبو سته، أطلس فلسطين ص 

 .أقسام املناطق املنزوعة السالح3

سطى وجنوبية، يفصل بعضها عن مسافات تتطابق ( قطاعات شمالية وو 3كانت املناطق املجردة تتوزع بين)   

 وهي ثالث مناطق:، فيها الحدود الدولية مع خطوط الهدنة

( كلم مربع، 4,2: الشمالية في أقص ى الشمال الشرقي من فلسطين، شمال تل العزيزات، ومساحتها )األولى -

 وفيها قرية خان الدوير.
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ر إلى شريط في محاذاة نهر األردن حتى مصبه في : الوسطى مثلث واسع جنوب بحيرة الحولة يصغالثانية -

( قرى فلسطينية هي كراد الغنامة وكراد البقارة ومنصورة 4( كم مربع، وفيها)26,9طبرية ومساحتها حوالي)

 ويردا، ومستعمرة مشمار هايردن. (101)الخيط

 فيالثالثة -
ً
محاذاة نهر اليرموك ثم  : الجنوبية في جنوب شرقي طبرية في خط يمتد حتى شرق الحّمة ويعود غربا

( قرى فلسطينية هي: الحّمة 5( كم مربع، توجد)33,3يتصل ثانية ببحيرة طبرية شرق سمخ، ومساحتها)

والسمرا وخربة التوافيق، ومستعمرة عين جيف، ومجموع املناطق الثالث (102)والنقيب القديمة والجديدة

 ( مستوطن يهودي.600( فلسطيني و) 2800كم مربع، وكان يسكنها عشية النكبة)(103)(66,881حوالي)

      
ً
واملنطقة الثالثة تعرف بمثلث كعوش نسبة إلى القبيلة العربية التي تسكن تلك املنطقة، وتعرف أيضا

بالحّمة الفلسطينية، وهي من املنتجعات السياحية الهامة التي كانت معروفة في فلسطين، قدم إليها السكان 

والعالج الطبيعي بمياه ينابيعها الساخنة التي  ق املجاورة، لغرض االستجماممن كافة أنحاء فلسطين واملناط

( درجة 46تحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت ومعدل ملوحة منخفضة ومعدل درجة حرارة يصل إلى )

 .(104)مئوية

ق محتلة في حال واملناطق املنزوعة السالح بموجب اتفاقية جنيف الّرابعة، تتحول هذه املناطق إلى مناط    

الصهيوني على املناطق املنزوعة  -، وقد احتلت قضية النزاع العربي(105)قيام أحد أطراف النزاع باحتاللها

 في الصراع العربي
ً
 هاما

ً
م، وهذا يدل 1967الصهيوني وهي من األسباب الرئيسة في اندالع حرب  -السالح مركزا

رر الكيان الصهيوني أكثر من مرة عزمه على احتاللها، على أهمية هذه املناطق، فرغم مساحتها الصغيرة ك

 من األرض العربية، ويمكن بيان أهمية هذه املناطق كالتالي:
ً
 وكذلك استمرت سورية في اعتبارها جزءا

 في مجال الزراعة -

ي تعتبر املناطق املنزوعة السالح من أخصب األراض ي في فلسطين وأغناها باملياه، ال سيما شريط األراض      

 السهلية الواقعة شرقي بحيرة طبرية، ومثلث اليرموك الواقع بين بحيرة طبرية ونهر اليرموك.

 املوارد املائية ومشاريعها -

                                                           
قريتان عربيتان متجاورتان تقعان شمالي شرق صفد، أما منصورة الخيط فتقع على ( كراد الغنامة وكراد البقارة: (101

 .171، 169-168، ص 6الدباغ، بالدنا فلسطين، جق صفد.(كم شر 13بعد)
 .381، ص6الدباغ، بالدنا فلسطين،ج .( كيلومتر شرق مدينة طبرية10النقيب القديمة والجديدة قرى متجاورة تبعد )( (102
 لتقرير نيويورك تايمز في ( (103

ً
، 2( كم54.4) تبلغ نحو 1974/7/21تتباين املعلومات الخاصة بمساحة هذه املناطق، فهي وفقا

، وفق دراسات أجريت في األركان العامة 2( كم65.435ووفق حسابات األمم املتحدة تبلغ مساحة املناطق املجردة نحو )

، ويؤكد موشيه براور استاذ 2( كم60، بينما تقدر مصادر إسرائيلية أخرى هذه املساحة بنحو ) 2( كم62.8اإلسرائيلية تبلغ )

 .42صعبد الكريم، حدود فلسطين مع سورية ولبنان،  (كم.66,5أن مساحتها بلغت ) الجغرافيا بجامعة تل أبيب

 .40-30؛ إبراهيم، حدود فلسطين، ص 103-102أبو ستة، أطلس فلسطين، ص  ( (104

معاهدات" امللحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في : " 12-08- 1949م،1977اتفاقيات جنيف، ( إ(105

 .7، 6، 3، بند: 60م" واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة؛ مادة 1949آب/ أغسطس 12
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 1,800من احتياجاته البالغة)  3( مليون م1,370تحصل إسرائيل على كمية مياه سنوية تقدر بنحو)    

 في نهر األردن، وال يتم تحويل 3( مليون م430(، عبر مصادر عدة، وهو بحاجة إلى )3مليونم
ّ

، وهذا ال يتوافر إال

 من داخل املنطقة املنزوعة السالح حيث يجري التحويل بقناة مكشوفة تنساب فيها املياه 
ّ

مياه هذا النهر إال

( كم جنوب 1بسهولة نتيجة لفارق االرتفاع بين منطقة جسر بنات يعقوب الواقع على نهر األردن على بعد )

من املياه، ويَوِلْد  3( مليون م425ولة، وخزان البطوف في منطقة الجليل، وتستطيع هذه القناة نقل)بحيرة الح

( ألف كيلو واط يستخدم بعضها في دفع املاء من بحيرة 40-25قسم من املياه طاقة كهربائية مقدارها) 

 .طبرية

 األهمية االستراتيجية -

ية وإسرائيل بأهمية استراتيجية، فهي حلقة وصل بين سورية تمتاز املنطقة املنزوعة السالح بين سور      

 .ولبنان وشمال فلسطين، وملتقى الطرق بين املناطق املذكورة

 يقض ي بمنع عمليات التحويل ضمن املنطقة املنزوعة السالح بعد     
ً
وقد اتخذ مجلس األمن الدولي قرارا

 
ً
على مشروع ضخ مياه طبرية، فصار الضخ من  سلسلة من االشتباكات مع سورية، فأجرت إسرائيل تعديال

املنطقة الشمالية الغربية للبحيرة، وأصبحت عملية نقل املياه من طبرية بعد هذا التعديل بحاجة إلى 

محطات ضخ تستخدم طاقة النفط لرفع املياه حتى تصل إلى خزان البطوف الذي يرتفع عن سطح بحيرة 

 .(106)صلية ثالث مراتم(، وهذا يضاعف التكاليف األ 512طبرية )

وكان االنتداب البريطاني قد منح امتياز استغالل منطقة الحّمة الفلسطينية "مثلث كعوش" إلى رجل    

م، فقام بشق الطرق وتعبيدها وتطوير املنطقة، وتوسيع 1936األعمال اللبناني سليمان ناصيف عام 

جل األعمال اللبناني، ولكنه رفض أحواض السباحة، وقد حاولت جماعة يهودية شراء االمتياز من ر 

  .(107)عرضهم

ومن الضروري اإلشارة إلى أن سوريا لم تكن توافق على وجود مناطق منزوعة السالح أو على توقيع اتفاقية      

 بعد أن حصلت على ضمانات بأن هذه املناطق غير خاضعة لسيادة إسرائيل، لذلك فقد وجه 
ّ

الهدنة إال

 26/6م الرسالة التي أصبحت تعرف باسم )التفسير الرسمي( في 1948دة في حرب )بانش( وسيط األمم املتح

م إلى كل األطراف، جاء فيها: "أن مسألة الحدود الدائمة، والسيادة على املنطقة، والجمارك 1949/

والعالقات التجارية وما شابه ذلك يجب أن يتفق عليها في اتفاقية السالم النهائية، وليس في اتفاقية 

 .(108)هدنةال

 الوضع السياس ي والقانوني للجوالن الفلسطيني .4

                                                           
 .305، ص4املناطق املنزوعة السالح، املوسوعة الفلسطينية، ج( (106

هل ستشملها املفاوضات النهائية  - 1967كعوش، مثلث كعوش "منطقة الحمة السورية" أراض ي فلسطينية احتلت عام ( (107

http://www.fatehwatan.ps/page-، حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(مفوضية العالقات الوطنية .. ؟؟.

.26443.html 
 102، ص1،ج( أبو ستة، أطلس فلسطين(108

.negotiations-israeli-speeches/articles/1999/syrian-http://www.plands.org/ar/articles 

http://www.fatehwatan.ps/page-26443.html
http://www.fatehwatan.ps/page-26443.html
http://www.plands.org/ar/articles-speeches/articles/1999/syrian-israeli-negotiations
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الجوالن الفلسطيني من امللفات التي ستطفو على السطح، بعد اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب       

التي تعتبر قضية سورية وفلسطينية في مقابل إسرائيل، والذي يحكم الوضع  ،بسيادة إسرائيل على الجوالن

 دات أساسية:فيها ثالث محد

فق عليه بين سلطَتي االنتداب الفرنسية في سورية 1923: خط الحدود الدولية لعام األول 
ُ
م، الذي ات

والبريطانية في فلسطين، وهذا الخط فرضته األطماع اإلسرائيلية بضم نهر األردن ومصب نهر اليرموك وبحيرة 

 طبريا والحولة إلى فلسطين. 

 فلسطينية، وهي 1923م،وتضم بينها وبين حدود 1949وقعة عام : خط اتفاقية الهدنة املالثاني
ً
م أرضا

 املناطق الفلسطينية املنزوعة السالح، وال يجوز أن تتواجد فيها قوات مسلحة عدا قوات الشرطة املدنية.

م، فليس له معنى قانوني وغير مثبت على 1967حزيران  4: الذي يدور حوله الجدل فهو خط الثالث

 م.1967( الصادر عام242مدرج في أي اتفاقية، ويلغي وجوده القرار)الخرائط أو 

إسرائيل بدورها قامت بإدخال قوات عسكرية إليها، واستفزت السوريين، وقامت بطرد السكان العرب     

م حتى تمكنت من السيطرة على مثلث البقارة 1956الذين يعيشون في تلك املناطق، وما أن بدأ عدوان 

لقطاع األوسط، ومعظم القطاع الجنوبي باستثناء "الحمة"، وبقي في يد القوات السورية حوالي والغنامة في ا

 من مساحة املناطق املنزوعة السالح. (109)(40)%

 االعتماد على اتفاقية الهدنة مع سوريا، وتحويلها إلى اتفاقية سالم كما حدث    
ّ

 إال
ً
ولم يبق في الواقع قانونيا

رح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء املفاوضات بين سوريا وإسرائيل مع مصر واألردن، وقد ص

ة  (110)في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد عند االقتراب من التفاهم على "وديعة رابين" "ال تنسوا أن الحمَّ

 بأن يتوزع الجزء الفلسطيني من الجوالن بين إسرائ
ً
يل أرض فلسطينية"، وقد قدمت أمريكا مقترحا

وفلسطين، وحتى أثناء املفاوضات بين األسد ورابين كان النقاش يدور على هذا الجزء الفلسطيني والسوري 

 .(111)الفلسطيني لتوحيد املوقف بين الطرفين -وليس على الهضبة، وهذا يتطلب التنسيق السوري 

عرفات عن حدود  رالفلسطيني الراحل ياس وحول املوضوع سأل احد الصحفيين الفرنسيين الرئيس      

م، وماذا تشمل تلك الحدود من وجهة النظر الفلسطينية، فرد الرئيس على 1967الرابع من حزيران لعام

م، بما في ذلك أراض ي الضفة 1967الصحفي بأن هذه الحدود تشمل: كافة األراض ي التي احتلت في حرب عام 

والن الفلسطيني الذي سيطر عليه السوريون الغربية والقدس الشرقية كاملة وقطاع غزة، باإلضافة إلى الج

م؛ وهو أرض فلسطينية ثابتة وفق خرائط االنتداب البريطاني، ووفق خرائط الهدنة 1948بعد حرب عام 

                                                           
( يذكر البرفسور براور الخبير اإلسرائيلي بالجغرافيا السياسية لشمال فلسطين، إن ما بقي في يد السوريين عشية اندالع (109

 .93-92. هوف، خط الرابع من حزيران، ص 2كم 66,5من أصل  2كم18يتجاوز م ال 1967حرب 

م إلى وزير الرئيس األمريكي  1994وديعة رابين: هي تعهد قدمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين في حزيران ( (110

مقابل عالقات  1967ي حرب حزيران، كلنتون، تتضمن موافقته على االنسحاب من األراض ي السورية التي احتلتها إسرائيل ف

 .318الشرع، الرواية املفقودة، ص.ثنائية ودبلوماسية كاملة وضمانات أمنية إلسرائيل

 ؛ https://alqabas.com/article/656552   حمزة عليان، لقاء مع الدكتور سلمان أبو ستة، صحيفة القبس الكويتية:  ((111

 أليف صباغ، الجوالن الفلسطيني" الصراع على السيادة في املناطق الفلسطينية املجردة، 

www.arij.org › files › arijadmin › Aljulan_Report_s. 

https://alqabas.com/article/656552
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م، ولهذا يجب على املفاوض الفلسطيني املطالبة باستعادتها، وتنسيق 1967وحدود الرابع من حزيران لعام 

 مفاوضات الوضع الدائم.املوقف مع الشقيقة سوريا في إطار 

 الخاتمة 

دولة االحتالل ترى في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن جزء من أراضيها باستثناء أجزاء        

تحت حكم ذاتي تم االتفاق عليه في عملية السالم، هكذا تبدو صورة هذه الدولة التي تبحث عن األرض 

ة بكل وضوح أنهم شعب هللا املختار، والذي ال تنطبق عليه القواعد واملياه كأساس لعملية االستيطان معلن

 اإلنسانية العامة، ويحق له احتالل األرض، ورسم خريطة دولته كما يشاء. 

وفي سياق الحديث عن الحدود الشمالية لفلسطين واملناطق املجردة من السالح، تصارع إسرائيل من      

بخط الحدود الدولية عام تمحور الحديث حولها ضمن ما يعرف أجل تثبيت الحدود الدولية، والتي ي

، هذا -في مجال امتالك األرض فقط -م، وتسعى إسرائيل على اعتبار أنها وريثة االنتداب البريطاني 1923

يرفضه االنجليز بشدة، ويلزمها القانون الدولي إن أصرت هي على ذلك، أن تعيد الفلسطينيين الذين االدعاء 

لقوة أمالكهم، وتقدم لهم  التزامات الدولة تجاه مواطنيها،  كما أن االدعاء بأنه أراض كانت ضمن هجرتهم با

 في 
ً
(، وتطبيقه على 181ضرورة االعتراف بالقرار األممي)الدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم يدخلها أيضا

االحتالل العسكري، فهو موقف غير  األرض بالكامل، أما أن تنتقي إسرائيل ما تريد من قرار التقسيم، ومّرة

 مقبول من ناحية القانون الدولي.

 في هذه املناطق منزوعة السالح داخل الحدود الدولية لفلسطين، ألن اتفاقية      
ً
فليس إلسرائيل الحق أبدا

ة ملزمة الهدنة نزعت السيادة عنها إلسرائيل، هذه االتفاقية التي تم اعتمادها من قبل األمم املتحدة، وسوري

باملطالبة باملناطق املنزوعة السالح، فذلك حق عربي وتجري عملية التفاهم عليه مع الجانب الفلسطيني، 

 أن االحتالل واالعترافات املنفردة 
ً
ضمن اتفاق يقوي موقف الطرفين في مفاوضات الوضع الدائم، خصوصا

 في األرض من قبل أيه دو  -وليس فقط املناطق املنزوعة السالح -بضم الجوالن
ً
لة من الدول، ال تمنح حقا

مثلما أن الحقوق ال تسقط بالتقادم، فقد أعلنت األمم املتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش 

 ثابت ومعروف، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي نصت  ،موقف األمم املتحدة
ً
وموقفه شخصيا

 على توقيع الرئيس األمريكي حتلها إسرائيل، هو أرض عربية ت صراحة على أن الجوالن
ً
  دونالد ترامبردا

هضبة الجوالن املحتلة جزء من دولة  تعترف بموجبه الواليات املتحدة أن م2019آذار  25في مرسوم 

 إسرائيل.

 

 (1ملحق )

سِخها هيئة املساحة زمن االنتداب البريطاني على مصر،  وهي من )
َ
رقة من ( ورقات، كل و 3خريطة أعادت ن

 بين الحدود خط بشأن الفرنسية والحكومة البريطانية الحكومة بين باالتفاقية وتظهر كملحقصفحتين، 

ظهر الخريطة الحدود على طول شواطئ ١٩٢٣ الحّمة حتى املتوسط البحر من بداية وفلسطين سوريا م ؛ تُ

غ  بحيرة طبرية : هذا العمل عبارة عن جدول بسيط حول خطوط نموذج مسح مثلثي
ُ
على مسافات تقريبية تبل

( قدم وُيبين النقاط املثلثية، ونقاط التقاطع، ومواقع الحدود، والطرق، والقنوات، واألودية، ومجاري  ١٠٠)

 .م1934املياه، وتمت املصادقة عليها من عصبة األمم كحدود دولية عام 
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 تدعاءاالس رقم

 خريطة ؛,f (IOR/L/PS/12/2848 2/342 ؛خريطة,f (IOR/L/PS/12/2848 /341 1 )خريطة

3/:343 f (IOR/L/PS/12/2848, 

م وهو باللغة اإلنجليزية، والنسخة األصلية ١٩٢٢عام يعود تاريخ السجل املحفوظة فيه هذه الخرائط 

 .الهندمحفوظة في املكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب 

 الرقمية قطر  للمزيد راجع : مكتبة  

https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100054849850.0x000009  

 ٢٠٢٠ January ٥ في إليها الوصول  تم

 

 

 

 

 (2ملحق )

https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100054849850.0x000009
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 م1967سوريا حول املناطق املنزوعة السالح قبل حرب عام  مقابلة موشيه ديان بخصوص النزاع مع

م، لكنها لم 1967م مع موشيه ديان وزير الدفاع خالل حرب حزيران  1976في مقابلة صحفية أجريت عام      

 تقريبا، حيث قال : " أنا أعرف كيف بدأ على األقل 1997تنشر إال في عام 
ً
م ، أي بعد مرور عشرين عاما

ة من كل ما كان يجري هناك " املقصود في املناطق معزولة السالح بني سورية وإسرائيل قبيل ثمانون باملئ

 ليحرث بمكان معين، والذي ليس من املمكَن استصالحه،  : الحرب"، كانت على النحو التالي
ً
كنا نرسل جرارا

 أن السوريين سيطلقون النار عليه
ً
، وإذا لم يطلقوا النار، داخل املنطقة معزولة السالح، وكنا نعرف مسبقا

كنا نطلب من سائق الجرار أن يتقدم أكثر حتى نستفز الجيش السوري أكثر، مما يجعلهم يطلقون النار، 

وعندها كنا نستعمل سالح  الجو )....( أنا قمت بهذا، ولسكوف  وتسور قاما أيضا بهذا الفعل )حاييم 

 اسحق رابين فعل ذلك عندما كان هناك في بداية ليسكوف وتسفي تسور كانا رؤساء أركان سابقين(  وأيض
ً
ا

الستينات، ولكنني أعتقد أن أكثر شخص كان يلتذذ على هذه اللعبة كان دادو  )دافيد اليعازر قائد املنطقة 

 م( " .1967الشمالية أبان حرب حزيران 

 عن: 1997حزيران  27املصدر: رامي طال، محاسبة للنفس، يديعوت احرونوت،  
ً
ثائر أبو صالح، م، نقال

م، مجلة قضايا إسرائيلية، 2016-1967الحركة الوطنية السورية في الجوالن في مواجهة سياسة االحتالل 

 (. 83 -62) ص65م، ص 2017، 66عدد 

 اتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيل ( 3ملحق )

 " البنود ذات العالقة باملنطقة املجردة من السالح"

 املادة الثانية

 :  
ً
م على وجه التخصيص، يؤكد هذا 1948نوفمبر )تشرين الثاني(  16لقرار مجلس األمن الصادر في  تنفيذا

 : االتفاق املبادئ والغايات التالية

 ُيعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جّراء املهادنة التي أمر بها مجلس األمن. - 1

 بأنه ال يمكن بشكل من األش -2 
ً
كال ألي من بنود هذا االتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين ُيعترف أيضا

أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذ أن أحكام هذا االتفاق مبنية على 

 .السياسيةاالعتبارات العسكرية وحدها، ال 

 املادة الخامسة

ة بين القوات املسلحة اإلسرائيلية والسورية وللمنطقة يؤكد هذا االتفاق أن الترتيبات التالية لخط الهدن -1

املجردة من السالح ال يمكن أن تفسر بأن لها أية عالقة على اإلطالق بترتيبات الحدود النهائية التي تخص 

 فريقّي هذا االتفاق.

 مع روح قرار مجلس األمن الصادر في  -2
ً
واملنطقة  ، حدد خط الهدنة1948نوفمبر )تشرين الثاني(  16تمشيا

املجردة من السالح بغية الفصل بين القوات املسلحة التابعة للفريقين بصورة تؤدي إلى التقليل من احتمال 

االحتكاك والتصادم، وتؤمن في الوقت ذاته بصورة تدريجية عودة الحياة املدنية الطبيعية في املنطقة املجردة 

 .من السالح، دون أن يؤثر ذلك في التسوية النهائية
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 يقع في منتصف » 1امللحق »يحدد خط الهدنة على الخريطة امللحقة بهذا االتفاق تحت عنوان -3
ً
الهدنة خطا

املسافة بين خطي املهادنة الحالية كما تثبتهما هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة بين القوات 

ود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن اإلسرائيلية والسورية. وحيث يطابق خطا املهادنة الحاليان خط الحد

 خط الهدنة يتبع خط الحدود.

 ال يجوز للقوات املسلحة التابعة للفريقين أن تتقدم في أية نقطة إلى ما وراء خط الهدنة -4

 لخط الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن املنطقة الواقعة بين  -أ -5
ً
حيث ال يكون خط الهدنة مطابقا

ط الحدود تعتبر منطقة مجردة من السالح ريثما تتم تسوية الحدود ً نهائيا بين الفريقين، خط الهدنة وخ

 على القوات املسلحة للفريقين وال يجوز القيام فيها بأي نشاط من جانب 
ً
وتكون هذه املنطقة محرمة تماما

للذين يشكالن القوات العسكرية أو شبه العسكرية. ويطبق هذا النص على قطاعي عين غب والدردارة ا

 من املنطقة املجردة من السالح
ً
 .جزءا

إّن أي تقدم من جانب القوات املسلحة العسكرية أو شبه العسكرية ألي من الفريقين إلى داخل أي جزء  -ب

 لهذا االتفاق عندما يثبته ممثلو األمم املتحدة املشار 
ً
 صريحا

ً
من املنطقة املجردة من السالح يشكل خرقا

 د التالي.إليهم في البن

يكون رئيس لجنة الهدنة املشتركة املنصوص عليها في املادة السابعة من هذا االتفاق ومراقبو األمم  -ج

.
ً
 تاما

ً
 املتحدة امللحقون باللجنة املذكورة مسؤولين عن التأكد من تنفيذ أحكام هذه املادة تنفيذا

 لتوقيت االنسحاب يجري سحب القوات املسلحة املوجودة اآلن في املنطقة املجرد -د
ً
ة من السالح  وفقا

 ). 2امللحق بهذا االتفاق )امللحق

ـــــكْون لرئيس لجنة الهدنة املشتركة سلطة السماح بعودة املدنيين إلى القرى واملزارع في املنطقة املجردة  -ه
َ
ت

األمن الداخلي،  من السالح واستخدام أعداد محدودة من رجال الشرطة املدنيين املحليين في املنطقة لصيانة

 على أن يسترشدوا لهذا الغرض بتوقيت االنسحاب املشار إليه في البند )د( من هذه املادة.

من هذا  3تقام على كل من جانبي املنطقة املجردة من السالح مناطق حسب التحديد الوارد في امللحق   6-

 لتحديد القوات الدفا
ً
عية الوارد في امللحق الرابع من هذا االتفاق يحتفظ فيها بقوات دفاعية فقط، طبقا

 . االتفاق

اإلسرائيلية: نصوص األمم املتحدة وملحقاتها" )بيروت: مؤسسة  –املصدر: "اتفاقيات الهدنة العربية 

مالك، من رودس إلى جنيف، ؛ S/1353،الفلسطينية الرقم الرسمي للوثيقة 1968ص(،  69- 86 الدراسات

 . 167-164ص 
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 ملراجعقائمة املصادر وا

 : الوثائق: 
ً
 أوال

معاهدات" امللحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات : "  1949-08-12م،1977اتفاقيات جنيف، إ -

 م".1949آب/ أغسطس 12جنيف املعقودة في 

 .بريطانيا -أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهند -

 خريطة ؛f 48,(IOR/L/PS/12/28 2/342 ؛خريطة,f (IOR/L/PS/12/2848 /341 1 )خريطة

3/:343 f (IOR/L/PS/12/2848,،  م وهو ١٩٢٢عام يعود تاريخ السجل املحفوظة فيه هذه الخرائط

 .باللغة اإلنجليزية، والنسخة األصلية محفوظة في املكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهند

 الرقمية: قطر  للمزيد راجع : مكتبة  

https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100054849850.0x000009  

 ٢٠٢٠ January ٥ في إليها الوصول  تم

اإلسرائيلية،  –(. اتفاقيات الهدنة العربية1968) قسم التوثيق، مؤسسة الدراسات الفلسطينية -

مؤسسة بيروت ، لبنان.  : نصوص األمم املتحدة وملحقاتها.1949يو( تمزر )يول -شباط)فبراير(

 (.1353Sالدراسات الفلسطينية. )الرقم الرسمي للوثيقة 

 : املراجع العربية: 
ً
 ثانيا

ــــــراز، سعيد ) (. غزة،  دار اليــازوري العلميــة 1(. طرد الفلسطينيين في الفكر واملمارسة الصهيونية)ط2018تمـ

 التوزيــع.للنشــر و 

(. املطامع الصهيونية في الجوالن، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية 1982الدجاني، هاشم) 

 . 16 -4(، 124مجلة شؤون فلسطينية،)

(. 2وأسماء شهدائها)ط 1984(. كي ال ننس ى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1998الخالدي، وليد )

 فلسطينية.بيروت، مؤسسة الدراسات ال

 (. فلسطين، دار الهـدى، كفر قرع.6ج )ج11(. بالدنا فلسطين، 1991الدباغ، مصـطفي مـراد )

(. ترجمة: 1)ط 1961 – 1949الصراع السري على سورية  –الحرب الخفية في الشرق األوسط  (.1997راثميل، أندرو)

 عبد الكريم محفوض. سوريا،  دار سلمية للكتاب، سلمية.

 (. دمشق، مكتب الثقافة واإلعداد الحزبي.1)ط 2007-1967(. مسيرة تحرير الجوالن 2007رزق، إلياس )

 (. لندن. هيئة أرض فلسطين.1( )ج1)ط1966-1917(.أطلس فلسطين2011أبو سته، سلمان حسين)

 (. بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.1(. الرواية املفقودة )ط2015الشرع، فاروق)

https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100054849850.0x000009
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م/ دراسة تاريخية 2000 –1967(. االستيطان الصهيوني في هضبة الجوالن السورية) 2010سماء )شهوان، أ

 ير منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية.(غتحليلية(، )رسالة ماجستير 

 صباغ، أليف. الجوالن الفلسطيني" الصراع على السيادة في املناطق الفلسطينية املجردة، 

www.arij.org › files › arijadmin › Aljulan_Report_s. 

 (. القدس، مطبعة املعارف.4(. املفصل في تاريخ القدس )ط1996العارف، عارف )

 .(، املنارة1(. حدود فلسطين مع سورية ولبنان)ط1999عبد الكريم، إبراهيم) 

ان القادمتان، صحيفة القبس الكويتية: عليان، حمزة . أبو ستة: الجوالن الفلسطيني و" شبعا" القضيت

https://alqabas.com/article/656552  ،3  2019أبريل . 

(. استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه املنطقة العربية والحزام املحيط 1982قهوجي، حبيب )إشراف()  

 م. 1،1982بها، ط

هل  - 1967(. مثلث كعوش )منطقة الحمة السورية(  أراض ي فلسطينية احتلت عام 2011فضل )كعوش، 

" ،  حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( مفوضية العالقات الوطنية ستشملها املفاوضات النهائية ... ؟؟

 html-://www.fatehwatan.ps/pagehttp.26443، -5-11حركة فتح"، 

(. من رودس إلى جنيف: الصراع العربي اإلسرائيلي في ماضيه وحاضره ومستقبله. تقديم: 1974مالك، عادل )

 ض. بيروت،  دار النهار للنشر، بيروت.رؤيا: شارل حلو، تحليل: محمود ريا شارل مالك،

(. 1: هضبة االشكاالت وفجوات الحلول املحتملة )ط(. قضية الجوالن1996مأمون كيوان، عبده االسدي)

 دمشق، دار النمير للنشر والطباعة والتوزيع. 

 . بيروت.  دار النهار للنشر. م1949(. اتفاقية ُرودس بين  العرب وإسرائیل1974متولى، محمود)

رجمة عزت (. ت1(. إسرائيل وسياسة النفي" الصهيونية والالجئون الفلسطينيون")ط2003مصالحة، نور)

 الغزاوي. رام هللا، مدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.

(، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية مجلة 1(.الجوالن: الطريق إلى االحتالل)ط2000مصلح، محمد )

 . 176 -175(، 43(، عدد)11الدراسات الفلسطينية، مجلد)

 .305نزوعة السالح، ص(، املناطق امل4(.)ج2015املوسوعة الفلسطينية) 

بيكو: قراءة في  –(، الوطن العربي بعد مائةعام على اتفاقية سايكس2016النعماني، بسام عبد القادر)

 (. تونس، املرس ي  1الخرائط )ط

. مركز األبحاث في منظمة 1920-1918(. تعيين الحدود الشمالية لفلسطين في األعوام 1975نيلسن، يان)

 .93 -85(، 52) 1ة شؤون فلسطينية،التحرير الفلسطينية مجل

، 11مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد )( م.1967(. خط الرابع من حزيران/ يونيو2000هوف، فريدريك)

 . 97-86(، 41عدد)

: املراجع األجنبية:
ً
 ثالثا

Donald Neff.(1993).Israel-Syria: Conflict at the Jordan River, 1949-1967,The Journal of 

Palestine Studies ,No.92, VOL. 23,1993/94,p.28 

 

https://alqabas.com/article/656552
http://www.fatehwatan.ps/page-26443.html
https://www.palestine-studies.org/jps/23/92/israel-syria-conflict-jordan-river-1949-1967
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 العوملة األمنية وسيادة الدولة القومية

Security globalization and the sovereignty of the nation-state 

 2محمد مصطفى كرار د. ،  1*ن سليمان رداد  حسيد.

Dr. Hussein Sulaiman Raddad1*, Dr. Mohammad Mostafa Carrar  2 
رام ، دراسات استرتيجية وامنية 2امعهد فلسطين البحاث االمن القومي ،رام هللا، فلسطين، 1

 ،فلسطين، هللا

 

  2022/01/30تاريخ النشر:  2021/09/27تاريخ القبول:  06/24/2021ستالم:إل تاريخ ا

 

 امللخص

اشكالية سيادة مفهوم العوملة االمنية وتأثير ذلك على مفاهيم وسيادة ومكانة تتمحور هذه الدراسة حول 

فقد بات العالم الذي نعيشه وكأنه غرفة صغيرة بفضل ثورة االتصاالت إسهام وأمن الدولة القومية، 

ثورة احدثت تغييرا شامال في حياة االنسان، ليس فقط اقتصاديا التقنيات الفضائية وشبكات االنترنت في 

وان كان بعده االهم  اقتصادي، بل تعدى ذلك التغيير ليطال القيم واالخالق واالفكار عبر انتقال نمط ثقافي 

نبعت  فكرة العوملة بداية من حاجة اقتصادية نتيجة لتطور السوق من اطاره املحلي عبر الحدود ، فقد 

لمعسكر الرأسمالي ممتطية  الليبرالية ؛ لكن سرعان ما تمددت هذه الفكرة لليمي الى الدولي  خدمة واالق

مستغلة التطورات الجديدة وخاصة ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت واكتملت هيمنتها من خالل 

ى نتائج عديدة اهمها استهداف الدولة القطرية في أهم مبادئها وهو مبدأ السيادة، حيث خلصت الدراسة ال

العوملة االمنية هي التطوير واملنتج االحدث لظاهرة العوملة بمعناها الشمولي كتعبير عن االحادية القطبية أن 

االمريكية السائدة في العالقات الدولية تستهدف االسس املتينة والعميقة للدولة القومية، مستغلة تدفق 

االمنية وخاصة امن االنسان وأن قطع الجسور مع العالم تحسبا  افرازات التطور في املضامين واملستويات

من الغزو الناعم للدول ال يشكل حال، لكن يمكن ان يتم احكام مجموعة من الضوابط لعقلنة تعاطي هذا 

 املنتج الجديد.

 .: العوملة، الدولة القطرية، االمن، السيادة، التدخل االنسانيالكلمات املفتاحية
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 املقدمة

للتطورات الجديدة في مفاهيم ومضامين االستراتيجيات وتداخل املستويات االمنية وخاصة بعد ظهور كان  

مفهوم امن االنسان وتشابكه مع املستويات الوطنية واالقليمية والدولية، اضافة الى عاملية الجريمة سواء 

واقعيا افتراضيا فحسب بل   كانت تلك املرتبطة بتطورات التكنولوجيا واملعرفة  والتي جعلت العالم ليس

اصبحت هذه املنصات احد الوسائط التي ساعدت بانتشار جرائم الحرب االلكترونية وتناقل املعلومات 

حيث اصبح من السهل على حركات االرهاب استخدام  هذه الوسائط بتنفيذ املهمات سواء التجنيد 

ر بالنسبة للجريمة العابرة  للحدود وكذلك  والتواصل والتدريب على استخدام وسائل قتالية..، كذلك االم

املشاكل الناتجة عن الحروب كالهجرات وتجارة البشر، كل هذا  وضع الدولة القطرية امام تحديات صعبة، 

 .وأسئلة محرجة

 

 مشكلة الدراسة

ها من تعتبر السيادة وعدم التدخل من اهم ركائز ومبادئ نشوء الدول القومية، ومع ظهور العوملة وما صاحب 

مهددات دولية فرض على الدول ضرورة التنازل قليال عن هذه السيادة لغيرها، مما سمح للدول بالتدخل 

ملعالجة ومواجهة هذه املهددات الدولية، وقد ساعد على انتشار هذه املهددات ثورة املعلومات وتكنولوجيا 

، واملتمثلة بضرورة  الحفاظ على االتصاالت، حيث اضحى تنازل الدولة عن أهم مقومات وجودها ومهامها

امنها  الوطني وسيادتها متالزمة مع االستحقاقات االمنية الجديدة تحتم عليها فتح حدودها وكشف مستوياتها 

االمنية سواء كان امن الفرد أو االمن الوطني أمام ضغط االحتياجات االمنية العاملية والتي هي جزء منها من 

لتالي: الى أي مدى يمكن للدول القومية املوازنة بين سيادتها ومواجهة التحديات ا السؤال الرئيس يهنا يبرز 

 التالية:السؤال األسئلة الفرعية األمنية؟ كما يتفرع عن هذه 

 هل انفتاح الدولة القطرية على العوملة االمنية من شأنه أن يضعفها ويفقدها أهم مقوماتها؟  .1
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ية قوية في مساهمتها الفعالة في الجهد املبذول طر لة القهل تفترض العوملة االمنية ان تكون الدو  .2

 ملحاربة هذه الجرائم والتأكيد على ان الدولة هي الفاعل الرئيس ي في منظومة العالقات الدولية؟

 ولالجابة على هذه االسئلة تبرز الفرضية الرئيسية التالية:

ة، االمر الذي يتطلب منها التنازل عن ال يمكن ألي دولة أن تغلق حدودها في وجه رياح العوملة االمني

 بعض من سيادتها لصالح املجتمع الدولي.

 يتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيتان الفرعيتان التاليتان:  

 العوملة االمنية تضرب االساس املتين للدولة القطرية في اهم مبادئها وهو مبدا السيادة الوطنية. .1

ولة القطرية قوية بما يكفي كي تساهم بفاعلية بالحد ومكافحة العوملة االمنية تفترض ان تكون الد .2

 االسباب التي استدعت العوملة االمنية.

 

 املصطلحات

وهي تعني إكساب الش يء طابع العاملية وهناك ثمة  Globalizationالعوملة : ترجمة للمصطلح اإلنجليزي 

داول للمعلومات ، خاصة وأن هذا التداول حاجة للربط بين موضوع العوملة والتدفق اإلعالمي مادام هناك ت

ومهما اختلفت  (2015)توم،  يرتبط بطبيعة الحال بمراكز قوى ومصالح اقتصادية وسياسية وأمنية.

التفسيرات والرؤى حول موضوع العوملة إال أن الجميع يتفق على أن مفاهيم العوملة ال يمكن سريانها بين 

ركة معلوماتية عارمة عاملية، حيث يرى انصار العوملة انها قد حققت أقطاب العالم املختلفة إال عن طريق ح

 في حقل 
ً
 هائال

ً
 عالية في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر، فتطور خالل السنوات األخيرة تطورا

ً
أهدافا

جمع االتصاالت ، واملعلومات ، واإلنترنت ، وحققت الكثير من اإلنجازات؛ أما املنظور األمريكي للعوملة فإنه ي

بين أمور التكنولوجيا واالقتصاد والسياسة والسلوك والقيم واألخالق، أي ال يريد أن يسـيطر على الجوانب 

وفقا لتداخل املستويات االمنية و في املادية فحسب، إنما يتعدى ذلك إلى القيم االجتماعية للشعوب، 
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ات التي احدثتها ثورة املعلومات وتكنولوجيا مضامين العالقات الدولية واالستراتيجيات االمنية وعوملة املعلوم

  االتصاالت فقد ظهر هذا املنتج الجديد للعوملة .

الدولة القومية: اختلفت العديد من الكتابات األكاديمية والفلسفية النظرية في تحديد نشأة الدولة القومية 

دأ في الظهور من بعد معاهدة الحديثة؛ إال أن مصطلح الدولة القومية بشكل عام لم يكن حديثا، بل هو ب

للصلح بين املجتمعات واإلمبراطوريات األوروبية املتناحرة، جاء ذلك املؤتمر لوضع حٍد  1648وستفاليا عام 

لتلك الصراعات املسلحة والتي أودت بحياة الكثير من البشر. تم االتفاق على أن يتم تعيين ما سمي وعرف 

لة القومية، والتي كانت تعني أن تتخذ كل مجموعة من األعراق أو الدو    Nation State بعد ذلك بال

وأصحاب اللغات املتشابهة أرضا ويعينوا لها حدودا وتصبح بذلك دولتهم التي ال ُيغير عليها أحد وال يشاركهم 

؛ فهي أي تجمع األفراد الذين لديهم وعي جماعي باالنتماء إلى هوية وأصل معين (.2016. )عادل، فيها أحد

النزعة القومية، وهي أيديولوجيات ثقافية وسياسية، “حدد. وينتج عن ذلك ما يمكن أن يطلق عليه اسم وم

وهي : مجموع كبير من األفراد يقطن بصفة دائمة إقليما معينا، ويتمتع بالشخصية املعنوية، بنظام حكومي 

هم اإلطار السياس ي ، ويضم هذا املصطلح كافة األشخاص واملؤسسات الذين يتضمن”واستقالل سياس ي

للمجتمع، حيث تعتبر اهم مبادئ الدول حسب تلك املعاهدة الوالء للدولة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية 

 ومبدأ السيادة.

تعتبر السيادة الوطنية من املفاهيم السياسية التي ترتبط بشكل مباشر في القانون الخاص بحقوق  :السيادة

 في جانب املساو 
ً
اة في الحقوق بين املواطن وغيره من املواطنين من أبناء األمة الواحدة، اإلنسان، تحديدا

 من حيث االنتماء إلى كيان سياس ي ُمعين يتّم فرضه عليه بشكل إلزامي 
ً
بحيث يكون هذا املواطن خاضعا

 (.2018)صالح،   .وإجباري 

 مبررات العوملة االمنية -املحور االول 

خاصة الواليات املتحدة تنظر الى العالم من خالل مصالحها وهي قادرة تتزايد القناعات بان الدول الكبرى و 

بنفس القدر الذي تصل اليها من خالل القوة الصلبة أن تخدع االخرين بانهم  شركاء فيها، حيث يأتي مفهوم 
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لكن  العوملة االمنية ضمن هذا السياق، وربما يكون هذا التوجه هو احد اسباب العوملة االمنية غير الظاهرة؛

هناك مجموعة من االسباب واملبررات االمنية التي تستدعي من كافة الدول لتضافر الجهود ملكافحتها ومن 

 هذه االسباب واملبررات: 

االمن االنساني وتداخل املستويات االمنية:  ظهور مفاهيم امنية جديدة بعد الحرب الباردة في محاولة  -أوال 

لقائم على االمن العسكري ومن هذه املفاهيم : االمن البيئي واالمن لتوسيع املفهوم التقليدي لالمن ا

االقتصادي واالمن التعاوني واالمن االنساني وبالرغم من ان هذه املفاهيم كانت موجودة قبل الحرب الباردة 

، بحيث ، اال أن طبيعة البيئة االمنية في ذلك الوقت حال دون املناقشة االكاديمية واملتعلقة بتلك املفاهيم

 (2009)امين، كان التركيز على املفاهيم العسكرية لالمن. 

تغيرت طبيعة الصراعات في العالم بعد الحرب الباردة حيث شهدت انتقاال من الصراعات الدولية إلى زيادة 

كبيرة في نسبة الصراعات الداخلية، وانسجاما مع ذلك وظف الغرب آليات جديدة يدار من خاللها الصراع 

حرب الباردة، هذه اآلليات تتكامل جميعا باتجاه تفتيت الدول القومية وتوظيف املشاكل العرقية بعد ال

 Humanitarian) واألثنية التي ال تخلو أي دولة منها. وفي سبيل ذلك جرى تفسير مبدأ التدخل اإلنساني

Intervention)  بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة تفسيرا سياسيا بحتا تتحكم فيه املصالح الغربية، إذ بدأ هذا امل

يفقد حدوده تدريجيا وقيمته بعد أن وظف آلية جديدة إلدارة املنظور الغربي بقيادة الواليات املتحدة، 

فأصبح بمنزلة أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول واملساس بسيادتها والضغط على الحكومات من أجل 

وتحولت من آليات للتعاون وإشاعة مفاهيم السالم إلى  تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لصالحها،

 .أدوات للضغط واإلكراه

لقد أصبح مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكيفية تطبيقاتها أمرا ليس داخليا بل شأنا دوليا. وأضفت 

التدخل  املنظمات الدولية الشرعية والغطاء الكافي لكي ينحى القانون الدولي ويتحول من حق الدول في عدم

 .في شؤونها الداخلية إلى الحق في التدخل
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يتجسد مفهوم الحق في التدخل في أنه عملية ضغط وإكراه تمارسه منظمة دولية إقليمية، أو يأخذ شكل 

تحالف لجمع عدد من الدول أو حتى من جانب دولة واحدة فقط. بقصد إجبار الدولة املتدخل فيها على 

عن القيام به أو العدول عن إجراءات معينة تعدها الدولة أو الدول املتدخلة القيام بعمل ما، أو االمتناع 

إجراءات تعسفية ضد رعاياها املقيمين على أراضيها أو األقليات األثنية من مواطنيها. كما يعد الحق في 

ميعها التدخل سلوكا خارجا عن املألوف يكون هدفه املعلن أغطية وشعارات إنسانية وأمنية وبيئية تغلف ج

آليات إدارة الصراع الدولي التي تشكل حقيقة الهدف من وراء التدخل، وهو تحقيق مصالح سياسية 

 .واقتصادية وعسكرية

التوجه الجديد والذي يعتبر أحد التطورات التي شهدتها املستويات االمنية خاصة ان الفرد اصبح هو وحدة 

المن االنساني من الفرد وحدته االساسية للتحليل التحليل االساسية ألي سياسة امنية اذ يتخذ مفهوم ا

انطالقا من أن امن الدول رغم أهميته لم يعد ضامنا أو كفيال بتحقيق أمن االفراد، واالكثر من ذلك أنه في 

كثير من االحيان تفقد الدولة الشرعية مشروعيتها؛ فتتحول  ضد مواطنيها  مما يخلق مبررا لتدخل الدول 

امية االنسانية مستغلة ذلك كما أن هناك سببا أخر يرتبط بأمن االنسان وباحتياجاته وقد التي تدعي انها ح

فمتالزمة االغاثة والسياسة اضحت احدى التحديات ومشاكل العون يكون سببا للتدخل في الدولة القطرية؛ 

لتلبية هذه االنساني خاصة في الدول التي تعاني من ويالت الكوارث؛ فهي بين مطرقة الحاجة امللحة 

االحتياجات االنسانية في ظل قصور امكانياتها وبين سندان السياسة واستراتيجيات الدول وتدخلها 

الخارجية والتي يمكن ان تصل الى حد تجاوز سيادتها تحت ذريعة التدخل االنساني، متجاوزة بذلك اهم 

لتي اعطت للدول الحق بالتدخل لحماية املبادئ ) الوستفالية ( مستغلة  نبل وطيباوية املبادىء االنسانية ا

 وعون واغاثة االنسان  داخل الدولة القطرية حتى لو تطلب االمر التدخل دون استئذانها.

 وقد يأتي هذا التدخل بعدة اشكال وصور:

ربط املعونات بالتعاون في املجال االقتصادي والسياس ي واالمني وفق اجندات تخدم مصالح كبار  -1

 املانحين.

 االبتزاز اللذان يمارسان على الدول التي تغرد خارج سرب مصالح تلك الدول.الضغط و  -2
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توجيه بعض تلك املنظمات الستهداف الدول سياسيا وعقائديا وثقافيا واجتماعيا، صحيح انه ال  -3

يجوز ان يكون لتلك املنظمات توجهات سياسية أو ايديولوجية، اال ان ذلك ال يمنع ان يتم 

خاص لهم ميول سياسية حزبية وأيدولوجية يمكن ان يؤثروا على توجهات اختراقها من خالل اش

تلك املنظمات التي من شأنها ان تؤثر بتوجهات الشرائح املعوزة، كما انه ال يستبعد ان تكون تلك 

البرامج ضمن خطط استراتيجة لتلك الدول وقد تكون احد تلك االدوات الجندرة / الجنسانية او 

 قراطية واملساواة والفساد والشفافية...االنتخابات والديمو 

التقارير السلبية وااليجابية ضمن ازدواجية املعايير حيث يتم غض الطرف عن انتهاكات حق  -4

، أدم) االنسان عن دول تتوافق سياساتها ويتم تضخيم وابراز انتهاكات لدول على خالف معها.

2017). 

االتصاالت وانفتاح وتشعب شبكات االتصال واالتاحة التي  ثانيا : التطورات في ثورة املعلومات وتكنولوجيا

 حققها الفضاء االلكتروني للجميع وما خلفه هذا االنفتاح من مشاكل امنية من خالل

الجريمة االلكترونية والحرب السيبرانية: لم تقتصر تأثيرات الثورة التكنولوجية مجاالت الحياة املختلفة  -

تصادية والسياسية لالفراد والدول، بل امتدت لتخلق ساحة جديدة من على التفاعالت املجتمعية واالق

الحروب غير التقليدية بعيدا عن ساحات البر والبحر والجو، وهي ساحة الفضاء السيبراني التي توافرت 

فيها عدة عوامل حفزت بعض الدول والفاعلين من غير الدول على استخدامها كاحدى ادوات الصراع 

نة واالرهاب غير التقليدي لدرجة قد تنقل ما يشهده العالم من هجمات الكترونية والتنافس والهيم

مختلفة الى حرب سيبرانية، ولقد ساعدت عوامل سهولة االختراق االلكتروني وانخفاض تكلفة الهجوم 

والطبيعة غير املتماثلة للهجمات السيبرانية وصعوبة اكتشاف الفاعل وانتفاء وغياب ادلة االدانة 

باشرة وغياب اطر قانونية  لتحديد التداعيات  والعقوبات على استخدام هذا الفضاء الجديد في شن امل

هجمات سيبرانية مختلفة، تتراوح بين هجمات ذات طبيعة استراتيجية تطال البنية الحيوية االساسية، 

قنبلة وبين هجمات ذات أهداف عسكرية وأخرى ذات طبيعة سياسية، حيث ان تأثيرها كشظايا ال

املتطايرة تنتشر في كل الكون مهددة االمن القومي واالقليمي والدولي وهو ما  فرض على الدول تجاوز 

 حساسية السيادة ملالحقة هذه الحرب التي ال تعترف بالحدود.
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غالبا ما تسفر الهجمات السيبرانية عن احداث نوع من التوتر واالحتقان في العالقات الدبلوماسية 

هو ما يمكن االستشهاد عليه من خالل العديد من الهجمات السيبرانية ولعل اخرها تصاعد ذروة بين الدول و 

الحرب السيبرانية بين كل من روسيا وامريكا على خلفية اتهامات وجهت لروسيا بالتدخل في االنتخابات 

وتسريب رسائل الرئاسية االمريكية لصالح " ترامب "من خالل اختراق شبكات لجنة الحزب الديموقراطي 

وللمفارقة فان الصراع بين  (2017)عبد العزيز،  البريد االلكتروني رئيس حملة املرشحة "هيالري كلنتون"،

كلتا القوتين لم يمنعهما من التعاون االمني متجاوزين الخالفات السياسية وصراع املصالح وقد برز ذلك 

هابية  القيام بتنفيذ عملية امنية ب سان بطرس بتمرير ترامب معلومة امنية ل بوتين حول نية مجموعة ار 

  بورغ عشية عيد امليالد.

 ثالثا: الفواعل املسلحة من غير الدول:

يتفق معظم املختصين على ان املقصود بالفاعلين من غير الدول هو" جماعة مسلحة قادرة على استخدام 

مية، كما تتمتع بقدر من االستقاللية العنف في تحقيق اهدافها ، وال تشكل جزءا من مؤسسات الدولة الرس

في ادارة شؤونها السياسية أو العسكرية وتدبير مواردها، فهم كيان أو قوة أو جماعة تنافس الدولة املركزية 

سيادتها واحتكارها القوة املسلحة، وبالتالي فان هؤالء الفاعلين يتمركز نشاطهم واستراتيجية عملهم في 

الدولة املركزية سيادتها واحتكارها القوة املسلحة، وبالتالي فان هؤالء الفاعلين منازعة الدولة في التنافس 

يتمركز نساطهم واستراتيجية عملهم في منازعة الدولة في اداء ادوارها، خاصة ممارستهم القوة العسكرية 

لة القومية، وضبط االمن في املناطق التي يسيطرون عليها؛ فالفاعلون املسلحون يتبنون مشروعا لهدم الدو 

والسعي القامة دولة بديلة، حيث يرون ان الدولة قد فقدت شرعيتها، ولم تحقق الوظائف املنوطة بها؛ 

 .(2017.)الزيات،  ولذلك يتصارعون معها على الشرعية والسلطة

ال يقتصر مساعي هؤالء الفاعلون على اضعاف الدولة فحسب؛ بل يسعون الى اقامة مؤسسات تضطلع 

ولة، وحيث تسعى الى ارضاء املواطنين وتوفير الخدمات ) الكهرباء، املاء، الصحة، االمن، بأدوار الد

النظافة...( بهدف اكسب البيئة الحاضنة، ومن امثلة ذلك ما فعلته داعش في سوريا والعراق قبل دحرها وما 

 تفعله االن مليشيات الحوثي في اليمن.
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االرهابية والفواعل املسلحة من غير الدول حيث ان اختالف قد يكون من الصعب التفريق  بين الحركات   

ادوات كل منهما هو البرزخ الذي  يميزهما عن بعضهما لكنهما تشتركان في استغالل هشاشة الدولة وتفكك 

هياكلها السياسية واالمنية واالجتماعية وعجز الدولة عن حسم الصراع الداخلي لصالحها  والتعدي على 

رهاب حين يقوم ببث الخطاب الدعائي ونشر الصور واالفالم  عبر الفضاء االلكتروني مسؤولياتها؛ فاال 

والتخطيط والتنسيق وتحديد االهداف واعطاء التعليمات للتواصل مع عناصره والتدريب وبيع وشراء 

يف وفق االسلحة املخدرات، وما زاد االمر تعقيدا هو قدرة هذه التنظيمات على تغيير استراتيجياتها والتكي

متغيراتها خاصة عندما يتحول من موطن الهزيمة في ظل التحالف الدول والتعاون االمني ) العوملة االمنية ( 

الى "خاليا نائمة" و "ذئاب منفردة " أكثر فاعلية في تنفيذ عمليات ارهابية غير متوقعة مما يستدعي تضافر 

والحرب االستباقية في ساحاته املستهدفة الجهود لتشكيل معاول طاردة لخطر تهديد هذه التنظيمات 

واملتوقعة وهذا ال يمكن ان تحققه دولة واحد وانما يحتاج الى عوملة امنية تتقاطع فيها معلومات امنية في 

 أكثر من مكان.

من الصعب الحديث عن شركات متعددة الجنسيات او الشركات   :شركات متعددة الجنسيات  -خامسا

ربط بينها وبين العوملة، حيث تعتبر هذه الشركات احدى ادوات العوملة في النفاذ الى  العابرة الحدود دون ال

الدول مخترقة حصونها طوعا او كرها، كما انه من الصعوبة اغفال  دور الشبكات االلكترونية التي سهلت 

كري وسهولة عمل هذه الشبكات في تكوين نظام كوني يتسم بالتشابك االقتصادي والسياس ي والثقافي والعس

تدفق القضايا العابرة لحدود ما بعد العوملة والقاطعة ملسافات " القرية الكونية " بما انتجته هذه الشركات 

من " وفورة " معلوماتية ومعرفية وتكنولوجية قادت الى حدوث نقل مؤثر للعنصر االمني بين البيئات املحلية 

 .(2017)سعد الدين،  واالقليمية والدولية.

 : الحروب والهجرات الطوعية والقسريةسادسا

أظهرت الدراسات بأن الهجرة سواء كانت طوعية أو قسرية، كما هو الحال في أثناء الحروب والكوراث 

الطبيعية، فردية أو جماعية أن لها أثارها النفسية، فالحروب تؤدي في أكثر األحيان إلى هجرات قسرية 

ما عدا ذلك فإن قرار الهجرة هو قرار شخص ي ، أما الهجرة جماعية، نتيجة ضغوط سياسية أو عرقية ، 
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القسرية إجبارية بطبيعتها وتنتج جراء الحروب والصراعات أو جراء الكوراث البيئية، أما الهجرة الطوعية 

 هجرة اقتصادية .
ً
 وهي تعتمد على اإلختيار الحر للفرد وتسمى أحيانا

قسرية أصبحت ذريعة تدخل في الشئون الداخلية للدول، ان افرازات هذه الحروب والهجرات الطوعية وال

كما أثرت أسباب اللجوء خاصة األمنية على سيادة الدولة، اضافة الى عدم السماح ملواطني بعض الدول 

بالهجرة إلرتباط دولهم بدعم اإلرهاب أو إيوائه وظهرت مشكلة تحويالت املهاجرين ألوطانهم وتقييدها 

)صالح،  بذويهم اضافة الى هجرة العقول إلى الغرب مما أثر على التنمية  فيها.ومشكلة لحاق املهاجرين 

2015) 

 في نفس الوقت ، ويوجد أكثر من )
ً
( مليون فرد 200جعلت العوملة الهجرة عملية سهلة ولكنها أكثر تعقيدا

يد األعداد يعيشون خارج وطنهم األم بشكل قانوني ناهيك عن الهجرة غير القانونية ، وذلك نسبة لتزا

الساعية إلى تحسين ظروفهم املعيشية لهم ولعائالتهم وتحقيق مستوى اجتماعي واقتصادي أعلى في العمل 

 (2013)ابو طه،   والتعليم.

كل هذا االسباب استنفرت الجهد االمني لدول العالم ملنع اسباب هذه الحروب التي تعود على البشرية 

 الحد من اثارها عندما تضع الحرب اوزارها.باملآس ي والفقر والجهل واالمراض أو 

 

 الدولة القطرية في نطاق نظام العوملة -املحور الثاني 

تسود العالم مناقشات حول موقع الدولة القطرية في نطاق نظام العوملة وكيفية محافظة املجتمعات 

لقوى الفاعلة في النظام املحلية على هويتها الوطنية وعقائدها الدينية وخصائصها الثقافية، حيث  تسعى ا

العاملي الجديد الى فرض انماطه السياسية واالقتصادية والثقافية والقانونية واالمنية، فالواقع يشير الى ان 

الدولة  ستخوض معارك كبرى ايديولوجية وسياسية واقتصادية في مواجهة هذا التقويم الجديد تحت شعار 

للتذويب لصالح هذا التقويم بحيث ان سيادتها تتأثر بفعل  براق مما يجعل صيغة الدولة القطرية مهددة

موجات هذه االيديولوجيا الجديدة التي اصبحت تتطلب االختراق والنفاذ الى اعماق مسؤوليات هذه الدول 

 .(2008)ربايعة، والتي تؤطر وجودها؛ 
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حتى وصلنا الى هذا  فاالمن قضية كبرى وهاجس استغلته  املجتمعات اإلنسانية املختلفة وبشكل مضطرد 

العصر الذي يتفق كثيرا من املفكرين على تسميته بعصر العوملة والذي احتلت فيه قضية االمن بمختلف 

ابعادها )االقتصادية والسياسية واالجتماعية والنفسية واألخالقية...( موقع الصدارة. واالمن الوطني قضية 

الحها، بل انه مسألة تتعلق بكيان االمة حاضرا ال تتعلق بالسلطة وبقائها او بنخبة من الناس ومص

ومستقبال، وقد شهد العالم خالل السنوات القليلة املاضية عددا من املتغيرات األساسية في مختلف جوانب 

الحياة املعاصرة, على مستوى كافة املؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية واألمنية كما 

ونسق العالقات املجتمعية في معظم دول العالم الى الحد الذى يسوغ القول باننا  اثرت على هيكل القيم

نعيش عاملا جديدا يختلف كل االختالف عن الفترة السابقة والتي استمرت حتى بداية الثمانينيات من القرن 

اإلنسانية بما العشرين وقد ترتب على ذلك بروز ظاهرة العوملة والتي اطلقت التواصل والتفاعل في األنشطة 

يتعدى الحدود التقليدية مما يجعل الخطوط الفاصلة بين ما هو وطني وإقليمي وعاملي في اضيق الحدود، 

وبذلك يتم التخلص من قيود الزمان واملكان, وال شك ان هذه الظاهرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية 

رة القطب الواحد ) الواليات املتحدة االمريكية ( وتكتالت دولية وانهيار للنظام العاملي الثنائي القطبية وسيط

وبروز عوامل ضغط عاملية جديدة مثل: اتفاقية التجارة العاملية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

إضافة الى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات وقفزها على الحدود التقليدية للدول, فقد أدت متضافرة 

الدول والتشكيك في دور الدولة التقليدي الذى تلتزم فيه الحكومة برعاية املواطنين الى تآكل مفهوم سيادة 

وحمايتهم من االخطار الداخلية والخارجية وتحقيق العدل االجتماعي ورفع مستوى معيشتهم ورفاهيتهم. 

واملتعددة  ويرى بعض املفكرين ان الدول ستتنازل عن هذا الدور لصالح الشركات واملنظمات العابرة للحدود

الجنسيات. وال شك ان هذه التحوالت املصاحبة للعوملة تعتبر من اهم العوامل املؤثرة بشكل مباشر او غير 

مباشر في كافة مجاالت االمن الوطني ألي دولة، فخارجيا هناك تبدل مستمر في طبيعة التكتالت الدولية 

، اما داخليا فقد اثرت العوملة على الوطنية وموازين القوى اإلقليمية والعاملية وسياسات القوى العظمى

ومستوى وطبيعة الحراك االجتماعي والسياس ي، مما قد يؤدى الى اثارة النزاعات العرقية والحروب الطائفية، 

 وتأثر والء رعايا الدول بنظامهم السياس ي.
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نظام التمايز وتدويل  من املسلم به ان الدولة القومية كانت وما تزال تسعى على الصعيد الخارجي الى فرض

االقتصاد، حيث كان التدويل يعنى فتح األسواق القومية فقط مع الحفاظ على الهوية، كما كانت املبادالت 

تتم على أساس الحماية والتعرفة الجمركية وقيود الصرف األجنبي باإلضافة الى حواجز أخرى. التجارية 

يرت، وعانت ضعفا ملحوظا ال سيما في اإلدارة وعلى الرغم من ان قدرات الدولة على التحكم قد تغ

االقتصادية القومية، فان الدولة تظل مؤسسة أساسية وبخاصة فيما يتصل بحلف شروط التحكم الدولي 

 (.2005)غليون،  الفعال.

دأب كثير من الباحثين واملفكرين والدبلوماسيين من امثال الدبلوماس ي البريطاني ) ليال غرانت ( على تأكيد 

 .عصر الدولة القومية قد انتهى ان

وان التحكم على املستوى القومي لم يعد فعاال في مواجهة العمليات االجتماعية االقتصادية والعاملية، 

وحيث ان العوملة تركز أساسا على الجانب االقتصادي فان السياسات القومية والخيارات السياسية قد 

اقوى الدول كما ان رأس املال أصبح حر الحركة وليس له  عزلتها قوى السوق العاملية التي تتفوق على

ارتباطات قومية، ألن يلجأ الى املكان الذي تمليه متطلبات األفضلية االقتصادية. اما العمل فيحتل موقعه 

القومي، كما أنه يتصف نسبيا بقلة الحركة وعليه ان يتكيف مع الضغوط الجديدة للقدرة التنافسية 

و الزمن على األنظمة القومية املتميزة التي توفر الحقوق العمالية والحماية االجتماعية؛ الدولية وهكذا يعف

وعليه فالعوملة تتحدى الدولة القومية لتفتح حدودها لنوع جديد من التنافس الحر، حيث تنطوي العوملة 

ن الوطنية داخل على تفتيت الحدود الوطنية ومن ثم اضعاف السلطة الوطنية وقدرتها على تطبيق القواني

 تلك الحدود وعلى التحكم في تدفقات وانسياب رؤوس األموال.

فى ظل العوملة يتقلص دور الدولة في دعم السلع الضرورية، وإعادة توزيع الدخل، والرعاية االجتماعية، 

يها وحماية الشرائح املهمشة، كما تتخلى عن التخطيط املركزي، وتتبنى سياسات اقتصاد السوق، ويتعين عل

 تلبية مطلب منظمة التجارة العاملية في تخفيض ثم إزالة الحواجز الجمركية.

ضعف الحكم واإلدارة يقوض مبدأ السيادة الوطنية الذي قام عليه النظام العاملي الحديث في الفترة 

م، ويرجع السبب في ذلك الى أن املشاكل الكثيرة التي تولدها الدول 1648التي أعقبت صلح وستفاليا 
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الضعيفة لنفسها وللدول األخرى تزيد بشكل كبير احتمال أن تسعى قوى آخري في النظام الدولي الى التدخل 

في شئونها ضد مشيئتها لحل تلك املشكالت بالقوة، حيث تشير كلمة الضعف في هذا السياق الى قوة الدولة 

ار النظام السياس ي برمته في إلمدادها، أي ضعف القدرة املؤسساتية لتنفيذ وفرض السياسات جراء افتق

أحيان كثيرة الى أساس الشرعية، وفي هذا السياق طرح غراهام اليسون افتراضات رئيسية في تأثير العوملة 

التدخل في الشؤون الداخلية" له “على السيادة حيث قال ان تآكل سيادة الدولة والحمايات التقليدية من 

عوملة املعلومات( التي حولت االحداث في دولة ما الى احداث تهم  أسباب متعددة لكنه يرتبط بالعوملة )سيما

املواطنين في الدول األخرى، الن تفكك مبدأ السيادة وتراجع الدولة في مقابل أطراف أخرى، إضافة الى ما 

توفره العوملة من تكنولوجيات اتصال متطورة، كل هذا يجعل من تأثير الرأي العام في دولة معينة يتجاوز 

 حكومة املحلية الى حكومة دولة أخرى.ال

وكذلك يقول غراهام اليسون ان العوملة تفرض مجموعة من التحوالت العميقة التي تثبت عجز 

الحكومة والسلطة الرسمية عن ضبط امنها الداخلي، ومن هذه التحوالت مثال تنامى صعود الشركات 

كل الوعي األمني للمواطنين ضمن اطر خارجية املتعددة الجنسيات، وهو االمر الذي ينعكس على مستوى تش

 (2015، غافل) نتيجة لفشل الضبط الداخلي للتهديدات األمنية القائمة. 

 

 التدخل اإلنساني وأثره على االمن الوطني ومبدأ السيادة-املحور الثالث 

حة الداخلية وا
ّ
إلقليمية، والجريمة مع ازدياد معاناة األفراد وتعّرض حياتهم للخطر، بسبب النزاعات املسل

مة، وانتشار األسلحة الخفيفة وأسلحة الدمار الشامل، واألعمال اإلرهابية، والتي ذهب ضحيتها ماليين 
ّ
املنظ

بات البشرية وحاجاتها الضرورية؛ فقد 
ّ
األشخاص، برزت املصاعب أمام املجتمع الدولي لتلبية متطل

ل الدولي ألسباب إنسانية 
ّ
بجميع مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية اصطدمت الحاجة إلى التدخ

ل في شؤون الدول الداخلية 
ّ
وإعالناتها وعهودها واتفاقياتها ومبادئها، وخصوًصا مبدأي السيادة وعدم التدخ

ل غير املادي، . ويقصد بالتدخل الدولي اإلنسااملنصوص عليها في هذه املواثيق الدولية واإلقليمية
ّ
ني التدخ

ب موافقة مسبقة ومشروطة من 
ّ
ل الذي يستند إلى عمليات إنسانية من قبل منظمات دولية تتطل

ّ
والتدخ

ل اإلجباري لتأمين وصول املساعدات اإلنسانية وتوزيعها من قبل األمم املتحدة 
ّ
الدول املعنية، والتدخ
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ب موافقة الدو 
ّ
ل الوقائي في إطار الديبلوماسية مصحوبة بوحدات عسكرية والتي ال تتطل

ّ
ل املعنية، والتدخ

ل اإلنساني العسكري لحماية 1992الوقائية التي تبّنتها األمم املتحدة منذ العام 
ّ
، والذي يتضّمن التدخ

حقوق األفراد؛ فالتساؤالت حول مفهوم السيادة املطلقة، عندما تكون حياة اإلنسان في خطر، وهل سيادة 

ل عائًق 
ّ
ل اإلنساني يطرح إشكالية الدول تشك

ّ
ا أمام حماية حقوق اإلنسان األمنية والسياسية؟ وهل أن التدخ

قانونية وسياسية؟ وكيف يبرز االلتباس في مفهوم األمن البشري؟ ويبقى السؤال مطروًحا حول اإلطار 

ل؟ ومتى وأين وك ل. فمن هي الجهة الدولّية التي يحّق لها التدخَّ ل؟ القانوني لحّق التدخَّ  يف تتدخَّ

يعتبر النموذج الغربي بقيادة الواليات املتحدة بعد انتهاء الحرب والذي باشر  باستثمار انهيار االتحاد  

السوفياتي ومحاولة تكريس وتعميم وفرض قواعد سلوك النموذج الغربي على مستوى العالم مستندا في بناء 

السوق الحر والليبرالية املتمثلة بوصفة مشروعه على دعامتين: هما الرأسمالية متمثلة باقتصاد 

الديمقراطية الغربية ومنظومة حقوق اإلنسان من وجهة نظر الغرب ويؤسس من خاللها نظام وحيد لحقوق 

اإلنسان يتجاوز الخواص القومية واإلقليمية والخلفيات التاريخية والدينية والثقافية املختلفة لبقية 

اإلشكالية؛ فقد حددت الواليات املتحدة بكل وضوح املسارات التي يجب  الوحدات الدولية مثاال صارخا لهذه

على العالم أن يتبعها بعد الحرب الباردة، ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى الخطاب السنوي للرئيس األميركي 

واليات في الكونغرس، حيث قال )إن ال 1990جورج بوش الذي ألقاه عن حالة االتحاد في يناير/كانون الثاني 

املتحدة األميركية تقف على أبواب القرن الحادي والعشرين، وال بد أن يكون هذا القرن الجديد أميركيا بقدر 

وهذا ما طبق من خالل استخدام كل الوسائل ابتداء  (2012)املعيني، ما كان القرن الذي سبقه قرنا أميركيا، 

انستان والعراق، إلى توظيف منظمات األمم من القوة العسكرية املباشرة كما حصل في الصومال وأفغ

املتحدة غطاء إلضفاء الشرعية، وإلى وسائل كانت تعد لوقت قريب من آليات التعاون في العالقات الدولية أو 

على األقل من وسائل تحييد الدول في مواقفها بين املعسكرين املتصارعين، واملقصود بها املعونات 

بشروط اقتصاد السوق والنموذج الليبرالي، وكذلك تصميم وصفات جاهزة واملساعدات اإلنسانية وربطها 

لألنظمة السياسية يعدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العاملية لربط القروض املالية 

د بمدى التناسق واالنسجام مع قواعد النظام الدولي الجديد الذي بشر به القادة واملنظرون الغربيون بع

 .الحرب الباردة وشرطا للقبول بالدول في عضوية املجتمع الدولي
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ثمة انتقادات وجهتها كثير من دول العالم ملا يحمله هذا االتجاه من مقاصد تفتيتيه مغرضة تستهدف 

كيانات الدول وتدفع إلى مزيد من التشرذم بين الدول وتهديدا الستقاللها السياس ي ووحدتها الوطنية 

جليات العوملة ومؤسساتها االقتصادية وكذلك االستفادة من القدرات التكنولوجية املتفوقة في انسجاما مع ت

 مجال االتصاالت واملعلومات لتحقيق االختراق الثقافي بغية إضعاف املجتمعات وخلق املواطن العاملي

(Universal Citizen)  ،يفسح املجال للدول  وهو ما واحالل املؤسسات العاملية لتحل محل الدولة القومية

الغربية وال سيما الواليات املتحدة األميركية للتفرد في تقرير أمور السياسة الدولية والهيمنة على الشعوب 

وتفتيتها بحجة تمكينها من ممارسة حقوقها، حيث تكمن الخطورة في هذا االتجاه والتحول ليس في رسم 

ول الغربية بل في تبني املنظمة الدولية ومؤسساتها لهذا مالمحه من قبل الواليات املتحدة أو تبنيه من الد

االتجاه وتغليفه بالشرعية والقوانين الدولية، مما يعد تحوال كبيرا في مفاهيم سادت املرحلة السابقة 

للعالقات الدولية قبل الحرب الباردة تخص تحوال في مفاهيم السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية 

 .والوحدة الوطنية

مكن وصف ثالثة نماذج من التدخالت االمريكية في الشؤون الداخلية جرت بعد الحرب الباردة؛  فامريكا ي

مثاال صادقا ملا تهدف الية الدول الكبرى من خالل اختراع مفهوم العوملة االمنية من خالل تجاوزها للدولة 

 :(2012 )املعيني، القومية سواء من خالل التعاون الطوعي  أو االجبار القسري 

ظهر توجه لدى األمم املتحدة مدعوم من الواليات املتحدة للتدخل في أمور كانت تعد في السابق من  -أوال

صميم االختصاص الداخلي للدول، سواء كان ذلك الستعادة الديمقراطية وفقا للمنظور الغربي في دولة ما، 

ة وتحقيق مصالحة وطنية داخل أو لإلشراف على تحول ديمقراطي أو كان ذلك لحسم صراعات داخلي

الدولة، أو لحل نزاعات ذات أبعاد إقليمية ودولية في آن واحد. وفيه ترتدي القوات العاملة تحت إمرة 

 .املنظمة الدولية القبعات الزرق وتستخدم املصفحات البيضاء

لشؤون الداخلية للدول تدخل الواليات املتحدة األميركية املدعوم بشرعية األمم املتحدة للتدخل في ا -ثانيا

تحت غطاء حماية حقوق اإلنسان وإرساء الديمقراطية أو أن الوضع اإلنساني في هذه الدولة يهدد السلم 

 .واألمن الدوليين. ويتم ذلك بقوات ترتدي قبعات حرب ومصفحات مخصصة للقتال
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حدة للتدخل في الشؤون تدخل الواليات املتحدة ضمن حلف شمال األطلس ي بقرار من الواليات املت -ثالثا

الداخلية للدول بحجة حماية حقوق اإلنسان، فحسب املفهوم االستراتيجي الجديد لحلف شمال األطلس ي 

يتم التدخل، حسب تقدير دول الحلف، أي أنه لكل دولة من دول الحلف الحق في تقدير األوضاع التي تراها 

دون الحاجة إلى أن يستند هذا  لية للدول األخرى تستوجب من الناحية اإلنسانية التدخل في الشؤون الداخ

التدخل إلى شرعية األمم املتحدة وال سيما مجلس األمن الدولي. وتكمن الخطورة في جعل حقوق اإلنسان 

وحماية األقليات مسوغا للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدولة ما، هي في استخدامه منفذ من منافذ 

واستغالل الجوانب السلبية لحقوق اإلنسان في الدولة املستهدفة ملصالح املساس بالسيادة الوطنية 

 سياسية لدولة مهيمنة أخرى 

 

 الخاتمة

 نشأ مفهوم األمن القومي بنشوء الدولة القطرية وارتبط بمفهوم سيادة الدولة. -

العوملة االمنية هي التطوير واملنتج االحدث لظاهرة العوملة بمعناها الشمولي كتعبير عن  -

الحادية القطبية االمريكية السائدة في العالقات الدولية تستهدف االسس املتينة والعميقة للدولة ا

 القطرية، مستغلة تدفق افرازات التطور في املضامين واملستويات االمنية وخاصة امن االنسان.

قطع الجسور مع العالم تحسبا من هذا الغزو الناعم ال يشكل حال، لكن يمكن ان يتم  -

 ام مجموعة من الضوابط لعقلنة تعاطي هذا املنتج الجديد.احك

العوملة االمنية تتطلب لتحقيق اهدافها ان تكون وحدة التحليل االساس ي في االمن القومي )  -

الدولة ( قوية وذات سيادة وان يكون امن االنسان أولولية لها، ذلك ألن املستويات االمنية تتداخل 

 ن اصبح يساوي امن العالم.وتتشابك لدرجة ان امن االنسا

االرهاب والجريمة املارة عبر الحدود وخاصة تلك التي تمتطتي الفضاء االلكتروني وأمن  -

 االنسان وشركات متعددة الجنسيات والفواعل املسلحين من غير الدول هي ابرز مبررات العوملة االمنية.
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 :امللخص

أخدت تطور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية في إطار جملة من املحددات والتفاعالت والتي 

 ألي تعامل مع الحق الفلسطيني. هذا ولقد لعبت 
ً
( بعدما كان في السابق متجاهال

ً
 )ايجابيا

ً
 تطوريا

ً
مسارا

مجموعة من العوامل واملؤثرات الداخلية، حيث امتزج فيها كل من املوقف التاريخي والديني والثقافي، 

ط وسلوك ايجابي لصالح القضية وتفاعلت هذه املحددات مع بعضها البعض، مما انعكست مخرجاتها بنم

( طبيعة السلوك االسرائيلي العدواني، 
ً
الفلسطينية، وخصوًصا بعدما أدركت السويد )حكومة وشعبا

 واملمارسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية.

Abstract 

The Swedish position towards the Palestinian issue has evolved within the framework of a set 

of determinants and interactions, which have taken a (positive) developmental path after it had 

previously ignored any dealings with the Palestinian right. This has played a set of internal 

factors and influences, in which the historical, religious and cultural situation was mixed, and 

these determinants interacted with each other, which resulted in a positive pattern and 

behavior in favor of the Palestinian cause, especially after Sweden (the government and 

people) realized the nature of the aggressive Israeli behavior, and the practices and actions 

taken by the Israeli authorities in the Palestinian territories. 
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 تمهيد:

ت القضية الفلسطينية وتطوراتها إحدى أهم القضايا التي حرصت أوروبا على متابعتها والوصول 
ّ
مثل

 لدى أطراف الصراع، ال سيما الفلسطيني  الي صيغة
ً
–سياسية تفض ي إلى حل سلمي يكون مقبوال

 في تبني فكرة املشروع 
ً
اإلسرائيلي، فاملسؤولية التاريخية تقع على عاتق القوى األوروبية التي لعبت دورا

 لليهودية على حساب 
ً
حقوق الشعب الصهيوني في فلسطين، تلك القوى وأبرزها بريطانيا، والتي وضعت حدا

 ضرورة الوصول إلى حل سلمي ُيرض ي 
ً
العربي الفلسطيني. لذلك بدأت أوروبا منذ السبعينات تتفهم تدريجيا

 للفلسطينيين، حيث يؤكد القادة 
ً
عتبر دولة السويد من أكثر الدول األوروبية دعما

ُ
جميع األطراف، وت

 على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في كاف
ً
ة املحافل واملؤتمرات الدولية، ويؤكد السويديون دوما

االسرائيلي، ال بد أن يستند على تسوية سياسية –املوقف السويدي على أن الحل النهائي للصراع الفلسطيني 

 سلمية يتم من خاللها إقامة دولة فلسطين، مع ضمان أمن اسرائيل. 

املحددات والتفاعالت والتي  لقد تطور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية في إطار جملة من

 ألي تعامل مع الحق الفلسطيني. هذا ولقد 
ً
( بعدما كان في السابق متجاهال

ً
 )ايجابيا

ً
 تطوريا

ً
أخدت مسارا

لعبت مجموعة من العوامل واملؤثرات الداخلية، حيث امتزج فيها كل من املوقف التاريخي والديني والثقافي، 

عض، مما انعكست مخرجاتها بنمط وسلوك ايجابي لصالح القضية وتفاعلت هذه املحددات مع بعضها الب

( طبيعة السلوك االسرائيلي العدواني، 
ً
الفلسطينية، وخصوًصا بعدما أدركت السويد )حكومة وشعبا

 واملمارسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية. 

 مشكلة الدراسة:

 في تبني فكرة املشروع الصهيوني تقع املسؤولية التاري
ً
  أساسيا

ً
خية علي عاتق القوى األوروبية التي لعبت دورا

في فلسطين، فسعت نحو الوصول إلى حلول سلمية تكون مقبولة لدى أطراف الصراع العربي اإلسرائيلي، 

لفلسطينية، وأهم ، أبرز الدول املهتمة بالقضية ا1995وحيث تعتبر السويد منذ انضمامها لالتحاد األوروبي 

الداعمين لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يستند علي تسوية سياسية 

سلمية يتم من خاللها إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن اسرائيل، لعبت فيها املتغيرات الدينية 

 في تشكيل سياستها الخارجية
ً
 مهما

ً
 االيجابية تجاه القضية الفلسطينية.  والتاريخية والثقافية دورا

تهدف الدراسة إلى التعرف على املحددات الدينية والتاريخية والثقافية التي حكمت املواقف السياسية 

السويدية تجاه قضية فلسطين، كما تهدف إلى معرفة املدى الذي ساهمت فيه األحزاب والحركات 

السياسة الخارجية السويدية تجاه الصراع الفلسطيني  والتنظيمات الشعبية السويدية في صياغة قرارات

 اإلسرائيلي. 
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 الطابع التعاوني للسياسة الخارجية السويدية

تتسم السياسة الخارجية السويدية تجاه مختلف القضايا الدولية بالحياد وبطابعها التعاوني واإليجابي، 

الثقافة السائدة التي صاغتها السياسات ومساهمتها في جهود حفظ السالم الدولية، حيث يرجع ذلك إلى 

 للسياسات الخارجية املثالية، ويبدو أن 
ً
هذه السياسات الخارجية الفعلية للسويد باعتبارها نموذجا

استمرت رغم تغير البيئة اإلقليمية والدولية منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية وصراع القطبين بين االتحاد 

ة األمريكية، وانتهاء هذه الحقبة إلى سيطرة الواليات املتحدة كقطب وحيد للنظام السوفيتي والواليات املتحد

م وقبولها التعاون مع حلف 1995الدولي، ثم تبنيها ملبدأ التضامن بعد انضمامها لالتحاد األوروبي عام 

  112الناتو.

ويدي من خالل املبحثين وفي هذا اإلطار تبحث الدراسة املتغيرات الداخلية املؤثرة في املوقف الرسمي الس

 التاليين:

 املبحث األول: املحددات الدينية والتاريخية والثقافية

 املبحث الثاني: األحزاب والحركات والتنظيمات الشعبية السويدية 

 

 املبحث األول: املحددات الدينية والتاريخية والثقافية

 مقدمة:

م، أو 1967ء كان بالسلب في مرحلة ما قبل عام لقد تبلور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية سوا

اإليجاب مند نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن املاض ي. فاملوقف السويدي الذي تبنى الدعوة 

إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وآمن بالرواية الصهيونية واملزاعم التوراتية، كان محصلة ملجموعة 

وثقافية، ارتبطت بطبيعة املجتمع السويدي وتطور أحزابه والرأي العام فيه، في محددات دينية وتاريخية 

الوقت نفسه، إن التغير اإليجابي والدور املميز للسويد تجاه القضية الفلسطينية، جاء في سياق تطور هذه 

 نحو التالي: املحددات وتفاعلها وتأثرها باملتغيرات الداخلية والخارجية. ويمكن عرض هذه املحددات على ال

: املحدد الديني 
ً
 أوال

تتعدد االتجاهات حول ماهية الدين الذي يمكن أن يقوم به في حياة األفراد واملجتمعات وقد تعددت 

التعريفات بتعدد هذه االتجاهات، ومن ذلك النظر إلى الدين على أنه نظام فكري وشعوري وعملي مشترك 

                                                           
ليدي إلى عدم االنحياز عباس هاشم عزيز، الحياد في السياسة الخارجية السويدية، دراسة تحليلية في التكييف من الحياد التق 112

 131، ص2020، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، أبريل 2018-1814العسكري 
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ً
 لسلوك األفراد، على أساسه بين مجموعة من األفراد والذي يعطيهم نوعا

ً
 من الوالء، كما أنه يشكل رمزا

يقّيمون النتائج الشخصية واالجتماعية ألعمالهم. كما أنه االلتزام بعقيدة معينة وأداء فرائضها وشعائرها 

 (. 94: 1981)عبد الباقي،  113وكل ما يتصل بها من العبادات نحو املعبود من هذا الدين

 في حياة الشعوب وتطور مسيرتها وسلوكها ومواقفها، كما يساهم في بلورة املواقف ويلعب الدين دوًرا رئي
ً
سيا

السياسية، وكذلك في تنوع الرؤى والتوجهات وامليول. وإذا ما استعرضنا الدين كمحدد، يمكن القول بأن، 

مية الحالية الشعب السويدي يدين بمعظمه إلى الديانة املسيحية منذ حوالي ألف عام وتتبع كنيسته الرس

, فقد بلغ نسبة املسحيين التابعين 2009إلى املذهب البروتستانتي اللوثري، وبناًء على احصائيات عام 

 عن وجود مسيحيين سويديين 71.3للكنيسة السويدية الوطنية ما نسبته 
ً
% من عدد السكان، فضال

 : نت(.2017ينتمون للكنائس الحرة األخرى )الحجة،

 في عملية التكتل االجتماعي للوحدة السياسية، وال يزال الدين في ا
ً
 مهما

ً
لدول الغربية ُيشكل عامال

فاالختالفات الدينية من أهم محركات الصراعات السياسية القومية، وقد أضحت هذه االختالفات في بعض 

الفات الدول الغربية بأنها املصدر األكثر أهمية للتصادم السياس ي، وبصفة خاصة عندما ترتبط هذه االخت

 (507- 568: 1989الدينية باختالفات عنصرية )صقر، 

ونظرا لتأخر وصول تعاليم الديانة املسيحية إلى أوروبا، حتي مطلع القرن الرابع امليالدي، فقد خضعت 

شعوبها للحكم الروماني الذي واجه أباطرته الوثنيين، أصحاب الديانة الجديدة، "املسيحية" بكل جبروت 

السويديون كغيرهم من شعوب أوروبا يؤمنون باآللهة الوثنية مثل، اإلله تور، وفري،  وقسوة، لذلك كان

م، اعتنقوا املسيحية علي يد القديس انسجار, وغيرها 829وأودن وغيرها من اآللهة الوثنية، ولكن منذ عام 

حتي مطلع من مناطق أوروبا، وتعرضت السويد لصراع ديني بين أصحاب الوثنية وأتباع الدين الجديد، 

القرن الحادي عشر امليالدي، تمكنت الكاثوليكية الرومانية من فرض املسيحية ومنع عبادة اآللهة الوثنية، 

 الجتياح أوروبا موجة االصالح الديني علي يد أتباع "مارتن لوثر"، "وكلفن"، تحولت السويد 
ً
ولكن نظرا

 العتناق املذهب اللوثري البروتستانتي، حيث بدل املجمع ال
ً
كنس ي الرئيس ي في مدينة "أوبساال" السويدية دورا

 في ذلك )الحجة،
ً
 :نت(.2017بارزا

وملا ُيعتبر الشرق مهد الديانة املسيحية، فالسيد املسيح عليه السالمـ فلسطيني املولد واملنشأ )بيت لحم 

باالنتشار، إلى أن والناصرة(، وكذلك تالميذه الذي على عاتقهم اخدت مبادئ املسيحية وقيمتها وتعاليمها 

 لدى أعداد كبيرة من شعوب أوروبا، ومنها الشعب 
ً
 واعتناقا

ً
 السويدي114وجدت لها قبوال

                                                           
 (، علم االجتماع الديني، مكتبة غريب للنشر، القاهرة1980عبد الباقي، زيدان ) 113
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لذلك، بدأ االهتمام السويدي بفلسطين وبشكل خاص بمدينة القدس، على اعتبارها أرض مقدسة منذ 

تا "برحلة الحج إلى دخول املسيحية، ووصل هذا االهتمام ذروته عندما قامت القديسة السويدية "بريجي

م، واعُتبرت هذه الرحلة مصدر إلهام واحترام وتقديس، وارتباط 1372األراض ي املقدسة في مطلع عام 

لألجيال السويدية املتعاقبة، مما عكست حالة االرتباط الروحي القوي للشعب السويدي باألراض ي املقدسة 

 مدينة الناصرة.
ُ
يضا

َ
 القدس وبيت لحم وأ

ً
 وخصوصا

 منهم 1896م وفي عا
ً
م غادر أهالي قرية "نوص" في إقليم )دارنا( في السويد متجهين إلى مدينة القدس، اعتقادا

بأن السيد املسيح سيعود إلى جبل الزيتون، ليكونوا في استقباله، ويعتبر املكان الحالي )أمريكان كولوني( 

والرسومات لهؤالء املهاجرين  مقرهم الرئيس في مدينة القدس، وال زالت العديد من األشكال والصور 

 : نت(.2017السويديين، تتحدث عن تاريخ الوجود السويدي في القدس )الحجة، 

الديني، أوجد ارتباط تاريخي وثقافي متين لفئات عديدة من أبناء  -وهنا ال بد من اإلشارة إلى، أن البعد الروحي

 خصوص.الشعب السويدي بفلسطين ومدينتي القدس وبيت لحم على وجه ال

 لوجود عدد من أبناء الجالية اليهودية في املجتمع السويدي، الذي ما تقارب من 
ً
ألف، حيث  20.000ونظرا

 عن عالقة 
ً
 من نسيجه االجتماعي والثقافي والديني، فضال

ً
اندمجوا في املجتمع السويدي، وأصبحوا جزءا

جتمع السويدي املسيحي، فقد سّهل ذلك، وارتباط العهد القديم بالعهد الجديد في الكتاب املقدس، لدى امل

وأدى إلى إمكانية نشر الفكرة الصهيونية التي نادت بنقل اليهود إلى فلسطين، وإقامة وطن قومي لهم فيها. 

ومن الجدير ذكره، بأن الساعد األيمن لرئيس الحركة الصهيونية العاملية منذ مطلع القرن العشرين "حاييم 

 رينبراس"، رئيس حاخامات اليهود السويديين.وايزمان", كان "ماركوس ايه

بعقدة الذنب حيال ما –مثلهم مثل األغلبية العظمى من الشعوب األوروبية  –وبسبب شعور السويديين 

تعرض له اليهود علي يد النازية، حيث وظفته الحركة الصهيونية ملصلحة أهدافها وأجنداتها ومواجهة كل من 

لذلك، تماش ى الشعب السويدي كغيره من الشعوب األوروبية األخرى مع ينتقدها باتهامه بالالسامية، 

 التوجيهات واألهداف املعلنة وغير املعلنة للحركة الصهيونية العاملية.

                                                                                                                                                                   

 (، دور الدين في الحياة السياسية في الدولة القومية، جامعة القاهرة، القاهرة.1989صقر، عبد العزيز )-
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 مع التحوالت على الصعيد األوروبي قاطبة، 
ً
وفي تطور آخر، طرأ على الصعيد السويدي الداخلي، وتماشيا

ت "ومن بينها حرية "الديانة" الذي أدى إلى انفصال الكنيسية عن شؤون أقر البرملان السويدي "مادة الحريا

الدولة، بحيث أصبح في السويد، إلى جانب الكنيسة املسيحية اللوثرية، كنائس حرة متعددة، وكان لكل منها 

موقفها تجاه فلسطين. ويمكن تقسيم األنشطة واملواقف املسيحية في السويد تجاه تطورات الشأن 

 115: نت(:2017ي إلى ثالث مواقف رئيسية هي )حجة،الفلسطين

 املوقف املعتدل:  -1

مثله الكنيسة السويدية الوطنية، حيث ينتمي إليها ما يقارب من
ُ
مليون سويدي، وبدأ نشاطها في  6.5وت

ل عام 1948فلسطين منذ عام 
ّ
, وقام بمساعدة وإعادة 1947، عبر االتحاد اللوثري العاملي الذي تشك

م. كما قامت الكنيسة السويدية الوطنية 1948ين الفلسطينيين في أعقاب نكبة عام تأهيل الالجئ

دعى "تبشير 1951بإنشاء "املعهد الديني السويدي " في فلسطين، والذي تحول في عام 
ُ
إلى مؤسسة ت

الكنيسة السويدية ", وتعمل هذه املؤسسة علي تعميق الفهم الديني، وتساهم في دعم املدارس 

 ، وتهدف إلى إيجاد حوار وتفاهم بين الديانات الثالث.الفلسطينية

الكنيس ي في فلسطين هو –ومن املؤشرات الدالة على عمق االهتمام السويدي على الصعيد الديني 

إعالن الكنيسة الوطنية السويدية عن قلقها إزاء حالة التناقص الواضح ألعداد املسيحين 

االحتالل اإلسرائيلي في املناطق الفلسطينية، مما دفع الفلسطينيين بسبب إجراءات وسياسات سلطات 

، التي تناولت أوضاع الكنائس وأتباعها في فلسطين، والتي جاءت في 2009الكنيسة لتبني وثيقة القاهرة 

 .نت(.2017الحجة، 116إطار "املنتدى املسكوني الفلسطيني االسرائيلي ملجلس الكنائس العاملي )

سويدي في األراض ي الفلسطينية على مراقبة اإلجراءات اإلسرائيلية ولم يقتصر النشاط الكنس ي ال

الهادفة إلى تضيق الخناق على الوجود الفلسطيني فحسب، بل اهتمت بالشأن املسيحي الفلسطيني 

 تحت عنوان "لم يوجد لهم مكان .... حول املسيحيين في البلد املقدس"، 
ً
الداخلي، لذلك أصدرت كتابا

، في تفريغ القرى 1948لتهجير القسري الذي مارسته اسرائيل منذ قيامها عام تناولت فيه سياسة ا

الفلسطينية من سكانها األصليين في الجليل مثل، قرية اقرط، كفر برعم، وهذا السلوك االسرائيلي 

                                                           
 م.5/2/2017(، العالقات التاريخية بين المسيحية في السويد وفلسطين، 2017الحجة، رشيد ) 115
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يندرج في سياق املخططات املمنهجة والهادفة إلى تهويد الجليل عبر تضيق الخناق على التوسع العمراني 

 117(. 30: 1990في قراهم ومدنهم )الزور، عبد الرحمن،  48ب لعر 

 املوقف املؤيد إلسرائيل:

يمثل هذا املوقف كنيسة " كلمة الحياة "، ويمكن اعتبارها "صهيونية" في مواقفها أكثر من مواقف 

بالسفارة  ، تم افتتاح ما ُيسمى "1980أيلول / سبتمبر عام  30الصهيونية نفسها، ومن الجدير ذكره، أنه في 

املسيحية في القدس"، وعلى إثرها تم تشكيل كنسية " كلمة الحياة " في مدينة "أوبساال" السويدية، وتطورت 

وافتتحت املدارس ودور الطباعة والنشر، وتعتبر ثاني أكبر الكنائس الحرة في السويد، وبلغ عدد منتسبيها 

، وأصبح لها فرعين في كل ما يقارب من ثالث 2012حسب موقعها اإللكتروني حتى عام 
ً
ة آالف وثالثمائة عضوا

من مدينتي "يونشو بينج"، "وجدوتنبرغ" السويديين، تحت عنوان " إننا نقف مع إسرائيل "، هكذا أورد موقع 

 ، نت(.2017الكنيسة اإللكتروني ) الحجة، 

 لعودة السيد وتؤمن هذه الكنيسة بأن وعد هللا ال بد أن يتحقق من خالل عودة اليهود إلى فلسط
ً
ين تمهيدا

 ملا تؤمن به الكنيسة السويدية الوطنية.
ً
 املسيح إلى األرض، وحينها ينتشر ويعم السالم، وهذا مخالف إطالقا

 مجلس مسيحي السويد: – 2

مؤلف من أربع توجهات كنسية هي )اللوثرية، األرثوذكسية، الروم الكاثوليك، والكنائس الحرة(، وهذا 

 في املجلس العاملي للكنائس الذي املجلس له دور فاع
ً
 مؤثرا

ً
ل على الساحة السويدية والدولية، كما أن له دورا

كنسية في العالم. ولكي يراقب اإلجراءات اإلسرائيلية في املناطق الفلسطينية، يذهب عشرون  340يمثل 

 للمناطق الفلسطينية، ويمكثون فيها ثالثة شهور لالطالع على ما تقو 
ً
 سنويا

ً
م به سلطات االحتالل سويديا

اإلسرائيلي واملستوطنين ضد الشعب الفلسطيني من جهة، ومساعدة املدنيين الفلسطينيين للوصول إلى 

 أماكن عملهم ومزارعهم ومدارسهم وجامعاتهم من جهة أخرى.

لى إدارة ويسعى هؤالء املتطوعين إلى إنهاء االحتالل والتخلي عن استخدام العنف، كما يقوموا بإعداد تقارير إ

 ، نت(.2017البرنامج حول نشاطهم التطوعي في فلسطين )الحجة، 

مما تقدم يوضح املحدد الديني وأثره في تطور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية، ولكن ثمة  

موقف آخر، يتعلق بموقف الحكومة السويدية تجاه الحرية الدينية للجالية املسلمة وآلية التعامل معها في 

 2002داخل السويدي نفسه، فإن ذلك يتضح من خالل دراسة أجريت في نهاية كانون الثاني / ديسمبر عام ال

                                                           

 م.5/2/2017(، العالقات التاريخية بين المسيحية في السويد وفلسطين، 2017الحجة، رشيد )
https//alkompis.se/special. 
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عتبر الجالية 
ُ
جاءت على شكل التقرير النهائي حول سياسات السويد تجاه الجالية اإلسالمية )التي ت

 منها(, حيث الحظ التقرير أن، الجالية اإلسالمية في السويد 
ً
ال تتعرض الضطهاد أو تمييز الفلسطينية جزءا

في قضية الدين، بل أكّد التقرير أن، الدولة  السويدية تحمي الدين اإلسالمي وأتباعه، إما بالقانون أو 

بالدستور، وأن معاداة اإلسالم تختلف درجاتها من دولة إلى أخرى. والحظت الدراسة عالمات التحسن من 

الدينية اإلسالمية، وأوضحت الدور القانوني في مواجهة التمييز قبل الحكومة السويدية تجاه احترام الرموز 

الديني ضد الجالية املسلمة، كما نصحت الدراسة بضرورة االستجابة لكل الطلبات املقدمة من الجالية 

اإلسالمية في السويد مثل، أماكن الصالة واألغدية الحالل، وأهمية الحجاب، واإلجازات الدينية، ومعاملة 

عامل الدراسات املسيحية )األشعل،  الدراسات
ُ
 118(.66: 2004االسالمية في الجامعات ودعمها مثلما ت

 ثانيا: املحدد التاريخي: 

، الذي ترتكز عليه العالقات ليس بين الدول فحسب، بل 
ً
ُيعتبر املحدد التاريخي من املحددات الهامة جدا

اهم في تثبيت وتعميق العالقات، فالشواهد وكذلك الشعوب. فاستحضار الذاكرة التاريخية واحياؤها، يس

 علي سعي الدول علي التأكيد علي البعد التاريخي واالستناد واالعتماد عليه في نسخ عالقات 
ً
املعاصرة دليال

 ومواقف الدول مع بعضها البعض، وكذلك في توثيق العالقات بين الشعوب نفسها.

"، كأول عربي فلسطيني وطئت قدماه أراض ي السويد في علي أية حال، بعد وصول الدكتور "مفيد عبد الهادي

م، حيث حصل علي موافقة الدولة السويدية له باإلقامة الدائمة علي أراضيها، وتزوج من سيدة 1941عام

سويدية هي "برتيا  سوفيا"، وهو أول فلسطيني أصدر كتاب باللغة السويدية حول القضية الفلسطينية 

ان "حق العرب في ملكية فلسطين "حيث شرح من خالله حق الفلسطينيين م، تحت عنو 1962وذلك في عام 

 : نت (.2017م )الحجة،1948في بالدهم ودحض فيها الروايات اإلسرائيلية املزعومة حول التهجير عام 

 لتعرض الشعب الفلسطيني للشتات بعد حدوث النكبة عام 
ً
م والتهجير القسري الذي تعرض له 1948ونظرا

ألف فلسطيني كما أوردته اإلحصائيات والتقارير، أدى ذلك منذ نهاية الخمسينيات وبداية  800ما يقارب من 

الستينيات من القرن العشرين إلى وصول أعداد من الفلسطينيين إلى السويد، وجاءت هجرتهم نتيجة تأثير 

 من العائالت املسيحية 
ً
 الفلسطينية.من الكنائس السويدية املوجودة في فلسطين، حيث انتقل عددا

 في تفاعالت قضية فلسطين، إال بعد انطالق الثورة الفلسطينية عام 
ً
إن املواقف األوروبية لم تنخرط كثيرا

1965 
ً
م وبدأت نضالها ضد إسرائيل، وامتد أثر العمليات املسلحة إلى أوروبا نفسها التي أصبحت أيضا

ديين، يدركون مدى تأثير قضية فلسطين إحدى ساحات الصراع، حينئذ بدأ األوربيون ومن ضمنهم السوي

 للمصالح الغربية على املستوى اإلقليمي.  
ً
 مباشرا

ً
ل تهديدا

ّ
 وتفاعالتها املتسارعة، األمر الذي شك

                                                           
 156ي في السياسيات الخارجية األوروبية ، مجلة السياسة الدولية، العدد ( البعد اإلسالم2004األشعل، عبد هللا ) يناير،  118
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 -م لم يكن ألوروبا موقف أو سياسة جماعية تجاه الصراع العربي 1967ومن الجدير ذكره، أنه حتى عام 

في إشكاليات وتعقيدات املنطقة العربية لكي ال تقع في حالة تناقض  اإلسرائيلي، ولربما فّضلت عدم الدخول 

: 2003ما بين التزاماتها بأمن إسرائيل من ناحية، وبين مصالحها في املنطقة العربية من ناحية أخري )توفيق، 

(. بمعني آخر، بقيت السويد على وجه الخصوص الخصوص ودول أوروبا بشكل عام تنظر للمسألة 171

م حيث كانت 1965الجئين، أي قضية إنسانية وليس سياسية، حتى عام 119نية على أنها قضية الفلسطي

 (.189-187: 1984كلمة فلسطين مشطوبة من امللفات األوروبية )نوفل، 

م، برزت األهمية الحيوية للبعد السياس ي لدى العديد من دول 1967ولكن نتيجة حرب حزيران/ يونيه عام 

اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، وجاءت املواقف –ز علي تطورات الصراع العربي أوروبا، وبداية التركي

م، والتي طالبت بانسحاب إسرائيل من 1971السويدية مؤيدة بشكل كبير ملا ورد في وثيقة شومان عام 

م، وتدويل القدس، وجعل الضفة الغربية منطقة منزوعة السالح، واالهتمام 1967األراض ي املحتلة عام 

 ألنها اعتبرت بداية عهد جديد في إطار العمل األوروبي بق
ً
ضية الالجئين الفلسطينيين، فالوثيقة مهمة جدا

اإلسرائيلي، واالهتمام بالقضايا العربية، إضافة إلى  –السياس ي املشترك تجاه قضية الصراع العربي 

 (.45: 1986)األزهري،  242اهتمامها بتطبيق قرار مجلس األمن 

، إن املوقف السويدي جاء في سياق املوقف األوروبي الصادر عن دول السوق األوروبية يمكن القول 
ً
عموما

م اجتمع وزراء خارجية الدول األوروبية التسع )فرنسا، أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، 1972املشتركة، ففي عام 

السياسة الخارجية، ومن هولندا، لوكسمبورغ، بريطانيا، الدنمارك، إيرلندا( في "الهاي" للنظر في شؤون 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة  242ضمنها أزمة الشرق األوسط، وتم االتفاق على تأييد القرار 

 (.176: 1987)النشواني، 

                                                           
 (، عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، دار وائل للنشر، عمان2003توفيق سعيد ) 119

فلسطينية، شركة (، العالقات الفرنسية العربية من خالل موقف فرنسان من العناصر األساسية للقضية ال1984نوفل، أحمد ) -
 كاظم للنشر، الكويت.

(، العالقات العربية من خالل موقف فرنسا من العناصر األساسية للقضية الفلسطينية، شركة كاظم للنشر، 1984نوفل، أحمد سعيد )
 الكويت

عددان ، (، " موقف المجموعة األوربية من الكفاح الفلسطيني المسلح"، مجلة شؤون فلسطينية، ال1986األزهري، محمد ) -
 يونيو. -، آيار/ حزيران، مايو159، 158

 .9(، الموقف األوروبي من مؤتمر السالم الدولي، مجلة السياسة الدولية، عدد 1987األزهري، محمد ) -
 (، السوق األوروبية المشتركة وأزمة الشرق األوسط، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.1987النشواني، أميرة ) -
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 4( الصادر بتاريخ 2253وفي تطور أخر، أيدت الدول األوروبية قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

، والذي دعا إسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير واإلجراءات والقرارات التي اتخذتها لتغيير م 1967تموز/ يوليو 

، والقرار 1968( الصادر في عام 252وضع القدس، كما أيدت الدول األوروبية قرار مجلس األمن الدولي رقم )

ديمغرافية والجغرافية  ، الرافض لتغيير وضع القدس ومعاملها الحضارية والتاريخية وال 1971( لعام 271)

 (.2005)عبد هللا وآخرون ، 

على أية حال، تعاملت الدول األوروبية مع أطراف الصراع في الشرق األوسط كل على حدة، ولم يصدر 

، إال أن الحرب أعطت أوروبا 1973موقف أوروبي جماعي موحد تجاه القضية الفلسطينية قبل حرب عام 

 للمصالح األوروبية فيها )نوفل،  الفرصة ليكون لها دور هام وفاعل
ً
 (.43: 1984في املنطقة العربية، نظرا

 1984لذلك، أصدرت القمة األوروبية ما ُعرف "بيان دبلن" عام 
ً
 وشامال

ً
 عادال

ً
، وتضمن التأكيد على أن حال

ن األمن للنزاع العربي اإلسرائيلي يجب أن يقوم على أساس إعادة األراض ي العربية املحتلة للعرب، مع ضما

والسالم لجميع دول املنطقة في إطار ضمانات دولية، وحل القضية الفلسطينية على أساس ضمان الحقوق 

 (.138: 1987السياسية املشروعة للشعب الفلسطيني )الخطيب، 

، يدعو حكومات اإلثنى عشر دولة، ببذل كافة 1986شباط/ فبراير  20وفي 
ً
، أصدر البرملان األوروبي قرارا

من أجل انجاح العملية السلمية ودعم االتفاق األردني الفلسطيني والذي ينص على تأسيس " اتحاد  الجهود

كونفدرالي"، في الوقت نفسه طالب القرار بضرورة احترام إسرائيل الحقوق الدولية للسكان في األراض ي 

 (.94: 1987الفلسطينية، والعدول عن سياسته االستيطان )األصفهاني، 

آذار/ مايو  20120يح وزير خارجية هولندا " مان دين برويك" في الهاي خالل مؤتمر صحفي له في كما جاء تصر 

 أن السالم في منطقة الشرق األوسط 1986عام 
ً
 فيه عن رغبته بلقاء السيد ياسر عرفات، ومؤكدا

ً
، موضحا

 (.170: 1987ال يمكن أن يتم بدون اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية )الصافي، 

، فقد أيدت فيه الدول األوروبية ضرورة انعقاد 1987شباط/ فبراير  23فيما يتعلق ببيان بروكسل في أما 

 (European plat , 1987مؤتمر دولي للسالم تحت إشراف األمم املتحدة )

من الواضح أن املحدد التاريخي في تطور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية، اندرج في سياق 

 اإلسرائيلي، خالل عقدي السبعينات والثمانينات. -وروبي العام من الصراع العربياملوقف األ 

                                                           
 (، الموقف األوروبي تجاه القدس،2005عبد هللا وآخرون ) 120

  http://www.alhaya.as/orch page  
 ،آذار/ نيسان، مارس/إبريل169، 168(، أوروبا ومؤتمر دولي للسالم، مجلة شؤون فلسطينية، العددان 1987الخطيب، محمود )

 1987، وكالة أبو عرفة للنشر، 1، ط1987-1970إلستراتيجية الفلسطينية، (، الدبلوماسية وا1987الصافي، طالل )

http://www.alhaya.as/orch
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 ثالثا: املحدد الثقافي:

 
ً
يساهم املحدد الثقافي في بلورة الرأي العام وفي تشكيل وتوجيه املواقف، وكذلك في تبني رواية معينة، فضال

د" في تطور املوقف السويدي تجاه عن دوره في الدفاع عن سلوك ما. وبخصوص البعد الثقافي " كمحد

القضية الفلسطينية، يمكن القول، بأنه تبني وتماش ى مع الرواية الصهيونية املزعومة حول أحقيته في 

فالوجود اليهودي في  –منذ بدايات املشروع الصهيوني حتى نهاية الستينيات من القرن املاض ي  –فلسطين 

 ال يتعدى عدة املجتمع السويدي متأصل منذ عدة قرون ، بي
ً
نما الوجود العربي واإلسالمي فهو حديث جدا

 عن الدور اليهودي من خالل امتالكه للنفوذ واملال واإلعالم ليس في السويد فحسب، بل على 
ً
عقود، فضال

صعيد املجتمعات األوروبية أيضا، وهذا ما يفسر حالة العجز للدور الذي من املفترض أن يلعبه الفلسطيني 

 في الساحة 
ً
 أمام الفعل والتأثير للتنظيمات والتجمعات الصهيونية ومؤيديها السويدية التي كانت مجاال

ً
رحبا

م، 1948، والتي تمكنت من بلورة الرأي العام السويدي لصالح الرواية اليهودية حول أحداث حرب عام 

والصهيونية في توظيف م ، والتي نجحت فيها األداة اإلعالمية والثقافية اليهودية 1967وكذلك حرب عام 

 وتسويق ادعائها بأن، الجيوش العربية هي املعتدية . 

 تحميل العصابات املسلحة الصهيونية أية مسؤولية تجاه ما حدث 
ً
 قاطعا

ً
فالراوية الصهيونية رفضت رفضا

وا ، وتزعم بأن الحكام العرب هم الذين طلب1948من تشريد وتهجير واقتالع للسكان العرب في فلسطين عام 

من سكان فلسطين ترك قراهم ومدنهم والنزوح إلى أماكن آمنة ، كما تّدعي الرواية الصهيونية بأن القادة 

 نشروا الذعر والخوف بين صفوف السكان العرب الفلسطينيين، وأنهم بالغوا في وصف األعمال 
ً
العرب أيضا

، أنه لو لم تدخل ال
ً
جيوش العربية فلسطين ما كان هناك الحربية للمقالين اليهود، وتزعم الرواية أيضا

 121(11،  9: 2000) كناعنة،  1948مشكلة التهجير والطرد عام 

على أية حال، في ظل غياب الرواية الفلسطينية، وقدرة وتأثير الرواية الصهيونية اإلسرائيلية، اقتنعت 

ت العرب مسئولية ما قطاعات واسعة من الشعوب األوروبية، ومنها الشعب السويدي، بهذه الرواية التي ح
َّ
مل

، بدأت هذه املزاعم والروايات املدبلجة يتالش ى 
ً
تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير واقتالع. ولكن تدرجيا

 في ظل السياسات واإلجراءات العدوانية اإلسرائيلية املتكررة بحق 
ً
أثرها في األوساط األوروبية، خصوصا

آخر الروايات الصادرة منذ أواخر الثمانينات عن عدد من  الشعب الفلسطيني. هذا من جانب، ومن جانب

املؤرخين االسرائيليين الجدد" ومن أبرزهم بني موريس، شلومو زانت، وإيالن بابيه، وتمكن هؤالء من خالل 

وثائق دحض الرواية الصهيونية، وإثبات زيفها، وأكدوا بأن عودة الفلسطينيون إلى أراضيهم حق مشروع من 

                                                           

 "، في كتاب " حرب فلسطين إعادة كتابة .1948(، إعادة تقييم الخروج الفلسطيني في 2001موريس، بيني ) 121 -
 (، هجرة أم تهجير؟ مطبعة أبو غوش، البيرة2000كناعنة، شريف )
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ية، وأن على إسرائيل أن تتحمل املسؤولية الكاملة عما تعرض له الشعب الفلسطيني )موريس، ناحية أخالق

2001 :44) 

 على ظهور الروايات الحقيقية، 
ً
 على طبيعة التغيرات واملستجدات في املنطقة والعالم، واعتمادا

ً
استنادا

 عن املتطوعين األمميين، ال س
ً
يما األوروبيين، كلها عوامل دفعت ومراقبة ورؤية السلوك اإلسرائيلي، فضال

 ( بإعادة النظر وتصحيح املسار ليس تجاه قضية فلسطين فسحب، بل تجاه 
ً
السويد ) حكومة وشعبا

إلى ايجاد قدر من التوازن بين التنوع  الثقافي والتقارب الجالية العربية اإلسالمية على أراضيها ، لذلك سعت 

 ما تتأثر بقضايا إسالمية حادة، والدليل  في إطار الجماعة الوطنية, وكذلك موقف
ً
أوروبا من اإلسالم، ونادرا

 تجاه قضية القدس )األشعل، 
ً
 إلى حد ما إيجابيا

ً
 122(.66: 2004علي ذلك أن ألوروبا ومنها السويد موقفا

هنا بناء على ما سبق، برز التحول الواضح في املوقف السويدي في ُبعده الثقافي تجاه القضية الفلسطينية، و 

 تطرح الدراسة بعض املواقف السويدية، ومنها:

انشاء مركز توثيقي باسم "األرشيف السويدي" مركزه مدينة أوبساال، وبإشراف البروفيسور  -

 
ً
السويدي "سيجبرت اكيسلسون" حيث ضم هذا املركز وثائق وكتب بلغات متعددة لتكون مصدرا

"أوبساال" وغيرها من الجامعات السويدية  للباحثين والدارسين في القضية الفلسطينية في جامعة

 (.3: 2018)الحجة، 

تشكيل فرقة "كوفية " لتقوم بتأليف األغاني الوطنية باللغة السويدية التي طالبت في بعض أغانيها  -

باملقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وأخرجت أعمالها على شكل أسطوانات انتشرت في دول 

دنمارك، وفنلندا، وأيسلندا( كونها تفهم اللغة السويدية )الحجة، الخمس )السويد، والنرويج، وال

2018 :4.) 

* في مساندة القضية الفلسطينية 123املواقف املميزة لرئيس الوزراء السويدي الراحل، أولف باملا -

والسلوك اإلنساني الرائع الذي جسَدته وزيرة خارجية السويد " آنا ليند "، والتي كانت مدافعة 

 124.نت (.2018عن قضايا الحريات في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية )بشير. بشكل كبير 

                                                           

بعد اإلسالمي في السياسيات الخارجية األوروبية ، مجلة السياسة الدولية، العدد ( ال2004األشعل، عبد هللا ) يناير،  122 -
156. 

 

*اولف بالما: هو زعيم الحزب االشتراكي السويدي، ورئيس الوزراء للملكة السويدية خالل فترة الثمانيات، وكانت وكان  123
عرفات مند سبعينات القرن الماضي وكان نموذجا ومدرسة  مناصرا للقضية الفلسطينية، وعلي عالقة وثيقة بالزعيم الفلسطيني ياسر

عدم االنحياز األعمى للقوي الكبرى، السيما الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد ى في السياسة الخارجية السويدية القائمة عل
 (.نت: 2018حزاب يهودية )بشر، أم، وانتهت فيها 1986السوفيتي .اغتيل في العاصمة لستوكهولم عام 

   24/6/2018(، تجربة السويد في مناصرة فلسطين، 2018بشر، هاني ) 124
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منح الحكومة السويدية تسهيالت للطلبة الفلسطينيين، وتوثيق العالقات الجامعية، واألكاديمية  -

 جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وحضور 
ً
بين الجامعات السويدية والفلسطينية وخصوصا

 في  مجموعات طالبية
ً
سويدية لإلقامة ودراسة اللغة العربية في الجامعات الفلسطينية، وخصوصا

 عن تقديم التسهيالت واملساعدات لدعم برامج " املياه وحقوق املرأة 
ً
مؤسسة الصيف، فضال

 والقانون والعالقات الدولية" في الجامعات الفلسطينية.

قف السويدي تجاه القضايا العربية، البد من االشارة وفي سياق املحدد الثقافي، ومدى مساهمته في تطور املو 

إلى، االنفتاح السويدي علي أية تجربة أو نشاط يسعى إلى التفاعل الحضاري ما بين الشرق والغرب، ومثال 

على ذلك تجربة "طارق رمضان"، وهو أستاذ فلسفة في جامعات سويسرا، وتربي وتعلم مع شخصيات 

(، وتميز خطاب "طارق رمضان" بأنه 48: 2004وند كايزر، وأبير ما كار)عنتر، أوروبية مثل، جون زيجلر، إدم

ر عن واقعه كأوروبي ُيدين باإلسالم، كما ساهم في ايجاد  استند علي املرجعية االسالمية، في الوقت نفسه عبَّ

 عن تعميق وتطور في العالقات السويدية مع بلدان العال
ً
م العربي تفاعل بين االسالم واملسيحية، فضال

 ( 52-48: 2004واإلسالمي   )حنفي، 

عد السويد من أوائل الدول األوروبية التي سعت إلى ايجاد تفاعل حضاري بين اإلسالم والغرب، 
ُ
، ت

ً
عموما

 وهذا بدوره ساهم في بروز أهمية املحدد الثقافي في مواقف السويد تجاه القضية الفلسطينية.

 الشعبية السويدية والتنظيمات : األحزاباملبحث الثاني

 مقدمة:

تتسم األنظمة السياسية في الدول الغربية باالستقرار والنضح، وتتمتع بتجربة ديمقراطية فريدة ومميزة، 

تلك التجربة التي حققتها عبر عقود طويلة من الزمن، وعليه تساهم األحزاب والحركات والتنظيمات الشعبية 

قناعاته تجاه قضاياه الداخلية، أو الخارجية ولقد كانت مملكة في تشكيل الرأي العام، وبلورة توجهاته و 

السويد سباقة، في ايجاد نظام حكم سياس ي تترعرع فيه الديمقراطية واملشاركة والرقابة واملحاسبة 

 والشفافية واملساءلة.

حزب في سياق هذا املبحث سيتم استعراض الدور السياس ي الذي تلعبه األحزاب السويدية وعلى رأسها ال

االشتراكي الديمقراطي، وكذلك دور التنظيمات الشعبية، في تشكيك وبلورة املوقف السويدي تجاه القضية 

 الفلسطينية.

                                                                                                                                                                   

https://ww.palinfo.com 
 .156(، التفاعل الحضاري بين اإلسالم والغرب: نظرة تاريخية، مجلة السياسة الدولية، العدد 2004حنفي، حسن )إبريل،  -
 .156(، طارق رمضان ... نموذج للفكر اإلسالمي األوروبي، مجلة السياسة الدولية، العدد 2004عنتر، نهى ) إبريل،  -

https://ww.palinfo.com/
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: األحزاب السياسية في السويد:
ً
في هذا الجانب من الدراسة، سيتم استعراض التجربة الحزبية  أوال

 ة التالية:السويدية تجاه القضية الفلسطينية من خالل املحطات التاريخي

 :1948املوقف الحزبي السويدي في مرحلة ما قبل عام -1

 لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وجاء 
ً
 وتقبال

ً
خالل هذه الفترة كانت األحزاب السويدية أكثر دعما

 
ً
 لالشتراكية األوروبية، ومثاال

ً
 هذا التأييد نتيجة قناعة هذه األحزاب بأن هذا الكيان سيكون نموذجا

للديمقراطية والحضارة الغربية في بيئة عربية "مختلفة وعدوانية". من هذا املنطلق، كانت السويد من 

 خالل الفترة ما بين الحربين 
ً
املحطات الهامة التي ترعرع فيها فكر وأيديولوجيا الحركة الصهيونية، وتحديدا

 (62: 2013العامليتين )الحجة، 

بين كبير حاخامات اليهود في السويد "ماركوس إيهربنرايس"  الساعد ومما ساعد في ذلك العالقة القوية 

األيمن لزعيم الحركة الصهيونية العاملية " حاييم وايزمان "، وكان الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي 

قد قدم الكثير من املساعدات واملعونات للشباب اليهود األعضاء في الحركة الصهيونية، كالتدريب علي 

مل في املزارع الجماعية )الكيبوتسات(، والتي بدورها ساهمت في خلق وتأسيس مجتمع املستوطنين، الع

وفكرة الصهيونية االشتراكية تستند على مفاهيم غزو األرض والعمل واإلنتاج وركيزة النطالق املنظمات 

 125(. 136-131: 1997العسكرية اإلرهابية الصهيونية ) الحمد وآخرون، 

هناك أية خالفات بين األحزاب السويدية واألوروبية تجاه حقيقة املذابح التي قام بها الحزب كما لم يكن 

 من أركان العالقة اليهودية 
ً
 أساسيا

ً
النازي بحق اليهود، بمعنى آخر، أن " الهولوكوست" كانت وال تزال ركنا

 بالشعوب األوروبية قاطبة.

ثرا بتعاليم الكنيسة املسيحية "البروتستانتية"، والتي علي أية حال، إن الشعب السويدي كان بمعظمه متأ

كانت تّروج لتطبيق نبوءة الرب "يهوه" إلى النبي إبراهيم الخليل، وهي: "بأن أرض كنعان هي هبة من الرب 

 (.62: 2013ألحفاد إبراهيم من ابنه إسحاق ")الحجة، 

                                                           

(، المدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق األوسط، 1997الحمد، جواد وآخرون ) 125 -
 عمان.
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 : 1949-1948املوقف الحزبي السويدي خالل املرحلة -2

لت اللجنة األممية )أونسكوب( برئاسة القاض ي السويدي "أميل ساند ستروم" أجمع املوقف عندما تشك

 إلى اقتراح اللجنة 
ً
السويدي بكل أطيافه الحزبية علي اقتراح تقسيم فلسطين، وإنشاء الدولة اليهودية استنادا

 126(.342: 1987التي تشكلت من أحد عشر دولة )عبوش ي، 

ترن اإلرهابية اليهودية بزعامة اسحق شامير باغتيال املبعوث السويدي بالرغم من ذلك قامت عصابة ش

: 1998م في مدينة القدس )جبارة،  1948أيلول /سبتمبر عام  17في 127األممي الكونت " فولك برنادوت"*

(. لذلك تأخر االعتراف السويدي بإسرائيل، وعلى إثر ذلك طالب زعيم الحزب اليساري الشيوعي 308

 للخارجية باالعتراف القانوني بإسرائيل، مبدئيا استغرابه الشديد أمام  السويدي، وفي
ً
نفس الوقت كان وزيرا

 (63: 2013البرملان للتأخير في هذا االعتراف )الحجة، 

 

                                                           
 (، تاريخ فلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام هللا.1998جبارة، تيسير ) 126

ردة فعل في الرأي العام أحدث  ما، م1948اإلرهابية اليهودية عام  غتيل على يد العصاباتير السويدي فولكه برنادوت أ  األم *
خاصة وان برنادوت اشتهر بعمله اإلنساني في انقاذ آالف اليهود من  السويدي، حيث تم تأخير االعتراف السويدي الرسمي بإسرائيل

: 2013ات البيضاء" ، قبل سنوات قليلة من مقتله على يد اليهود أنفسهم ، انظر : ) الحجة ،لباح"سميت ابراثن النازية في عملية 
53) 
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من الواضح، أن الحزب الشيوعي السويدي ونائبه في البرملان "جوستاف يوهانسون"، دخل في جدال مع 

الحاكم حول ضرورة االعتراف القانوني بإسرائيل، وجاءت مواقف الحزب الحزب االشتراكي الديمقراطي 

اليساري متماهية واملوقف السوفيتي، الذي دفع بقوة نحو قيام إسرائيل، وكان االتحاد السوفيتي الدولة 

 الثانية مباشرة، والتي اعترفت بإسرائيل بعد قيامها بعشرة دقائق.

 : 1970-1949 املوقف الحزبي السويدي خالل املرحلة-3

 بدولة اسرائيل بتاريخ 
ً
, وخالل هذه الفترة توافقت 1950تموز / يوليو عام  12بعدما اعترفت السويد رسميا

األحزاب السويدية حول ضرورة تقديم كامل الدعم إلسرائيل، مما يعكس حالة التأثر الكبير في األوساط 

 عن  الرسمية والشعبية السويدية، بالدعاية الصهيونية، ووقعت
ً
تحت تأثير اإلعالم الصهيوني، فضال

.
ً
 الشعور السويدي بعقدة الذنب تجاه اليهود أيضا

واستمرت املساندة السويدية، في ظل تجاهل تام للحق الفلسطيني، وبقي األمر كذلك أثناء العدوان الثالثي 

في املواقف مرة أخرى  م، إلى أن بدأ التباين1967، وحتي خالل حرب حزيران /يونيه عام 1956علي مصر عام 

 مع اسرائيل. من هنا 
ً
من خالل مواقف دول الكتلة الشرقية برعاية االتحاد السوفيتي، وقطع العالقات كليا

بدأ الحزب الشيوعي السويدي بتغيير مواقفه بالتوافق مع مواقف الكتلة الشرقية، وأدرك الطبيعة 

 العدوانية التوسعية والعنصرية إلسرائيل.

م من تلك التطورات والتحول في املواقف الحزبية السويدية من خالل التباعد التدرجي للتأييد ولكن، بالرغ

األعمى إلسرائيل، باتجاه التقارب والتفهم للحق العربي الفلسطيني، إال أن ثمة حقيقة مفادها، أن الدور 

، والصورة النمطية الغربية حول العرب مشوهة وغير واض
ً
 جدا

ً
حة، لذلك قال العربي كان محدودا

, والذي جاء بعنوان: "أيها الشرق أين هو 1969الفيلسوف اللبناني "رينيه حبش ي" في كتابه الصادر عام 

 128(.94: 1993غربك؟ بغية إيجاد حوار عربي _أوروبي )خضر، 

 وما بعدها: 1973املوقف السويدي منذ عام -4

ة املعلومات والرواية الصحيحة حول قضية منذ نهاية الستينيات بدأت األقالم السويدية الجريئة بكتاب

فلسطين، وعن إسرائيل وماهيتها، كما بدأت حركات التضامن السويدية نشاطها في دعم حق الشعب 

الفلسطيني، وبرزت منظمة التحرير الفلسطينية وممارسة نشاطها املقاوم، مما أثر في الرأي السويدي، األمر 

 ية لألحزاب داخل البرملان السويدي.الذي انعكس بدوره على املواقف السياس

                                                           
 (، أوروبا الوطن العربي: القرابة والحوار، ترجمة جوزيف عبد هللا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1993خضر، بشارة ) 128
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وبانتهاء الحرب، واستخدم العرب سالح النفط األمر الذي دفع دول غرب أوروبا بما فيها السويد إلى إعادة 

النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وبدأ على إثرها الحوار العربي األوروبي( وكانت السويد من 

فعبارة الحوار )الحوار العربي األوروبي تنسب إلى ميشيل جويبر والرئيس  الدول املشاركة في هذا الحوار.

م مع الرئيس التونس ي الحبيب بورقيه, األمر الذي 1973الفرنس ي "بومبيدو" الذي تحدث في تموز /يوليو عام 

طلق عليه اسم "الحوار" ، و 
ُ
لتبرير أدى إلى نشأة اهتمام جديد لبناء عالقات البحر املتوسط ضمن إطار ما أ

هذا االهتمام أثيرت العديد من القضايا واألفكار القّيمة، كالتاريخ والجغرافيا، وأوجه التقارب الثقافي، 

 129(.226: 1977والتراث الديني والحضاري والسياس ي واالستراتيجي والتكامل)أحمد، 

تسليط الضوء علي ، في 1973شباط /فبراير عام 6هذا، ولقد وساهم البيان األوروبي "بيان بروكسل "في 

 من التوازن أو ما 
ً
قضية الشعب الفلسطيني، بحيث لم تعد بالنسبة له قضية الجئين، فالتباين أوجد قدرا

( . ومن املؤكد من هذا البيان الصادر عن دول السوق 14-13: 1997ُيسمي بالنهج املتوسطي )الدجاني، 

ياسية للسويد تجاه القضية الفلسطينية بشكل األوروبية )املشتركة(,ساهم في تدعيم وتحفيز املواقف الس

 130(.230: 1977)ايجابي (, بالرغم من عدم عضويتها في دول االتحاد في تلك الفترة )سعيد، 

كما جاءت موافقة دول غرب أوروبا، ومن ضمنهم مملكة السويد على اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية، 

وار علي مستوى الخبراء لتجنب االعتراف بمنظمة التحرير، ,حيث بدأ الح1975وذلك في شباط /فبراير عام 

ر علي ضرورة مشاركة الخبراء الفلسطينيين بجانب الخبراء العرب، وأن تقوم  ولكن املوقف العربي أصَّ

 املنظمة بتعينهم. 

سطينية علي أية حال، جاء الحوار من أجل تنفيذ التأكيد العربي على االعتراف األوروبي بمنظمة التحرير الفل

كممثل للشعب الفلسطيني، وبالتالي يؤدي ذلك إلى االعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 

 131(.241:1977)ونيوني،

في ضوء ما تم استعراضه حول تطور املوقف السويدي الحزبي تجاه القضية الفلسطينية منذ مرحلة ما قبل 

 باملوقف تجاه تطورات الصراع العربي1948عام 
ً
اإلسرائيلي، واملوقف األوروبي تجاهه بشكل عام،  – ، مرورا

وما تخلله من تحوالت في الرؤى والتوجهات تجاه الحقوق الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومما ال 

 ما استندت مواقفها على حالة 
ً
 في الجماعة األوروبية، إال أن كثيرا

ً
شك أن السويد لم تكن )حينئٍذ( عضوا

 ر في املواقف األوروبية.التطور والتغي

                                                           
 .49حوار، مجلة السياسة الدولية، العدد (، الخلفية الفكرية لل1977أحمد، محمد سيد )يونيو  129

 .89(، الموقف األوروبي من حقوق الشعب الفلسطيني، مجلة السياسة الدولية ، العدد 1977سعيد، عبد المنعم ) يوليو  130
 .49(، الرؤية اإليطالية للحوار، مجلة السياسة الدولية، العدد 1977ونيونى، فيرخينو ) يوليو  131

 



 

79 

 

، سيتم استعراض أبرز األحزاب السياسية السويدية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وذلك على 
ً
عموما

 النحو التالي:

 الحزب االشتراكي الديمقراطي: -1

ُيعد الحزب االشتراكي الديمقراطي الحاكم من أكبر األحزاب في السويد، ويتضمن في هيكليته تنظيمات 

عبية مثل، إتحاد الشبيبة، واتحاد املرأة وغيرها، وتنظيم العقيدة والتضامن الذي ُيدعي اإلخوة، ويسمي ش

أعضاء هذا التنظيم أنفسهم باليسار املسيحي، ولقد كان لهذا التنظيم الدور األكبر في التقارب بين قيادة 

فلسطينية وذلك منذ بداية سبعينيات الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي وبين قيادة منظمة التحرير ال

، افتتح على 1974في الجمعية العامة لألمم املتحدة عام القرن املاض ي .وبعد ما تم قبول م. ت. ف كعضو مراقب 

، وبفضل تنظيم "اإلخوة" وصل رئيس الدائرة السياسية ملنظمة 1975إثرها مكتب إعالمي في "ستوكهولم" في عام 

م، وكذلك رئيس م.ت.ف ياسر عرفات في عام 1981د فاروق القدومي إلى ستوكهولم عام التحرير الفلسطينية السي

 132: نت(.2017)الحجة،  1983

اقف الحزب من الصراع الفلسطيني   133,نت (:2018االسرائيلي )بشر، –مو

 الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم أسره. -

-  
ً
من هيمنة الواليات املتحدة األمريكية السعي نحو استقاللية السياسة الخارجية السويدية، وخصوصا

 والقوى األوربية الكبرى. 

 معارضة السياسة اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية )االغتياالت، الجدار، االستيطان(. -

 التأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. -

 التأكيد على السبل السلمية للتوصل الي اتفاقية سالم شاملة وعادلة. -

ن هذا الحزب من الوصول إلى البرملان السويدي 1991منذ عام الديمقراطيين املسيحيين:  حزب-2
ّ
م تمك

%من أصوات الناخبين في ملك التكتل اليميني والذي كان صف املعارضة في الدورة 4بعدما تخطي ما نسبته 

والعائلية والحياة ، ويؤكد الحزب في سياسته الداخلية على القضايا االجتماعية 2014-2018االنتخابية 

 الداخلية.

                                                           
 م.5/2/2017(، العالقات التاريخية بين المسيحية في السويد وفلسطين، 2017الحجة، رشيد ) 132

https//alkompis.se/special. 
   24/6/2018(، تجربة السويد في مناصرة فلسطين، 2018بشر، هاني ) 133

https://ww.palinfo.com 
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اقفه تجاه الصراع العربي   : نت(.2017اإلسرائيلي )الحجة، -مو

 يدافع عن سلوك إسرائيل. -

 يتجاهل الحقوق الفلسطينية في خطابه اإلعالمي والسياس ي  -

 يؤكد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية. -

 وجه النقد للحكومة السويدية بسبب اعترافها بدولة فلسطين. -

رض سياسة الحزب االشتراكي الديمقراطي الداعم للحقوق الفلسطينية، واملنتقد للسلوك ُيعا -

 االسرائيلي.

 يعارض بناء املستوطنات اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية املحتلة. -

 للصهيونية، ويتبنى الراوية اإلسرائيلية ، وُيلقحزب الشعب السويدي-3
ً
ي : من األحزاب املتطرفة،  وأكثر ميال

اللوم علي الفلسطينيين كونهم اتخذوا من القادة أمثال، ياسر عرفات، جورج حبش، واتهم الحزب قادة 

الشعب الفلسطيني بأنها تسعى لدمار إسرائيل، وأن السالم معهم خيانة عظمى، وُيعتبر السيد "بير املارك" 

 أنه ال يمكن من أبرز رؤساء حزب الشعب السويدي، وصّنف أعمال املقاومة الفلسطينية "
ً
باإلرهابية" زاعما

السكوت عنها ، ورفض حق العودة لكل الالجئين الفلسطينيين، ألن ذلك من شأنه يؤدي إلى دمار إسرائيل 

 134(.71-70: 2013كدولة يهودية، وال يساهم في بقائها علي قيد الحياة حسب زعمه )الحجة، 

ي نقد الفلسطينيين، ومواقفه من إسرائيل، أيضا : ُيعتبر من أقل األحزاب البرجوازية حدة فحزب الوسط-4

ليست بقدر من الحدية، ولقد وصفت مندوبة الحزب السيدة "جولن يونج" التي كانت تمثل لسان حال 

املؤيدين الفلسطينيين في هذا الحزب، حيث وصفت ما أسمته " الخطأ الكبير" على حد تعبيرها، الذي وقعت 

مة لألمم املتحدة عندما قامت بتقسيم فلسطين، دون استشارة أهلها فيه الدول الكبرى والجمعية العا

 األصليين، وأكدت منح الحقوق القومية للفلسطينيين وال يمكن إنكار ذلك. 

م، انتهج سياسة كشف األخطاء واملمارسات التي تقترفها 1973: مند عام حزب الشعب اليساري الشيوعي-5

يزة لإلمبريالية األمريكية، ودورها في ارتكاب املجازر واألعمال التوسعية اسرائيل، وأشار إلى أن إسرائيل هي رك

واالستيطان التي تمارسها في األراض ي الفلسطينية املحتلة، واعتبرها مخالفة لجميع قرارات األسرة الدولية، 

لذي أدى وأن عدم التوصل إلى اتفاقية سالم لتضمن حق الفلسطينيين، مرده التعنت والسلوك اإلسرائيلي ا

( 194إلى عدم استقرار املنطقة، وأكد الحزب علي حق العودة لالجئين الفلسطينيين بناًء علي القرار )

 (.71-69: 2013)الحجة

                                                           
 ، منشورات شرق برس للدراسات والنشر.1الفلسطينية، ج(، السويد والقضية 2013الحجة، رشيد ) 134
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 ملوقف م.  ت. ف حزب املحافظين-6
ً
 ومستهجنا

ً
: ُيعارض شرعية النضال الفلسطيني املسلح، ووقف معارضا

عطي  ، ولقد242الرافض لالعتراف بقرار مجلس األمن 
ُ
أدلى نائب حزب املحافظين متسائال "بهذا القرار ت

 ملنظمة التحرير الفلسطينية ... فعرفات يقول 
ً
 جديدا

ً
الشرعية للنضال املسلح ... إن هذا القرار يعني نصرا

لن نوقف الكفاح املسلح قبل أن نقف في تل أبيب، وأمام شواطئ البحر املتوسط ... إن منظمة التحرير 

م ...إن اعطاء 1917وافق فقط على بقاء اليهود وأطفالهم الذين قدموا إلى فلسطين قبل عام الفلسطينية ت

 (.74:2013صوتنا ملثل هذا القرار سيساعد علي اخفاء الشرعية ملنظمة إرهابية ")الحجة، 

ألحزاب على أية حال، تتفق جميع األحزاب السويدية على اعتبار املستعمرات اإلسرائيلية غير قانونية، لكن ا

 
ً
تتفاوت في رؤيتها حول تلك املسألة، فحزب الشعب والديمقراطيين املسيحيين وهم األقرب واألكثر دعما

بأن الحل يجري من خالل املفاوضات املستندة إلى خارطة الطريق، في حين ترى أحزاب أخرى وعلى  -إلسرائيل

يل من قبل االتحاد األوروبي، بينما رأسها املحافظون، بضرورة ممارسة الضغوط الدبلوماسية على إسرائ

جبر على تطبيق 
ُ
يرى حزب البيئة بعدم إعطاء إسرائيل أية امتيازات تجارية مع االتحاد األوروبي، لكي ت

 القرارات الدولية الخاصة باملستوطنات.

: الحركات والتنظيمات الشعبية السويدية:
ً
 ثانيا

 في تشكيل
ً
 فاعال

ً
الرأي العام الذي بدوره آثر في سياسات األحزاب ومن ثم  لعبت التنظيمات السويدية دورا

الحكومة السويدية تجاه العديد من القضايا ومنها القضية الفلسطينية. وهنا تستعرض الدراسة أبرز 

 135(.46-33: 2013التنظيمات والحركات السويدية املتضامنة مع الشعب الفلسطيني )الحجة، 

 والثقافة الفلسطينية: لجنة دول الشمال للحفاظ على التراث -1

 على 136هي برئاسة البروفيسور السويدي " يان بريمان"
ً
*، الذي كرس حياته من أجل فلسطين، مستندا

عمليات البحث والتثبيت اآلثاري التي تقوم به إسرائيل من أجل إثبات وجودها التاريخي في فلسطين. ولقد 

نمارك وفنلندا وأيسلندا وبين شعب فلسطين في تشكلت هذه اللجنة من علماء من السويد والنرويج والدا

 لجمعية التراث الثقافي الفلسطيني التابعة 
ً
 سويديا

ً
الجليل والقدس. وتحولت هذه اللجنة لتصبح فرعا

 ملنظمة التحرير الفلسطينية. 

 األرشيف السويدي الفلسطيني:-2

عن قضية الشعب الفلسطيني  رئيس األرشيف البروفيسور "سيجبرت أكسيلسون"، ولقد نذر حياته للدفاع

منذ ما يزيد عن أربعة عقود، على املستوى األكاديمي والكنس ي والسياس ي، وتقوم فكرة األرشيف على أن يحل 

                                                           
 ، منشورات شرق برس للدراسات والنشر.1(، السويد والقضية الفلسطينية، ج2013الحجة، رشيد ) 135

، وصل إلى أعلى المراتب العلمية في مجال علم اآلثار والديانات القديمة في منطقة الشرق 1933* يان باريمان،ولد في العام 
آمن بأن الثقافة المسيحية الغربية مصدرها فلسطين مسقط رأس السيد المسيح، ومن أبرز نشاطاته في مجال القضية  األوسط،

الفلسطيني. وتعرض البروفيسور  -الفلسطينية، ترأسه لجنة دول الشمال للحفاظ على التراث والثقافة الفلسطينية، واألرشيف السويدي
 (.125: 2014وساط اليهودية والصهيونية ) الحجة، باريان إلى حملة تشويه وتشهير من األ
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طالب أو باحث أو أكاديمي أو إعالمي أو معلم أو أستاذ جامعي أو كفنان تشكيلي أو كسياس ي في مجال 

 وغير قابل القضية الفلسطينية، ال بد أن يقوم بالحصول عل
ً
ى وثائق ومصادر موثوقة، ليكون عمله متكامال

 للشك أو الطعن لكي ال يترك للصهاينة أي ثغرة، يقوموا باستغاللها، أو إتهام أصحابها بمعاداة السامية.

 مجموعات أنصار فلسطين: -3

اب مثل " بير جارتون  ، ويان جيو، *137"من أصحاب التوجهات اليسارية، وفي مقدمتهم كبار الصحافيين والكتَّ

، تم تشكيل 1967ويوران روسنبا وغيرهم من األطباء والطواقم الطبية ، وعلى إثر حرب حزيران / يونيه عام 

لجان صغيرة في عدد من املدن السويدية تعمل لدعم الشعب الفلسطيني، ومنذ نهاية الستينيات من القرن 

عم من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الذي املاض ي ، تواصلت هذه املجموعات فيما بينها لتتفق، وبد

، على تشكيل مجموعات أنصار فلسطين، وال زالت هذه املجموعات 1975افتتح في العاصمة استكهولم عام 

 مدينة سويدية ، وعدد أعضائها حوالي ألف ناشط. 16فاعلة حتى وقتنا الراهن ، وموجودة في 

 اللجنة املسيحية لنصرة الشعب الفلسطيني: -4

م، هاجمت املمارسات االسرائيلية في 1976تشكلت من عناصر تابعة للكنيسة التبشيرية في السويد عام 

تهجير القرى املسيحية في الجليل، ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام وعن الوجود املسيحي 

ال أن الحكومة بشكل خاص. حاربت الفكر الصهيوني، وتمكّنت من خلق رأي عام مسيحي في السويد، إ

السويدية املدعومة بتقارير مخابراتية وتهمتهم، بانهم يتبعون "منظمة ارهابية" هي منظمة التحرير 

 الفلسطينية.

م بعد أن شعر أعضاؤها بتحقيق ما ينشدون إليه وهو إقناع الكنيسة 1989لقد توقف عمل اللجنة في العام 

يل تنظيم شبابي مسيحي باسم " السالم املسيحي" الرسمية في السويد بحقوق الفلسطينيين، وبعد تشك

 يدعو في نشاطاته إلى دعم السالم في فلسطين. 

 

 فرقة كوفية: -5

قام بتأسيسها الفنان الفلسطيني الراحل "جورج طوطري"، بعد أن جمع العديد من الفنانين السويديين 

شطت الفرقة بجوالتها في املدن املؤيدين للشعب الفلسطيني في مدينة "يوتبوري" في جنوب السويد، ون

                                                           

مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، أّلف كتاب بعنوان         بير جارتون: آمن بنضال الشعب الفلسطيني، ودافع عن استخدام السالح في* 
الشخصيات القيادية لحزب  " النضال حول فلسطين"، وهو من أبرز الكتب التي تناولت القضية الفلسطينية في السويد، ومن أبرز

 (.125: 2014مواجهة  ) الحجة، الخضر في السويد
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السويدية والنرويجية والدانماركية خالل الثمانينات من القرن املاض ي، وقامت الفرقة بإصدار عدد من 

 األسطوانات التي بيع منها أعداد كبيرة على نطاق واسع في البلدان املذكورة.

 جمعية العودة: -6

لت من مجموعة من الشباب السويدي الذين كانو 
ّ
ا مشاركين في مشروع باخرة العودة، التي كان من تشك

فلسطيني، قامت إسرائيل بإبعادهم خارج الوطن، باإلضافة إلى نشطاء  130املفترض أن تنطلق على متنها 

دوليين، منهم سويديين، وصحافة عاملية. وقامت إسرائيل يومئذ بتفجير الباخرة وتعطيلها، ركزت الجمعية 

 سطين الشتات إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم.على مسألة حق العودة لفل

 رابطة الصداقة السويدية الفلسطينية: -7

، انطلقت رابطة الصداقة السويدية الفلسطينية، 1987مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية في نهاية عام

وتكمن فكرتها في تشكيل تكتل داخل البرملان السويدي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقامت 

رابطة بعدة زيارات ميدانية إلى فلسطين، لالطالع على ما يدور داخلها وما تتعرض له من إجراءات ال

 بزيارة عدة مدارس تابعة لألونروا في مخيم بالطة بمدينة نابلس في تشرين 
ً
وممارسات إسرائيلية، وقامت أيضا

امت الرابطة بإيقاف حركة الطيران ، األمر الذي خلق أزمة بين إسرائيل والسويد، كما ق1989الثاني/ نوفمبر 

اإلسرائيلي من ميناء ستوكهولم إلصراره على مرافقة عناصر من املوساد الذين كانوا يفتشون الركاب على 

 م .1990أرض مطار ستوكهولم منذ عام 

 فرع السويد: –حركة التضامن العاملية الفلسطينية  -8

ارتأى عدد من الفلسطينيين واملتضامنين العامليين على  ،2000نتيجة اندالع انتفاضة األقص ى الثانية عام 

دوا على مقاومة االحتالل عبر استخدام أسلوب 
ّ
ضرورة استمرار االنتفاضة بطابعها السلمي الالعنف، وأك

الالعنف، وشاركت حركة التضامن في املظاهرات، وحاولت منع هدم البيوت وخلع األشجار وإعاقة بناء 

فالحيين الفلسطينيين أثناء موسم قطف الزيتون، وتقوم الحركة بدور فّعال في الجدار، كما ساعدت ال

تشكيل الرأي العام السويدي لصالح القضية الفلسطينية عبر املحاضرات وتنظيم املظاهرات وكتابة 

 املقاالت وتوثيق تجربة عناصرها في فلسطين .

 

 

 



 

84 

 

 الدراسة إلى ما يلي:في سياق ما تم استعراضه في هذا الفصل، توصلت  الخالصة:

 في تطور املوقف السويدي تجاه القضية 
ً
 واضحا

ً
لعبت املحددات الدينية والتاريخية والثقافية دورا

، بيد أن 1967الفلسطينية، حيث اثرت الدعاية الصهيونية في التأثير على الرأي العام السويدي حتى عام 

 لصالح القضية الفلسطينية طرأ على امل
ً
 مميزا

ً َّ
وقف السويدي منذ مطلع السبعينيات من القرن املاض ي تحوال

 عن طبيعة السلوك االسرائيلي العدواني على الشعب 
ً
بفعل متغيرات داخلية وإقليمية دولية، فضال

 الفلسطيني ومقدساته وتراثه وأرضه ومؤسساته الثقافية والتعليمية.

ها من دعم الحق الفلسطيني وتبنى اختلفت مواقف األحزاب السويدية تجاه القضية الفلسطينية، فمن -

 في دعم إسرائيل 
ً
الرواية الفلسطينية بعدما أدرك حقيقة إسرائيل وتصرفاتها، ومها من بقي مستمرا

 والدفاع عن إجراءاتها وسياستها، وهذا مرتبط بالخلفية األيديلوجية اليمنية لهذه األحزاب.

 إيج -
ً
 في إعادة صياغة الرأي العام السويدي تركت التنظيمات والحركات الشعبية السويدية أثرا

ً
ابيا

لصالح القضية الفلسطينية، ال سيما في ظل التطورات التي طرأت على وسائل االعالم، وظهور وسائل 

التواصل االجتماعي بألوانه املختلفة، حيث تم نقل الحقائق على األرض إلى املشاهد واملتابع السويدي، 

ق الشعب الفلسطيني، وكذلك ما يتعرض له وما ينقله املتضامنين ملا يجري من تصرفات اسرائيلية بح

 الدوليين.

 

 النتائج

أثر املحدد الثقافي في تطور املوقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية، كما كشف النقاب عن زيف  -

 بالرواية الفلسطينية ومصداقيتها، خصوصا بعد
ً
ما الرواية الصهيونية/اإلسرائيلية، واالقتناع تدريجيا

 تم نقلها من قبل املتضامنين الدوليين والسويديين على وجه التحديد.

اإلسرائيلي، فمنها من كان  -اختلفت مواقف األحزاب السياسية السويدية تجاه الصراع الفلسطيني -

 للحقوق الفلسطينية وفكرة "حل الدولتين"، ومنها من دافع عن إسرائيل وسياساتها. 
ً
 أكثر ميال
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 ملراجع:املصادر وا

: الكتب 
ً
 أوال

 (، يوميات من غزة، كوربان، يونبوري.2016أندرياسون، شارلي ) -

(، أوروبا الوطن العربي: القرابة والجوار، ترجمة جوزيف عبد هللا، مركز دراسات 1993بشارة، خضر ) -

 الوحدة العربية، بيروت.

ي، مؤسسة روزليوسف، )تحرير( أيوجين روجان وآفي شليم، ترجمة، ناهد عفيف 1948تاريخ حرب  -

 القاهرة.

(، عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، دار وائل للنشر، 2003توفيق، سعيد ) -

 عمان.

 (، تاريخ فلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام هللا.1998جبارة، تيسير ) -

 برس للدراسات والنشر. ، منشورات شرق 1(، السويد والقضية الفلسطينية، ج2013الحجة، رشيد ) -

 ، منشورات شرق برس للدراسات والنشر.3(، السويد والقضية الفلسطينية، ج2014الحجة، رشيد ) -

 ، دار دانية، دمشق.1988-1963(، الفكر السياس ي الفلسطيني 1993حسن، غازي ) -

 ، د.ن، غزة.4(، مبادئ علم السياسة، ط2008الحمامي، وليد ) -

، املدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق األوسط، (1997الحمد، جواد وآخرون ) -

 عمان.

(، أوروبا الوطن العربي: القرابة والحوار، ترجمة جوزيف عبد هللا، مركز دراسات 1993خضر، بشارة ) -

 الوحدة العربية، بيروت.

راسة في (، منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي األوروبي: د1979الدجاني، أحمد صدقي ) -

 الجانب السياس ي من الحوار، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت.

(، الواليات املتحدة والشرق األوسط في عالم متغيرى،" نص الخطاب الذي 1992دجيرجيان، إدوارد ) -

حزيران/  2ألقاه مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط" في واشنطن الثالثاء، 

 يونيو.

(، الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية األمريكية: 2017شاهر وآخرون ) الشاهر، -

 دراسة تحليلية للفترة االنتقالية بين حكم أوباما وترامب، املركز العربي للدراسات، برلين.

، وكالة أبو عرفة 1، ط1987-1970(، الدبلوماسية واإلستراتيجية الفلسطينية، 1987الصافي، طالل ) -

 .1987 للنشر،

(، دور الدين في الحياة السياسية في الدولة القومية، جامعة القاهرة، 1989صقر، عبد العزيز ) -

 القاهرة.

 (، علم االجتماع الديني، مكتبة غريب للنشر، القاهرة.1980عبد الباقي، زيدان ) -
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-1882، (، موجات الغزو الصهيوني: صراع البقاء واإلجالء1990عبد الرحمن أسعد، الزور، نواف ) -

 ، دار اللوتس للنشر، عمان.1990

(، إسرائيل والقانون الدولي، مركز الزيتونة للدراسات 2011عبد الرحمن، علي، إقبال، محمد ) -

 واالستشارات، بيروت.

 ، د.ن، غزة.2(، مبادئ العلوم السياسية، ط2000عدوان، عاطف ) -

دار رياض الريس للنشر،  (، فلسطين قبل الضياع، ترجمة علي الجرباوي،1087عيوش، واصف ) -

 لندن.

(، جدار الكارثة، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل اإلسرائيلية، 2007القاسم، أنيس ) -

 مركز دراسات القضية العربية، بيروت.

 (، هجرة أم تهجير؟ مطبعة أبو غوش، البيرة.2000كناعنة، شريف ) -

أبو ** ، جامعة الصين، مؤسسة العين  (، قضايا ومشكالت معاصرة،1997املشاط وآخرون ) -

 للدراسات والنشر.

"، في كتاب " حرب فلسطين إعادة 1948(، إعادة تقييم الخروج الفلسطيني في 2001موريس، بيني ) -

 كتابة.

(، السوق األوروبية املشتركة وأزمة الشرق األوسط، الهيئة العامة للكتاب، 1987النشواني، أميرة ) -

 القاهرة.

(، العالقات الفرنسية العربية من خالل موقف فرنسا من العناصر األساسية 1984)نوفل، أحمد  -

 للقضية الفلسطينية، شركة كاظم للنشر، الكويت.

(، العالقات العربية من خالل موقف فرنسا من العناصر األساسية 1984نوفل، أحمد سعيد ) -

 للقضية الفلسطينية، شركة كاظم للنشر، الكويت.

: الدوريا
ً
 ت واملجالت:ثانيا

(، استحقاق الدولة: األسباب واملتطلبات، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، 2011أبراش، إبراهيم ) -

 عدد خاص، غزة.

(، العالم الغربي واإلسالم فوبيا" الخلفيات النظرية واستراتيجيات املستقبل"، 2008أبو عامر، عالء ) -

 .2جية، مجلة أوراق فلسطينية، العدد مجلة املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتي

(، غزة بين خطة شارون واملبادرة املصرية، مجلة السياسة الدولية، العدد 2004أحمد، أحمد سيد ) -

 ، يوليو.157

 .49(، الخلفية الفكرية للحوار، مجلة السياسة الدولية، العدد 1977أحمد، محمد سيد )يونيو  -

ة األوربية من الكفاح الفلسطيني املسلح"، مجلة شؤون (، " موقف املجموع1986األزهري، محمد ) -

 يونيو. -، آيار/ حزيران، مايو159، 158فلسطينية، العددان، 

 .9(، املوقف األوروبي من مؤتمر السالم الدولي، مجلة السياسة الدولية، عدد 1987األزهري، محمد ) -
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الخارجية األوروبية، مجلة السياسة ( البعد اإلسالمي في السياسيات 2004األشعل، عبد هللا )يناير،  -

 .156الدولية، العدد 

(، االستيطان في ظل نتنياهو: تجميد إعالمي وتصعيد ميداني، مجلة التخطيط 2011البابا، جمال ) -

 يناير/ مارس. 29الفلسطيني، العدد 

ياسة (، التفاعل الحضاري بين اإلسالم والغرب: نظرة تاريخية، مجلة الس2004حنفي، حسن )إبريل،  -

 .156الدولية، العدد 

، 168(، أوروبا ومؤتمر دولي للسالم، مجلة شؤون فلسطينية، العددان 1987الخطيب، محمود ) -

 ، آذار/ نيسان، مارس/إبريل.169

(، االستقصاء وحروب غزة، عرض زهير عكاشة، مجلة التخطيط الفلسطيني، 2014ريفلن، بول ) -

 .44، 43العدد 

(، املوقف األوروبي من حقوق الشعب الفلسطيني، مجلة السياسة 1977سعيد، عبد املنعم )يوليو  -

 .89الدولية، العدد 

، 29(، قطاع غزة ومعابره الحدودية، مجلة التخطيط الفلسطيني، العدد 2011الطناني، معين ) -

 يناير/ مارس.

، 29(، مستقبل التنمية في ظل الحصار، مجلة التخطيط الفلسطيني، العدد 3011العجلة، مازن ) -

 يناير/ مارس.

(، طارق رمضان ... نموذج للفكر اإلسالمي األوروبي، مجلة السياسة الدولية، 2004عنتر، نهى )إبريل،  -

 .156العدد 

(: ثمن االحتالل: ماتريكس وبيعن أو حكاية عن رأس املال الكولونيالي في 2006الغازي، غادي ) -

 .21إسرائيل، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 

(، التوسع الجديد سيعّدل ميزان القوى داخل االتحاد األوروبي، مجلة 2004هوبير )فيدررين،  -

 ، إبريل.157السياسة الدولية، العددان 

 .157(، أي غد ألوروبا؟ السياسة الدولية، العدد 2004ماركو، جان )يوليو  -

جية، العدد (، الواقع وآفاق املستقبل، مجلة شؤون خلي2004ملف العالقات الخليجية األوروبية ) -

36. 

 .49(، الرؤية اإليطالية للحوار، مجلة السياسة الدولية، العدد 1977ونيونى، فيرخينو )يوليو  -

 ثالثا: الصحف:

 .18، ص 10/10/2006القدس العربي،  -

 .4، ص 9/3/2009القدس،  -

: املقابالت الشخصية:
ً
 رابعا

 م. 16/12/2020سيدة/ هالة فريز مقابلة )اتصال عبر الجوال( مع سفيرة دولة فلسطين في السويد ال -
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 م.2020 /12 /10مقابلة )اتصال عبر الجوال( مع الكاتب قيس قدري    -

اقع االنترنت: : مو
ً
 خامسا

 م.5/2/2017(، العالقات التاريخية بين املسيحية في السويد وفلسطين، 2017الحجة، رشيد ) -

https//alkompis.se/special.   

 2105 /17/12لقضية الفلسطينية، (، السويد وا2015يوسف، أحمد ) -

.https://pupit.alwatanvvoic.com 

   24/6/2018(، تجربة السويد في مناصرة فلسطين، 2018بشر، هاني ) -

https://ww.palinfo.com 

 املوقف األوروبي تجاه القدس،(، 2005عبد هللا وآخرون ) -

http://www.alhaya.as/orch.page    

 (: االستيطان في مدينة القدس، األهداف والنتائج، املركز الفلسطيني لإلعالم:2018تفكجي، خليل ) -

infoinfo/Arabic/alquds/tahweed/alestitan.htm-http://www.palestine 

مؤسسة القدس للثقافة والتراث، املقدسات املسيحية في القدس، مؤسسة القدس للثقافة  -

 والتراث، 

.http://www.alqudslana.com 

، 6495م، قراءة في بعض مواد الدستور السويدي، الحوار املتمدن، العدد قاسم، سال  -

20/2/2020 

http://www.ahewar.org/show.ort.asp.aid=bbb194 

 14/9/2020دستور السويد، موقع السويد الرسمي باللغة العربية،  -

governed-is-sweden-https://ar.sweden.se/society/now 

اإلسرائيلية  -، نت(، قراءة في مشهد العالقات السويدية2015ديسمبر  21سعد، باسمة ) -

 وتداعياتها

https//www.democraticac.de/?p=24846 

 املوقف األوروبي تجاه القدس.(، 2005عبد هللا وآخرون ) -

 http.//www.alhaya.as/arch page. 

 www.Alayam.com  15/2/2016صحيفة األيام، نت،  -

 http://web.nuwatin.org( 2010أبو الهيجا، وسام ) -

 http://palsawa.com/news/20/5/2016 ( 6201منتدى التواصل األوروبي ) -

 (، 2012موقع الصفاف اإللكتروني ) -

 http://www.safaf.org/world/2012/juni/3.htm 

https://pupit.alwatanvvoic.com/
https://ww.palinfo.com/
http://www.alhaya.as/orch.page
http://www.palestine-infoinfo/Arabic/alquds/tahweed/alestitan.htm
http://www.alqudslana.com/
http://www.ahewar.org/show.ort.asp.aid=bbb194
https://ar.sweden.se/society/now-sweden-is-governed
http://www.alayam.com/
http://web.nuwatin.org/
http://palsawa.com/news/20/5/2016
http://www.safaf.org/world/2012/juni/3.htm
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  programshttp://www.aljazeera.net , 2014الجزيرة نت،  -

 hotml-http://www.fatehmedia.ps/page.72197 (،2015عشراوي، حنان ) -

 2020ينية، ملف العالقات الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة السويد، وزارة الخارجية الفلسط -

(، املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: حركة عاملية تنشد 2010البرغوثي، عمر ) -

 الحرية والعدالة، شبكة السياسات الفلسطينية، رام هللا.

هارون، مصطفى، ملاذا تهتم السويد بتفاعالت إقليم الشرق األوسط، مركز املستقبل للألبحاث  -

 2020بر، أكتو  /21والدراسات املتقدمة، 

https://futureuae.com/ar.AE/Manpage/lten/5867. 

أغسطس  19من السويد إلى فلسطين ... يهودي يمش ي للتعريف بالقضية الفلسطينية، السبت  -

2017. 

https://thenewkhalij.naw/articte/78256    

جيه تي اية، هيئة حكومية سويدية تلغي عن طريق الخطأ متابعة السفير إلسرائيل لحسابها على  -

 2017مايو / /18تويتر 

https:/ar.timesofisrael.com.  

 . انظر:24وصول قافلة "شريان الحياة" البريطانية إلى غزة، موقع عرب (: 2010حداد، ألفت، ) -

https://www.arab48.com  

 (: إسرائيل ترفض زيارة وزيرة خارجية السويد، العربية نت. انظر:2015حميد، صالح، ) -

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2015/01/16  

 (: السويد مقرا ألول سفارة فلسطينية في أوروبا الغربية. انظر:2/10/2015روسيا اليوم، ) -

https://arabic.rt.com/news  

ويد واسرائيل على خلفية تقارير أكدت سرقة إسرائيل اعضاء من (: توتر بين الس2009وكالة وفا، ) -

 شهداء فلسطين. أنظر:

https://www.wafa.ps/ar.page.aspx?id2009/9/22 

ي لالتحاد األوربي (: في خطوة تاريخية افتتاح أول سفارة لفلسطين في دولة تنتم2015شبكة قنطرة، ) -

 )السويد(. انظر:

https://ar.qantara.de/print/19133  

  2019 /18/5 48اإلسرائيلية، موقع عرب  –(: خريطة العالقات األوروبية 2019حمدان، هاشم ) -

https://www.arab48.com  

http://www.aljazeera.net/
http://www.fatehmedia.ps/page-72197.hotml
https://futureuae.com/ar.AE/Manpage/lten/5867.
https://thenewkhalij.naw/articte/78256
https://thenewkhalij.naw/articte/78256
https://www.arab48.com/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2015/01/16
https://arabic.rt.com/news
https://www.wafa.ps/ar.page.aspx?id2009/9/22
https://ar.qantara.de/print/19133
https://www.arab48.com/
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اإلماراتية وتأثيره على الجمهور  –توظيف ضاحي خلفان لتويتر تجاه اتفاقية التطبيع اإلسرائيلية   

Dhahi Khalfan Employment of Twitter to Influence Audience Perceptions Regarding the 

Israeli- Emirati Normalization Agreement 

 3انا سهيل عوضد، 2 سلسبيل علي مصلح،  1*معين فتحي الكوع 

Moeen Fathi Koa 1*, Salsabeel Ali Musleh 2, Dana Suhail Awad 3 
قسم  2، قسم العالقات العامة واالتصال، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.1

قسم العالقات 3،  العالقات العامة واالتصال، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

 لنجاح الوطنية، نابلس، فلسطينالعامة واالتصال، جامعة ا

 

  2022/01/30تاريخ النشر:  2021/11/14تاريخ القبول:  09/03/2021ستالم:إل تاريخ ا

 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توظيف ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية لتعزيز عملية التطبيع  :امللخص

لهدف اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي اإلسرائيلي من خالل حسابه في توتير، ولتحقيق هذا ا-اإلماراتي

سبتمبر  30م حتى 2013يناير  1التحليلي لتحليل تغريداته املعززة لعملية التطبيع خالل الفترة املمتدة من 

م، وقد تم تصميم استمارة تحليل املحتوى وفقا لإلطار النظري الذي يعتمد على نظرية التأطير 2020

ي حددها معهد تحليل الدعاية في أواخر الثالثينيات. وحسب نتائج الدراسة والتقنيات الدعائية السبعة الت

% من تغريدات خلفان املعزز للتطبيع اإلماراتي 27فقد حل اإلطار االستراتيجي باملرتبة األولى بنسبة قدرها 

وع األطر التي %، من مجم2.1اإلسرائيلي، بينما حل في املرتبة السابعة واألخيرة إطار املسؤولية بنسبة قدرها 

استخدمها في عينة البحث. وأظهرت النتائج أن استراتيجية االتصال لضاحي خلفان في تويتر خالل فترة 

الدراسة، تتماش ى مع تقنيات الدعاية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية، وكانت نسبة استخدام 

إجمالي التقنيات املستخدمة في عينة  % من34تقنية العموميات البراقة هي أعلى نسبة حيث تكررت بنسبة 

%. وفي ضوء نتائج 1.7الدراسة، بينما كان استخدام تقنية النقل اإليجابي أقلها حيث تكررت بنسبة قدرها 

الدراسة يوص ي الباحثون بضرورة إجراء دراسات حول تأثير الحسابات والصفحات التي تكرس منشوراتها 

يتعلق بعملية التطبيع، وضرورة عمل صناع القرار على تأهيل كوادر  للتأثير في آراء الجمهور العربي فيما

إعالمية مهنية قادرة على مجابهة الكم الهائل من الحسابات والصفحات العربية أو تلك التابعة لدولة 

 عن مبادرة السالم العربية.
ً
 االحتالل التي تدعو إلى تطبيع العالقات مع دولة االحتالل بعيدا

: ضاحي خلفان، اإلمارات، التطبيع، تقنيات الدعاية، تويتر، تغريدات، اإلطار احيةالكلمات املفت

 االستراتيجي.

 

Abstract :  This study aimed at identifying the extent to which Dhahi Khalfan employed 

propaganda devices in promoting the Emirati-Israeli normalization agreement through his 

Twitter account. To achieve this goal, the study relied on the descriptive analytical approach to 

analyze Khalfan’s tweets that promoted normalization during the period from 1 January 2013 

to 30 September 2020. The researchers developed the content analysis codebook based on 



 

92 

 

framing theory and the seven propaganda devices developed by the Institute for Propaganda 

Analysis (IPA) in the late 1930 . 

The results of the content analysis revealed that Khalfan’s communication strategy relied 

heavily on the strategic frames, which formed around 30% of his tweets, while the 

Responsibility frames formed the least percentage as ranked only 2.1% of the total frames used 

in Khalfan’s messages. Khalfan’s communication strategy on Twitter came in line with the 

seven propaganda devices. He employed “glittering generality” approximately 34% of the total 

techniques used in the study sample, while the least technique was “positive transfer” as scored 

1.7%. In the light of these results, further research should focus on determining the real impact 

of social media dedicated to attracting the Arab public’s attention to promote the Arab-Israeli 

normalization projects. Furthermore, decision-makers should enhance professional social 

media cadres' skills to be capable to confront propaganda coming from different sources. 

Keywords: Dhahi Khalfan, Emirates, normalization, propaganda technique, Twitter, tweets, 

strategic framing. 

 املقدمة:

، رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، وعضو 2020أغسطس/ آب  23بتاريخ 

، كتبها 2019فبراير/ شباط  9املجلس التنفيذي لحكومة دبي، على تغريدة قديمة مثيرة للجدل تعود لتاريخ 

دراسات واالبحاث االستراتيجية، إيدي املنظر واإلعالمي اإلسرائيلي والباحث في مركز بيغين السادات لل

: "تراهنوا على كم؟ خالل أشهر قليلة ضاحي خرفان سيقفل حسابه 
ً
كوهين، حيث كان كوهين قد غرد حرفيا

 حيث علق على هذه 
ً
أو سيخرج يطبل للتطبيع ويعطينا معها آية قرآنية كمان". جاء رد خلفان متأخرا

" :
ً
ل يجب التطبيع مع اسرائيل...هل ارسل لك املكتوب في تغريدتي".  وانا اقو  2016من عام  التغريدة قائال

 (.1أنظر تغريدة رقم )

 
Figure 1 على تغريدة اليدي كوهين كان قد كتبها 2020أغسطس/ آب  23. رد ضاحي خلفان بتاريخ ،

 .2019فبراير/شباط  9بتاريخ 

 

ل التطبيع، حيث تعمل اإلمارات بكل قوة على تعزيز فكرة التطبيع يمثل خلفان وجهة النظر االمارتية حو 

بكافة أشكالها؛ حيث انتشرت واالتصال الجماهيري اإلسرائيلي من خالل وسائل اإلعالم -والتعاون اإلماراتي
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م مع بالفترة األخيرة العديد من القنوات واملواقع اإلعالمية سواء العامة أو الخاصة التي تدعو إلى فكرة السال 

 (.2020دولة االحتالل وتطبيع العالقات معها )يوسف، 

إن املتابع لهذه القنوات وتغريدات خلفان يدرك أن الحديث حول تعزيز العالقات بين البلدين لم يأت 

 من خطط واستراتيجيات تعكس وجه نظر دولة اإلمارات التي لعب اإلعالم اإلماراتي 
ً
بالصدفة وإنما كان جزءا

 
ً
 كبيرا

ً
في تسويقها ملواطنيه وللعالم العربي، وبخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومنها منصة تويتر  دورا

 في منطقة الخليج العربي )ديموفنت، 
ً
 (. 2020التي تعد من أكثر املنصات رواجا

لعبت العديد من الحسابات الرسمية التابعة للحكومة اإلماراتية وبعض أفرادها، باإلضافة إلى حسابات 

 في الترويج لفكرة تطبيع العالقات مع دولة االحتالل. ومن 
ً
 مهما

ً
شخصية ألشخاص معروفين ومشاهير دورا

هنا خصصت هذه الدراسة للوقوف على هذه الظاهرة من حالل دراسة إحدى الحسابات النشطة، والتي 

ى تويتر ما تحمل الطابع الحكومي والشخص ي، وهو حساب الفريق ضاحي خلفان، حيث يتابع حسابه عل

 ماليين مشترك. 3يقارب 

يعدُّ حساب ضاحي خلفان من الحسابات الرسمية، التي تعمل ضمن ما يعرف بالدبلوماسية الرقمية التي 

أخذت باالتساع منذ أعوام قليلة، والتي تعتمد على علم هندسة الجمهور التي تعنى بتغيير قناعات الشعوب 

 من خالل تقديم محتوى إعالمي 
ً
مقبول لديها، وإن كلف األمر قلب الحقائق أو تزييفها، والتي من تدريجيا

  شأنها تهيئة الرأي العام لتقبل قناعات جديدة. 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

 التعرف على أبرز األطر اإلعالمية التي استخدمها ضاحي خلفان في حسابه على منصة تويتر.  .1

 يها ضاحي خلفان.بيان التقنيات الدعائية التي ركز عل .2

 بيان كيفية استخدام ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية للتأثير على الجمهور. .3

 معرفة أسباب استخدم ضاحي خلفان لهذه التقنيات الدعائية. .4

 مشكلة الدراسة:

مدى توظيف ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية لتعزيز التطبيع اإلماراتي تتلخص مشكلة الدراسة في معرفة 

، وتبيان أبرز األطر اإلعالمية، والتقنيات الدعائية املستخدمة لترويج خالله حسابه في توتير اإلسرائيلي من

التطبيع بين اإلمارات ودولة االحتالل، حيث يعد ضاحي خلفان واحد من أكثر الحسابات السياسية اإلمارتية 

 متابعة على تطبيق توتير.

 تساؤالت الدراسة:  

 ملا سبق تتحدد مشكل
ً
 ة البحث املركزية في اإلجابة على السؤال التالي:واستنادا

اإلماراتية وتأثيره على  –ما مدى توظيف ضاحي خلفان لتويتر تجاه اتفاقية التطبيع اإلسرائيلية 

 الجمهور؟

 ويتفرع عن سؤال البحث املركزي عدة أسئلة فرعية:
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 تر؟ما أبرز األطر اإلعالمية التي استخدمها ضاحي خلفان على حسابه في توي .1

 ما هي التقنيات الدعائية التي ركز عليها ضاحي خلفان لتعزيز عملية التطبيع؟ .2

 كيف استخدم ضاحي خلفان تقنيات الدعاية للتأثير على الجمهور؟ .3

 ملاذا استخدم ضاحي خلفان هذه التقنيات الدعائية؟ .4

 :أهمية الدراسة

ن تغريدات تعزز من التطبيع اإلماراتي تعدُّ هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي اهتمت بتحليل مضمو 

اإلسرائيلي في حساب موثق لسياس ي إمارتي، وهو ضاحي خلفان، الذي يشغل منصب نائب رئيس الشرطة 

واألمن العام إلمارة دبي، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل تقديم ملخص لكيفية استخدام خلفان 

 يز فكرة التطبيع مع دولة االحتالل والتعايش مع اإلسرائيليين.لتقنيات الدعاية واألطر اإلعالمية بهدف تعز 

 :حدود الدراسة

تحلل هذه الدراسة تغريدات الحساب الرسمي لضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة واألمن  الحدود املكانية: 

ع تويتر العام في دبي، على موقع )تويتر(، والذي يحمل العالمة الزرقاء، وهي شارة تحقق تمنحها إدارة موق

 لإلشارة بشكل مرئي من أنه تم التحقق من أن هذا الحساب رسمي وموثق.

اقتصرت الدراسة على تحليل التغريدات املعززة لتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي في حساب الحدود الزمانية: 

بتمبر/ أيلول س 30م حتى 2013يناير/ كانون األول  1ضاحي خلفان على تويتر خالل الفترة الزمنية املمتدة بين 

م، والسبب في اختيار هذه الفترة الزمنية هو رغبة الباحثين بإجراء مسح شامل لتغريدات ضاحي 2020

حيث إنه كان  2020سبتمبر/ أيلول  30خلفان املعززة للتطبيع منذ إطالق صفحته، وانتهت الدراسة في 

 )رويترز، الشهر الذي تم فيه توقيع اتفاقية التطبيع للعالقات اإلمارتية اإل 
ً
 (.2020سرائيلية رسميا

 إجراءات الدراسة: 

 تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لتحليل محتوى حساب ضاحي خلفان على تويتر، حيث تم تحليل 

. 2020سبتمبر  30حتى  2013يناير  1ة املمتدة منالتغريدات التي تعزز التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي في الفتر 

ويعرف املنهج الوصفي بأنه "أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو 

موضوع محدد ومن خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم 

، 2004سجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة" )عبيدات وآخرون، تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ين

 (.176ص
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 مجتمع الدراسة:   

سبتمبر  30حتى  2013يناير 1التغريدات في حساب ضاحي خلفان على تويتر في الفترة الزمنية املمتدة بين 

ة اليهود بامتالك ، وذلك ألن ضاحي خلفان بدأ بالحديث عن فكرة التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي وأحقي2020

م، ويذكر أنه تم التوقيع الرسمي التفاقية التطبيع بين 2013وطن لهم في األراض ي الفلسطينية منذ عام 

 . 2020سبتمبر/ أيلول  15اإلمارات وإسرائيل في 

 عينة الدراسة: 

تويتر في  تم اختيار عينة قصدية مكونة من التغريدات التي تعزز لفكرة التطبيع في حساب ضاحي خلفان على

، وقد تم اللجوء إلى خاصية البحث املتقدم في تويتر 2020سبتمبر  30حتى  2013يناير  1الفترة املمتدة من

عن طريق إضافة عدة  كلمات في خانة "أي من هذه الكلمات" مثل :)فلسطين، القدس، املسجد األقص ى، 

ود، والد عمنا، تحرير، حماس، فتح، السلطة األقص ى، تطبيع، اسرائيل، إمارات، بضائع، اليهود، لليهود، باليه

الفلسطينية، محمود عباس، نتنياهو(، وكذلك تم إضافة في خانة "من هذه الحسابات" اسم املستخدم 

(، ومن ثم تم البحث عن التغريدات املعززة للتطبيع لكل عام من dhahi_khalfanلحساب ضاحي خلفان )@

 سبتمبر.  30يناير حتى  1حيث تمت دراسته من م 2020ديسمبر، إال عام  31يناير حتى  1

ت عينة الدراسة القصدية )
ّ
( حيث تم فقط تحليل التغريدات التي تتعلق 11345( تغريدة من أصل )133غط

بموضوع الدراسة، وكانت عدد التغريدات التي تعزز التطبيع قبل اإلعالن العلني لترامب عن االتفاق األمريكي 

سنوات أما بعد اإلعالن فكان عدد  7( تغريدة على مدار 54اتية اإلسرائيلية )لتطبيع العالقات اإلمار 

 ( تغريده. 79التغريدات املعززة للتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي )

 أداه الدراسة: 

اعتمدت هذ الدراسة على تحليل املحتوى، لتحليل تغريدات ضاحي خلفان املعزرة للتطبيع، وقد عرف عبد 

يل املحتوى بأنه: "منهج وأداة للوصف املوضوعي املنظم والكمي للمحتوى الظاهر لالتصال ( تحل1974الباقي )

  (.52وأنه يستخدم في تصوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة باملجتمع" )ص

قنيات وقد تم تصميم استمارة تحليل املحتوى وفقا لإلطار النظري الذي يعتمد على نظرية التأطير والت

 ( في أواخر الثالثينيات. IPAالدعائية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية )

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم تصميم استمارة التحليل كما يلي:

وتعني أرقام التغريدات املعززة لتطبيع في حساب ضاحي خلفان ضمن الفترة الزمنية املحددة  رقم التغريدة:

 للترتيب الزماني من األقدم إلى األحدث لكل عام.للتحليل والتي أ
ً
 خذت وفقا

تضمن الشهر وتاريخ اليوم الذي نشر فيها ضاحي خلفان تغريداته ضمن الفترة الزمنية املحددة  التاريخ:

 لتحليل.

هي مجموعة الكلمات التي تعزز موضوع التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي والتي نشرها ضاحي خلفان  التغريدات:

 ي حسابه على تويتر.ف
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وهي األطر اإلعالمية السبعة املستخدمة في التغريدات، وهي: اإلطار االستراتيجي، اإلطار  األطر اإلعالمية:

العام، إطار النتائج االقتصادية، إطار املبادئ األخالقية، إطار املبادئ اإلنسانية، إطار املسؤولية، وإطار 

 الصراع.

( في أواخر IPAيات الدعائية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية )وهي التقن التقنية الدعائية:

 الثالثينيات، وهي: التسمية، العربة، البطاقة الرابحة، العموميات البراقة، الناس البسطاء، التوصية، النقل.

 حيث تم توضيح لكل تغريدة في عينة الدراسة كيف استخدم ضاحي خلفان تقنيات الدعاية للتأثير كيف:

 على الجمهور.

 حيث تم توضيح لكل تغريدة في عينة الدراسة ملاذا استخدم ضاحي خلفان هذه التقنيات الدعائية. ملاذا:

 :اإلطار النظري 

اعتمدت هذه الدراسة على نظرية التأطير اإلعالمي ملعرفة طبيعة األطر التي استخدمها ضاحي خلفان للترويج 

 من طبيعة وأهداف الدراسة، فقد تم تصميم استمارة ملوضوع التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي
ً
، وانطالقا

 لإلطار النظري الذي يعتمد على نظرية التأطير وتقنيات الدعاية السبعة التي حددها معهد 
ً
التحليل وفقا

 ( في أواخر الثالثينيات.IPAتحليل الدعاية )

 :(Framing Theoryنظرية التأطير اإلعالمي )

"، الذي  Erving Goffmanغوفمان إيرفينك اإلعالمي على يد الباحث وعالم االجتماع "نشأت نظرية التأطير 

عمل على تطوير مفهوم التفاعل الرمزي والبناء االجتماعي، من خالل مناقشة قدرات األفراد على تكوين 

مخزون من الخبرات، والذي يقوم بتحريك مدركاتهم، ويعمل على دفعهم إلى حسن استخدام خبراتهم 

(. إن 9-3، ص. 2002الشخصية، وذلك عبر اختيار أطر إعالمية تعطي مغزی ومعنى للمضمون )سعد، 

عملية تحديد اإلطار هي عملية تنظيم الواقع اليومي لألفراد، من خالل تصنيف املعلومات، وإضفاء معنى إلى 

مية، إذ يتأثر األحداث، ووصف الحقيقة بشكل يتوافق مع أهداف القائم باالتصال واملؤسسة اإلعال 

(. 4، ص.2002الصحفيون باألطر املفروضة عليهم، من قبل السلطات والنخب وجماعات الضغط )سعد، 

 في التأثير على الرأي العام والسياسة العامة )ملكي وديب، 
ً
 كبيرا

ً
، 2013وبناء على ذلك، فإن للتأطير دورا

 .(45ص.

 

 أنواع األطر اإلعالمية:  

ألحداث في سياق عام مجرد، ويقدم تفسيرات عامة للواقع، ويربطها باملعايير يشاهد ا اإلطار العام: .1

السياسية والثقافية، وله من األهمية الكبيرة لفهم املشكالت، وتقديم الحلول واإلقناع على املستوى 

 (. 204، ص. 2016البعيد )الدليمي، 

في صيغة معينة، وتفسير املشكالت  يرى األحداث في منطقها االستراتيجي لوضعها اإلطار االستراتيجي: .2

للوصول ٕالى فهم مشترك للبيئة املحيطة، ويتالءم هذا اإلطار مع األحداث السياسية والعسكرية 

 (.204، ص. 2016)الدليمي، 
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يرى األحداث من منطلق تأثيراتها اإلنسانية والعاطفية العامة، لتصاغ  إطار االهتمامات اإلنسانية: .3

 (.204، ص.2016لب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية )الدليمي، الرسائل بعد ذلك بقوا

: يضع هذا اإلطار الوقائع في سباق النتائج االقتصادية، التي نتجت عن إطار النتائج االقتصادية .4

و املتوقع على األفراد والدول واملؤسسات. فالقائم باالتصال يستخدم 
ٔ
األحداث. ويشير للتأثير الحاصل ا

 بمصالحهم الناتج املادي لج
ً
عل الرسالة اإلعالمية أكثر فاعلية على الجمهور وأكثر ارتباطا

 (. 205، ص.2016)الدليمي،

عرض الحدث في إطار تنافس ي يحمل طابع الصراع الحاد، وقد تتجاهل الرسائل  إطار الصراع: .5

س اإلعالمية عناصر مهمة في سبيل إبراز الصراع، فترصد املصالح قبل أن ترصد األهداف، وتقي

 
ً
 في جعله إطارا

ً
، بمقياس الخاسر والرابع واملنتصر واملهزوم. ويبالغ القائم باالتصال كثيرا

ً
الرسالة غالبا

 (.205لألحداث )الدليمي، ص.

فراد واملؤسسات  إطار املسؤولية: .6
ٔ
يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجابة عن السؤال من املسؤول. فاال

و  والدولة معنيون بمعرفة املسؤول عن
ٔ
و سلوك ا

ٔ
و قانون ا

ٔ
و مؤسسة ا

ٔ
الحدث وتحديده في شخص ا

 (. 206، ص.2016حكومة محددة )الدليمي، 

عرض الوقائع في السياق األخالقي والقيمي للمجتمع، يخاطب املعتقدات  إطار املبادئ األخالقية: .7

 لوعاء 
ً
 مباشرا

ً
املجتمع األخالقي. قد وامليادين الراسخة عند املتلقي. القائم باالتصال يرد الحدث ردا

و باملصادر والجماعات املرجعية التي 
ٔ
يستشهد باالقتباسات واألدلة الدينية التي تدعم سوقه للوقائع ا

 (.206، ص.2016تؤكد هذا اإلطار )الدليمي، 

 ملا سبق، تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة كيفية وضع األحداث والقضايا في إطار معين في التغريدات 
ً
ووفقا

التي نشرها ضاحي خلفان على حسابه في تويتر لتعزيز التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، وإلى معرفة أنواع األطر 

 اإلعالمية التي وظفها لخدمة سياسات معينة.

 :البروباغندا()–تقنيات الدعاية 

 وبشكل م
ً
قصود من أجل يعرف مصطلح الدعاية أو البروباغندا على أنه تلك الرسالة املوجهة واملعدة سلفا

 أو جماعة وتوجيههما نحو هدف محدد. وقد تكون املعلومات التي 
ً
التأثير على أفكار اآلخرين وأفعالهم فردا

تتضمنها الرسالة صحيحة أو خاطئة، ولكنها في كل األحوال تكون معلومات موجزة ومكثفة، ناقصة وغير 

 (.1شاملة )شاوي، فقرة

لعصور القديمة، وبالتالي تطورت وتعددت أدواته وتقنياته مع تضاعف وتطور مفهوم الدعاية منذ ظهوره في ا

الحاجة له ومع التسارع التكنولوجي في وسائل االتصال واإلعالم، وفيما يلي أهم تقنيات البروباغندا 

 املستخدمة في هذه الدراسة:

1. Card stacking  :عب بالجمهور وهي تقنية دعائية تستخدم للتال إخفاء الحقيقة أو الورقة الرابحة

لقضية من خالل التأكيد على جانب وقمع جانب آخر. تعتمد هذه التقنية على تشويه البيانات او 

إخراجها من السياق، وتستخدم إلقناع الجمهور عن طريق معلومات محددة وعدم إظهار القصة 

ائق، وتستغل كلمة او عبارة أو رسم توضيحي كاملة، أي هي قائمة باألساس على قول أنصاف الحق

 من خالل التحيز العلمي 
ً
إلعطاء أفضل أو أسوأ صفة ملنتج أو فكرة أو شخص. يمكن تحقيق ذلك أيضا
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أو استخدام شهادات من جانب واحد أو ببساطة من خالل فرض الرقابة. تستخدم هذه التقنية من 

 ,Standlerجعل أنفسهم في املقدمة وأكثر جدارة )قبل املرشحين السياسيين لتشويه سمعة خصومهم و 

2005.) 

2. Glittering generality  :اقة أسلوب يقوم على إثارة مشاعر الحب واالنتماء والقبول العموميات البر

لدى الجمهور، من خالل تغليف شخص، أو جماعة، أو حدث، أو فعل، بمسميات إيجابية تحظى 

بقيم ومعتقدات ذات قيمة عالية تحمل قوة اإلقناع، بحيث تنشد بقبول عام. بمعنى أنها كلمات ترتبط 

حب الوطن، والسالم، والحرية، وغيرها. وهنا يقوم رجل الدعاية بتغليف حملته الدعائية بمفاهيم 

عليا، عبر استخدام مصطلحات تدل عليها، بهدف دفع الجمهور إلى االعتراف بها وقبولها، دون الحاجة 

 (. 2013بهيش، إلى أدلة وبراهين )ال

3. Bandwagon  :أسلوب يرتكز في تحقيق أهدافه على ميل األفراد الفطري اللحاق بالركب أو القطيع

نحو االنتماء للجماعة، ومسايرة االتجاه السائد. وله مسميات عدة، مثل: غريزة القطيع، والجوقة 

مسلك محدد، على قاعدة أن  املوسيقية. وهنا يحاول رجل الدعاية إقناع األفراد بتبني فكرة معينة أو

غالبية الجماعة تتبني نفس الفكرة أو املسلك، لذلك على األفراد اللحاق بركب الجماعة وعدم تفويته. 

ونالحظ أن األسلوب يستغل بشكل أساس مشاعر االنتماء والخوف واالنتهازية لدى األفراد فيسعى نحو 

  (.2016به )املصدر، راط الغالبية العظمىإقناعهم باالنضمام إلى الجانب الرابح على أساس انخ

4. Plain Folks   :)يحاول السياسيون تقديم أنفسهم كمواطنين عاديين، عامة الشعب )الناس البسطاء

وعادة ما يستخدمه  .وهو أسلوب يقوم على ارتداء ثوب البساطة للفوز بمحبة وثقة الجماهير

ور بمظهر املواطن العادي الذي ال يختلف عن باقي السياسيون والقادة، عبر االختالط بالجماهير، والظه

واحد من الشعب ويحمل  نهألن السياس ي يريد منا أن نعتقد أ أفراد الشعب في تصرفاته واهتماماته

قضاياهم وهمومهم في قلبه، واألمر نفسه بالنسبة لقادة النقابات العمالية والجمعيات املهنية الذين 

 (.Standler, 2005; Koa, 2018اديين في املجموعة )يحاولون تقديم أنفسهم كأعضاء ع

5. Name Calling   :تهدف هذه التقنية إلى إثارة مشاعر الكراهية والخوف والرفض التسمية السلبية

لدى الجمهور، عبر تسمية شخص، أو جماعة، أو فكرة، أو معتقد، أو سياسة، بمسميات ذات دالالت 

إطالق تسميات غير ذات صلة باألشياء التي تدل عليها، األمر سلبية. بمعنى آخر، يقوم رجل الدعاية ب

 ,Koa)الذي يدفع الجمهور باتجاه تبني أحكام رافضة ومنتقدة لها دون االعتماد على األدلة والبراهين )

2018. 

6. Transfer  أسلوب يحاول من خالله القائم باالتصال نقل املشاعر الجيدة أو السيئة من خالل لنقل: ا

وفة لدى املجتمع، حيث تحظى بعض الرموز والنصوص والشخصيات بشهرة إيجابية أو رموز معر 

سلبية عند الجمهور. لذلك، يقوم رجل الدعاية بربط هذه الشهرة بفكرة أو قضية معينة، بهدف إقناع 

 ,Standlerالجمهور بقبولها أو رفضها. ويكثر استخدامه في اإلعالنات التجارية والحمالت االنتخابية 

2005).) 

7. Testimonial :أو خبراء في مجال ما  ينو أشخاص معروفأتقنية تستخدم املشاهير  االستشهاد والتزكية

لتأييد فكرة ما ويتم استخدامها إلقناع الجمهور باتباع الشخصيات التي يحبونها أو التي يثقون بها بتأييد 

 (.Koa, 2018فكرة معينة او شراء منتج معين )
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ية تشكل هذه التقنيات مدخالت أساسية في استمارة تحليل املضمون، والتي من خاللها وفي الدراسة الحال

 سوف يتم الكشف عن أهم التقنيات التي استخدمها خلفان لتعزيز األفكار التطبيعية لدى الجمهور املتلقي. 

 

 :الدراسات السابقة

لحالية بشكل مباشر أو غير في هذا القسم تم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ا

 من األحدث إلى األقدم، وتبعها تعقيب على على جميع 
ً
 زمنيا

ً
مباشر، حيث تم ترتيب هذه الدراسات ترتيبا

 الدراسات وكيفية االستفادة منها في هذه الدراسة. 

اقع الصحف األمريكية ملسيرات العودة الفلسطينية: بعنوان:  ،(2020دراسة حسين ) .1 "معالجة مو

 سة تحليلية مقارنة بالتطبيق على نموذج الدعاية"درا

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح صحة توقعات نموذج الدعاية في تفسيره للعالقة بين وسائل اإلعالم 

األمريكية والنخب السياسية املسيطرة، من خالل تحليل طريقة معالجة صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن 

لك من حيث درجة االهتمام والتوجهات واملصادر، واألطر املستخدمة بوست ملسيرات العودة في غزة، وذ

لتكوين التصورات حولها، واستخدمت الدراسة منهجي املسح والعالقات املتبادلة وأسلوب تحليل املضمون، 

باإلضافة إلى أسلوبي املقارنة والعالقات االرتباطية، واعتمدت على نموذج الدعاية ونظرية تحليل اإلطار 

. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 30/3/3019حتى   30/9/2018المي في الفترة الزمنية املمتدة من اإلع

أهمها، انه يوجد اهتمام لتغطية فعاليات مسيرات العودة، والصراع كان من أكثر األطر املستخدمة، يأتي 

ية في تأطير املسيرات، بعده أطر األسباب بنسبة أقل، لكن اعتمد الصحفيون على املصادرة اإلسرائيل

باإلضافة إلى انه بينت الدراسة وجود تحيز لصالح دولة االحتالل، على الرغم من أن طريقة التغطية كانت 

محايدة، وأكدت الدراسة على صحة التوقعات املنهجية لنموذج الدعاية، والتي تقول بوجود عالقة تبعية 

 يؤكد مجاراة الصحيفتين بين وسائل اإلعالم األمريكية والقوى السياسية ا
ً
ملسيطرة داخل أمريكا، وهذا أيضا

للتوجهات التقليدية في السياسة الخارجية األمريكية، والتحالف االستراتيجي القائم مع إسرائيل ودعم 

 إجراءاتها ضد الفلسطينيين.

2. Ouyang and Waterman’s study (2020). “Trump, Twitter, and the American Democracy 

Political Communication in the digital Age”.  

دراسة تأثير االتصال السياس ي لترامب على تويتر والديمقراطية األمريكية في العصر  ترجمة العنوان للعربية:

 السياس ي الرقمي.

، 2016دونالد ترامب على التويتر منذ دخوله االنتخابات الرئيسية  تغريدات هدفت هذه الدراسة إلى تحليل

وتأثير االتصال السياس ي في العصر الرقمي، من خالل منهج العلوم االجتماعية واستخدام تقنيات 

 من االتصاالت الرئاسية مع الرأي العام األمريكي 
ً
 جديدا

ً
البروباغندا، وتشير الدراسة إلى أن ترامب فتح عاملا

 غير مسبوق مع ا
ً
 مباشرا

ً
لناخبين السياسيين، وان التويتر يعد والعالم، حيث يوفر استخدامه للتويتر اتصاال

منصة ووسيلة للتعبير عن الرأي العام مباشرة، وأن تغريدات ترامب ستكون ذات طابع تاريخي حتى لو كانت 

مبتذلة، حيث راعى استراتيجية جديدة للتواصل مع الجمهور. وتشير الدراسة إلى أن الهدف األساس ي لنشاط 

، بالرغم من انه انخرط في نزاعات مع اآلخرين وهاجم خصومه ترامب على تويتر هو جذب االنتباه
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السياسيين، إال أن هذه تعد أنشطة ثانوية له، وقد استفاد من ميزة التواصل األولى من نوعها، وغرد دون 

الرجوع إلى حقائق في كثير من الحاالت، وهذا يشير أنه أثار الرأي العام واتبع جميع مظاهر الديماغوجية، 

 للغاية مع وسائل اإلعالم والسياسة األوسع.وهذه ال
ً
 استراتيجيا

ً
 طريقة التي تبدو عشوائية كانت تكيفا

3. Lokmy’s study (2020). “Between the ‘Camps of Falsehood’ and the ‘Camps of Truth 

Exploitation of Propaganda Devices in the ‘Dabiq’ Online Magazine”. 

بين معسكر الباطل ومعسكر الحقيقة: استغالل )داعش( للتقنيات الدعائية في مجلة : الترجمة إلى العربية

 "دابق" اإللكترونية.

حللت هذه الدراسة تقنيات داعش الدعائية من خالل مجلة "دابق" التي يصدرها التنظيم باللغة اإلنجليزية 

إصدار ملجلة "دابق"، حيث لم  15 للتأثير على قرائها ومتابعيها، تم توظيف منهج تحليل املحتوى لتحليل

تعتمد الدراسة على نظرية، بل استخدمت الدراسة إطاًرا كالسيكًيا لتقنيات الدعاية التي وضعها املعهد 

األمريكي لتحليل الدعاية، والتي تتكون من سبع تقنيات وهي: التسمية، العموميات البراقة )الشعارات 

الرابحة، والناس البسطاء )عامة الشعب(، والعربة )تأثير الغالبية(. الرنانة(، والنقل، والتوصية، والبطاقة 

وأشارت النتائج إلى أن دابق عملت بمهارة من خالل توظيف الخوف والكراهية والوصم، من خالل تقديم 

مجموعات مختلفة من أعداء "الخالفة" كتهديد لرفاهية وأمن األمة، ونقاء اإلسالم أو هيمنته، وتم تصوير 

 ر واملرتدين أيًضا بطريقة مهينة، وخاليين من الخصائص البشرية.الكفا

4. Akmal & others (2020). "The Language of Propaganda in President Bush JR. Political 

Speech" 

 االبن. شللرئيس األمريكي جورج بو  لغة الدعاية في الخطاب السياس يالترجمة إلى العربية: 

وضيح التقنيات الدعائية التي طبقها الرئيس بوش االبن في خطاباته السياسية، هدفت هذه الدراسة إلى ت

من خالل توظيف منهج تحليل املحتوى في تحليل الخطاب الذي ألقاه بوش االبن أمام اجتماع رابطة 

، والذي كان يناقش "الحرب العاملية على اإلرهاب". أظهرت 2006الضباط العسكريين األمريكيين في عام 

ئج الدراسة أن الدعاية تحاول التحكم في العالقة بين املعلومات وعقل الجمهور من خالل استخدام اللغة نتا

في خطاب سياس ي، وإن الدعاية يمكن أن تعمل أيًضا بشكل فّعال تجاه جميع أنواع الجماهير تقريًبا، في حين 

ا منطقًيا خاطئً 
ً
ا فيما يتعلق باملوضوعات التي تتم أن استراتيجية الدعاية كانت في الغالب تخلق ارتباط

 مناقشتها.

5. Lakomy )2020(."Towards the ‘olive trees of Rome’: exploitation of propaganda 

devices in the Islamic State’s flagship magazine ‘Rumiyah’” 

مجلة الدولة نحو "أشجار الزيتون في روما" استغالل تقنيات الدعاية في  الترجمة إلى العربية:

 (.روميةاإلسالمية )

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تقنيات الدعاية في خطاب الدولة اإلسالمية، وفهم كيف أن املجلة الرئيسية 

األخيرة الدولة اإلسالمية "رومية" حاولت التأثير والتالعب في مستخدمي اإلنترنت. من أجل القيام بذلك 

حقيق ملعرفة تقنيات الدعاية، وهي مفهوم تم تطويره من قبل املعهد استخدمت الدراسة تحليل املحتوى للت

األمريكي لتحليل الدعاية. بينت الدراسة أن هناك أربع مجموعات سائدة من تقنيات الدعاية تم استغاللها في 

ة هذه املجلة. تم استخدام اثنين منهم، أي التسمية والعموميات املتأللئة أو البراقة إلنشاء وتعزيز رؤي
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مصطنعة باألسود واألبيض للعالم، تتكون من "معسكر الكفر" و"معسكر اإليمان" يجسدها تنظيم الدولة 

اإلسالمية. الطريقة الدعائية الثالثة، النقل، حاولت إضفاء الشرعية على أعمال وجدول أعمال "الخالفة" 

علماء اإلسالم املختارين بشكل  باستخدام سلطة هللا، والنبي محمد )صلى هللا عليه وسلم( وأصحابه، وكذلك

، تقنية العربة والتي خدمت كوسيلة لخلق شعور املجتمع بين املحررين والقراء. لعبت تقنيات 
ً
انتقائي. أخيرا

 الدعاية األخرى، مثل الشهادات أو األشخاص العاديين األدوار الثانوية في رواية املجلة.

6. Wanda, Hamzah & Marlina (2020). “Critical Discourse Analysis of Propaganda Created 

by Mirror.co.uk and Thedailystar.net For countering Islamophobia” 

تحليل نقدي للكشف عن تقنيات البروباغاندا ألحد املواقع اإللكترونية التي تروج : الترجمة إلى العربية

 لألسالموفويا )التخويف من اإلسالم( أو رهاب اإلسالم.

هذه الدراسة إلى تحليل تقنيات الدعاية التي تستخدمها األخبار عبر اإلنترنت بخصوص ت هدف

اإلسالموفوبيا، من خالل استخدام الخيارات املعجمية مثل التحليل النص ي لتحديد الكلمات بما في ذلك 

سلمين في الفعل، االسم والظرف وتقنيات الدعاية التي يستخدمها صانع الخبر وكيف يصفون اإلسالم وامل

كلمة بما في ذلك الفعل  72مقاالتهم اإلخبارية. بينت نتائج هذه الدراسة من أن محرري األخبار استخدموا 

كلمة ذات معنى سلبي. أعلى الترددات التي يستخدمها اإلعالم:  83واالسم ووصفوا املسلمين باستخدام 

الدعاية، ووجدت أن وسائل اإلعالم  إرهابيون، املتطرفون واملتطرفون واملسلحون. من تحليل تقنيات

 اعتمدوا على تقنية التسمية والبطاقة الرابحة والشهادة.

7. Koa’s study (2018). "Techniques of Strategic Political Communication: The Egyptian 

Muslim Brotherhood’s Persuasive Devices".  

في مصر. االستراتيجي: التقنيات اإلقناعية لإلخوان املسلمينتقنيات االتصال السياس ي الترجمة إلى العربية:   

حللت هذه الدراسة مجموعة كاملة من بيانات اللغة العربية الصادرة عن جماعة اإلخوان املسلمين في الفترة 

، من أجل معرفة كيف تستخدم الحركات اإلسالمية السياسية التقنيات 2017إلى يوليو  2013من يوليو 

تعزيز حمالت االتصال االستراتيجي وتحقيق أهدافها السياسية، وجاءت هذه الدراسة خالل فترة اإلقناعية ل

. واستخدمت هذه الدراسة نظرية 2013حرجة لإلخوان املسلمين بسبب اإلطاحة بها من السلطة في يوليو 

سلمين لتقنيات التأطير اإلعالمي ومنهج تحليل املحتوى، لتحديد وتحليل مدى استخدام حركة اإلخوان امل

البروباغندا، واستخدمت تحليل الخطاب لتعميق املناقشة أكثر وفهم خلفية بعض املصطلحات التاريخية 

والثقافية وتوثيقها. وتشير الدراسة أن خطابات اإلخوان املسلمين واتصاالتهم تتوافق مع تقنيات 

جماهير، وتحديدا لدعم ثالث حمالت في البروباغندا، لتعزيز استراتيجية االتصال السياس ي والتأثير على ال

ذات الوقت، وهي حملة تشهير لتشويه سمعة النظام الذي أطاح بالرئيس مرس ي وإدانته، وحملة تسويقية 

متطورة لتحسين صورة الحركة وبناء نفسها وكسب الجماهير، وحملة عالقات عامة للترويج لنفسها كفاعل 

بالديمقراطية والدولة املدنية وسط الصراع السياس ي في سياس ي مركزي وشرعي وكحركة معتدلة تلتزم 

 الشرق األوسط.

اإلطار اإلعالمي للدعاية اإلسرائيلية على الفيسبوك دراسة بعنوان " (.2018دراسة الخرابشة ) .8

 "تحليلية لصفحة املتحدث الرسمي باسم "الجيش اإلسرائيلي
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بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي لوسائل اإلعالم هدفت هذه الدراسة إلى تحليل منشورات الناطق اإلعالمي، 

فيسبوك، ملعرفة مدى التأثير لهذه السياسة  العربية "أفخاي أدرعي" على صفحته التي تحمل اسمه في موقع

 1/1/2018اإلعالمية اإلسرائيلية على املتابع العربي، وتم إبراز أهم أهدافها، والنتائج املترتبة عليها من الفترة 

. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج الوصفي، وأسلوب تحليل املضمون، 25/3/2018ولغاية 

إضافة إلى استخدامه أداة املقابلة في جمع املعلومات. وأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة 

فئة االتجاه العام لردود الفعل ، و "أن فئة اإلطار االستراتيجي جاءت في املرتبة األولى في منشورات "أدرعي

وفئات نسب ردود األفعال من إعجابات، وتعليقات ومشاركات؛ فمنها استنتج أن أدرعي حقق مبتغاه في خلق 

وتم تحليل  .حالة من التفاعل بينه وبين الجمهور املتابع له في صفحته بغض النظر عن محتوى هذه الردود

املصدر نفسه وكذلك تحليل نسبة املشاركات ملنشوراته وتحليل  فئة املصادر اإلعالمية في االعتماد على

 حيثياتها.

9. Hijab & others (2018). “Media and Political Propaganda: Radio Cairo in the era of 

Sadat analytical study” 

 تحليلية.اإلعالم والدعاية السياسية: إذاعة القاهرة في عصر السادات دراسة  الترجمة إلى العربية:

أجريت هذه الدراسة لتحليل تقنيات الدعاية ودراسة دور إذاعة القاهرة كأداة دعائية وإقناع سياس ي 

لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السادات. استخدمت الدراسة تحليل املحتوى كأداة بحثية لفحص 

ئل للجماهير العربية في الشرق كيفية استخدام وسائل اإلعالم املصرية لتقنيات الدعاية في إيصال الرسا

األوسط فيما يتعلق بالقيادة املصرية في عملية السالم، وحق الشعب الفلسطيني في وطن قومي، وحق 

إسرائيل في الوجود. حللت هذه الدراسة برامج إذاعة القاهرة خالل ثالثة. بينت النتائج أن وسائل اإلعالم 

سة في إيصال رسائلها إلى الشعب العربي فيما يتعلق املصرية ركزت بشكل رئيس على ست تقنيات رئي

باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع إسرائيل، والتي تضمنت ما يلي: تركيز االنتباه أو تسليط الضوء؛ 

ا في التأثير على 
ً
والشهادة والتسمية؛ العربة. وخلصت الدراسة إلى أن إذاعة القاهرة حققت نجاًحا ملحوظ

رأي العام فيها. استقبل غالبية الشعب املصري قرار السادات بزيارة إسرائيل واتفاقيتي كامب الجماهير وال

ديفيد بارتياح وموافقة. وقد أشادوا بالسادات على أنه "بطل السالم" و "مخلص الجماهير". كما لعب راديو 

ة االحتالل االسرائيلي، من القاهرة دوًرا مهًما للغاية في تقريب شعوب الشرق األوسط، بما في ذلك شعب دول

السالم عن طريق تحفيز التفكير اإليجابي. وأخيًرا، ساعد راديو القاهرة في جعل دولة االحتالل ألول مرة 

 مقبولة لدى لعرب، وخاصة الدول العربية املعتدلة وللشعب املصري نفسه.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 

ات وضع التصور العام لهذه الدراسة، وتحديد مشكلتها وأهدافها، لقد تمكن الباحثون من خالل هذه الدراس

 مما سبقها من دراسات حول 
ً
وتحديد نقطة البدء واالنطالق في البحث بقضية محددة أكثر تخصصا

منصات التواصل االجتماعي. إضافة إلى ذلك، تم االستفادة من الدراسات السابقة من خالل االطالع على 

فيها وأداة الدراسة، باإلضافة إلى االستفادة من الجوانب املنهجية فيها، والنظريات  منهج البحث املستخدم

 .املستخدمة في هذه الدراسات، واإلطار النظري القريب من موضوع الدراسة الحالية
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، كونها الدراسة األولى التي تحلل تغريدات إحدى الشخصيات 

اراتية السياسية املشهورة )ضاحي خلفان( على موقع تويتر، وكما أن الفترة الزمنية للدراسة الحالية اإلم

سنوات ولم تدرس أي من الدراسات السابقة فترة زمنية كهذه، وتشابهت مع بعض الدراسات من  8تقارب 

(، وتشابهت أيضا 2018( ودراسة حجاب )2018حيث استخدام املنهج الوصفي التحليلي كدراسة الخرابشة )

  Lakomy(، ودراسة 2018) Koaباستخدام أداة تحليل املحتوى والتقنيات الدعاية السبعة، كدراسة 

(، حيث تم في هذه الدراسة أيضا تحليل التقنيات الدعائية واألطر 2020)Akmal & others ( ودراسة 2020)

 ع اإلماراتي اإلسرائيلي على تويتر. اإلعالمية املستخدمة في تغريدات ضاحي خلفان املعززة لتطبي

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 عرض النتائج:

 أبرز األطر اإلعالمية التي استخدمها ضاحي خلفان في تغريداته التي تعزز التطبيع على تويتر 

وبهدف اإلجابة عن هذا التساؤل فقد تم استخراج التكرارات والنسب املئوية لألطر اإلعالمية التي تم 

تماد عليها من قبل ضاحي خلفان على حسابه في تويتر لعينة الدراسة من التغريدات، كما هو مبين في االع

 ( اآلتي:1الجدول )

 

 ( نتائج استمارة تحليل املحتوى الكمي لألطر اإلعالمية لتغريدات ضاحي خلفان على تويتر1جدول )

 املرتبة النسبة% التكرار األطر اإلعالمية

 1 26.9 38 االستراتيجي

 2 25.5 36 الصراع

 3 21.2 30 االهتمامات اإلنسانية

 4 14.8 21 العام

 5 5.6 8 املبادئ األخالقية

 6 3.5 5 النتائج االقتصادية

 7 2.1 3 املسؤولية

  %100 141 املجموع

 لت على اكثر من إطار.*الحظ أن تكرار األطر يفوق عدد التغريدات املحللة في هذه الدراسة، حيث أن بعض التغريدات اشتم

 

( التكرار والنسب املئوية ألبرز األطر التي استخدمها ضاحي خلفان في تغريداته املعززة 1ويوضح الجدول رقم )

لتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي على تويتر، حيث حلت فئة اإلطار االستراتيجي باملرتبة األولى من تغريدات خلفان 

% من مجموع األطر التي تناولها حسابه. فيما حل إطار الصراع 26.9ا التي تعزز للتطبيع، بنسبة قدره

%، وكان في املرتبة الثالثة إطار االهتمامات اإلنسانية بنسبة قدرها 25.5باملرتبة الثانية بنسبة قدرها 

امسة % في املرتبة الرابعة، أما املرتبة الخ14.8%، بينما اعتمد خلفان على اإلطار العام بنسبة قدرها 21.2

%، وحل إطار النتائج االقتصادية باملركز السادس 5.6فقد جاء فيها إطار املبادئ األخالقية بنسبة قدرها 
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%، من 2.1%، أما املرتبة السابعة واألخيرة فقد جاء فيها إطار املسؤولية بنسبة قدرها 3.5بنسبة قدرها 

 مجموع األطر التي استخدمها خلفان في عينة البحث.

 

 رلدعاية التي ركز عليها ضاحي خلفان في تغريداته املعززة لتطبيع على تويتالتقنيات ا

وبهدف اإلجابة عن هذا التساؤل، فقد تم استخراج التكرارات والنسب املئوية للتقنيات الدعائية 

 (.2املستخدمة في تغريدات ضاحي خلفان املعززة للتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي كما هو موضح بالجدول رقم )

 

( نتائج استمارة تحليل املحتوى الكمي لتقنيات الدعاية لتغريدات ضاحي خلفان على 2الجدول رقم )

 تويتر.

 النسبة% التكرارات التقنيات الدعاية

 57 34.1 (Glittering Generalityالعموميات البراقة )

 40 23.9 (Card Stackingالبطاقة الرابحة )

 32 19.1 (Name Callingالتسمية )

 18 10.7 (Testimonialالتوصية )

 10 5.9 (Plain Folksالناس البسطاء ) 

 7 4.1 (Bandwagonالعربة )

 3 1.7 (Transferالنقل )

 .%100 167 املجموع

*الحظ أن تكرار التقنيات يفوق عدد التغريدات املحللة في هذه الدراسة، حيث أن بعض التغريدات اشتملت على أكثر من 

 تقنية.

 

هر نتائج استمارة تحليل املحتوى الكمي أن استراتيجية االتصال لضاحي خلفان على تويتر خالل الفترة تظ

م، بأنها تتماش ى مع تقنيات الدعاية السبعة التي حددها 2020سبتمبر  30 –م  2013يناير  1املمتدة من 

التغريدات التي نشرها ضاحي ( في أواخر الثالثينيات، وتظهر هذه التقنيات في IPAمعهد تحليل الدعاية )

 في أجزاء مختلفة من  167خلفان خالل فترة الدراسة، حيث تكررت تقنيات الدعاية السبعة 
ً
  133مرة

ً
تغريدة

( التكرار والنسب املئوية لتقنيات الدعاية املستخدمة في تغريدات ضاحي 2تم تحليلها، ويوضح الجدول رقم )

 ي:املعززة للتطبيع على تويتر وهي كاآلت

%، أما تقنية البطاقة الرابحة فقد جاءت 34.1حلت في املرتبة األولى تقنية العموميات البراقة بنسبة قدرها 

%، وحلت تقنية التسمية في املركز الثالث وحصلت على نسبة قدرها 23.9في املرتبة الثانية بنسبة قدرها 

% أما تقنية الناس البسطاء 10.7رها %، بينما حلت تقنية التوصية املركز الرابع وحصلت نسبة قد19.1

% في املركز الخامس، وفي املركز السادس جاءت تقنية العربة بنسبة قدرها 5.9حصلت على نسبة قدرها 

% من مجموع التقنيات 1.7%، أما باملرتبة السابعة واألخيرة حصلت تقنية النقل على نسبة قدرها 4.1

 ث.الدعاية التي استخدمها خلفان في عينة البح
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 املناقشة:

 أبرز األطر اإلعالمية التي استخدمها ضاحي خلفان في تغريداته املعززة للتطبيع. 

أبرزت نتائج هذه الدراسة بأن خلفان اعتمد بشكل أساس ي على اإلطار االستراتيجي لتعزيز عملية التطبيع 

رتبة األولى من بين األطر اإلعالمية اإلماراتي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، حيث حلت األطر االستراتيجية بامل

%، وتشير هذه النسبة إلى أنه 26.9التي اعتمد عليها خلفان في تغريداته املعززة لعملية التطبيع بنسبة قدرها 

 باإلطار االستراتيجي مقارنة مع األطر اإلعالمية األخرى، ويرجع اهتمامه في هذا اإلطار، 
ً
 كبيرا

ً
أبدى اهتماما

م مع االستراتيجية السياسية التي تنتهجها اإلمارات ودولة االحتالل، وهي إجراء عمليات بسبب أنه متالئ

 .تطبيع منفردة دون االعتماد على املبادرة العربية للسالم كإطار شامل وناظم لتطبيع العالقات مع االحتالل

اتها فهذا يعني أن الهدف بما أن خلفان هو أحد الواجهات الدعائية األمامية لإلمارات ويمثل جزءا من سياس

من ذلك هو جعل الجمهور العربي املتلقي للرسالة اإلعالمية التي يبثها من خالل حسابه على موقع تويتر، يرى 

األحداث من منطقها االستراتيجي لوضعها بعد ذلك في صيغة معينة لتفسير ما يحدث داخل األراض ي املحتلة. 

سبيل املثال استخدم من خاللهما خلفان اإلطار االستراتيجي إلعادة لتغريدتين على  (3وشكل ) (2انظر شكل )

تأطير جيش االحتالل بما يخدم إبقاء املسجد األقص ى تحت السيطرة اإلسرائيلية التي تسمح للمسلمين 

 إعادة تأطير 
ً
بالقيام بواجباتهم الدينية بكل أريحية، وإظهار جيش االحتالل بصورة إيجابية، وبالتالي أيضا

 راع من ديني وأيديولوجي إلى صراع مادي بحث على األرض فقط.الص

 

 
Figure 2 كمثال لالطار االستراتيجي.2020يونيو/ جزيران   8. تغريدة لضاحي حلفان بتاريخ ، 

 
Figure 3 ال لالطار االستراتيجي.، كمث2020أغسطس/ آب    14. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ 

 

فهنا أطر جنود االحتالل اإلسرائيلي بأنهم جنود مساملين وأشار أنهم "يفتحون األقص ى للمصلين" وبتالي أظهر 

جيش االحتالل بصورة الجيش املتسامح مع املسلمين والفلسطينيين ويسمح لهم بالصالة وممارسة شعائرهم 

ذا إلعطاء صورة إيجابية وحسنه عن جيش االحتالل لتعزيز الدينية في املسجد األقص ى بكل أريحيه، وه

 اعتداءات الجيش املتكررة على املصلين 
ً
العالقات وتطبيعها مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، متناسيا

أكد مفتي القدس الشيخ واقتحاماتهم للمسجد األقص ى، حيث قبل شهرين من نشره لهذه التغريدات، 

خل في إدارة املسجد األقص ى وتمنع حراسه من ممارسة عملهم وتعتقلهم عكرمة أن شرطة االحتالل تتد
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وأداء  وتبعدهم عن املسجد وتعتدي بالضرب على املصلين للسماح باقتحامات املستوطنين للمسجد األقص ى

 (. 2020الطقوس اليهودية فيه بشكل موسع بحماية شرطة االحتالل )أبو عرفة، 

% من مجموع 25.5ثانية في عينة الدراسة فكان إطار الصراع بنسبة قدرها وأما اإلطار الذي حل باملرتبة ال

األطر التي تم اعتمد عليها ضاحي خلفان في تغريداته، والهدف من هذا هو تبیان حدة الصراع بين اإلمارات 

 ما يؤطر من يعادي دولة االحتالل أو اإلمارات مثل تركيا
ً
وقطر  وكل من يعاديها من وجهة نظره، وكان دائما

إيران وحماس والسلطة الفلسطينية على أنهم الخاسرون، بينما يؤطر دولة االحتالل واإلمارات بأنهم 

منتصرين في جميع صراعاتهم ونزاعاتهم، ويمكن ربط هذه النتيجة بالتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي و"بمعاهدة 

خاللها خلفان دولة اإلمارات على أنها حمامة  (، والتي يؤطر من4السالم" التي تم التوقيع عليها. انظر تغريدة )

 للخراب والدمار في الدول 
ً
، بينما يؤطر دولة قطر على أنها مصدرا

ً
سالم وازدهار في الشرق األوسط قاطبا

 العربية، وهذا بعد جزء من إطار الصراع بين قطر واإلمارات.  

 
Figure 4كمثال إلطار الصراع.2020أغسطس /آب   17اريخ . تغريدة لضاحي خلفان بت ، 

 

ويجدر بالذكر هنا أنه استخدم مصطلح الشرق األوسط كداللة على إقراره بشرعية وجود دولة االحتالل في 

( أن الهدف املباشر ملصطلح )الشرق األوسط( هو فرض هوية جديدة على 2006الوطن العربي. أشار مكي )

تتالش ى فيها أو تضيع املرجعية العربية لصالح وعاء فضفاض تمت تسميته  أبناء األمة العربية، بحيث

بالشرق أوسطية، ويتحول فيها الوطن العربي الجامع بكل مكوناته الثقافية والسياسية والحضارية إلى واقع 

 ل.جغرافي مختلف غايته إدخال دول غير عربية إلضفاء الشرعية في إطار اإلقليم على كيان آخر مثل إسرائي

% من مجموع 21.2وأما إطار االهتمامات اإلنسانية فقد حل باملرتبة الثالثة في عينة الدراسة بنسبة قدرها 

األطر التي اعتمد عليها خلفان، وهذا بسبب اعتماده على تقديم معلومات وأخبار تفيد أن دولة االحتالل 

ستطاعتها لخدمة اإلنسان الفلسطيني داخل واإلمارات هي دول تهتم باإلنسانية وقيمها، وأنها تقدم كل ما با

املجتمع اإلسرائيلي، وأن توقيع معاهدة التطبيع لن تنس ي اإلمارات حقوق الشعب الفلسطيني. ولتبرير 

التطبيع اإلسرائيلي عمل ضاحي على تأطير منشوراته في صيغة تؤثر على اإلحساس العاطفي واإلنساني، 

(، والذي 6( و)5ة عاطفية. ومن األمثلة على هذا اإلطار تغريدة رقم )وصياغة رسائله بقوالب درامية ذات نزع

حاول خلفان على سبيل املثال من خاللهما تبرير التطبيع اإلماراتي مع دولة االحتالل من خالل إطار إنساني 

 ( أبرز الجانب اإلنساني في موضوع منع الفلسطينيين العرب الذين يحملون جواز سفر5بحت، ففي تغريدة )

دولة االحتالل من دخول بعض الدول الخليجية، وأن اتفاقية التطبيع مع دولة االحتالل ستخدم هؤالء 

 الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بدخول األراض ي الخليجية نتيجة لعملية التطبيع. 
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Figure 5 لى اإلطار االنساني.، كمثال ع2020أغسطس /آب   19. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ 

 

 
Figure 6 كمثال على اإلطار االنساني.2020أغسطس /آب   19. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

% من مجموع األطر التي اعتمد 14.8فيما حل اإلطار العام في عينة الدراسة باملرتبة الرابعة بنسبة قدرها 

ن خالل هذا اإلطار حاول خلفان إظهار دولة االحتالل وجيشها أنهم شعب عليها خلفان في تغريداته. م

متطور، ومحب للسالم والعرب، وأنهم مبدعين وأذكياء ومخططين ومفكرين. وذلك من خالل ما كان يبينه 

برؤيته لألحداث بسياق عام ومجرد، والعمل أيضا على تقديم توضيحات وتفسيرات لربطها باملعايير 

ثقافية. وهدفه من ذلك هو محاولة إقناع الجماهير العربية بفكرة التطبيع مع دولة االحتالل السياسية وال

التي أطرها بأنها دولة عظيمة محبة للسالم، وتكرر هذا اإلطار في أغلب األعوام قبل اإلعالن العلني للتطبيع 

هدت تغريدات خلفان لهذه اإلماراتي اإلسرائيلي ما يبين أن مخطط التطبيع له جذوره التاريخية، حيث م

(، التي اعتمد فيها خلفان على اإلطار العام بهدف تمجيد 9(، و)8(، )7العملية منذ أعوام عدة. أنظر شكل )

 دولة االحتالل وتبيان قوتها، وتفوق شعبها.

 
Figure 7 إلطار العام.، كمثال على ا2016مارس /آذار  26. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ 

 

 
Figure 8 كمثال على اإلطار العام.2016سبتمبر/أيلول  28. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 
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Figure 9 كمثال على اإلطار العام.2013ديسمبر /كانون أول  18. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

% من مجموع األطر التي  5.6ألخالقية املرتبة الخامسة في عينة الدراسة بنسبة قدرها املبادئ اوحل إطار 

اعتمد عليها ضاحي في تغريداته، والتي تشير إلى استخدام اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، لخلق حالة من 

ية عن الشعب التي تركز على تكوين صورة إيجاب هالضغط على نفسيات الجماهير وإقناعهم بوجهة نظر 

اإلسرائيلي وتحسين الصورة الذهنية حول دولة االحتالل لدى متابعيه، وتقبل فكرة التطبيع لديهم. ومن 

(، اآلية 10(، حيث اقتطف من سورة الكافرون، في تغريدة )11( و)10األمثلة على هذا اإلطار تغريدة رقم )

، لتبرير عملية تطبيع العالقات مع اليهود االسرائيليين بربطها بقضية }لكم دينكم ولي دين{ األخيرة من السورة

عقائدية وهي حرية االعتقاد واالنتماء الديني. أما في تغريدة )11( فيحاول خلفان تبرير ضرورة االعتراف بدولة 

االحتالل من خالل ادعائه أن أسماء األماكن غير مهمة وحتى إن كان األمر متعلق بإسم القدس الشريف، 

 
ً
وأن األهم هو أن يعيش على ارضها الجميع بغض النظر عن الديانة واالسم الذي يطلق على املكان، معززا

ذلك بجزء من آية قرآنية وهي اآلية 23 من سورة النجم، وعزلها من سياقها الصحيح. فحسب تفسير الطبري 

لهذه اآلية ما هذه األسماء التي سميتموها وهي الالت والعّزى ومناة الثالثة األخر ى، إال أسماء سميتموها أنتم 

وآباؤكم أيها املشركون باهلل، وآباؤكم من قبلكم، ما أنـزل هللا بها، يعني بهذه األسماء، يقول: لم يبح هللا ذلك 

 لكم، وال أذن لكم به.

 
Figure 10 املبادئ األخالقية.، كمثال على إطار 2020يونيو /حزيران  9. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ 

 

 
Figure 11 كمثال على إطار املبادئ األخالقية.2020سبتمبر/أيلول  20. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 
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% من مجموع األطر التي 3.5وجاء إطار املبادئ االقتصادية في املركز السادس في عينة الدراسة بنسبة قدرها 

ن في تغريداته، واستخدمها بشكل أكبر قبل إعالن ترامب للتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، اعتمد عليها خلفا

ليظهر ملتابعيه صورة إيجابية عن الشعب اإلسرائيلي وعن مدى قوتهم في العالم لتعزيز فكرة التعاون 

حد قوله وهذا والتطبيع مع دولة االحتالل التي أطرها على أنها دولة غنية و"تتحكم بأموال العالم" على 

إلظهار أن دولة االحتالل ستكون حليف استراتيجي جيد يعود بالنفع االقتصادي على الدول العربية. ومن 

(، التي حاول من خاللها تأطير الشعب 14(، و)13(، )12األمثلة على تغريداته في هذا اإلطار تغريدة رقم )

بثروته الضخمة وما يملكه من مخزون للذهب  اليهودي على أنه شعب متماسك ومنتج، وانه يتحكم بالعالم

 واملجوهرات. 

 
Figure 12 كمثال على اإلطار االقتصادي.2016يوليو/تموز  30. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

 
Figure 13 مثال على اإلطار االقتصادي.، ك2015يناير/كانون ثاني  5. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ 

 

 
Figure 14 كمثال على اإلطار االقتصادي.2013ديسمبر/كانون أول  18. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

% من مجموع األطر التي 2.1فيما حل إطار املسؤولية املرتبة السابعة واألخيرة في عينة الدراسة بنسبة قدرها 

يها خلفان في تغريداته، فهو لم يركز كثيرا على تأطير رسائله املوجهة للجماهير بهذا اإلطار، وكان اعتمد عل

الهدف برأي الباحثون من استخدام هذا اإلطار هو محاولة خلفان الضغط على الجمهور العربي بإقناعهم 

يلها املسؤولية عن تدهور بما أن القيادة الفلسطينية للمواطنين فشلت بمسؤوليتها عن الفلسطينيين وتحم

 (.15األحوال في فلسطين. انظر تغريدة رقم )
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Figure 15 كمثال على إطار املسؤولية.2020أغسطس/آب  16. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

 من  ( حيث كان اإلطار االستراتيجي األكثر2018وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة خرابشة )
ً
استخداما

% ويرجع اهتمامه بهذا اإلطار، بسبب أنه 36األطر اإلعالمية األخرى في منشورات أفيخاي أدرعي بنسبة قدرها 

متالئم مع البيئة السياسية والعسكرية التي تنتهجها دولة االحتالل، وهذا يتشابه مع هدف ضاحي خلفان 

هر للجماهير أفكاره عن تطبيع من منطق إماراتي حيث استخدم هذا اإلطار بشكل أكبر من باقي األطر ليظ

لوضعها بعد ذلك في صيغة معينة لتفسير األحداث حسب ما يتالءم مع األجندة اإلمارتية وتماشيها مع دولة 

 االحتالل. 

 التقنيات الدعاية التي ركز عليها ضاحي خلفان قبل وبعد التطبيع.

يف ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية لتعزيز عملية بدأت هذه الدراسة بسؤال بحثي رئيس؛ ما مدى توظ

التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي على حسابه في توتير؟ وتفرعت منه أسئلة فرعية منها: ما هي التقنيات الدعاية 

التي ركز عليها ضاحي خلفان قبل وبعد التطبيع؟ كيف وملاذا استخدم ضاحي خلفان التقنيات الدعاية؟ 

 التقنيات وكيفية استخدامها واألسباب الكامنة خلف توظيف ضاحي خلفان لها.  وفيما يلي مناقشة لهذه

 

 

اقة   :Glittering Generalitiesالعموميات البر

كانت نسبة استخدام العموميات البراقة في تغريدات ضاحي خلفان املعززة للتطبيع على تويتر هي أعلى نسبة 

تقنيات املستخدمة في عينة الدراسة، حيث استخدم % من إجمالي ال34مرة بما يقارب  57حيث تكررت 

ضاحي هذه التقنية لتحسين صورة دولة االحتالل اإلسرائيلي لدى الجماهير العربية وإظهار النوايا الحسنة 

لديها وإبراز فكرة التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي في هيئة املصلحة املنشودة، وذلك باستخدام العبارات البراقة 

السالم، االستقرار، االزدهار، الصداقة، األخوة، اإلنسانية، التعاون، التقدم، التطور، الحرية،  مثل األمن،

، ولكن لها  تأثير قوي على تقبل الجمهور لألفكار. 
ً
وغيرها من املصطلحات البراقة التي ال تحمل معنى معينا

 ( على سبيل املثال.17( و)16أنظر تغريدة )
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Figure 16 كمثال على توظيفه للعموميات 2020أغسطس/ آب  20. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

اقة.  البر

 

 
Figure 17 كمثال على توظيفه للعموميات 2020يونيو/ حزيران  8. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

اقة.  البر

 

بشكل أكبر قبل إعالن التطبيع اإلماراتي  العموميات البراقةاستخدام تقنية كما ركز في تغريداته على 

؛ ليظهر صورة إيجابية عن اليهود واإلسرائيليين وبتالي يكسر طوق اإلجماع 2020أغسطس  13اإلسرائيلي في 

أمة جادة عاملة مفكرة مدبرة املجتمعي العربي الذي ينبذ التطبيع، حيث صور اإلسرائيليين على أنهم "

تدبير" وأنه شعب "راقي ومنتج ومبدع"، وأنهم "اذكياء وعقول مخططه ومفكرة ويستحقون أن  لشؤونها خير

 ( على سبيل املثال.18تكون لهم دولة بيننا"، ووصف دولة االحتالل بأنها "دولة عمالقة". انظر تغريدة )

 
Figure 18 كمثال على توظيفه للعموميات 2020أغسطس/ آب  23. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

اقة.  البر

 

 

 :Card Stackingالبطاقة الرابحة 

جاءت تقنية البطاقة الرابحة في املرتبة الثانية من مجموع التقنيات الدعاية املستخدمة في تغريدات ضاحي 

فان في % من مجموع التقنيات الدعاية التي استخدمها خل23.9مرة بنسبة قدرها  40خلفان، حيث تكررت 

. إن ظهور البطاقة الرابحة في هذه النسبة من املنشورات يدل على أن تغريدة 133املكونة من  عينة البحث

تغريدات ضاحي تصاغ بطريقة أنصاف الحقائق وبمعلومات مزيفة وغير مؤكدة الصحة حيث استخدم 

إظهار الجماهير وإقناعهم  ضاحي هذه التقنية بشكل كبير قبل إعالن التطبيع اإلمارتي اإلسرائيلي، بهدف

بأحقية السكان اإلسرائيليين وشرعيتهم بأن تكون له دولة في الوطن العربي باالعتماد على حجج واهية، كأنهم 

 من الوطن العربي.  أنظر تغريدة )
ً
 أصيال

ً
 ( على سبيل املثال. 20( و)19مساكين وأنهم جزءا
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Figure 19كمثال على توظيفه للبطاقة 2016سبتمبر/ أيلول  28ضاحي خلفان بتاريخ . تغريدة ل ،

 الرابحة.

 

 
Figure 20 كمثال على توظيفه للبطاقة 2016سبتمبر/ أيلول  28. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 الرابحة.

 

الجمهور املتلقي بأنهم مظلومين من العرب ( وصف اليهود باملساكين في محاولة إلقناع 19ففي تغريدة رقم )

واستخدم معلومات تاريخيه زائفة وعممها على كافة الشعب اليهودي ليدعم حجته بأن جميع اليهود أصلهم 

من الوطن العربي وليس هناك أي يهودي من أصول غير عربية لذا لهم حق بأن تكون لهم دولة في الوطن 

هود وإلظهار أن اليهود جميعا أصولهم عربية وبالتالي يعزز تقبل فكرة ظهر صورة إيجابية عن اليالعربي، لي

( استخدم ضاحي فيها 20وفي تغريدة رقم ) التطبيع مع شعب متشابه ويتشارك باألصول العربية مع العرب.

معلومات مشوشه )أنصاف حقائق( وأخفى جوانب أخرى لهذه املعلومة، فقد يكون وجود بعض اليهود في 

ا أن وجود القبائل العربية من الكنعانيين فلسطين من  ، لكن من الثابت تاريخيًّ
ً
أيام سيدنا إبراهيم صحيحا

والفينيقيين في فلسطين قبل ظهور اليهود بآالف السنوات، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين 

 لتعزيز فكرة أن لدى (. واستخدم هذه التقنية أي271، ص.1998إلى يومنا هذا على خالف اليهود )قدح، 
ً
ضا

 تاريخية في فلسطين، بزعم أن أجدادهم سكنوها فترة من الزمن، مثل سيدنا إبراهيم، الذي 
ً
اليهود حقوقا

ْسِلًما َوَم 67قال عنه هللا تعالى في سورة آل عمران، آية  اَن َحِنيًفا مُّ
َ
ِكن ك

ََٰ
ا َول ْصَراِنيًّ

َ
 ن

َ
ا َوال اَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِديًّ

َ
ا : }ما ك

ِرِكيَن{. وبالتالي حاول خلفان تأطير فكرة إنكار معظم العرب لوجود االحتالل اإلسرائيلي على 
ْ
ش
ُ ْ
اَن ِمَن امل

َ
ك

األراض ي الفلسطينية أنها إنكار لحقوق اليهود التاريخية. ومن املالحظ أن خلفان يستخدم مصطلح اليهود في 

والصهاينة، وهو بذلك يتحاش ى اإلشارة بشكل صريح  أغلب تغريداته لإلشارة إلى جيش االحتالل اإلسرائيلي

إليهم، ولعل ذلك لتاريخهم العدواني السابق مع الشعوب العربية، وبتالي يستخدم مصطلح اليهود لتتقبل 

 الجماهير العربية أفكاره بشكل أفضل.

نه هناك ع متابعيه أإظهاره وإقنا كما ذكر في عدة تغريدات له أن اليهود أبناء عمومة العرب ويهدف بهذا إلى

صالت وثيقة من القرابة والدم بين العرب واليهود، وأنهم يتشابهون بعدة صفات لتعزيز فكرة التطبيع 

 من معاداتهم. فتعد هذه املعلومة أنصاف حقائق حيث أكد علماء بيولوجيون 
ً
والعيش بالسالم معهم بدال

جامعة العبرية، أنه أجرى عدة تجارب بيولوجية كثيرون منهم األستاذ جوزفيتيش أستاذ علم اإلنسان في ال
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ً
على املهاجرين اليهود إلى )إسرائيل( وسجل النتائج التي توصل إليها في كتاب َبّين فيه أن اليهود ليسوا شعبا

، فنسبة ضئيلة من يهود 
ً
 واحدا

ً
، بل طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الناس، اعتنقوا دينا

ً
واحدا

هم من نسل يعقوب واسحق، أما يهود أوروبا الشرقية فينتسبون إلى قبائل الخزر، وأما يهود األقطار العربية 

أوروبا فمن أصل أوروبي صميم وقد اعتنقوا الدين اليهودي بعد القرن الثالث امليالدي على أيدي مبشرين من 

 (.2017اليهود )الدبش، 

(، 21طرح املعلومات مثل تغريدة رقم ) كما أوضحت عدة تغريدات لخلفان عدم شفافيته وموضوعيته في

حيث استخدم معلومات زائفة وغير دقيقه وهذا يدل على عدم دقته في معلوماته، فال يوجد قرار 

وهو قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في  181"، بل يوجد قرار 48باسم"

 ى دولتين، عربية ويهودية.ويقض ي بتقسيم فلسطين إل 1947نوفمبر/تشرين الثاني 

 
Figure 21 كمثال على توظيفه للبطاقة 2016سبتمبر/ أيلول  28.  تغريد لضاحي خلفان بتاريخ ،

 الرابحة.

 

كان هدفها تعزيز االعتراف بدولة االحتالل اإلسرائيلي وأن لهم إن استخدم خلفان ألنصاف الحقائق هذه 

 قضية الالجئين وحقهم بالعودة إلى أراضيهم املحتلة. 48ض ي الفلسطينية على حدود أحقية بكل األرا
ً
 متناسيا

كما استعان ضاحي بإحصائيات غير معروفة املصدر إلظهار أن نسبة كبيرة من العرب يرون أن إيران تشكل 

 على أمنهم القومي بشكل أكبر من إسرائيل، مثل تغريدة رقم )
ً
اللها إلى إبراز (، التي هدف من خ22خطرا

الخطر اإليراني وتهديده لألمن القومي للشعوب العربية وتقديم هذا الخطر على القضية الفلسطينية وبتالي 

 صرف األنظار عن مخاطر واعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 

 
Figure 22 كمثال على توظيفه 2016مبر/ كانون أول ديس 17. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 لإلحصائيات الزائفة.

 

وهو يروج  2013وبعد البحث واالستطالع تبين أن ما يدعيه هو عبارة عن أنصاف حقائق، فهو منذ عام 

 بيد مع دولة 
ً
للتطبيع اإلسرائيلي ويظهر دولة االحتالل لجماهيره بصور إيجابية ويحث العرب على العمل يدا

 .االحتالل
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كما استخدم تقنية البطاقة الرابحة أو أنصاف الحقائق لتشويه سمعة الفلسطينيين بعد توقيع التطبيع 

 في تغريده رقم )
ً
 احتماله، 23اإلمارتي اإلسرائيلي، فمثال

ً
( أطر فلسطين في صورة العبء الذي لم يعد مبررا

ر الفصل العنصري ليبرر عملية وهاجم الشعب الفلسطيني وخونه بأنه يشارك في بناء املستوطنات وجدا

التطبيع اإلمارتية اإلسرائيلية، وضرورة لجوء الدول العربية إلى محادثات تطبيعية ثنائية مباشرة مع دولة 

 االحتالل. 

 
Figure 23 كمثال على توظيفه ألنصاف 2020سبتمبر/ أيلول  20. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 .الحقائق

 

 :Name Callingالتسمية 

% من مجموع التقنيات 19.1مرة بنسبة قدرها  33حلت تقنية التسمية السلبية في املركز الثالث وتكررت 

أكثر الشخصيات التي هاجمها من خالل هذه التقنية هي  الدعاية التي استخدمها خلفان في عينة البحث.

فه ب"البهائي" و"امليرزائي" وأنه "جمهوري إسالمي الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، من خالل وص

( على سبيل املثال. وقد كان الرئيس الفلسطيني قد رفض اتفاق 24إيراني" و"مخبر قطري". انظر تغريدة )

 مساء  أصدر ،2020أغسطس  13في  التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي
ً
املتحدث باسم الرئيس الفلسطيني بيانا

يرفض ويستنكر بشدة االتفاق بين  ( قال فيه أن الرئيس محمود عباس2020آب/ أغسطس  13الخميس )

 (.2020)رويترز،  "أضاف أن االتفاق "خيانة للقدس واألقص ى والقضية الفلسطينيةو اإلمارات وإسرائيل، 

فاستخدم ضاحي هذه التقنية لتشوية سمعة كل من يرفض وينتقد هذا التطبيع، فوصف الرئيس 

 اس بعدة مسميات سلبية.الفلسطيني محمود عب

 
Figure 24 كمثال على توظيفه لتقنية التسمية 2020أغسطس/ آب  18. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 السلبية.

 

والبهائية هي ديانة نشأت في إيران سمى الرئيس محمود عباس ب"البهائي" و"امليرزائي" نسبة للدين البهائي. 

م، أسسها علي محمد رضا الشيرازي، وملا مات قام باألمر من بعده امليرزا حسين علي 1844، هـ1260سنة 
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 له، 
ً
بأنهم مرتدين، ويحرم في اإلسالم ويعتبر املسلمين البهائيين امللقب بالبهاء، وسمى أتباعه بالبهائيين نسبة

 وال يغسلو 
ً
ا أو يكفنوا أو يدفنوا في مقابر أن يعاملوا معاملة املسلم، فال يرثهم مسلم وال يرثوا مسلما

 (.2009)سلمان،  املسلمين، باعتبارهم مرتدون خارجون عن امللة

أما وصفة بأنه "جمهوري إسالمي إيراني" فهذا لتشوية صورته أمام الشعوب العربية والخليجية بالتحديد، 

من  1979فبراير/شباط  18، تشكل في إيران للحزب الجمهوري اإلسالمي، وهو "حزب سياس ي فيبأنه موالي 

وبمساندة منه، ألجل مساعدة الثورة اإلسالمية  روح هللا الخميني ِقبل أتباع مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية

 (.200، ص.2011)نوري،  إيران وإقامة حكومة دينية في

قطري" واملخبر في اللغة العربية حسب املعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة وتم وصفه ب"املخبر ال

من الدولة". وهذا إلظهار أن الرئيس محمود 
َ
ة على أ

َ
َبار ُمَحافظ

ْ
خ
َ ْ
العربية بالقاهرة، يعني "من يتجسس األ

 راتاإلما قطعتعباس بمظهر العميل للقطرين، وخص قطر بالذكر بسب الخالف القطري اإلماراتي، حيث 

، ، متهمة إياها بدعم اإلرهاب على رأسهم اإلخوان املسلمين2017يونيو/حزيران  5عالقاتها مع دولة قطر في 

 (.2017ران وأنها دولة راعية لإلرهاب في املنطقة العربية )خولي، وإي

كما أطلق تسميات سلبية على شخصيات أخرى مثل أردوغان الرئيس التركي الذي نعته ب"الحقير"  

 ( على سبيل املثال. 25سفيه" و"الغوغائي". انظر تغريدة )و"ال

 
Figure 25 كمثال على توظيفه لتقنية التسمية 2020أغسطس/ آب  18. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 السلبية.

ي يتم مهاجمتها، وتهدف هذه التقنية إلى التأثير على الجمهور لتشكيل حكم سلبي مسبق حول الشخصية الت

فالهدف من الوصاف التي اطلقها على الرئيس الفلسطيني هو محاولة تأطيره بأنه شخص ذو أصول بهائية 

 إيرانية مرتد غير مسلم داعم للدول التي تدعم اإلرهاب، وبالتالي قد ال تتقبل الجماهير آراءه مهما كانت.

 

 : Testimonialالتوصية

% من مجموع تقنيات الدعاية التي 10.7مرة بنسبة قدرها  18الرابع وتكررت  حلت تقنية التوصية في املركز 

استخدمها خلفان في عينة البحث، واستخدم التوصية السلبية في أغلب تغريداته خصوصا بعد إعالن 

، ليعزز فكرة أن كل من يعارض التطبيع أو 2020أغسطس  13في  اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيليترامب 

 في تغريدة رقم ) دولة االحتالل االسرائيليعترف بال ي
ً
(، 26هم فقط أشخاص ديكتاتورين وإرهابين، فمثال

حاول خلفان استخدام شخصيات تعتبر بالنسبة له والتباعه بأنهم سيئوا السمعة، وبالتالي فإن التوصية 

.
ً
 سلبيا

ً
 التي تصدر منهم ال يعتد بها، وإنما تعطي أثرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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Figure 26 كمثال على توظيفه لتقنية التوصية 2020أغسطس/ آب  23. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 السلبية.

 

كما استخدم التوصية السلبية ليظهر أن الرئيس محمود عباس الذي استنكر التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي 

الوزراء اإلسرائيلي السابق )إيهود  هو شخص متناقض ويستخف بشعبه وأن له عالقات سابقة مع رئيس

فباستخدام التوصية السلبية يظهر للجماهير أن أوملرت( ورئيس دولة االحتالل التاسع شمعون بيريز. 

اإلمارات على عكس هذه الدول أو األشخاص الذين يدعمون اإلرهاب وينشرون الفوض ى والخراب في الوطن 

 ستلعب دور ناشرة السالم واألمن واالستقرار في الشرق األوسط. العربي، وأنها بعالقتها مع دولة االحتالل 

أما فيما يتعلق بالتوصية أو التزكية اإليجابية، فقد استخدم نفسه كشخصية عامة توص ي  

( على سبيل املثال، والتي يوص ي من خاللها بضرورة تقبل 27بضرورة االعتراف بدولة االحتالل. انظر تغريدة )

 بإيمان املسلمين باألنبياء اليهود.الوجود اإلسرائيلي 
ُ
 في املنطقة العربية انطالقا

 
Figure 27 كمثال على توظيفه لتقنية التوصية 2020أغسطس/ آب  20. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 اإليجابية.

 

 : Plain Folksالناس البسطاء

% من مجموع 5.9مرات بنسبة قدرها  10لخامس حيث تكررت حلت تقنية عامة الناس البسطاء في املركز ا

استخدم خلفان هذه التقنية بعد إعالن اتفاقية التقنيات الدعاية التي استخدمها خلفان في عينة البحث. 

التطبيع اإلمارتية اإلسرائيلية ليظهر للجماهير أنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه رغم التطبيع، وأنه يهتم 

أكثر من الرئيس الفلسطيني نفسه، وعمل على تأطير اإلمارات بأنها حتى بعد إعالن التطبيع بهم ويحترمهم 

اإلماراتي اإلسرائيلي تضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل ش يء، وبالتالي تحمل القضية الفلسطينية في 

ن إماراتي يحرص كل (، على سبيل املثال، والتي حاول من خاللها أنه كمواط29(، و)28قلبها. انظر تغريدة )

 الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني.
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Figure 28 كمثال على توظيفه لتقنية النساء 2020أغسطس/ آب  16. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ،

 البسطاء.

 
Figure 29 كمثال على توظيفه لتقنية النساء ، 2020أغسطس/ آب  16. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ

 البسطاء.

 

 :Bandwagonالعربة 

%، من مجموع التقنيات الدعاية 4.1في املركز السادس بنسبة قدرها أو اللحاق بالركب  حلت تقنية العربة

التي استخدمها خلفان في عينة البحث، استخدم خلفان هذه التقنية قبل إعالن التطبيع اإلماراتي 

ظهر للجمهور بأن جميع العرب معترفين بدولة االحتالل لذا عليهم أن يتفقوا مع املجموعة التي اإلسرائيلي، لي

( على 30ينتمون إليها، وبالتالي من ال يعترف بدولة االحتالل يجب ان يعترف بها كما الجميع. انظر تغريدة )

 سبيل املثال.

 
Figure 30كمثال على توظيفه لتقنية  2018 تشرين األول  أكتوبر/ 28بتاريخ  . تغريدة لضاحي خلفان ،

 العربة.

 

وبعد إعالن ترامب عن التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي استخدمها ليظهر أن في هذا العصر الكل يتعامل مع دولة 

 ال يتجزأ  االحتالل وأن التعامل معها ش يء صحيح، وبالتالي يشجع الجماهير على التعامل معها بزعم أنها
ً
جزءا

 ( التي توضح ذلك. 31من املجتمع الدولي. انظر تغريدة )
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Figure 31 كمثال على توظيفه لتقنية العربة.2018أغسطس/ آب  16. تغريدة لضاحي خلفان بتاريخ ، 

 

  Transfer:النقل 

% من مجموع التقنيات 1.7رات بنسبة قدرها م 3حلت تقنية النقل باملرتبة السابعة واألخيرة حيث تكررت 

الدعاية التي استخدمها خلفان في عينة البحث، وكانت جميعها نقل إيجابي حيث استخدم ضاحي بعض 

اآليات القرآنية كدليل ليقنع الجماهير العربية بأن تكون لديهم نوايا إنسانية لتعايش مع اليهود وإلقناع 

 (. 10الف بالدين ال يفسد للود قضية. انظر تغريدة )الناس بشرعية التطبيع، وأن االخت

واستخدم التقنية إلظهار أن املسميات للدولة الفلسطينية وملدينة القدس غير مهمه وضرورية، فمثال 

( التي استخدم اآلية فيها خارج سياقها ليسقطها على واقع األسماء لدولة فلسطين املحتلة 11تغريدة رقم )

أطلقها الناس، مع إظهار أن اسم إسرائيل هو األنسب ألنه اسم لنبي يعترف فيه  وأنها هي مجرد أسماء

مواءمة ما بين اسم "دولة إسرائيل" كمصطلح سياس ي، واالسم اليهودي واملسلم، وبالتالي يظهر للجماهير 

اق اتفعلى  في تفسيره فتح القدير الشوكاني فقد أشار العبري لسيدنا يعقوب )إسرائيل( كمصطلح ديني.

عليهم السالم، ومعناه عبد هللا، ألن "إسر" في  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هو إسرائيل املفسرون على أن

 (.2002اللغة العبرية تعني العبد، و"إيل" هو هللا" )إسالم ويب، 

ولعل سبب عدم اعتماده بشكل كبير على هذه التقنية وحذره بعدم االستخدام املفرط لآليات أو األحاديث 

ن خارج سياقاتها أو إرفاقها بتأويالت باطله لتعزيز عميلة التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، بسب كونه عضو في م

 مجلس األوقاف اإلماراتي والشؤون اإلسالمية.

 .Akmal et al(، ودراسة 2020) Lakomy(، ودراسة 2018) Koaوتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

فأوضحت  التسمية في هذه الدراسات بشكل أكبر من التقنيات األخرى.حيث استخدمت تقنية  (2020)

( في نتائج دراستها أن التسمية السلبية استخدمت بشكل أكبر في بيانات اإلخوان املسلمين 2018) Koaدراسة 

من التقنيات األخرى وذلك لتشويه سمعة النظام املصري برئاسة عبد الفتاح السيس ي، وأظهرت دراسة 

Lakomy (2020 حيث استخدمتها داعش في مجلتها 
ً
( أن التسمية السلبية أيضا كانت أكثر تقنيات استخداما

 "دابق" لكي تقنع القراء املسلمين بدعمهم لها حتى ال يكونوا "كفار 
ً
 .Akmal et al"، وأوضحت نتائج دراسة ا

يبرر الحرب على العراق  أنه تم استخدام تقنية التسمية السلبية في خطاب الرئيس جورج بوش حتى (2020)

بأنها "حرب على اإلرهاب". أما الدراسة الحالية فقد أكدت نتائجها أنه تم استخدام تقنية العموميات البراقة 

لتحسين صورة دولة االحتالل اإلسرائيلي لدى الجماهير العربية وإظهار بشكل أكبر من تقنيات األخرى، وذلك 

ة التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي في هيئة املصلحة املنشودة وبأنه سيحقق "النوايا الحسنة" لديهم، وإبراز فكر 

 األمن واالستقرار للوطن العربي. 
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 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استنتاج اآلتي:   

 تعد تقنيات الدعاية من أهم األدوات التي يستخدمها السياسيون في إخضاع الجماهير وتركيعها. •

 في الخطاب التطبيعي املوالي للدول العربية التي انحنت إلمالءات لع •
ً
 أساسيا

ً
بت تقنيات الدعاية دورا

 الدول العظمى فيما يخص تطبيع العالقات مع دولة االحتالل. 

 في استمالة الجماهير نحو األفكار السياسية الجديدة، وبالتالي  •
ً
 مهما

ً
التقنيات الدعائية تلعب دورا

ر بمثل هذه التقنيات، قد يساعد في تحصين الجماهير نحو األفكار التي يحاول تثقيف الجماهي

 السياسيون تسويقها خدمة ألجندات واهداف معينة.

 لعملية تأطير األحداث واألفكار واملشاريع السياسية. •
ً
  ومساندا

ً
 مهما

ً
 تعد تقنيات الدعاية داعما

 التوصيات:

 ا يلي:وفي ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثون بم

ضرورة تركيز الدراسات واألبحاث الالحقة على تأثير الحسابات والصفحات التي تكرس منشوراتها  •

 وتغريداتها لكسب الجمهور العربي لصالح مشروع التطبيع. 

العمل على تأهيل كوادر إعالمية مهنية قادرة على مجابهة الكم الهائل من الحسابات والصفحات  •

لتي تدعو إلى جعل العالقات طبيعية مع دولة االحتالل التي تنتهك الحقوق العربية أو اإلسرائيلية ا

 الفلسطينية. 

 تفعيل دور وسائل اإلعالم العربية في تحصين الجمهور العربي من الدعاية وأهدافها الخفية. •

 

 قائمة املصادر و املراجع:
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 اإلشاعات الكاذبة وتأثيراتها السلبية على املجتمع

The negative influences of false rumors on society  
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الكاذبة على املجتمع، إعتمد البحث على هدف البحث التعرف إلى التأثيرات السلبية لإلشاعة  لخص :امل

املنهج الكيفي في تحليل البيانات التي تّم جمعها من الكتب والدراسات ذات العالقة املوضوع، توصل البحث 

إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها اإلشاعة ظاهرة إنسانية واجتماعية قديمة قدم الجنس البشري، فهي 

ش ى ويتغلغل في جميع املجتمعات بغض النظر عن مستواها )التعليمي، مرض خطير ووباء اجتماعي يتف

 وأنها في الغالب تكون مدروسة قبل إطالقها، لذا فهي تلعب دور كبير في التأثير على 
ً
االقتصادي( تحديدا

الروح املعنوية للشعب ونشر الفرقة والكراهية بينهم، إضافة إلى أنها تؤدي إلى ممارسة العنف والجريمة، 

التفرقة  روح لبث واألحداث واألزمات الحرب أوقات في خاصة وقت كل في األعداء غلهيست سالح اإلشاعةف

نضال  وتشويه وايقاف والقومية  الوطنية مواقفه على والتأثير إضعافه أجل من الشعب صفوف في والفتنة

رها محكوم بشرطين هما الجماهير، كما وتوصل البحث إلى أن القانون الذي يحكم سريان اإلشاعة وإنتشا

 األهمية والغموض.

 الناس من خالل تعريف اإلشاعة، ذلك بمكافحة املعينة الجهات تقوم أن في حين أوص ى البحث ضرورة

 املحاظرات، اإلعالم، مثل )وسائل املتاحة واألساليب الوسائل أضرارها بشتى من وتحذيرهم بمخاطرها

ومخاطرها،  بمضارها الوعي قلة بسبب لها ضحية فال يقعوا نهام حتى يأخذذوا حذرهم الكتيبات(، الندوات،

 إنشاء املجتمع، إضافة إلى ضرورة داخل اإلشاعة بترويج يقوم من كل على العقوبة إيقاع على الحرص ضرورة

 املختلفة اإلعالم وسائل تقدم أن منها، وضرورة الوقاية وطرق  وأنواعها اإلشاعة ملكافحة خاص علمي مركز

 
ً
  أخبارا

ً
  وأقواال

ً
 اإلشاعة أن الثابت من ألنه خبر، أي قبل نشر وعليها التأكد املجتمع ألفراد صحيحة وأحداثا

الخبر، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وسائل اإلعالم واملؤسسات  فيه ينعدم وسط في تنتشر

ت كونها املدخل األساس ي الرسمية وغير الرسمية لتحقيق مزيد من التحصين ضد اإلشاعة، والتصدي لألزما

 تشريع القوانين التي تحكم 
ً
لإلشاعة والتأكد من صحة ما نقول وما نسمع، وان ال نردد اإلشاعة، أخيرا

 وتضبط إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي.

 اإلشاعات الكاذبة، التأثيرات السلبية : اإلشاعة، الكلمات املفتاحية
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Abstract: The article aims at identifying the negative influences of false rumors on society. It 

adopts the qualitative approach in analyzing data collected from books and relevant studies. 

The article has come to a set of conclusions, most importantly is figuring out that circulating 

rumors is a social and human phenomenon as old as humankind itself. It is a serious illness and 

a social disease spreading and permeating in different communities regardless of their 

economic and educational status in particular. Rumors are often deliberately fuelled, so they 

play a significant role affecting the public morale and fomenting division and hatred amongst 

them, leading then to violence and crime. Furthermore, enemies usually take rumors as a 

weapon during times of war, crises and other incidents to encourage discrimination and 

disorder that will eventually disempower the people, affect their national positions and distort 

the masses struggle. Moreover, the article finds out that the law governing rumors circulation is 

subject to two conditions : value and ambiguity. Accordingly, the article recommends 

concerned parties to combat rumors and alert the public to the damage, harm and risks of such 

a phenomenon using all available means such as (media, lectures, seminars and brochures) in 

order to take heed not to fall into rumors owing to lack of awareness. Additionally, the article 

recommends that care should be taken to punish all who spread rumors within the community 

; add to that the need to establish a special scientific centre for combating rumors by 

introducing its’ types and how to prevent them. An equally important recommendation is for 

various media to make sure to provide correct news, statements and incidents, prior to the 

posting of any material, as it is affirmed that rumors sweep where certainty is absent. 

Cooperation and coordination between media on the one hand, and formal and informal 

institutions on the other, should be enhanced for more rumors prevention as well. Second to 

last recommendation suggests that we need to deal with crises (as it is considered the main 

entrance for rumors to circulate) and to quash false rumors. Finally, laws governing and 

controlling the use of social media should be legislated.    

Keywords : Rumor, False rumors, Negative influences. 

 

 مقدمة:

إلى  تستمع الناس أن غالبية فنرى  الجديد، حب على ُجبلت والقرون العهود مر على يةاإلنسان النفس إن

  الحديث هذا يكون  فيه، ربما باملشاركة أو باإلنصات إما الجديد ما لتعرف اليومية األحاديث
ً
  أو زائفا

ً
صحيحا

  أو
ً
بدقة  يعرفوا أن دون  ناسال أفواه تتناقله قصة وغيرها أو رواية أو كالم أنه املهم وذاك، هذا من خليطا

 فسيصبح الصحة من عالية نسبة يحوي  كان إن الذي الحديث العامة هذا فيتداول  الكالم، هذا مصدر

 
ً
 خاويا

ً
حرف الكالم له، هذا الناس وتحريف وإضافة تداوله الصحة نتيجة من تقريبا

ُ
يسمى  ما هو املزيف امل
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  اتتمعلمجا في جميع تفش ى خطير مرض فاإلشاعة باإلشاعة،
ً
هذا ما  تعليمها وإقتصادها، مستوى  كان أيا

( بعنوان الشائعة وطرق انتشارها ومقاومتها، حيث أكّدت على أّن اإلشاعة ظاهرة 1999أكّدته دراسة )مراد، 

ما عمل منظم ومدروس،
ّ
كان  سواء تمعلمجا هدفها زعزعة تلك اإلشاعة َمرضية، وليست عمال عفويا، وإن

 
ً
  أو ثقافيا

ً
  أو اجتماعيا

ً
، أو أمنيا

ً
 خاصة العام محدد ومقتصر على الرأي غير اإلشاعة تأثير بأن الشك سياسيا

 كبير. اإلشاعة بشكل يتقبل كان إذا

 الغالب في ألنه داخله، أو الوطن خارج من سواء معادي مصدر عن طريق تسريب اإلشاعة كان إذا األدهى

  ويسهل إطالقها قبل مدروسة تكون اإلشاعة
ً
يصعب عالجها، ُيعتبر ذلك من أصعب  ولكن اانتشاره أيضا

 ( في دراسته التي كانت بعنوان اإلشاعة وتأثيرها في املجتمع،2011خصائص اإلشاعة كما أكّد عليها )رجب، 

  اإلشاعة
ً
 فكما املكتوبة الكلمة من وال زالوا أكثر املنطوقة بالكلمة يتأثرون الناس وكان منطوقة كانت سابقا

حدثها لم العالم التي هزت العظام اثاألحد هتلر )كل قال
ُ
 زمننا في املنطوقة(، الكلمة بل املكتوبة املادة ت

  يكون  قد الحالي
ً
 فأصبح واملتنوعة، املتعددة بوسائله االجتماعي اإلعالم يسمى ما ظهر حيث الوضع مختلفا

 اإلشاعة دراسة جعلي تخيله، مما يصعب سريع بشكل اإلشاعة النتشار املالئمة الوسائل أحد هذا اإلعالم

( بعنوان 1999(، هذا ما أكّدته دراسة )مراد، 2013دراسة أي موضوع اخر. )الهماش،  من صعوبة أكثر

الشائعة وطرق انتشارها ومقاومتها، حيث أكّدت على أن اإلعالم والصحافة هي أكثر الوسائل لترويج 

( بعنوان الشائعات في عصر املعلومات، حيث 2014اإلشاعة، وأكّدته دراسة )أكاديمية نايف للعلوم األمنية، 

خصصة من وسائل اإلعالم واالتصال لإلستعمال السلبي كانت 
ُ
ه كلما زادت املساحة امل

ّ
أكّدت الدراسة أن

 سرعة انتشار الشائعة أكبر والعكس صحيح.

 

 البحث: أهمية

عد
ُ
في  اإلعالمية أقدم الوسائل من روتعتب القدم، منذ البشرية املجتمعات عرفتها التي الظواهر من اإلشاعة ت

مرت  الحروب، لقد أو وتأجيج الفتن تقويضها، أو السمعة وبناء األخبار لنشر وسيلة كانت حيث التاريخ،

مع  بدأ الذهبي لإلشاعة والعصر الوسائل اإلعالمية، وتنوع العصور  بتطور  وتطورت عدة بمراحل اإلشاعة

( 1918-1914العاملية األولى ) الحرب إبان أساليبها وتطور  سيةالنف الحرب وسائل وازدهار التقني التطور 

 ثورة تكنولوجيا طريق الحالي، ذلك عن إلى عصرنا وصلت أن ( إلى1945-1939الثانية ) العاملية والحرب

  تزداد التي الحديثة اإلعالم واالتصال وسائل وتطور 
ً
  واتساًعا تنوعا

ً
 في أهمية اإلشاعة يوم، تكمن بعد يوما

 املحلي على املستوى  والثقافية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الجوانب كافة في تدخل اكونه

 الصعيد على أكانت أزمات أنواعها سواءً  بمختلف األزمات في أوقات سّيما وال بسرعة تنتشر وهي والعاملي،

 إحدى الناس واملجتمع، وهي في حياة التأثير في كبير ولإلشاعة دور  أو االجتماعي، االقتصادي أو السياس ي

 وسائل وظهور  الحديثة اإلعالم وسائل تطور  ومع الحالي وقتنا العام، في وتوجيه الرأي تشكيل عوامل

 عبر مواقع التواصل االجتماعي وتنشر مكتوبة بل منطوقة تعد فقط لم االجتماعي، اإلشاعة التواصل

 حيث من املنطوقة اإلشاعة أهمية تفوق  فإنها ونية، بالتالياإلخبارية وااللكتر واملواقع واملجالت والصحف

دقائق  خالل املاليين من الناس إلى اليوم تصل للتصديق واالنتشار، فاإلشاعة والقابلية االنتقال سرعة

 (.2015معدودة. )اكحيل، 
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وتدهوره، فمن مما سبق تتضح أهمية دراسة اإلشاعة في تأثيرها الكبير على املجتمع، فقد تؤدي إلى تفككه 

خالل اإلشاعة يمكن أن تتبدل أو تتغير مواقف األفراد وعالقاتهم وتفاعالتهم، فاإلشاعة كما قلنا من قبل 

 وأنها 
ً
يمكن أن تؤثر في الجوانب االقتصادّية واالجتماعّية والسياسّية والنفسّية والثقافّية للشعوب، تحديدا

 (. 2007ة. )حجاب، كانت أحد أهم أسلحة الحرب النفسّية والدعائيّ 

لهذا كان هناك دافع قوي للقيام بهذا البحث الذي يهدف إلى إظهار مدى تأثير اإلشاعات الكاذبة على 

 في هذه الفترة التي تشهد تغيرات متواصلة وعميقة في شتى مجاالت الحياة، من هنا تنبع 
ً
املجتمع، تحديدا

 النظرية في: أهمية البحث النظرية والتطبيقية، حيث تتمثل األهمية

 إضافة دراسة جديدة حول اإلشاعات الكاذبة وتأثيراتها السلبية على األفراد واملجتمع. •

 األمنية( االستفادة منها على الصعيد •
ً
 وضع مقترحات وتوصيات يمكن لجهات االختصاص )تحديدا

 النظري في كيفية التعامل مع األفراد ذوي الخبرة في مجال نشر اإلشاعات الكاذبة.   

في حين تتمثل األهمية التطبيقية في النتائج التي سيستفيد منها الجهات املختلفة ذوي العالقة واملتضررين 

 من اإلشاعات الكاذبة، لعل من أهم تلك الجهات ما يلي:

: تتمثل إستفادتهم بمعرفة أنواع اإلشاعات ومكوناتها والطرق املقترحة االجهزة االمنية والشرطّية •

 للتعامل معها.

سيستفيدون من نتائج الدراسة في برامجهم  :ملؤسسات الرسمية والسياسيون ومتخذوا القرارا •

التوعوّية لخفض نسبة اإلشاعات وتأثيراتها السلبية داخل املجتمع،  فقد تساعدهم تلك النتائج بوضع 

 سياسات وقوانين مناسبة للحّد من تلك الظاهرة. 

 

 مشكلة البحث:

 من جوانب كثير وعلى املجتمع وخطورتها على لإلشاعة، السلبيي التأثير خالل البحث من تتضح مشكلة

قد يقدم  بعضنا إن كذلك انتشارها ومحاربة محاربتها اإلشاعة وضرورة بخطورة يؤمن منا الكثير وأن الحياة،

عد سال  اإلشاعة مباشرة، ان غير أو مباشرة بطريقة نشرها في باإلسهام كثيرة في أحيان قصد غير عن
ٌ
 ت

ً
  حا

ً
قويا

شن التي النفسية الحرب أسلحة من
ُ
 أو آخر، ضد مجتمع مجتمع قبل من أو أخرى  دولة ضد قبل دولة من ت

شن في املجتمع
ٌ
حالة  في من اإلشاعة النوع هذا وُينشر الواحد، املجتمع أفراد بين فيما اإلشاعة الواحد ت

االجتماعي للمجتمع، إضافة ملا  البناء في خلل وحدوث الفوض ى، وانتشار الواحد املجتمع في انعدام األمن

عد
ُ
 وقت آلخر أنه من املجتمعات وتؤثر بها، نحن نرى  في تنتشر التي الخطيرة املشكالت اإلشاعة من سبق ت

من املجتمع  أفراد أن هنالك من األثر فيأتي تعاظم ومضامينها، أنواعها املجتمع باختالف في اإلشاعة تنتشر

 لذا يقال وُينشر، ملا أو تحميل تفكير دون  ما يشاع يصدقون  آخرين وهنالك أفراد اإلشاعة نشر على يعملون 
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تأتي مشكلة البحث  هنا من عليها، الضوء التي تحتاج تسليط املدمرة اآلثار ذات الخطيرة املشكالت من تعد

 .ع؟ما التأثيرات السلبية لإلشاعات الكاذبة على املجتمفي اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي: 

 

 أهداف البحث:

متعددة تمس أشخاص  أشكال في تظهر قديمة ظاهرة وهي العصر، أمراض من أصبحت اإلشاعة أن ال شك

البحث الى تحقيق هدف رئيس  فساده، يهدف إلى وحمايته وتؤدي املجتمع أو جماعات، والنها تؤثر على حفظ

تعرف إلى: اإلشاعات الكاذبة وتأثيراتها ينبثق عنه أهداف أخرى فرعية ، وأما الهدف الرئيس يتمثل في ال

 السلبية على املجتمع، في حين تتمثل األهداف الفرعية في التعرف إلى

 مفهوم اإلشاعة. -

 أنواع اإلشاعة وجمهورها. -

 مكونات اإلشاعة وخصائصها. -

 قانون وطريقة إنتشار اإلشاعة. -

 اآلثار السلبية لإلشاعة على بناء املجتمع وتماسكه. -

 ة بممارسة العنف والجريمة والنظريات املفسرة لها.عالقة اإلشاع -

 طرق الحد من إنتشار اإلشاعة. -

 

 أسئلة البحث:

تكمن أسئلة البحث في سؤال رئيس ينبثق عنه أسئلة فرعية أخرى، وأما السؤال الرئيس يتمثل في اإلجابة 

 في اإلجابة على: على: ما تأثير اإلشاعات الكاذبة على املجتمع، في حين تتمثل األسئلة الفرعية

 ما مفهوم اإلشاعة؟ •

 ما أنواع اإلشاعة، ومن هم جمهورها؟ •

 ما مكونات اإلشاعة وخصائصها؟ •

 ما قانون وطريقة إنتشار اإلشاعة؟ •

 ما اآلثار السلبية لإلشاعة على بناء املجتمع وتماسكه؟ •

فسرة لها؟ •
ُ
 ما عالقة اإلشاعة بممارسة العنف والجريمة وما أهم النظريات امل

 رق الحد من إنتشار اإلشاعة؟ما ط •

 

 :البحث منهج

املنهج الوصفي بشقه الكيفي الذي يقوم على تقديم إطار نظري متكامل مبني على أسلوب  تّم استخدام

العرض والتحليل ضمن سياق أهداف الدراسة، اعتماًدا على البحث املرجعي من )كتب، ومجالت، ورسائل 

 التي واآلراء مكوناتها العالقة بين وتوضيح ، بهدف اإلجابة على األسئلةماجستير، ومواقع إلكترونّية، ودوريات(
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طرح
ُ
حدثها، إضافة إلى توظيف خبرة الباحثين في مجال  التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها ت

ُ
ت

 التأثيرات السلبية لإلشاعة على املجتمع والفرد.  

 

 

 

 اإلجابة على األسئلة ومناقشتها:

 

 ول: ما مفهوم اإلشاعة؟السؤال األ 

 

اإلشاعة وسيلة إعالمية ودعائية قديمة قدم حياة االنسان االجتماعية، فحيثما كان هناك مجموعات 

سكانية ذات مصالح مترابطة ومتداخلة، وحيثما كان هناك منافسات بين الناس في الحياة تكون هناك 

خر، تطورت اإلشاعة من مستوى اإلنسان اإلشاعة، فهي وسيلة يستخدمها االنسان لغرض له عند إنسان آ

الذي يطلقها حول إنسان آخر، الى وسيلة إعالمية ودعائية تستخدم وتستغل على مستوى الدول ال على 

 كما2001مستوى األفراد فحسب )أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 
ً
 لسان في جاء (،  فاإلشاعة لغة

 شائع بمعنى وشيعاًنا ومشاًعا وشيعوًعا، فهو شيًعا يشيع الناس في الخبر شاع "(1997منظور،  ابن (العرب

 فالًنا شيعت :"شيع مادة تحت اللسان (، فقال: جاء في13: 1998وظهر، وأّما )نوفل،  ، وذاع وافترق  انتشر،

 ا،عليه الحطب بإلقاء النار تشييع ومنه فارقك، ال أي الخبر: وقواه، ويقال: شايعك تابعه :وشايعه اتبعته،

 فرقته. املال: وأشعت ذاع، الخبر: وشاع انتشر، :الشيب وشاع ليودعه، رحيله معه عند خرج :وشيعه

 

 على أنها "عبارة
ً
 من تحقق أو تمحيص بدون  يتناقله الناس حدث أو قصة أو خبر عن وأما اإلشاعة اصطالحا

  يكون  أو غير صحيح، يكون  ما غالبا صحته،
ً
(، وهناك 2: 2003 طه،(التقليل" بالتهويل أو ب سواء فيه مبالغا

من يعرفها "أنها رواية تتناقلها األفواه دون التركيز على مصدر يؤكد صحتها أو أنها إختالق لقضية أو لخبر 

ليس له أساس من الواقع"، أو "هي مجرد التحريف بالزيادة أو النقصان في سرد خبر يحتوي على جزء ضئيل 

 يقوم عليها طرف ما، تعتمد تزييف الحقائق من الحقيقة"، بمعنى اإلشاعة "هي أ
ً
خبار مجهولة املصدر غالبا

وتشويه الواقع، تتسم هذه األخبار باألهمية والغموض، تهدف إلى التأثير على الروح املعنوية والبلبلة والقلق 

". )ز 
ً
 أو اجتماعيا

ً
 أو اقتصاديا

ً
 أو سياسيا

ً
اهديان وزرع بذور الشك في صفوف الخصوم واملناوئين عسكرا

 (20: 2015وعلي، 

عرف اإلشاعة بأنها "عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة  قد تكون صادقة أو كاذبة أو مبالغ في دقتها، 
ُ
كما وت

تنتقل من شخص آلخر، وهي ال تطرح فكرة جديدة أو نظرية مفيدة بل تتناول أخبار ومعلومات عن موضوع 

 (28: 2015أو شخص أو موقف ما". )العويطي، 

 أو الواقع، من أساس له ال مختلق لخبر ترويج (، فُتعرف بأّنها4: 2003من وجهة نظر )حجاب،  الشائعة أّما

 أو كاذبة معلومة إضافة الحقيقة، أو من ضئيل جانب فيه خبر سرد في التشويه أو التهويل أو للمبالغة تعمل

 .)"النفس ي التأثير بهدف وذلك صحيح معظمه لخبر مشوهة
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ع
ُ
 بأنها عبارة عن "أّيةفي حين ت

ً
 صحيحة غير أنها بالضرورة ليس مؤكدة غير معلومة رف اإلشاعة إجرائيا

املجتمع، بشرط أن تكون األخبار املنقولة مهمة  أفراد إلى اإلعالم وسائل أو من إلى آخر شخص من تنتقل

نها، هذا ما أكّدته دراسة لألفراد ويغلفها الغموض، ألّن ذلك ُيساعد على انتشارها وتحقيق الهدف والغاية م

( بعنوان دور الحّس األمني في مواجهة الشائعات، حيث أكّدت الدراسة على أّن اإلشاعة 2015)العويطي، 

عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة أو مبالغ في دقتها تنتقل من شخص 

نشر اإلشاعة حين قال: إّن سريان اإلشاعة يتوقف على  آلخر ، كما وأكد على أهمية الغموض واألهمية في

عرف الحقيقة ال يبقى مجال لإلشاعة )فاإلشاعة هي ُمجرد 
ُ
الشك والغموض في الخبر والحدث، ألنه حينما ت

 بديل ُيعوض غياب الحقية الرسمية(.

 

 السؤال الثاني: ما أنواع اإلشاعة وجمهورها؟

نواٍع عديدة، يتعمد العدو تغييرها من حـيٍن آلخر حسب حالة ووضع تنتشر اإلشاعة في املجتمع بأشكاٍل وأ

 
ً
 ونفسيا

ً
 معنويا

ً
، حتى ُيجني ثمارها التـي تدمر املجتمع بأسره تدميرا

ً
 أو مجتمعا

ً
املستهدف، سواء كان شخصا

 ملصالحه الخاصة، وللتعرف إلى هذه األنواع كما قسمها )بن إرث، 
ً
 تحقيقا

ً
 ( ما يلي: 2017واجتماعيا

 

 اإلشاعة الحقيقية منها: •

: هي ذات مصدر رسمي ومؤكد، مثل استقراء الرأي العام وردة فعله حول موضوع اإلشاعة الرسمية .1

أو سياسات معينة قبل تنفيذها على شكل مخرجات وفق مقاربة نظمية حيث يكون هناك تغذية 

جاته على نحو رجعية على شكل تأييد ومساندة أو رفض ما يعطي الوقت للمصدر بتعديل مخر 

 يتناسب واملتلقي.

: التي تكون ذات مصدر رسمي، مدروسة وممنهجة هدفها خلق نظرة أو فكرة اإلشاعة اإلستراتجية .2

 مغايرة لدى املتلقي قصد تماشيها مع رغبات ملتقي هذه اإلشاعة.

 اإلشاعة الغير حقيقية منها: •

والعواطف النابعة من الذات كالتمني : هي نتيجة الخيال الواسع ألصحاب األحاسيس اإلشاعة الحاملة .1

 بتصديقها كحقيقة مؤجلة إلى فترة قريبة .
ً
 أو األحالم التي يعبر عنها ويلقيها لألفراد حيث تلقى لها رواجا

، يلقيها عبثا في أوساط يتم انتقاؤها اإلشاعة الكاذبـة .2
ً
: هي اإلشاعة التي غالبا ما يكون مصدرها مجهوال

 معارضته ومحاسبته عليها.بشكل محدد، بحيث ال يتم 

: هذه أخطر أنواع االشاعات على االطالق هدفها خلق البلبلة وزرع الخوف في أوساط اإلشاعة الحاقدة .3

 املجتمع. 

 

وأما فيما يخص جمهور اإلشاعة، لكل إشاعة جمهورها، فعلى سبيل املثال اإلشاعة املالية تنتشر بصورة 

لثرواتهم أن تتأثر بإرتفاع أو إنخفاض األسعار في البورصة أو أساسية بين هؤالء األغنياء الذين يمكن 

األسواق املالية، في حين اإلشاعة التي تدور حول ضرائب الدخل تنتشر بين املهتمين من الجمهور، أما 

إشاعات العطل تنتشر بين تالميذ املدارس واملعاهد والجامعات والكليات، وكل جماعة مهنّية تنتشر بينها 

س عملهم، لكن بالطبع ورغم أن لكل إشاعة جمهور خاص بها، إال أنه ليس كل من يستمع إلى إشاعات تم
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اإلشاعة ُيصدقها، ألن تصديقها يعتمد على أن يكون الشخص سهل أن ُيصدق أي دعوى دون تقديم دليل 

أن يكون عليها، إضافة إلى قدرة بعض األفراد على التمحيص  والتفكير النقدي لكل ما يسمعونه، واألهم 

 (2016مروج اإلشاعة على صلة بمن ُيروج لهم، وأن تكون الجماعة الي ينتمي إليها متعاونة. )بنتاجة، 

إن ما سبق يوضح لنا أن اإلشاعة تختلف بإختالف نوعها وجمهورها، بمعنى ليس كل اإلشاعات التي نسمع 

لف بإختالف نوعها، لذا عندما تنتشر عنها تعود لنوع واحد أو حتى لجمهور واحد، ال بل جمهور اإلشاعة يخت

اإلشاعة ال ُيصدقها وال يهتم بها جميع املواطنين بنفس الدرجة واملستوى، فهناك من ُيصدقها وُيعطيها 

إهتمام كونها تخدمه وهناك من ال ُيصدقها وال ُيعطيها إهتمام ألنها ال تخدمه، وهناك جمهور آخر يبقى 

ا سبق أّن اختالف اإلشاعة واختالف جمهورها يعتمد كذلك على املكان محايد ألي إشاعة، كما ويؤكد لنا م

والزمن التي انتشرت فيه، فلإلشاعة جمهورها في كل مكان وزمان فهي تنتشر في املجتمعات الشرقية 

تخلفة، الفقيرة والغنية، رغم أّنها تختلف من حيث املوضوع وتتماثل من حيث 
ُ
تحضرة وامل

ُ
والغربية، امل

هدف غالبا ما تتناسب مع ثقافة املجتمع وجنسه وإهتمامه وهواجسه، هذا ما أكّدته دراسة الشكل وال

( حيث أكّدت أّن 2015( بعنوان أثر اإلشاعة على أمن املجتمع، وكذلك دراسة )العويطي، 2005)الحارثي، 

ت وممارساتها تختلف لكل إشاعة جمهورا خاصا بها، وهذا ما تؤكده النظرية االيكولوجّية التي ترى أن اإلشاعا

 حسب املكان والزمان.

 

 السؤال الثالث: ما مكونات اإلشاعة وخصائصها؟

اإلشاعة تتكون من مجموعة من املكونات التي ال بد من توفرها حتى يتم نشر اإلشاعة، تتمثل تلك 

 بما يلي:( 2009( و )خلف، 2007)حجاب، املكونات حسب كل من 

 

 لوظائ الهدفية: •
ً
فها تنشأ وتنتشر بقصد تحقيق أهداف معينة، لهذا فهى سلوك مدبر فاإلشاعة طبقا

ومخطط من قبل مروج اإلشاعة أو الفاعل أو املستفيد األساس ى من ترويجها، وهي لهذا ليست مجرد 

 رواية يتناقلها األفراد ملجرد الثرثرة أو الدردشة، وإنما ألنها تحقق أهداف لألفراد الناقلين لها. 

و املصدر الذى تنطلق منه اإلشاعة عند أول تداول لها وقد يكون شخصا، أو شركة : همصدر اإلشاعة •

 أو حكومة أو إحدى مؤسسات املجتمع املدنى، أو حكومة دولة أخرى أو شركة 
ً
أو مؤسسة أو حزبا

 اجنبية.

وال : التداول والنشر عنصر أساس ى للشائعة وبدونه ال تؤتى اإلشاعة انتشارها ويتم التدتداول اإلشاعة •

عادة عبر الكلمة املنطوقة من خالل األحاديث والدردشة أو تنتقل عبر وسائل االتصال الجماهيرى 

كالصحف واملجالت والنشرات واإلذاعة والتلفاز وأخيرا عبر وسائل االتصال اإللكترونى كاإلنترنت 

 ورسوم الكاريكاتير. والهواتف املحمولة، كما يتم التداول عبر أشكال أخرى كاألغانى والتمثيل والنكت 

: اإلشاعة فى العادة نوعية ولها موضوع، فقد تتناول اإلشاعة الجوانب محتوى اإلشاعة وشكلها •

الشخصية لفرد أو لجماعة، وقد تتناول فئات محددة من املجتمع بل تتسع لتشمل املجتمع العاملي 

ية أو سياسية أو عسكرية أو بأسره، ومن ناحية املوضوع تتناول اإلشاعة جوانب اقتصادية أو اجتماع

ثقافية أو دينية، أما فيما يخص الشكل الذى يأخذه املحتوى فقد يكون عبارة عن )أحاديث محرفة، 
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 فيها 
ً
أخبار وتقارير مختلقة ال أساس لها من الحقيقية، أخبار تتضمن جزءا من الحقيقة، أخبار مبالغا

ع، أخبار مجهولة املصدر توحى بالتصديق(، وفى كل أو يتم تداولها بصورة اكبر وبتفصيالت مغايرة للواق

 هذه األشكال يالحظ غياب املعايير األكيدة للصدق. 

افع اإلشاعة • سهم دو
ُ
: تعد أحد أهم الجوانب املهمة النتشار اإلشاعة فالدوافع النفسّية لدى الناس ت

يل إلى تصديق اإلشاعة حتى إلى حد كبير فى هذا اإلنتشار فاإلنسان بطبيعته النفسّية ونوازعه وعقده يم

لو أدرك عقله أن جزء من تلك املقولة غير حقيقى، إذ أن عواطفه ونوازعه تتحكم فى درجة ميله إلى 

تصديق اإلشاعة واالنحياز العاطفى لها، كذلك يساعد عامل اإلسقاط النفس ى فى تصديق اإلشاعة ذلك 

أويله للبيئة املحيطة كما أنه ليس لديه عندما تنعكس الحالة اإلنفعالية للشخص دون وعي منه فى ت

الوقت ملراجعة ما يسمعه أو يقرأه، ويصعب عليه من ناحية أخرى إثبات كذب اإلشاعة إضافة إلى عادة 

حب االستطالع التى تجعل الكثير من الناس يميلون إلى تقص ى األفكار واستغالل املعلومات واالستمتاع 

شاهير فى املجتمع أو التى تتعلق باألمور الغامضة أو األحداث التى إلى املقوالت والروايات التى تمس امل

يصعب عليه تفسيرها، وهذه الدوافع عامة لدى البشر جميعا، وهو ما يفسر وجود اإلشاعة وانتشارها 

، املتطورة منها واملتخلفة، دون استثناء، مما سبق يمكن 
ً
فى جميع املجتمعات على السواء قديما وحديثا

 فع إنتشار وتداول اإلشاعة إلى نوعين من الدوافع هما:تقسم دوا

 

o افع العامة  ما تكون إشاعة موجهة من قبل جهات حكومية أو الدو
ً
: اإلشاعة ذات الدوافع العامة غالبا

أحزاب معارضة أو مؤسسات مجتمع مدنى أو شركات تجارية على مختلف أنشطتها التجارّية والعسكرّية 

عتبر دوافع عامة وتستهدف املجتمع ككل أو فئات محددة منه والخدمّية، دوافع هذا ال
ُ
نوع من اإلشاعة ت

كاملؤسسات السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية للقضاء على روحها املعنوية وإشاعة الروح 

االنهزامية أو للتفرقة بين الشعب وقواته املسلحة، لذلك فان تحديد الدوافع العامة لهذه النوعية من 

 عة يساعد على تحديد الجهات التى تقف خلفها وأهدافها ولتحديد سبل الوقاية منها ومواجهتها. اإلشا

o افع الشخصية : يمكن رد الدوافع الشخصّية لدى الجماهير فى تداول اإلشاعة إلى مجموعة من الدو

دعاء الدوافع تكمن في إشباع الرغبة في االستطالع والتنفيس عن حالة القلق والكبت، إلى جانب إ

املعرفة وحب الظهور وجذب االنتباه، إضافة إلى تهدئة التوترات االنفعالية وتحقيق املصالح الشخصّية 

والتهرب من الشعور بالذنب، وامليل للعدوان والفراغ واألهم من جميع ما ذكر ضعف الوازع الديني إلى 

 جانب الحاجة للشعور بالثقة. 

 على: (2007ما أشار إليه )حجاب، سب : تتضمن عناصر األهمية حعناصر األهمية •

 

o اإلشاعة ترتبط باالهتمامات واألحداث الراهنة للجمهور املوجهة اليه، اإلهتمامات واألحداث الراهنة :

 ال تعود نفس اإلشاعة للظهور )بمعنى أنها ترتبط باألحداث(. 
ً
 لذلك تأتي اإلشاعة وتذهب وأحيانا

o وقتّية، لذلك تختفى عندما تظهر الحقائق، أو تتالش ى أهمية  : فاإلشاعة عادة ذات أهميةالوقت املحدد

الشخصيات التى تتناولها أو تتغير الظروف الراهنة فانتهاء حالة الحرب يقض ى على اإلشاعة الحربّية 

 الخاصة بها، وصدور قرار تشكيل الوزارة يقض ى على التكهنات الخاصة بالتعيينات. 
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o ية الالزمة لتحقيق اإلشاعة ألهدافها بدء من وقت انطالقها حتى : هي الفترة الزمنزمن دورة اإلشاعة

 للتصنيف الزمنى لإلشاعة.
ً
 ثباتها فى املجتمع أو تالشيها مرورا بمرحلة التداول، يختلف هذا الوقت وفقا

o توجد تأثيرات عديدة لإلشاعة تبدأ من تشويه الصورة إلى بث روح الفرقة تأثير اإلشاعة ومداها :

املعنوية إلى التأثيرات املختلفة فى الرأى العام املحلي أو اإلقليمي أو العاملي فى املجاالت  وإضعاف الروح

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية وغيرها من املجاالت األخرى، هذه التأثيرات بأنواعها 

 تها الضارة على املجتمع. أحد املكونات األساسية لإلشاعة وأحد الجوانب لتحليلها وفهمها ومواجهة تأثيرا

إّن املكونات سابقة الذكر مهمة جًدا ألّي شخص، أو شركة، أو مؤسسة ترغب في نشر أّية إشاعة، فمن ُيريد 

أن يكون لها هدف معين ومخطط له، وأن يكون  -قبل نشرها -نشر إشاعة ال بّد من أن يأخذ بعين االعتبار

صدر، )بمعنى أن نجاح أو فشل اإلشاعة يتحدد بهدفها، محتواها يتناسب والهدف الذي يسعى إليه امل

ومحتواها، ومصدرها(، بمعنى آخر ال يمكن أن تنتشر اإلشاعة وُيصبح لها جمهور خاص بها إال بوجود تلك 

املكونات، هذا ما تؤكده نظرية النشاط الرتيب التي تتضمن في عناصرها على عنصر مهم لنشر اإلشاعة اال 

  إذ بدون الهدف املناسب ال يمكن لإلشاعة أن تحقق غايتها التي تسعى لها. وهو الهدف املناسب،

 

أهم تلك  من بها تمتاز معينة خصائص لإلشاعة العلماء حدد أما فيما يخص خصائص اإلشاعة، لقد

 ( ما يلي:2011الخصائص حسب ما أشار إليه )رجب، 

( بعنوان 2016ذا ما أكّدته دراسة )رحيم، اإلشاعة عبارة عن عملية لنشر املعلومات تليها نتائجها، ه  •

 توظيف الشائعات في نشر األخبار التلفزيونية، حيث أكّدت على أّن النشر من أهم خصائص الشائعات.

( 2011من السهل أن تنطلق اإلشاعة، وليس من السهل أن تتوقف، هذا ما أكّدته دراسة )رجب،  •

انية، حيث أكّدت سهولة إنطالق الشائعة في املجتمع وفي دراسة ميد-بعنوان اإلشاعة وتأثيرها في املجتمع

 نفس الوقت صعوبة توقفها.

قد تكون اإلشاعة صادقة تحتوي معلوماتها على نواة الحقيقة، وقد تكون كاذبة تحتوي على معلومات  •

( بعنوان الشائعات في 2003غير مؤكدة وعارية عن الصحة، هذا ما تّم تأكيده في دراسة )أبو عرقوب، 

عصر املعلومات، حيث توصلت الدراسة إلى أّن اإلشاعة قد تكون صادقة فقد تحتوي معلومات 

شكل نواة اإلشاعة، وكما أكّدته دراسة )املعذوري، 
ُ
( بعنوان اإلشاعة 2010صحيحة لكن يمكن أن ت

ي وآثارها في املجتمع، حيث أكّدت على أّن اإلشاعات املقصودة قد تتضمن نوعا من الصدق والكذب ف

 نفس الوقت.

عبر عن مواقف وأحداث تفتقر إلى الدقة والوضوح ويكتنفها  •
ُ
اإلشاعة ظاهرة إنسانّية اجتماعّية ت

الغموض، فهي تزدهر وتنتشر في غياب املعايير املؤكدة للصدق، تحديًدا في املواقف الغامضة، أو في 

إلى أطراف الكون جميعه، حالة عدم توفر املعلومات الكافية، وتسير بسرعة الضوء والصوت، لتصل 

تحديًدا بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة إلكترونية واحدة بفضل وسائل االتصال الحديثة، إن ما يؤكد 

ذلك النظرية اإلجتماعية التي ترى أن اإلشاعات ما هي إال ممارسات انسانّية اجتماعية يتعلمها اإلنسان 

 من بيئته التي يعيش داخلها.
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ّن أحداثها تدور حول موضوع معين أو قضية معينة، تنتهي بانتهاء املوضوع أو اإلشاعة وقتّية؛ أل  •

 ذات أهمية وقتّية.
ً
 القضية، هذا ما أكّدته الدراسة السابقة حيث أكّدت الشائعات عادة

الكلمة املنطوقة هي أداة اإلشاعة، ولكْن هناك وسائل أخرى: كالوسيلة السمعية )الراديو(، أو املرئية  •

 (، أو املقروءة )الصحف، املجالت، املنشورات(، أو على شكل رسم )كاريكاتير في نكته(.)التلفاز

 ال تتجاوز اإلشاعة حجًما معيًنا، أو تعقيًدا معيًنا من جراء القرارت املحددة للذاكرة البشرية. •

دخلها وظيفة اإلدرا •
ُ
خاذ صورة مناسبة نتيجة التشوهات املتنوعة التي ت

ّ
ك والذاكرة تميل اإلشاعة إلى ات

 عليها، تلك الصورة قد ُيدركها الفرد بوصفها تخطيطّية تمتاز بأقل تكلفة فيما يتعلق بإنتاجها وحفظها.

عزى اإلشاعة في الغالب إلى مصدر مسؤول بصرف النظر عن أصلها أو مصدرها، هذا ما تّم تأكيده في  •
ُ
ت

عصر املعلومات، حيث أكّدت على  ( بعنوان الشائعات ودور وسائل اإلعالم في2013دراسة )الحربي، 

 صعوبة معرفة مصدر اإلشاعة أنثاء انتشارها.

( 2005تتناغم اإلشاعة مع التقاليد الثقافّية لألفراد التي تسري عليهم، هذا ما أكّدته دراسة )الحارثي،  •

معات بعنوان أثر اإلشاعة على أمن املجتمع. فاإلشاعة تنتشر في كّل مكان وزمان فهي تنتشر في املجت

تخلفة، الفقيرة والغنية، رغم أّنها تختلف من حيث املوضوع وتتماثل 
ُ
تحضرة وامل

ُ
الشرقية والغربية، امل

 ما تتناسب مع ثقافة املجتمع وجنسه واهتمامه وهواجسه. 
ً
 من حيث الشكل والهدف غالبا

 

 

 السؤال الرابع: ما قانون وطريقة إنتشار اإلشاعة؟

باآلخر  منهما كل يرتبط بشرطين رئيسيين محكوم وانتشارها اإلشاعة سريان عملية يحكم الذي القانون  إن

 كما أشار إليه )رجب، 
ً
 وثيقا

ً
 (:2011ارتباطا

 

 لناقل أي بالنسبة سواء على حد واملستمع للمتحدث بالنسبة اإلشاعة موضوع أهمية األول: الشرط •

 .لها اإلشاعة واملتلقي

 الحكم أو يكفي الستيعابه بشكل وضوحه وعدم ملوضوعا هذا يغلف الذي الغموضالثاني:  الشرط •

 ألن كان كما لو يبدو دائما كان وان والكذب الصدق ملعيار أو إخضاعه عليه
ً
 معظم في اإلشاعة صادقا

 بها يرتبط مما وكل اإلشاعة موضوع أهمية اصطدمت فإذا ما ) الحقيقة من جزء( األحيان تنطوي على 

  قلق وغموض من
ً
 الفرد نفسّية على يؤثر هذا فإن الحاالت هذه مثل في األحداث يغلف ما الذي عادة

 لدى يكن لم إذا أنه تهمهم. والواقع التي املوضوعات في يقال ما وتصدق كل تتلقى وتصبح مستعدة ألن

 ترويجها على تعمل التي والعوامل للدوافع اإلشاعة وبالنسبة لخطورة بالنسبة الوعي الكافي الشعب

 آثارها.  على يقض ي على املجتمع أن يرالعس من يصبح

 

 ملدى أهمية الغموض× اإلشاعة = األهمية 
ً
، تعنى هذه املعادلة أن مقدار وقوة اإلشاعة السارية يتحدد تبعا

 ملقدار الغموض املتعلق بموضوع اإلشاعة، إضافة إلى 
ً
املوضوع عند األشخاص الذين توجه إليهم، وتبعا
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النفسية، املشكالت والقلق الشخص ي، حب الفضول ودرجة الوعي، إلى  التوترات اإلنفعالية والضغوط

 جانب املضمون والقابلية للتصديق، ناهيك عن الخصائص الشخصية والتفاعل االجتماعي. 

ُيعّد القانون السابق العنصر األساس ي واملهم لنشر اإلشاعات وتصديقها، فكما تّم الحديث عنه إّن غموض 

اس نشر وترويج اإلشاعة، ولوال الغموض واألهمية ملا ُوجدت إشاعة، هذا ما أكّدته املوضوع وأهمية هما أس

( بعنوان دور الحّس األمني في محاربة الشائعات، حيث أكّدت أّن انتشار اإلشاعة 2015دراسة )العويطي، 

عرف الحقيقة ال يبقى مجال لإلشاعة، كما 
ُ
ه حينما ت

ّ
وأكّدته يتوقف على الشك والغموض في الخبر، ألن

( بعنوان اإلشاعة عبر وسائل اإلعالم وُسبل عالجها من منظور إسالمي، 2010دراسة )الهمص وشلدان، 

تعلق باإلشاعة يجب أن يتسم باألهمية والغموض . 
ُ
 حيث أكّدت أّن الخبر امل

اإلشاعة  فيها تمر مراحل ثالث هناك أن بايسو الروس ي العالم وأما فيما يخص طريقة إنتشار اإلشاعة، يرى 

 هي: (2009)خلف، املراحل من وجهة نظر  هذه الناس، من كبير عدد وتنتشر بين تسري  حتى

 

ويرجع اهتمام  أشخاص، عدة أو شخص جانب من الخبر أو الحدث إدراك : بمعنى االنتقائي اإلدراك •

 .نفوسهم في ومداه االجتماعي ملغزاه الخبر أو بالحدث هؤالء

 ومع ثقافة من جهة، بعضها مع لإلشاعة املكونة العناصر تتالءم حتى لك: ذواإلضافة بالحذف التنقيح •

 أخرى. جهة من املجتمع

مستساغة سهلة  تكون  أن بعد ذلك الجماهير، بين واالنتشار : ليتم بعده االنطالقالنهائي االستيعاب •

  .املجتمع في السائدة واألفكار والقيم املعتقدات مع متمشية االستيعاب

 

الرئيس ي  عناصر قانونها أحدى إفقادها خالل من اإلشاعة إحباط ننا أن نصل الى أنه  يمكنمما سبق يمك

اإلعالم  وسائل عبر نفيها املتضررة إلى الغموض واألهمية، ذلك من خالل لجوء الجهات الذي يحتوي على

بالرغم من أننا الحقيقة ف قلب إلى املواطنين وتوجيه القضية، حول  الغموض واللغط إلزالة حالة املتعددة

نسمع العديد من اإلشاعات ونظن أن أعدادها كبير إال أن الكثير منها تموت في أطوارها األولى، ذلك بسبب أن 

 تجد ما عادة ديكتاتورية سلطة تحت التي ترضخ أن املجتمعات العلم أحد شروطها وعناصرها لم يتحقق، مع

نا فيها
ً
 على فيقدمون  بخاطرهم، يجول  عما يستطيعون التعبير الناس ال ألن للظهور، جيًدا اإلشاعة مكا

تكون  وربما ساعة، حتى أو واحد تنتشر سوى يوم اإلشاعة كي تحتاج ال بينهم، هنا فيما الهمس واللمز

اإلنترنت التي جعلت  ووجود شبكة العالم الذي يشهده التكنولوجي التقدم ظل واقعية، في أكثر اللحظة

 في األماكن التي تعاني من الكثافةالعالم كرة صغيرة ينتقل في
ً
 السكانية ها الخبر أسرع من البرق، تحديدا

 يعنيه وما التعليم، قصيًرا، إضافة إلى انخفاض معدالت اإلشاعة لنشر الزمني العامل تجعل العالية، التي 

 بعد يوم ا معدالت انحسار من ذلك
ً
ألمر الذي الوعي، األمر الذي يعني إنتشار اإلشاعة بشكل أكبر يوما

 وأن انتشار  اإلشاعة مرتبط بشكل كبير 
ً
يتسبب في حدوث العديد من املشاكل واملمارسات العنيفة، تحديدا

بالعامل البشري املروج األساس ي للمعلومات، في حين أن املجتمعات الديموقراطية التي يستطيع الناس فيها 

 أشكالها.التعبير عما يجول بخاطرهم يقل فيها نشر اإلشاعة بمختلف 
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نتشرة تختلف حسب أهمية موضوع 
ُ
بمعنى أّن قانون رواج اإلشاعة وانتشارها، يعني أّن كمية اإلشاعة امل

اإلشاعة لألشخاص الذين تعنيهم ومدى غموضه، فاألهمية وحدها ال تؤدي إلى ظهور اإلشاعة وال الغموض 

يكون هناك ش يء اسمه إشاعة، أّما  وحده يؤدي إلى ظهورها، فلو كانت األهمية صفرا والغموض صفرا، فلن

ترويجها وانتشارها، فيقوم على نشرها عدة أشخاص، منهم وظيفته إيصال الرسالة االتصالية )اإلشاعة( إلى 

 فهم ما 
ً
فسر لإلشاعة محاوال

ُ
ستهدف وهو أهم دور في عملية انتشار اإلشاعة، ومنهم دورهم امل

ُ
الجمهور امل

العقالنيون، وبعضهم املشككون ُيعبرون عن شكهم فيما سمعوا أو حدث أو ما يحدث حوله وهؤالء هم 

قرأوا وُيحذرون الناس منها وهؤالء هم الطبقة الواعية، وبعضهم يحاولون ملصلحة ما تقديم التفسيرات 

الخاصة بتلك اإلشاعة دون غيرها، وآخرون يقومون بدور متخذ القرار فهوالء يقومون بالتصرف بناء على 

ملعلومات الواردة في تفاصيل اإلشاعة وهؤالء هم عامة الناس الذين ينقصهم الوعي الكافي هذا ما األخبار أو ا

 ( بعنوان موقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعة في السلم والحرب.  2006أكّدته دراسة )الحربي، 

 

 السؤال الخامس: ما اآلثار السلبية لإلشاعة على بناء املجتمع وتماسكه؟

 

 اإلشاعة كم
ً
 واألحداث واألزمات الحرب أوقات في خاصة وقت كل في األعداء غلهيست سالح ا تّم الحديث سابقا

 والقومية الوطنية مواقفه على والتأثير إضعافه أجل من الشعب صفوف في التفرقة والفتنة روح لبث

 يتكاثفوا أن تمعاملج أفراد كل على يجب وظاهرة اجتماعي وباء نضال الجماهير، فاإلشاعة وتشويه وايقاف

 فيغدو اآلراء، وتضارب الصفوف وبعثرة  والرأي الواحد والصف املجتمع تفتيت على لها من قدرة ملقاومتها، ملا

 في التسرع أو باإلبطاء القرار صانعي إرباك ومحاولة فئات متعددة أمامها الواحدة والفئة املجتمع الواحد

 على والتأثير وتفكيكها، الداخلية الجبهة من النيل محاولة وكذلك املهمة القضايا بعض القرارت في إصدار

  العسكرية املجهودات جدوى  عدم بإشاعة الحرب الشعب أثناء معنويات
ً
األرواح  على عن أضرارها فضال

 االنقسام روح تثير أنها هي إليها السعي تحاول  والتي تظهر التي اآلثار أهم ومن الحرب واالحتالل أثناء واملعدات

 وقيمه. بمبادئه إيمانه تزعزع املجتمع أو فوففي ص

 الحرب أوقات بخاصة املجتمعات على العامة لإلشاعة اآلثار السلبية لقد كان هناك إهتمام كبير بحصر

 العالم ألن التفرقة هذه تالشت األخيرة السنوات في أقل، لكن باهتمام التي حظيت أوقات السلم بعكس

 أي املعروف باملعنى حرب هنالك أن يكون  بدون  األعداء يشنها مستمرة حرب في حالة األوقات جميع في أصبح

( بعنوان الشائعات وآثارها السلبية في 2010ودفاع، هذا ما أكّدته دراسة )املرواني،  وهجوم وقتال أسلحة

في حالة بنية املجتمع وتماسكه، حيث أكّدت الدراسة على أّن لإلشاعات تأثيرات سلبية على األفراد واملجتمع 

السلم والحرب على حّد سواء، فلإلشاعة أثر بارز في تغير مسار كثير من الشعوب عبر التاريخ، فكثير من 

األمم والجيوش ُهزمت من اإلشاعة قبل أن ُتهزم من الحرب، هذا ما أكّده الرئيس الفرنس ي األسبق شارل 

رب النفسية قبل أن تتحرك قواتها إلى ديغول حيث قال: "لكي تنتصر دولة ما في الحرب عليها أن تشن الح

ساند القوات حتى تنتهي مهمتها"، حيث
ُ
أن  الدراسات من الكثير اكتشفت ميادين القتال، وتظل هذه الحرب ت

 واالقتصادية السياسية جوانب الحياة مختلف شملت بحيث وانتشارها اإلشاعة تأثير في تزايد هنالك

 :السلبية على املجتمع ما يلي اآلثار تلك ارية، منوالحض والثقافية والدينية واالجتماعية
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 في عقول  الروح إضعاف •
ً
املعنوية، هذا ما أكّدته الدراسة السابقة، حيث أـكّدت أّن اإلشاعة تؤثر سلبا

( في أّن اإلشاعة تهدف إلى التأثير 2010األفراد وتضر بروحهم املعنوية، وأكّدته دراسة )الهمص وشلدان، 

 وية، وزرع الشك في نفوس األفراد.على الروح املعن

 التحتية. البنية تدمير •

 والفوض ى. البلبلة إشاعة •

 والدينية. والثقافية العرقية والنزاعات الخالفات تعميق •

 .واملدنية الحضارة بركب واللحاق التقدم عن العجز روح إشاعة •

 (.2011العربي. )رجب،  اإلنسان في واإلنسانية اإليجابية الجوانب تدمير •

 

األعداء  لها لجأ وقد واملجتمعات لألشخاص واملدمرة الفتاكة األسلحة أخطر من هناك من يرى ان اإلشاعةو 

 في عظماء وتسببت وحطمت أبرياء من اإلشاعة أقلقت فكم للمجتمع والتدمير الهدم وسائل من كوسيلة

 مثاال مكن أخذوللتأكيد على ذلك ي جيوش من هزمت وكم وصداقات، عالقات من وفككت جرائم وعنف،

النبي  حياة في األحداث حدث يعتبر فهو اإلفك حادث هو وسلم عليه هللا- صلى حياة الرسول  من واحدا

 مختلفة وإشاعة إفتراء مجرد وهي الوقعة تلك من أشد مكر باملسلمين ولم يمكر عليه وسلم هللا صلى الكريم

 لكادت وسلم عليه هللا صلى نبيه لبيت وتعالى سبحانه ايتهعن ولوال القيامة يوم ُيتلى إلى قرآن في كذبها بّين هللا

  املدينة مجتمع مكث واليابس، فلقد تعصف باألخضر أن هذه اإلشاعة
ً
 وهو بأكمله شهرا

ً
 نار يصطلي كامال

  الفتنة واإلشاعة ويعتبرها هذه آثار يغسل القرآن نزل  حتى اإلشاعة الهوجاء وتعصره الفرية تلك
ً
 تربويا

ً
 درسا

 األرض هللا أن يرث إلى املدني املجتمع بعد مجتمع لكل الدرس هذا وليبقى آخرون فيه ورسب أقوام هفي نجح

 منكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم(.  هللا وصدق عليها ومن
ً
العظيم )إن الذين جاءوا باإلفك عصبة

 (11)سورة النور، اية 

ومكذب  مصدق بين أمامها فالناس وبعثرته وتوزيعه الواحد والرأي الواحد الصف تفتيت على قدرة ولإلشاعة

 يؤكد، وآخر يشكك وذاك يثبت وذاك ينفي فهذا وسمعك ناظريك أمام األخبار وتتناقض ومتبلبل ومتردد

 ممتلكاته ال معنوياته إلى تتجه أنها أي جسده وليس ونفسه وقلبه اإلنسان عقل هو دائما اإلشاعة الهدف من

 سواء األعداء معنويات لتحطيم والروح والعقيدة الفكر إشاعة وتستهدف صيةالشخ هو إن ميدانها حيث

 معنوياته وتحطم املجتمع صفوف في االنقسام روح تثير اإلشاعة فنجد السواء، أو عسكريين على مدنيين

 أنه يشعر حتى اليأس بث طريق عن االستسالم على تشجيعه على وتساعد إيمانه بمبادئه وأهدافه وتزعزع

فائدة، من هنا يمكن إجمال آثار اإلشاعة على بناء املجتمع  أّية دون  وأن جهده ضائع جبارة قوة أمام

 ( باآلتي:2015وتماسكه حسب )زاهديان وعلي، 

 

 خلق التوتر والقلق والفتن والبغضاء التي تؤدي الى التفرقة والعداوة داخل املجتمع. •

 تشتيت املجتمع إلى فرق منتاحرة. •

 ام.إرباك الرأي الع •

 تؤدي إلى حرب أهلّية. •
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 ترهق التنمية بكافة أشكالها. •

 تفكك النسيج اإلجتماعي. •

 تفكك الوحدة الوطنية. •

  فيها. األخالقي الفساد وإشاعة الدين عن األمة فصل •

 ممارسة العنف والجريمة.  •

 

 إن ما سبق يوضح أن لإلشاعة آثار نفسّية وحسّية بالغة فبمقدورها القضاء على مجتمعات بأكمل
ً
ها تحديدا

 
ً
واجه من ِقبل األطراف الواعية، وتزداد خطورتها إذا كان هناك جهة ما تزيد إسعار نار اإلشاعة طلبا

ُ
إذا لم ت

 بعض 
ً
بتغياتها الذاتّية، فاإلشاعة ببساطة تجعل من الصواب خطأ ومن الخطأ صواب وقد يدعمها أحيانا

ُ
مل

إنتشارها وسيطرتها على عقول املجتمع قد تغير في الوجهاء ورجال الدين ورجال األعمال والقادة، ألن 

 لتفشيها وتشرب 
ً
السلوكيات وفي التعاطي مع أمور معينة بالنسبة لألفراد، من هنا قد يصعب إبطالها أحيانا

 املجتمع لها. 

من خالل ما سبق من تأتيرات سلبية لإلشاعة، يجب أن تكون اإلشاعة من أبرز إهتمامات علم االجتماع 

، كونها تعمل على قلب والنفس 
ً
والجريمة واإلعالم واإلستخبارات، ألن التالعب باإلشاعة موضوع خطير جدا

معادلة األمن إلى الفوض ى ومعادلة النصر إلى الهزيمة بالتالي ممارسة العنف والجريمة، فهي تأتي بشكل 

 لإلشاعة، ذلك حينما
ً
 وناشرا

ً
تتطابق شروطها مع  عفوي، ِإذ أن كل فرد منا عرضة ألن يكون مخترعا

 
ً
خصائصه النفسية واالجتماعية، وثقته بإعالمه املحلي ضعيفة، فعدم الثقة في اإلعالم املحلي يمثل مناخا

 بها من 
ً
 إلنجاح نشر اإلشاعة، لذا فأية إشاعة أو معلومة مضللة يطلقها اإلعالم املضاد سيكون مرحبا

ً
مناسبا

الذي ال يثق في صحة أخبار إعالمه عرضة لتقبل داء  قبل تلك املجتمعات، ويصبح مثل هذا املجتمع

اإلشاعة، هذا ينطبق على مجتمعنا الفلسطيني، فأبناء املجتمع الفلسطيني ال يثقون كما يجب باإلعالم 

 السلبّية منها، فاألفراد الذين يتسمون بالقلق كما في املجتمع 
ً
املحلي لذا هم عرضة لتصديق اإلشاعة تحديدا

يعاني اآلهات والعذاب بسبب اإلحتالل يميلون بطبعهم لتصديق األخبار األكثر سلبية،  الفلسطيني الذي

كون طريقة تفكيرهم تقولبت على الرؤية السلبية لألحداث، بل إنهم حينما ينقلون الخبر لغيرهم فإنهم من 

ألحداث دون قصد يصيغون الخبر بشكل أكثر سلبية مما سمعوه، ذلك كون عقولهم اعتادت على قراءة ا

باألسلوب الس يء ونشر الخبر بأسوأ االحتماالت، لذا في علم النفس وعلم االجتماع ُيعدُّ األشخاص القلقون 

 .هم أكثر من يسهم في نشر األخبار واإلشاعة السيئة

إضافة ملا سبق إن انتشار اإلشاعة يعتمد على مدى قناعة أفراد املجتمع بعقيدة أو فكر معين، فطبيعة أي 

 لترويجه وإشاعته، بينما يتغافل عن  فرد أنه
ً
يتحيز نحو تصديق الخبر الذي يؤكد اعتقاده ويسعى جاهدا

الخبر الذي يضاد اعتقاده، فأسلوب تفكير الفرد وتعصبه عامل رئيس ي في نشر اإلشاعة املؤدلجة واملسيسة، 

سعى لنشر أي إشاعة تتوافق فالذي يفكر باألسلوب الليبرالي أو الشيوعي أو الحزبي أو الديني أو التعصبي ي

مع فكره، ويعرض عن نشر أي خبر يتعارض مع فكره، وما نراه على مواقع التواصل االجتماعي من حروب 

كالمية بين فصائل متباينة في االتجاهات واألفكار هو مثال صريح لنشر اإلشاعة املؤدلجة أو املسيسة، حيث 

الخر، ويحجم عن نشر أي خبر صادق يمتدح اآلخر، هذا ما يعمد كل فصيل لنشر أي خبر كاذب ُيهين الفكر ا

 يعرف في علم النفس بالتحيز الفكري.
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 السؤال السادس: ما عالقة اإلشاعة بممارسة العنف والجريمة وما هي النظريات املفسرة لها؟

مارسة من خالل ما سبق يتضح لنا الخطورة التي تكمن في نشر اإلشاعة التي قد تصل في بعض األحيان مل

العنف والجريمة ذلك حسب طبيعة اإلشاعة، فنشر اإلشاعة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون كونها 

 (: 2016تؤدي إلى العنف وتأخذ ثالث صور هي حسب )عادل، 

إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، ما من شأنه تكدير الرأي العام وإلقاء  •

 ن الناس، أو إلحاق الضرر باملصلحة العامة.الرعب والخوف بي

 كان نوعها، تتضمن )أخبار، بيانات، شائعات  •
ً
حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيا

كاذبة، شائعات مغرضة، دعايات مثيرة(، متى كانت هذه املحررات أو املطبوعات أو التسجيالت معدة 

 في هذه الحيازة أن تكون بالذات أو بالوساطة.للتوزيع أو إلطالع الغير عليها، يستوي 

حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية استعملت أو أعدت لالستعمال،  •

ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة األخبار أو البيانات أو اإلشاعة الكاذبة أو الدعايات املثيرة، 

لصور الثالثة، بحيث يكفي أن يقترف الجاني إحداها حتى يقع تحت طائلة وقد ساوى املشرع بين هذه ا

 العقوبة. 

جرمة ترتبط بتكديرها واعتدائها على الرأي واألمن العام للدولة وزعزعة الثقة بها وبمصالحها 
ُ
واإلشاعة امل

شكل مرتكزاتها الداعمة وأهمها االقتصاد والعملة واألمن الداخلي، ويتد
ُ
اخل مفهوم اإلشاعة الحيوية التي ت

الكاذبة بشكٍل كبير مع جرائم القذف "الجرائم الجنسّية" التي تقوم على إسناد واقعة غير صحيحة إلى الغير 

 في الشكاوى التي تقام على الغير الذي يرتكب الجريمة بواسطة 
ً
بإحدى طرق العالنية، وهو ما نجده تطبيقا

اصة ضد األشخاص الذين يتولون مناصب في الحكومة او شبكة االتصاالت ومواقع التواصل االجتماعي بخ

الدولة أو أشخاص معروفين كالفنانين واألدباء ورجال الدين وغيرهم، من هنا أصبحت الحاجة ملحة لوجود 

تشريعات ضابطة للسلوك املرتكب بواسطة وسائل االتصال الحديثة ومواكبة التطورات التقنية في عالم 

املعلوماتية إحدى التشريعات املهمة لردع السلوك املجرم والترويج لألخبار االتصاالت ومشروع جرائم 

واإلشاعة الكاذبة وما أكثرها اليوم في مواقع التواصل االجتماعي، فاإلشاعة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

 .جريمة تهدد األمن العام يجب أن ُيعاقب عليها كل من ُيروج اإلشاعة

ماالت املغرضة ألخطبوط شبكات التواصل االجتماعي بدأت في التعاظم، بانتقال نحن نرى أن مخاطر االستع

تأثير الرسائل واملنشورات واالشاعات املتداولة عبرها من الجرائم العادية إلى الجرائم التي يمكن بحسب 

كات باحثين وإعالميين أن تمس باالستقرار واألمن العام، وهو ما تم الكشف عنه من خالل اإلطاحة بشب

للجوسسة وعصابات إلثارة الفتنة والتحريض على الفوض ى التي تتخذ من وسائل االتصال الحديثة ومواقع 

التواصل االجتماعي وسيلة لبلوغ مبتغياتها وأهدافها، ملا تتيحه هذه املواقع والشبكات من حرية النشر بدون 

ثقافية وامكانية التمويه والتخفي ضوابط وحرية التلقي للجميع على اختالف مستوياتهم التعليمية وال

مما سبق يتضح وانتحال صفات شخصيات وقيادات على صفحات وهمية ألغراض مبطنة وأهداف مغرضة، 
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لنا ان اإلشاعة تتصف بالعنف، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، في املقابل هناك عالقة بين اإلشاعة 

طروحة للتصديق وتنشر مبسطة يستسيغها الناس، والفكاهة، فبالرغم من أن اإلشاعة عبارة عن قضية م

 من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحي الخيال الصرف وال تستهدف أكثر من 
ً
فإن هناك كثيرا

 الضحك.

إن وجود العنف والجريمة الناتج عن اإلشاعة في املجتمع يؤثر على السلم األهلي الذي يرفض القتال أو 

ه، فاإلشاعة من أهم األركان التي تؤثر على السلم األهلي كون أن الهدف منها البلبلة التحريض عليه أو تبرير 

والتحريض على الفوض ى والقتل داخل املجتمع وبين مواطنيه، من هنا يتضح لنا األهمية التي تكمن في تنمية 

ية الوطنية وغرس الحس األمني عند الجهات األمنية ككل واملواطن ضد هذا الخطر من خالل التنشئة والترب

الوالء الوطني، إضافة إلى األهمية التي يجب أن تتخذها أجهزة الدولة الرسمية في مواجهة ومكافحة اإلشاعة 

 تلك اإلشاعة التي تؤسس لحاالت من اإلضطراب وعدم اإلستقرار من خالل شحن الوضع 
ً
في مهدها تحديدا

من فوض ى عارمة، األمر الذي يقتض ي من األجهزة  الداخلي وهدم النسيج الوطني في املجتمع، وجعله يعاني

األمنية ضرورة تتبع مصدر اإلشاعة ومروجيها كأحد أهم مكونات اإلشاعة، والتحذير من أخطارها من خالل 

اإلتصال املباشر باملواطنين وتوعيتهم واإلستماع لهم وتقبل مالحظاتهم، ومن خالل اإلستراتيجيات الفعالة 

تحقيق مناعة وطنية لتفويت الفرصة على املغرضين في إيجاد أي ثغرة في جدار ترابط والخطط البناءة بهدف 

املواطنين وتماسكهم، والعمل على توظيف وسائل اإلعالم والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني املختلفة 

رها، إذ أن لنشر الوعي والرد املوضوعي املستند إلى الحقائق واألرقام لتفنيد اإلشاعة وكشف زيفها ومخاط

هذه املؤسسات كفيلة بتحقيق أغراض إيجابية كبيرة تصب في مصلحة املجتمع وإستقراره من خالل تنمية 

الشعور باملسؤولية لدى املواطن تجاه مجتمعه وتكريس قيم الخير والعطاء في نفسه، ما ُيشير إلى ان التكامل 

. والتآزر بين املؤسسة األمنية واملؤسسات االجتماعية في امل
ً
 وحيويا

ً
 ضروريا

ً
 جتمع ُيعتبر أمرا

فبالرغم من أن الوظيفة األساسية للمؤسسة األمنية هو إحداث اإلستقرار واألمن داخل املجتمع، إال أن هذا 

الدور ال يمكن الوصول إليه دون أن يصبح النسق األمني جزء من املنظومة االجتماعية ككل، لذا بات من 

نمية الحس األمني عند املواطن لتحصينه وتقوية مناعته ضد خطر اإلشاعة، الضروري التأكيد على أهمية ت

ذلك من خالل إدماجه وإشراكه في املنظومة األمنية لكي يعي أهمية دوره في التعاون مع األجهزة األمنية 

 ان الوعي األمني وعي شامل يتصل بكل أسباب ال
ً
حياة واملشاركة في الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره، علما

وال يقتصر على جهاز أو مجموعة دون األخرى، وال على فرد دون اآلخرين، بل هو مسؤولية األمة جمعاء كونه 

ُيعتبر إسلوب وقائي ُيجنب املجتمع ما يلحقه من تبعيات اقتصادية واجتماعية واقتصادية ومعنوية للعنف 

 من مفهوم الوقاية خير من العالج. )العويطي
ً
(، هذا ما أكّدته دراسة )املرواني، 2015، والجريمة، إنطالقا

( في أّن مواجهة الشائعات ال يقع على مؤسسة مجتمعية بعينها، بل هي مسؤولية كّل راٍع في األمة 2010

وتحديدا مسؤولية القيادة واألفراد واملجتمع واألسرة وكافة مؤسسات املجتمع )الدينية، التربوية، اإلعالمية، 

اإلمنية( وغيرها، أما فيما يخص الدراسات التي تؤكد على عالقة انتشار اإلشاعة  العلمية، اإلقتصادية،

( حيث أكّدت الدراسة على أّن 2010بممارسة العنف والعدوان والجريمة، دراسة )الهمص وشلدان، 

لإلشاعة عالقة بممارسة العنف والعدوان وانتشار الجريمة، فاإلشاعة بؤرة فاسدة في جسد املجتمع، وهي 

 لتي تفعل فعلها العدوانّي واإلجرامّي في املجتمع. ا
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فسرة لإلشاعات وتأثيراتها السلبية على املجتمع:
ُ
 وأما فيما يخص اإلتجاهات النظريات امل

عتبر االتجاهات النظرية املرشد الذي يقوم بتحديد معالم أي ظاهرة يراد دراستها، وعليه فإّن أي دراسة في 
ُ
ت

لها من إطار نظري يتم تحديده من خالل النظريات التي تتوافق وتتماش ى مع السياق العلوم املختلفة ال بّد 

 اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي والجغرافي التي تظهر فيه، ان من اهم تلك االتجاهات ما يلي:

 واملالع تمييز في االجتماعية املدرسة التفسير االجتماعي )األيكولوجيا( ونظرية التعلم: يتفق رواد نظرية •

 في متعددة تؤثر اجتماعية بعوامل يتأثر بيئته في الفرد السلوك الغير سوّي، إذ إّن  عند تفسيرهم البيئية

في حين  إلى سلوكيات غير سوّية عند البعض، تؤدي تلك العوامل فرد آلخر قد من يختلف سلوكه تأثيًرا

 في العوامل االجتماعية أهمية دتؤك ونظريات إتجاهات ظهرت فقد اآلخرين، سلوك في أثر لها يكون  ال

السلوك  على أّن  أكد اإليطالي )فيري(، إذ العالمة بذلك نادى من أول  الغير سوّي كان السلوك تفسير

بعده العالمة الفرنس ي )أميل  جاء ثم وخارجية، داخلية عوامل متعددة ثمرة الغير سوي ما هي إال

 وجوًدا بها داخل املجتمعات ويرتبط ينشأ إنساني سلوك الغير سوّي  السلوك بأّن  قال الذي دوركايم(

 اإلجتماعية البيئة عناصر والتفاعل االجتماعي ومختلف االجتماعي والبناء اإلجتماعية فالنظم وعدًما،

 ترتبط جميعها واألسرة والدين والثقافة ووسائل اإلعالم والتعليم واالقتصادية والجغرافية والسياسية

 فعل هذا السلوك ُيعتبر بذاته، اجتماعي كائن هو هذا السلوك  الفرد مرتكبألّن  بالسلوك الغير سوّي،

 وتحليل اإلجتماعية، البيئة وبين بينه العالقة دراسة لذا يجب للمجتمع، ومضاد للقانون  مخالف

 إلى الغير سوّي  السلوك عوامل صنفت التي العلوم من العالقة، هذه من خالل يتكون  الذي السلوك

 مصادر نتيجة الغير سوّي هنا يتكون  االجتماعي، فالسلوك النفس األسرة علم وظروفالبيئة  ظروف

بيئية،  خارجية وعوامل تكوينية داخلية عوامل السلوك، وحصيلة مع هذا ما مرتبطة بعالقة متعددة

فسر السلوك الغير سوّي، كونها تأ
ُ
عتبر نظرية التفسير االجتماعي من النظريات التي من شأنها أن ت

ُ
خذ ت

بعين االعتبار العالقة بين الشخص الذي ُيمارس السلوكيات الغير سوّية والبيئة املحيطة به والظروف 

النفسية التي لها تأتير كبير في تكوين شخصيته، بمعنى أن تلك النظرية تدرس عوامل السلوكيات الغير 

 هو الصحيح. سوّية من خالل مجموعة الظروف التي تحيط بمن يرتكبها وهذا

أما فيما يتعلق بنظرّية التعلم تتمحور تلك النظرية في تفسير السلوكيات املنحرفة من وجهة نظر )باندورا( و 

كتسب من خالل املالحظة والتقليد إذ يتعلم األطفال السلوك املنحرف من 
ُ
بأن معظم سلوكيات اإلنحراف ت

بها أفراد )األسرة، األصدقاء،  خالل مالحظتهم لنماذج وأمثلة من تلك السلوكيات املنحرفة التي يقوم

الجيران، التلفاز( وغيرها من املؤسسات التي تحيط بالطفل التي تؤثر في اكتسابه للسلوكيات اإلنحرافّية 

سواء من خالل الخبرات السابقة أو من خالل التعزيز واملكافآت أو العقاب الذي قد يؤدي إلى زيادة السلوك 

كن لألبناء  أن يكونوا أسوياء غير منحرفين وهم بين آباء أنفسهم (، فكيف يم2008املنحرف )وريكات، 

يمارسون السلوكيات الخاطئة )التنشئة األسرية الغير صحيحة(، فاآلباء غير املتزنين في تصرفاتهم ُيشجعون 

 أبناؤهم على ارتكاب السلوكيات املنحرفة داخل البيت وخارجه، إن سلوك األبناء يتبع ردود األفعال من قبل

 أولئك الناس الكبار املحيطين بهم ولديهم عالقات تواصل قوّية 
ً
، خصوصا

ً
 أو إيجابا

ً
اآلخرين سواء كان سلبا

معهم. لذا ومن هنا عند الحديث عن اإلشاعات كأحد السلوكيات املنحرفة الغير سوّية نجد أن تلك 
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ش بها ضمن األـنساق اإلجتماعية التي السلوكيات ما هي إال سلوكيات ُمتعلمة يتعلمها الفرد من بيئته التي يعي

 هو جزء ال يتجزأ منها.

نظرية النشاط الرتيب والنظرية البنائية الوظيفية: لقد ظهر هذه النظرية الى حيز الوجود في نهاية  •

السبعينات وذاع واشتهر في الثمانينات لعدة أسباب منها: عدم وجود نظرية مناسبة لتفسير االنحراف 

قدرتها على تفسير سلوك املجني عليه وقدرتها على الربط بين البيئه واإلنحراف،  االجتماعي، وكذلك

 وكذلك عودة االفتراضات العقالنية للطبيعة االنسانية، تقوم هذه النظرية  على ثالثة اجزاء رئيسية:

o  .املجرم ذو الرغبة 

o  .الهدف املناسب 

o ل نظرت البنائية الوظيفية إلى املجتمع كبناء  غياب الرقابة القادرة، وأما فيما يخص البنائية الوظيفية

 يتألف من مجموعة عناصر متكاملة مع بعضها وكل منها يؤدي بالضرورة  وظيفة 
ً
مستقر وثابت نسبيا

ايجابية يخدم من خاللها البناء العام، وجميع عناصر هذا البناء تعمل في إطار من االتفاقات املشتركة 

استخدام مفهوم القوة وانعكاساته على املعنى في البنائية الوظيفية من واالجماع القيمي ويمكن متابعة 

خالل أبرز أعالمها تالكوت بارسونز، وروبرت مبرتون ومن ثم الوظيفية الجديدة عند جفري الكسندر. 

(، يمكن تفسير إنتشار اإلشاعات في املجتمعات في ضوء هذه النظريات في أن غياب 2013)وريكات، 

القوانين ووجود فرد راغب بنشر اإلشاعة ومادة دسمة لنشرها ُيساعد وُيسهل في نشر  الرقابة وغياب

اإلشاعة بغض النظر حول طبيعتها، مما يؤدي ذلك في النهاية إلى ممارسة سلوكيات عدة ومنحرفة 

نشر في 
ُ
 عندما نتحدث عن إستمراريته، فاإلشاعات التي ت

ً
، تحديدا

ً
داخل املجتمع تؤثر عليه سلبا

 وبوضوح على أنساق هذا املجتمع مما يعني خلل في تلك املج
ً
تمع من فبل بعض أفراده تؤثر سلبا

األنساق األمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تأدية تلك األنساق لوظائفها داخل املجتمع، هذا ما 

 يدعمه النظرية البنائّية الوظيفّية.

 

 

 نتائج البحث:

 ل أهم النتائج التي تّم التوصل إليها بما يلي:بعد اإلجابة على األسئلة يمكن إجما

 

 اإلشاعة ظاهرة إنسانية واجتماعية قديمة قدم الجنس البشري. •

اإلشاعة مرض خطير ووباء اجتماعي يتفش ى ويتغلغل في جميع املجتمعات بغض النظر عن مستواها  •

 ها.)التعليمي، االقتصادي(، فهي موجودة وستبقى إلى أن يرث هللا األرض ومن علي

اإلشاعة تستهدف عقل االنسان ونفسه وقلبه ال جسده، بمعنى تتجه اإلشاعة ملعنويات االنسان ال  •

 ملمتلكاته.

 اإلشاعة في الغالب تكون مدروسة قبل إطالقها، يسهل إنتشارها ويصعب عالجها. •

 اإلشاعة ال تقتصر على الجانب السلبي فقط )اإلشاعة سالح ذو حدين(. •
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 حل، وتتطور بتطور العصور وتنوع الوسائل االعالمية.اإلشاعة تمر بعدة مرا •

عتبر األزمات املدخل األساس ي لإلشاعة. •
ُ
 ت

•  
ً
اإلشاعة تلعب دور كبير في التأثير على الروح املعنوية للشعب ونشر الفرقة والكراهية بينهم، تحديدا

تماعية، النفسية(، وانها تمس جميع جوانب ومجاالت الحياة )االقتصادية، السياسية، الثقافية، االج

 إضافة إلى أنها تؤدي إلى ممارسة العنف والجريمة. 

مع تطور وسائل اإلعالم الحديثة وظهور وسائل التواصل االجتماعي، لم تعد اإلشاعة منطوقة فقط  •

وانما مكتوبة، بالتالي اإلشاعة املكتوبة تفوق أهمية اإلشاعة املنطوقة من حيث سرعة اإلنتقال 

 يق واإلنتشار.والقابلية للتصد

 القانون الذي يحكم سريان اإلشاعة وإنتشارها محكوم بشرطين هما األهمية والغموض.  •

التفرقة  روح لبث واألحداث واألزمات الحرب أوقات في خاصة وقٍت  كل في األعداء غلهيست سالح اإلشاعة •

 وتشويه وايقاف والقومية الوطنية مواقفه على والتأثير إضعافه أجل من الشعب صفوف في والفتنة

 نضال الجماهير.

اإلشاعة من أهم األركان التي تؤثر على السلم األهلي كون أن الهدف منها البلبلة والتحريض على الفوض ى  •

 والقتل داخل املجتمع وبين مواطنيه.

أهمية تنمية الحس األمني عند املواطن لتحصينه وتقوية مناعته ضد خطر اإلشاعة، ذلك من خالل  •

راكه في املنظومة األمنية لكي يعي أهمية دوره في التعاون مع األجهزة األمنية واملشاركة في إدماجه وإش

 الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره. 

اإلشاعة تتسرب في العقل الجامد الذي ال فكر فيه وال تدقيق وال تمحيص، وتفشل أن تخترق العقل  •

من اإلدعاء والصدق من الكذب، والواقع من الخيال النابه الذي ُيناقش وُيجادل وُيفند ويميز الحقيقة 

حتمل.
ُ
حتمل من غير امل

ُ
 واملمكن من غير املمكن، وامل
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 يمكن إجمال التوصيات وطرق العالج ملواجهة ومكافحة اإلشاعة بـــــ: توصيات البحث وطرق العالج:

 

 وتحذيرهم بمخاطرها ناسمن خالل توعية ال اإلشاعة، ذلك بمكافحة املعينة الجهات تقوم أن ضرورة •

 الكتيبات(، الندوات، املحاظرات، اإلعالم، مثل )وسائل املتاحة واألساليب الوسائل أضرارها بشتى من

 .ومخاطرها بمضارها الوعي قلة بسبب لها ضحية فال يقعوا منها حتى يأخذوا حذرهم

 جتمع.امل داخل اإلشاعة بترويج يقوم من كل على العقوبة إيقاع على الحرص ضرورة •

 منها. الوقاية وطرق  وأنواعها اإلشاعة ملكافحة خاص علمي مركز إنشاء ضرورة •

  املختلفة اإلعالم وسائل تقدم أن ضرورة •
ً
  أخبارا

ً
  وأقواال

ً
 وعليها التأكد املجتمع ألفراد صحيحة وأحداثا

ضرورة  الخبر، إضافة إلى فيه ينعدم وسط في تنتشر اإلشاعة أن الثابت من ألنه خبر، أي قبل نشر

 الرقابة على ما يتم نشره في الوسائل اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي.

تعزيز التعاون والتنسيق بين وسائل اإلعالم واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق مزيد من  •

التحصين ضد اإلشاعة، من خالل إنشاء منصات إتصالّية وإعالمّية تقوم بدور التصدي لإلشاعة والرد 

ليها من خالل املتحدث الرسمي واملواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بتلك ع

 املؤسسات.

 التصدي لألزمات كونها املدخل األساس ي لإلشاعة. •

 التأكد من صحة ما نقول وما نسمع، وان ال نردد اإلشاعة. •

 اعة.الكشف عن مصدر اإلشاعة، الن الكشف عن مصدر اإلشاعة يعني موت اإلش •

الحوار الهادف والبناء بين املواطن وبين األجهزة األمنية، النه ُيمثل أحد الضمانات األساسية للحماية  •

 املواطن من التأثيرات السلبية لإلشاعة.

نشر الوعي بالتحديات املوجودة في مجتمعنا الفلسطيني، واملحاوالت املستمرة إلستغاللها بطرق مدمرة  •

 والفاسدين أعداء الوطنّية والوطن. للمجتمع من قبل املغرضين

 تشريع القوانين التي تحكم وتضبط إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي. •

اإليمان والثقة بالبالغات الرسمية، إذ انه لو فقد املواطن الثقة في هذه البالغات فإن اإلشاعة تأخذ في  •

 اإلنتشار.

 عة.الثقة في القادة والزعماء أمر جوهري في مقاومة اإلشا •

إن امللل والخمول ميدان خصب لخلق اإلشاعة وترويجها، فالعقول الفارغة يمكن أن تمتلئ باألكاذيب،  •

واأليدي املتعطلة تخلق ألسنة الذعة، لذا فإن العمل واإلنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع 

 .يساعد إلى حد كبير في مقاومة اإلشاعة

ّية والسياسّية واإلجتماعّية أن يكون لها دورها الفاعل عبر وسائل مطلوب من النخب اإلعالمّية والثقاف •

 .اإلعالم والسوشال ميديا )مواقع التواصل االجتماعي( وتكذيب األخبار التي تقف عند حافة الحقيقة

 تنمية الحس األمني لدى الرأي العام لتحصينه من اإلنزالق في متاهات اإلشاعة والترويج لها. •

قة بين املواطن وبين أجهزة األمن، بطريقة من شأنها إزالة األنماط واملفاهيم إعادة صياغة العال •

 والتفسيرات الخاطئة والسلبية املكرسة في ذهن بعض املواطنين عن عالقتهم باالجهزة األمنية.
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مدها وغيرها الكثير من اإلجراءات واألساليب التي تعتإن األساليب والخطوات الوقائّية والعالجّية السابقة 

سهم إلى حد كبير في تقليل تأثير اإلشاعة التي تبدو 
ُ
الجهات الرسمّية وغير الرسمّية ذات العالقة، يمكن أن ت

عطي ثمارها بين 
ُ
ملن يراها ويشاهدها كأنها حقيقة مثبتة، إن تلك الحلول التي ينبغي أن نعتمدها ال يمكن أن ت

مة قد تستغرق منا الكثير من الجهود والوقت أيضا، ليلٍة وضحاها، بل علينا العمل بمثابرة وجهود منتظ

لكنها بالنتيجة سوف تجعلنا أكثر قدرة بكثير عّما نحن عليه اآلن في مواجهة كل إشاعة يصنعها املغرضين 

والفاسدين أعداء الوطن والوطنّية ليشوهوا الصورة الفلسطينّية واملوقف ويبلبلوا الرأي العام وينزعوا الثقة 

 ترابط ويضللوا الرؤى ويشيعوا اليأس ويبددوا األمل.ويخلخلوا ال

 

)اإلشاعة يطلقها األعداء وُيروجها العمالء، ويرددها من خلفهم األغبياء والسفهاء، فليحذر البسطاء وذوي 

 النوايا الطيبة من اإلنجرار خلف هؤالء(.
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 التوسع في مفهوم اإلرهاب وتمييزه عن املقاومة املشروعة وفقا  ألحكام القانون الدولي

The expansion of terrorism concept and its distinction from the legitimate resistance in 

accordance with the provisions of international law 

 د. أحمد حسن أبو جعفر

Dr. Ahmad Hassan Abu Jafar 

 ،جامعة القدس، فلسطينكلية الحقوق أستاذ مساعد في القانون الدولي العام،

 

  2022/01/30تاريخ النشر:  2021/10/05تاريخ القبول:  08/18/2021ستالم:إل تاريخ ا

 

دوافع واالتجاهات التي تسعى من خاللها الدول الكبرى تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ال: امللخص

إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب من أجل تحقيق أهدافا خاصة بها، كما تهدف أيضا إلى الوصول للمعنى الدقيق 

لإلرهاب وبيان دوافعه  وأهمية وضع مفهوم واضح ومحدد لإلرهاب. ويتناول هذا البحث املفاهيم التي تختلط 

اب والذي تحرمه القوانين واملواثيق الدولية وبالتحديد مفهوم املقاومة املشروعة التي تهدف إلى بمفهوم اإلره

 تمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير املصير.

تتلخص مشكلة الدراسة في اتجاه الدول الكبرى إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب من أجل التدخل في الشئون 

 مواردها وخيراتها حتى ال تستطيع مواكبة التطور الحاصل في العالم .الداخلية للدول والتعدي على 

أن هناك فروق واضحة بين اإلرهاب واملقاومة املشروعة  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

 على التوصل إلى مفهوم والتي تهدف إلى نيل الشعوب حقها في تقرير املصير،  باإلضافة إلى عدم اتفاق  الدول 

 محدد لإلرهاب وذلك بسبب التباين في املصالح الدولية .

خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي تؤكد على ضرورة التواصل الفكري والعلمي واإلنساني  

والحضاري بين الدول وبين املنظمات الدولية الرسمية منها، أو األهلية وذلك من أجل وضع مفهوم واضح 

فقا ملعايير دينية وأخالقية وقانونية محددة ، وذلك بهدف الحد من الظاهرة وشامل وموحد لإلرهاب و 

 اإلرهابية وتمكين الشعوب املضطهدة من ممارسة حقها  في تقرير املصير.

 : اإلرهاب، املقاومة املشروعة، حق الشعوب في تقرير املصير.الكلمات املفتاحية

 

   Abstract:  The aim of this study is to shed light on the motives and trends in which the major 

powers seek to expand the concept of terrorism in order to achieve their own goals. It also aims 

to reach the precise meaning of terrorism and explain its motives, and the importance of 

developing a clear and specific concept of terrorism. This research deals with the concepts that 

are mixed with the concept of terrorism and which are prohibited by international laws and 

charters, specifically the concept of legitimate resistance aimed at enabling peoples to exercise 

their right to self-determination. 
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The problem of this study appears in the trend of the major countries to expand the concept of 

terrorism in order to intervene in the internal affairs of countries and to encroach on their 

resources, so as not to be able to cope with the modern developments in the world. 

The study concluded to a set of results: The most prominent, there are clear differences 

between terrorism and legitimate resistance, which aim at achieving the right of peoples to self-

determination, in addition to the failure of countries to agree on a specific concept of terrorism 

because of the divergence of international interests. 

 The study  also concluded to a number of recommendations that emphasize the need for 

intellectual, scientific, humanitarian and cultural communication among countries and 

between the official international organizations, or the civil society, in order to develop a clear, 

comprehensive and unified concept of terrorism in accordance with specific religious, ethical 

and legal standards with the aim of reducing the phenomenon of terrorism, and empowering 

oppressed peoples to exercise their right to self-determination. 

Key words: terrorism, legitimate resistance, the right of peoples to self-determination. 

 

 

 املقدمة

 )ال تعالى :ق
َ
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َ
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َ
ْحَياَها ف

َ
اَس َجِميًعا َوَمْن أ َتَل النَّ

َ
َما ق نَّ

َ
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َ
ك
َ
ْرِض ف

َ ْ
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َ
ْو ف

َ
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َ
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َ
ْفًسا ِبغ

َ
َتَل ن

َ
ْحَيا َمْن ق

َ
َما أ نَّ

اَس َجِميًعا  (. النَّ

من خالل وسائل ال يكاد يمر يوم أو حتى تمض ي ساعة من نهار دون أن يسمع املرء وفي أنحاء الكرة األرضية و 

اإلعالم املختلفة ما بين محطة فضائية أو صفحة إلكترونية أو رسالة إخبارية أو على صفحات الصحف 

اليومية ، عن حادثة إرهابية تتنوع أشكالها وتختلف في أساليبها ما بين تفجير أو تدمير أو احتجاز أو اختطاف 

أصبحت الشغل الشاغل لسكان هذه األرض التي ما  أو قتل أو رعب أو تهديد أو إيذاء أو نشر للذعر والتي

أراد لها هللا عز وجل إال الهدوء والسكينة والسالم ، ولكن يأبى اإلنسان إال إن يلوثها بعنفه وإزعاجه وينغص 

عيشه وعيش اآلخرين بفعله وبما صنعته يداه من أدوات وبما اخترعه عقله وفكره من تقنيات بات يدفع 

منه واستقراره،  فضاقت عليه األرض بما رحبت وأصبح عيشه نكدا طعمه مر املذاق ال ثمنها من دمه ومن أ

 يستسيغه عاقل.

شغل موضوع اإلرهاب اهتماما فقهاء القانون الدولي والجنائي ، وذلك ملا نجم عن هذه الظاهرة من ضياع 

تحت مسميات  لكاتهالألمن وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات واستغالال لثروات الشعوب وتدمير ممت

   وذرائع مختلفة
ً
من أجل إبقائها في حالة صراع دائم وبث النزاعات والحروب فيما بينها حتى تبقى ضعيفة

 على إدارة نفسها.
ً
 غير قادرة

ً
 محتاجة

إن أهم ما يدور حوله النقاش في تحديد مفهوم اإلرهاب هو مشكلة التعريف، كون هذا التعريف قد أصبح 

عوبة التي تحيط به والتي ترجع إلى العديد من األسباب التي تعود في معظمها إلى طبيعة مشكلة نظرا للص

العمل اإلرهابي بذاته، واختالف نظرة الدول إليه، فما يراه البعض إرهابا يراه البعض اآلخر عمال مشروعا. 
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ظاهرة، سواء القانونيين فما يزال تعريف اإلرهاب حتى يومنا هذا يمثل مشكلة كبرى أمام الباحثين في هذه ال

 أو رجال السياسة أو غيرهم.

 

 مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة البحث في اتجاه الدول الكبرى إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب ، وعدم تحديد مفهوم واضح 

وموحد لهذه الظاهرة التي برزت بأشكالها املختلفة على جميع املستويات املحلية واإلقليمية والدولية ، حيث 

 على املستوى الدولي  بالرغم 
ً
إن القانون الدولي يخلو من تعريف واضح  موحد ومحدد لإلرهاب مقبول قانونيا

احتل مكانة بارزة على رأس قائمة األولويات في  مختلف اللقاءات واملؤتمرات الدولية ، األمر الذي لم من أنه 

 .يمنع من تطور وتنامي الظاهرة خالل السنوات األخيرة

 

 ة الدراسةأسئل

 : يتفرع عن مشكلة البحث األسئلة التالية

ما هي الدوافع األساسية التي تسعى من ورائها الدول الكبرى إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب وعدم االتفاق .1

 على وضع مفهوم واضح وموحد لإلرهاب؟

 هل هناك فوارق بين مفهوم اإلرهاب وغيره من ظواهر العنف األخرى ؟.2

معالجة ازدواجية املعايير في تعامل الدول الكبرى مع قضايا الصراعات والنزاعات التي تحدث   كيف يمكن.3

 في دول العالم املختلفة وخاصة دول العالم العربي؟

 هل توصلت األمم املتحدة إلى تعريف جامع ومانع لإلرهاب ؟.4

برى التي تمارسها بذريعة هل قامت األمم املتحدة بدور واضح وملموس للحد من سياسات الدول الك.5

 القضاء على ظاهرة اإلرهاب؟ 

 كيف يمكن مواجهة ظاهرة اإلرهاب وما هي سبل الحد من انتشارها ؟.6

 ما هي دوافع وأسباب اللجوء إلى اإلرهاب ؟.7

 ما هي أسانيد  املقاومة املشروعة  وكذلك شرعيتها ؟.8

 اب؟ما هو معيار التمييز بين املقاومة املشروعة واإلره.9

 

 أهمية الدراسة

تصاعدت وتيرة العمليات اإلرهابية بشكل كبير في اآلونة األخيرة ، سواء من حيث مخاطرها وأشكالها أو على 

مستوى النطاق الذي تتم فيه أو بالنسبة  إلى عدد املنظمات التي تمارسها. فقد أجمعت معظم الدول على 

تلفت في مقاربتها، مما جعل هذه العمليات تتزايد بشكل خطورة هذه اآلفة، وأكدت على ضرورة مكافحتها،فاخ

 .مطرد
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 على السلم واألمن الدوليين ، فإن التوسع في مفهوم اإلرهاب ومكافحة 
ً
انه وبحق إذا كان اإلرهاب يشكل خطرا

 يتوعد دول منطقة الشرق األوسط بالكثير من الويالت والتشرد والفظائع  في 
ً
اإلرهاب الدولي ، بات خطرا

مة الحروب األهلية والنزاعات الطائفية والدينية ، وبالتالي  فإن مخاطرها تتجاوز مخاطر الحروب دوا

 .النظامية بالنظر لجسامتها واستهدافها ملنشآت إستراتيجية ومصالح حيوية وخسائرها البشرية الفادحة

 

 منهج الدراسة:

 اعتمد الباحث في دراسته على املناهج التالية:

أصيلي القانوني: يعد هذا املنهج األكثر استخداما في هذه الدراسة وذلك نظرا الختالط وتداخل .  املنهج ألت1

األمور السياسية بالقانونية في موضوع الدراسة، حيث أن سياسات الدول الكبرى ومصالحها تدفعها 

 إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب خدمة ملصالحها السياسية واالقتصادية.

التحليلي: تحديد وصف الظاهرة موضوع الدراسة، من خالل بيان ووصف اإلجراءات . املنهج الوصفي 2

 والخطوات العملية التي ينبغي القيام بها من أجل التمييز بين مقاومة الشعوب املشروعة واإلرهاب.

 في بحثه غير متحيز، يتناول مش: املنهج املوضوعي.3
ً
كلة ويقصد باملنهج املوضوعي أن يكون الباحث موضوعيا

البحث في حياد تام، ويكون هدفه األساس ي هو الوصول إلى الحقيقة، حتى وان كانت هذه الحقيقة غير 

 متفقة مع أفكاره ومعتقداته.

 

 خطة الدراسة:

  تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: 

 .تناول ماهية اإلرهابياملبحث األول 

 املطلب األول :مفهوم اإلرهاب وبيان دوافعه 

 ثاني : التوسع في مفهوم ظاهرة اإلرهاب بدوافع سياسية املطلب ال

 املبحث الثاني : اإلرهاب والظواهر األخرى املرتبطة به

 املطلب األول :اإلرهاب واملقاومة املشروعة 

 املطلب الثاني : اإلرهاب وغيره من ظواهر العنف 

 

 املبحث األول : ماهية اإلرهاب 

ذه األيام  من أكثر املصطلحات والكلمات التي تطرق آذان الناس في يكاد أن يكون مصطلح )اإلرهاب( في ه

 
ً
 وتداوال

ً
كافة أرجاء املعمورة ، بل إنها الكلمة األكثر استخداما في خطابات الزعماء والرؤساء وهي األكثر ذكرا

 في املحافل الدولية واملنابر السياسية.
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افعه   املطلب األول :مفهوم اإلرهاب وبيان دو

حث في قضية اإلرهاب يتطلب من الباحث تحديد املفهوم وتجليته لتظهر الحقائق بوضوح وينجلي إن الب

الغموض الذي قد يحيط ببعض املواضيع املطروحة ، لذا كان لزاما أن ندرس املصطلح دراسة وافية ونحدد 

 معناه.

 

 الفرع األول: مفهوم اإلرهاب

رتبط به ارتباطا وثيقا ، والتي استخدمتها الدول الكبرى برزت مفاهيم جديدة لها عالقة بقضية اإلرهاب وت

خدمة ملصالحها الخاصة. فإذا كان اإلرهاب مشكلة فإن تعريفه مشكلة أخرى، وال يكفي بأن نركن إلى القول 

بأننا نعرفه عندما نراه، فهناك إجماع على أن اإلرهاب مشكلة في حد ذاتها ، إال أنه ال يوجد اتفاق موحد 

فه. ومن الواضح أن معظم التعريفات التي طرحت مغلفة باملصالح السياسية ، بحيث أنها جاءت بشأن تعري

عامة وفضفاضة واسعة  النطاق حتى تتجنب إغفال أي تفسير ممكن لإلرهاب  مما يسمح لها بتطبيق 

 أنشطة غير مشروعة ال تعد بصفة عامة إرهابا.

 أوال : تعريفات قانونية لإلرهاب 

، 2006الترتوري، ((اإلرهاب بأنه" يقوم على تخويف الناس بواسطة أعمال العنف " .Lemkin)عرف الفقيه  

 (32ص

أما أستاذ القانون الدولي في جامعة بلغراد ) فوين ديميتري فيتش ( فهو يعرف اإلرهاب بأنه : "كل عمل يثير 

"، ويركز على أن  الرعب من خالل استخدام الضحايا كرسالة إلى الخصم من أجل تحقيق هدف سياس ي

اإلرهاب ما هو إال رسالة ومرسل وضحية ، فالرسالة تخرج من املرسل على شكل عمل عنيف يثير الرعب 

 (28، ص2003وتكون الضحية قادرة على نقل تلك الرسالة . )الدويك،

 

 : ثانيا. تعريفات الدول الكبرى لإلرهاب

Terrorism in English means "the use of violence and intimidation, particularly for political 

objectives.")Oxford dictionary,1979,p.21) 

إن جميع تعريفات اإلرهاب التي قدمت حتى اآلن من قبل مختلف  :تعريف الواليات املتحدة األمريكية.1

ل، أي الفرد أو سلطات الحكومة األمريكية، نجد أن العامل املشترك بينها والذي لم يتغير هو صفة الفع

األفراد العاملين بصفتهم الشخصية، أو من باب أولى بصفتهم أعضاء في حركة، أو مجموعة أو منظمة. 

  :ونقدم فيما يلي أمثلة على تلك التعريفات الشائعة في الواليات املتحدة

كي والقوى م: واعتبر التعريف املوحد الستعماله من قبل الجيش األمري1983تعريف الجيش األمريكي، أ(

 الجوية األمريكية واالسترالية والبريطانية والكندية والنيوزيلندية: )استعمال العنف أو التهديد باستعماله 

 تعزيزا لهدف سياس ي.)

باالستعمال غير املشروع للقوة أو العنف )م: )االستعمال أو التهديد 1983تعريف وزارة الدفاع األمريكية، ب(

 Fraser, 1986, P71 ) ) .من قبل منظمة ثورية
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 تعريف دول اإلتحاد األوروبي:.2

م: يعرف اإلرهاب على أنة )هو كفاح موجة نحو 1985فمكتب جمهورية أملانيا االتحادية لحماية الدستور، أ(

أهداف سياسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم على أرواح وممتلكات أشخاص آخرين، وخصوصا بواسطة 

 (Mickolus,1980,P.295)جرائم قاسية(.

م كان ينظر إلى اإلرهاب باعتباره استعمال العنف ألغراض سياسية ويشمل 1974أما في بريطانيا، في عام ب(

 .أي استعمال للعنف بغرض وضع الجمهور أو أية شريحة منة بحالة خوف

 

 .التعريفات العربية لإلرهاب: 3

هاب بأنه "كل عمل من أعمال العنف أو التهديد اإلر  1988عرفت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام أـ 

 ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب 
ً
 كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا

ً
به أيا

بين الناس وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة 

العامة أو الخاصة ، أو امتالكها واالستيالء عليها ، أو تعرض أحد املوارد  أو بأحد املرافق أو األمالك

 ( 17، ص2005الوطنية للخطر . )محمد، 

" هو كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت  : عرف قانون منع اإلرهاب األردني في مادته الثانية اإلرهاب بأنهب ـ 

، أو إيقاع أضرار باملمتلكات العامة أو الخاصة ، أو  تؤدي إلى قتل أي شخص ، أو التسبب بإيذائه جسديا

بوسائط النقل ، أو البيئة ، أو بالبنية التحتية أو بمرافق الهيئات الدولية ، أو البعثات الدبلوماسية إذا 

كانت الغاية منه اإلخالل بالنظام العام ، وتعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر ، أو تعطيل تطبيق أحكام 

أو القوانين ، أو التأثير على سياسة الدولة أو الحكومة ، أو إجبارها على عمل ما، أو االمتناع عنه الدستور 

 (54، ص 2003، أو اإلخالل باألمن الوطني ، بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف ") حمد،

سية، وبهذا فإن أصبح اآلن لدينا فكرة واضحة تكمن في أن الهدف النهائي لإلرهاب هو تحقيق أغراضا سيا

معظم التعريفات السابقة قد اشتملت على عدة أسس يبنى عليها مفهوم اإلرهاب والتي تعد من مكونات 

 العمل اإلرهابي وهي :

أن تكون هذه األعمال عبارة عن أفعال إرادية عمديه منظمة سواء قام بها مجموعة من األفراد أم الدولة .1

 ذاتها .

 هة  وبث رسالة ما وخلق حالة من الرعب والفزع .أهدافا أولية محددة وموج.2

 ضحايا مقصودين لذواتهم ، أو كوسيلة إلرهاب آخرين ..3

 أن يكون لهذه األعمال نتيجة ومحصلة نهائية مثل ) قتل ـــ تدمير ـــ ..... الخ ( ..4

 غاية نهائية وهي تحقيق أغراض سياسية . .5
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لى انه : " أفعال عمديه منظمة تتصف بالعنف ويتولد عنها وبناء على ما تقدم فيمكن تعريف اإلرهاب ع

حالة من الرعب والفزع لتحقيق بعض األهداف وعلى رأسها األهداف السياسية ينتج عنها قتل للبشر ودمار 

  في املمتلكات ونهب للمقدرات .

 

افع القيام باألعمال اإلرهابية  الفرع الثاني: أسباب ودو

هذه الجريمة ال غنى عنه لتشخيص املشكلة ووضع الحلول لها .إن هذه إن البحث في أسباب ودوافع 

الجريمة جديرة بالدراسة باعتبارها الجريمة األبرز، حيث أنها تفاقمت  حتى طالت جميع الدول وأنظمة 

 الحكم.

 أوال : األسباب الكامنة وراء ارتكاب األعمال اإلرهابية

سياسية أو اقتصادية..الخ ، يمكن تلخيصها في النقاط التالية لألعمال اإلرهابية العديد من األسباب سواء 

 : 

أ.اختالل التوازن بين الشرق والغرب واتساع الفجوة بين الشمال والجنوب في التطور االقتصادي الذي سببه    

نظام العوملة مما أدى إلى انتشار الفقر والجوع في دول العالم الثالث، كما أن رغبة القوى العظمى في 

لتوسع على حساب اآلخرين ومصالحهم، مما دفع الدول الضعيفة إلى القيام بأعمال إرهابية ضد هذه ا

 (80، ص 2015الدول.) محيسن، 

أدى انعدام الديمقراطية وتزايد حجم الديون املتراكمة نتيجة آليات السوق املالي إلى دفع االتجاهات  -ب    

عنف ضد الدول العظمى، كما دفع غياب الفراغ القانوني املتطرفة في هذه املجتمعات للقيام بأعمال 

الدستوري إلى ظهور بعض التيارات الداخلية التي تمارس اإلرهاب للوصول إلى الحكم ، وأدت عوامل 

العداء السياس ي بين الدول إلى تورط الدول األجنبية في دعم هذه النزاعات على الصعيد الداخلي إلشعال 

 (162، ص 2005تلفة في  املجتمع لتحقيق أهداف سياسية..) سويدان، الفتنة بين الفئات املخ

يعد اإلعالم من األسباب التي تؤدي إلى تأجيج الروح اإلجرامية لدى األفراد، من خالل ما تنقله من أخبار  -ت

) مزيان، . غير سارة. فالكثير من األزمات الداخلية التي يشهدها العالم هو النتاج السلبي ألدوات اإلعالم هذه

 (18، ص 1982

أدركت األمم املتحدة خطورة هذه األسباب فقامت بإصدار بعض القرارات التي من شأنها مكافحة أسباب 

م الذي نص "على جميع الدول التعاون للقضاء على هذه 1986عام  61\40هذه الظاهرة ، أهمها قرار 

في القضاء التدريجي على األسباب الكامنة  األسباب ، وكذلك أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة التي تساهم

وراء اإلرهاب الدولي وأن تتولى اهتماما خاص بجميع الحاالت ، بما فيها االستعمار والعنصرية والحاالت التي 

تنطبق على انتهاكات عديدة وخارقة لحقوق اإلنسان والحاالت التي يوجد فيها احتالل أجنبي التي تولد 

 (115، ص 2008لسلم واألمن الدوليين للخطر" . ) عياد، اإلرهاب الدولي وتعرض ا

 

افع الكامنة وراء القيام باألعمال اإلرهابية:  ثانيا : الدو

وراء كل عمل إرهابي دافع يهدف إلى تحقيق غرض سياس ي أو اقتصادي.. الخ ، فالدافع هو العلة التي تحمل 

معرفة الدافع الكامن في نفس اإلرهابي الفاعل على القيام بالفعل لتحقيق هدف معين، إذ ال يمكن 
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لصعوبة استخالصه من وقائع الحادثة، وقد ال يكون الدافع عنصر من عناصر التجريم إال بأحوال حددها 

 القانون .

افع السياسية : -أ يعتبر الدافع السياس ي من أهم الدوافع املحفزة لإلرهاب حيث تلجأ الجماعات الدو

هداف سياسية  كالسيطرة على الحكم. يقول املؤرخ البريطاني "ارنولد تزيني واألفراد إلى العنف لتحقيق أ

"لوال مجزرة دير ياسين ملا قامت إسرائيل، فمن خالل إراقة دماء الفلسطينيين واالستيالء على أرضهم 

 ( لقد كان العنف أداة للعديد من حركات التحرر 11، ص2002وممتلكاتهم تم بناء دولة إسرائيل". ) عامر، 

 
ً
 ظاهريا

ً
في سعيها للوصول إلى االستقالل، ولكن أصبحت القوى االستعمارية تمنح بعض الدول استقالال

واستبدال وجودها العسكري بإقامة أنظمة موالية لها، خاصة بعد أن أخفقت النظم السياسية بتوجيه 

 (42، ص 2011الوي، الصراع وتغيير املعارضة السياسية لتحول هذا العنف ضد الرموز الوطنية. ) الفت

وتعد فنزويال في قارة أمريكا الالتينية مثاال صارخا على ذلك، حيث يحتدم صراع النفوذ بين الواليات  

املتحدة األمريكية والدول الغربية املوالية لها، والصين وروسيا من جهة أخرى رغبة  في بقاء نظام مودورو 

 الشيوعي.

صبحت معظم اقتصاديات العالم الثالث تابعة للدول العظمى،  بسبب العوملة أالدافع االقتصادي : -ب

حيث ساهمت أدوات العوملة الدولية كصندوق النقد الدولي في خلق مشاكل في هذه الدول النامية ، خاصة 

 لقيام هذه الشعوب 
ً
 قويا

ً
وأن الفقر والحاجة املادية امللحة وعدم املساواة في توزيع الثروات يعد دافعا

ابية ضد الدول الكبرى ، حيث يقوم العنف السياس ي املسلح لدوافع اقتصادية من خالل بأعمال إره

ممارسة الطبقة الرأسمالية سيطرتها على الطبقات الفقيرة ، مما يدفعهم إلى استخدام العنف ضد الطبقة 

لعراق الرأسمالية، حيث قامت الواليات املتحدة األمريكية من خالل إجراءات الحظر االقتصادي على ا

 (102، ص 1984بالسيطرة على مصافي النفط وتحويلها إلى مصافيها. ) مخيمر، 

الدول الكبرى تعمد إلى الخلط بين مفهومي اإلرهاب واملقاومة املشروعة من أجل  أن  لكل ذلك يرى الباحث

ة تحقيق أهداف ومصالح خاصة بها ، حيث إنه  وبالرغم من أن هناك فرق واضح بين مفهومي املقاوم

املشروعة واإلرهاب ، وبالرغم من معرفة جميع الدول واملنظمات بأسباب ودوافع ارتكاب األعمال اإلرهابية ، 

إال أنها لم تستطع أن تخفف من ارتكاب هذه األعمال الستمرار الدول العظمى في دعم املنظمات اإلرهابية 

 باملال واألسلحة.

 

افع سياسية املطلب الثاني : التوسع في مفهوم اإلرهاب ب  دو

منذ ظهور مصطلح اإلرهاب إلى اآلن والعالم بأسره  يجتهد من أجل إيجاد تعريف جامع مانع لإلرهاب ، إال 

أنه لم ينجح في هذه املهمة حتى اآلن.  ولكن يبدو من خالل تتبع األحداث أن الدول الكبرى خاصة املهيمنة 

ألنه يصطدم مع طروحاتها ومصالحها االقتصادية على العالم ال تشجع وضع تعريف واضح ومحدد لإلرهاب 

والسياسية ويجبرها على أن تقيس األمور بمكيالين كما يحصل على أرض الواقع ، فتجنبت بل تهربت من 

 تعريف اإلرهاب .  

 صعوبة وضع تعريف محدد لإلرهاب والنتائج املترتبة على ذلك الفرع األول :  

إلرهاب تعد من أصعب جوانب دراسة اإلرهاب، فهناك العديد من إن محاولة الوصول إلى تعريف محدد ل

العقبات التي تحول دون التوصل إلى مثل هذا التعريف، نظرا ألن هذا املصطلح ليس له محتوى قانوني 
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تطور و تغير معناه على مر السنين ، إذ إن اإلرهاب ليس باملوضوع السهل الذي  محدد ومتفق عليه بسبب 

 فقد قال البعض بأن وصف ظاهرة اإلرهاب أكثر سهولة من وضع تعاريف لها.  ،يمكن الخوض فيه

 

 أوال: أسباب صعوبة وضع تعريف محدد إلرهاب

تعتمد كلمة اإلرهاب على االنتماء الثقافي والديني والسياس ي لكل دولة ، ولم تتفق الدول على وضع تعريف 

طت تعريفا بما يتناسب مع وضعها ومصالحها ، محدد للفعل اإلرهابي ، فكل دولة أو منظمة إقليمية أع

 وذلك لتحقيق أهداف سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية ...الخ.

من خالل ما تقدم ، يتضح أن هناك جملة غير محددة من األسباب التي تقف عقبة أمام وضع تعريف 

 موحد لإلرهاب تتلخص في اآلتي :

رهاب، حيث عمدت بعض الدول إلى خلط األوراق، واعتبارها نضال املوقف الدولي املتردد من تعريف اإل  .1

. 
ً
 الشعوب من أجل تقرير املصير باالعتماد على القوة املسلحة إرهابا

 من  .2
ً
إن بعض الدول ترى في أن تعريف اإلرهاب يضر مباشرة بمصالح حيوية لها، حيث أنها تنفذ جزءا هاما

لجوء الواليات املتحدة األمريكية إلى تقديم تعريفات متنوعة  مخططاتها في الخارج بوسائل إرهابية ، فكان

 على الساحة   تتصف بانعدام
ً
املوضوعية القانونية كباعث لها للوقوف بوجه أي تعريف مقبول عموما

 (94، 2006الدولية . )يازجي وشكري، 

ل من يكون مصدر ويرى آخرون أن تعريف اإلرهاب محاط بأربع مشكالت،األولى تتعلق باإلجابة على سؤا .3

إرهاب من؟ هل أن الدولة هي التي ترهب الفرد أو الجماعات أو الدول األخرى،أم أن األفراد والجماعات هم 

املصدر الرئيس ي إلرهاب الدولة. واملشكلة الثانية تكمن في الخلط بين اإلرهاب وحروب التحرير، والثالثة هي 

التاريخي له.فاإلرهاب وجد كـشكل جنائي منذ   هي الجانب التعرف على الجوانب الدولية لإلرهاب، والرابعة

 (Roland, 1978,p. 105)عدة قرون،إال أن أهداف اإلرهابيين وتكتيكاتهم قد تغيرت في الوقت الحاضر.

اختالط اإلرهاب في كثير من األسباب بظاهرتي العنف والتطرف، وارتباطه في أذهان الكثيرين بديانات أو  .4

جاوزه لحدود الدول ليتخذ أبعادا إقليمية ودولية، حيث تدعمه العديد من الدول. جنسيات محددة ، وت

كما أن العمليات اإلرهابية ال تخضع ملعايير أو قواعد معينة مثل باقي العمليات اإلجرامية سواء فـي وقت 

 (21، ص 1991السلم أو الحرب.)بدرالدين، 

 من نطاق األفعال التي ويبدو أن إخراج موضوع اإلرهاب مع غيره من املواض
ً
يع التي تم استبعادها حاليا

 في كل املشاريع املطروحة  1998تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية لعام 
ً
بعـد أن كان موجودا

العتماد النظام األساس ي للمحكمة ، ما هو إال دليل على هذا االتجاه، وليبقى نضال الشعوب من أجل 

يتم االعتداء  على حقوقها   ي نقطة الخالف بين دولة معتدية ومن يساندها،  ودول تقرير املصير والحرية ه

 لها إال قرارات دولية يطلق عليها "قرارات الشرعية الدولية " والتي ال حول لها وال 
ً
وال تجد مـساندا

 ((97، ص2003قوة.)درويش، 
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 :النتائج املترتبة على صعوبة وضع تعريف محدد لإلرهاب 
ُ
 ثانيا

وبناء على ما تقدم، فإن أهم النتائج املترتبة على صعوبة تعريف اإلرهاب سواء على املستوى الدولي أو 

  :املستوى الوطني هي ما يلي

 اختالط األمور وتبرير أعمال اإلرهاب نفسها باعتبارها إرهابا مضادا أو كفاحا للقضاء على اإلرهاب. .1

ماعات والدول باإلرهاب، وفقا لألهواء واملصالح السياسية لكل االنتقائية والعشوائية في وصف األفراد والج .2

  .طرف

 محارب من أجل الحرية في نظر البعض اآلخر(  –في نظر البعض  –. شيوع القول بأن )اإلرهابي 3

.اختالط اإلرهاب بصور العنف السياس ي األخرى كالجرائم السياسية والحروب بأنواعها، سواء كانت 4

حروب تحرير أو عصابات، وكذلك مع صور اإلجرام املنظم والعابر للحدود، ومع حروبا تقليدية أو 

 (31، ص 2001) خليل، .  العصيان واالنقالبات

افعه   الفرع الثاني: التوسع في مفهوم اإلرهاب ودو

قامت الدول الكبرى بترويج  مفهوم اإلرهاب بشكل واسع عندما تعرضت لبعض الهجمات املسلحة، حيث 

 فيها في حين أنه عندما كانت دول العالم الثالث بالتحديد تعاني من هذه اآلفة حشدت له إ
ً
مكانيات مبالغا

 
ً
لم يحرك الغرب ساكنا. فقد تعالت صرخات الدول املسماة بالديمقراطية الغربية التي أصبحت هدفا

ول على األعمال لبعض األعمال التي أطلق عليها قادتها ومفكريها )اإلرهاب(، في حين أن ردود تلك الد

 وأكثر ضرار بالحريات وبالديمقراطية.
ً
 املوصوفة باإلرهاب كانت أشد عنفا

 : التوسع في تهم اإلرهاب :
ً
 أوال

 وبخاصة األهداف من جملة لتحقيق اإلرهاب مفهوم في التوسع في تلعب الدول الكبرى دورا كبيرا   

 اإلرهاب جماعات عن أو اإلرهابية لياتالعم عن والتغاض ي السكوت خالل من وذلك منها،  السياسية

  العالم، حول 
ً
 قيام إلى وصوال متعددة، أشكال في الجماعات تلك إلى تقدمها التي باملساعدات مرورا

 إرهاب من األمريكية املتحدة الواليات به تقوم ما مثل  أخرى  دولة ضد اإلرهاب بممارسة ذاتها الدولة

  وفنزويال والصومال وأفغانستان قالعرا في العالم دول  من عددا ضد منظم
ً
نافع، )  .أخرى  أجنبية ودوال

 (24، ص1994

 لتعمل وتمويلها اإلرهابية املنظمات بعض خلق في الدول  بعض مخابرات دور  ذلك إلى يضاف 

 بما بها السياس ي والعنف الغليان وتأجيج الدول، بعض في الفتن وتحريك إشاعة أجل لحسابها،من

 لعملياتهم. الدقيق والتخطيط الراقي والتدريب املالي الدعم وفرت أن بعد أغراضها يخدم

 وقت أي في السياسية الجماعات هذه استخدام على بقدرتها اإلرهاب تساعد التي الدول  هذه وتقتنع

 بتمويل تقوم دولية شبكات هناك أن ثبت وقد (1104 ص سابق، مرجع خليل، ) .مطالبها لتحقيق

 وأنها صنعه، في مباشر وغير مباشرا دورا وتلعب اإلرهاب وترعى وتتبنى رهاب،اإل  عناصر وإيواء ومساندة

 في وأسلوبا منهجا اإلرهاب تتبع من الدول  من هناك أن كبرى،بل دول  خالل من بها دائم اتصال على
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 التعسفية وممارساتها إسرائيل عليها الواضح واملثال بالديمقراطية، واسع إدعاء ظل في سياستها

 (143 ص ،1987 العفنان، ) املحتلة. العربية األراض ي في ةوالقمعي

ويمكن القول إجماال بأن اإلرهاب كظاهرة عاملية معاصرة يعكس أزمة ضمير وأزمة أخالقيات حادة 

ومستحكمة يعيشها النظام السياس ي العاملي، وافتقار النظام السياس ي الدولي إلى الحزم في الرد على 

لتي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة ضد مظاهر العبث والتسيب املخالفات واالنتهاكات ا

إن الحالة التي آلت إليها األوضاع الدولية على املستوى السياس ي الشك أنها وفرت البيئة املواتية الدولي. 

 للتوسع في تهم اإلرهاب. 

 

افع وأسباب التوسع في مفهوم  اإلرهاب  ثانيا : دو

جرائم اإلرهاب ويتم ارتكابها ألسباب ودوافع سياسية ، فالدول الكبرى غالبا ما تلجأ إلى تحدث معظم    

ذه الجرائم بدافع السيطرة والهيمنة على الدول األخرى ، التوسع في مفهوم اإلرهاب من أجل ارتكاب ه

 . (101، ص2003) حمد،،وإخضاعها إلرادتها وتوجيهها في االتجاه الذي يحقق مصالحها وأطماعها

 ألن 
ً
إن أسباب ودوافع التوسع في ظاهرة اإلرهاب كثيرة ومتنوعة ، ومن الصعب تحديدها بشكل دقيق نظرا

 ما تلجأ إلى ارتكاب تلك 
ً
غالبية الدول التي تلجأ إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد غيرها من الدول، غالبا

مثل تنظيم " بإنشاء تنظيمات إرهابية  الجرائم بصورة سرية وغير مباشرة. وخير مثال ، قيام الدول الكبرى 

داعش" في سوريا والعراق، وجبهة النصرة، إضافة إلي املجموعات التقليدية مثل تنظيم " القاعدة"  وزرعها 

 في مناطق مختلفة من العالم لتحقيق أهدافها بصورة غير مباشرة .

 ومن أهم األسباب السياسية املؤدية إلى التوسع في مفهوم اإلرهاب: 

االستعمار والتشبث بالسيطرة االستعمارية، واحتالل أراض ي الغير والهيمنة على الشعوب واالستغالل .1

 األجنبي للموارد الطبيعية الوطنية .

 إنكار حق الشعوب في تقرير املصير واالستغالل السياس ي واالقتصادي واالجتماعي..2

إلقليمية للدول والتدخل في الشئون الداخلية استخدام القوة وانتهاكا الستقالل والسيادة والوحدة ا.3

 للدول .

السيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح ونشر الفقر والجوع والشقاء والضيم واليأس .4

 . (94 ص ،2001 محمود، )واإلحباط

 االضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب األهلية واملنازعات بين الدول..5

 ستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك حقوق اإلنسان والجماعات.اال .6

 استخدام املرتزقة أو االستعانة بالعصابات املسلحة لالعتداء على الغير، كونها أقل تكلفة وأكثر تأثيرا..7

ت النظام العاملي الجديد  وعجز مجلس األمن عن اتخاذ موقف قانوني جاد إزاء ما يحدث من انتهاكا .8

  إزاء  عن وجودها للدفاع  لبعض الفئات على مستوى العالم، مما يبرز استخدام هذه الفئات للعنف

 (112، ص 2007) حطيط، .حمالت اإلبادة التي تتعرض لها
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التوسع اإلمبريالي الذي يحمل في طياته النزعة العدوانية ألنه ال يحترم حدود الغير القومية والدينية .9

 إلى تدمير وفناء حضارات بما يشجع حركات العنف واإلرهاب.والسياسية، فيؤدي 

وبصفة عامة فإن أسباب التوسع في مفهوم اإلرهاب حملت طابع االستغالل واستخدام القوة من أجل 

تحقيق أهداف تنحصر فيما يسمى بالهيمنة والسيطرة وجعل العالم مسخرا لخدمة املصالح الشخصية 

 والذاتية للدول الكبرى.

 

 ث الثاني : اإلرهاب والظواهر األخرى املرتبطة بهاملبح

أجاز القانون الدولي جميع أنواع الكفاح املسلح ، لكنه ميز بين املقاومة املشروعة والعنف غير املشروع ،    

 حيث منح الشعوب حق استخدام العنف املسلح للوصول إلى االستقالل.

 الفرع األول : املقاومة املشروعة

لح ضد االحتالل هو نضال مشروع، وهو حق راسخ في القوانين الدولية والعرفية،  غير أن إن النضال املس

اعتراف املجتمع الدولي بهذا الحق تم على عدة مراحل استلزمت نضاال على أكثر من مستوى) حطيط، 

الرئيس  ، ثم اعترف1792(.  كانت اإلشارات األولى لهذا الحق في إعالن الثورة الفرنسية عام 80، ص 2007

بجملة من املبادئ التي أكدت على حق الشعوب في حق تقرير 1919األمريكي ويلسون بهذا الحق عام

مصيرها واالستقالل ، ثم أصدرت األمم املتحدة العديد من القرارات التي تؤيد حق الشعوب املحتلة في 

لتأييد الشعبي العاملي التي املقاومة املشروعة ، حيث تحظى أعمال املقاومة بتأييد شعبي ووطني كبير كا

 .(67تحظي به املقاومة الفلسطينية ) سويدان، مرجع سابق، ص 

 

 أوال : مفهوم املقاومة املشروعة 

ما زال تعريف املقاومة املشروعة محل خالف بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض لها ؛ ذلك بسبب اختالف 

ما عرفه الدكتور سامي واصل ، أن املقاومة املشروعة  وجهة النظر العاملية إليها ، لكن من وجهة نظرنا نؤيد

هي ) عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية ال تنتمي للقوات النظامية  ذلك دفاعا عن املصالح 

الوطنية ضد قوات العدو،  سواء كانت تعمل تلك العناصر تحت إشراف سلطة قانونية أو واقعية أو بناء 

 (281، ص2004فرديا جماعي سواء على إقليم الدولة أو خارجه ( . ) واصل، على مبادرة  منها بشكل 

 يتضح من التعريف السابق بأن عناصر املقاومة املشروعة تشمل : 

. أن تكون منبثقة من نشاط شعبي ، وهو أن يكون حامل راية املقاومة أفرادا يحملون جنسية الدولة ويدينون 1

 (. 25، ص2002ني، لها باالنتماء والوالء ) عبد الغ

. أن تستهدف املقاومة قوى االحتالل األجنبي ، ذلك من خالل استهداف آليات العدو العسكرية وقواته سواء 2

 داخل أراضيها أو في أراض ي العدو ، بشرط أن تكون وفق قواعد القانون الدولي.

ض من املستعمر والدفاع عن الشعب . أن يكون الدافع وراء املقاومة وطنيا ، يتمثل في السعي إلى تحرير األر 3

 ..(25، ص2001واسترداد حقوقه املسلوبة ) أبو الوفا، 
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 ثانيا : األساس القانوني لحق املقاومة املشروعة 

إن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يشكل احد األهداف الرئيسية لألمم املتحدة ، كما يعد أساسا هاما 

ا ما دفع األمم املتحدة إلى إصدار العديد من القرارات  التي أكدت لحفظ األمن والسلم الدوليين ، وهذ

صراحة وضمنا بحق الشعوب املحتلة في املقاومة املشروعة،حيث أصبحت حركات التحرر الوطني 

 وأنشطتها معترف بها في املواثيق الدولية.

وتضحيات هائلة قدمتها إن الجهد الذي بذلته األمم املتحدة ومنظمات أخرى كمنظمة الوحدة اإلفريقية 

الشعوب في مواجهة املستعمر، كان عامال ساهم في ترسيخ حق تقرير املصير كحق قانوني يتعين على جميع 

الدول االعتراف به ومساعدة هذه الشعوب، حيث إن املادة األولى من ميثاق األمم املتحدة نصت على أنه 

م على أساس املساواة في الحقوق بين الشعوب وان من أهداف املنظمة" إنماء العالقات الودية بين األم

 ( .71، ص 1986يكون لكل منها حق تقرير مصيره") عز الدين، 

م ، وبموجب هذا القرار تم املوافقة على برنامج 1970( عام  2621أصدرت الجمعية العامة قرار رقم ) 

املستعمرة ( ذلك على النحو األتي)  )العمل من أجل التنفيذ التام إلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب

 ( : 11، ص2007شكري، 

 إن استمرار االستعمار بأي شكل من إشكاله ومظاهره، تشكل جريمة وخرقا مليثاق األمم املتحدة. -1

 

 حق الشعوب املستعمرة في الكفاح املسلح بجميع الوسائل ضد املستعمر للوصول إلى االستقالل . -2

 أن تقدم إلى الشعوب املستعمرة كل مساعدة مادية ومعنوية تحتاج إليها .يجب على الدول األعضاء  -3

 م.1949يعامل جميع املناضلين الذين قيد االعتقال وفقا التفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب عام  -4

م ، أكدت على استخدام القوة من قبل حركات 1970إن جميع قرارات الجمعية العامة الصادرة قبل عام 

الوطني للوصول إلى االستقالل ، بسبب أن هذا االستخدام مشروعا لكنها لم تستخدم تعبير التحرر 

)الكفاح املسلح( ، مما أدى إلى تذرع إسرائيل بأن املقصود باملقاومة الواردة في قرار الجمعية العامة هي 

م ، 1973( عام 2070املقاومة السلبية دون املقاومة املسلحة، لكنها حسمت األمر وأصدرت القرار رقم)

الذي أكد على شرعية كفاح الشعوب للتحرر من السيطرة االستعمارية بجميع الوسائل املتاحة بما فيها 

 الكفاح املسلح.

، حيث لذلك نستطيع القول أن حق تقرير املصير واملقاومة املشروعة  أصبحا من النظم الدولية املسلم بها

ات الدولية واإلقليمية التي تؤيد هذا الحق للشعوب املحتلة اكتسبت شرعيتها من قرارات املنظم  إنها

للوصول إلى االستقالل. لكن وبالرغم من كثرة القرارات املؤيدة لهذا الحق ،فقد فشلت جميع املحاوالت 

الدولية إلى تحقيق استقالل الدول املستعمرة بالوسائل السلمية في إطار الشرعية الدولية ، مما دفعها إلى 

 املسلح للوصول إلى االستقالل.للكفاح 

 ثالثا : التمييز بين اإلرهاب واملقاومة املشروعة 

هناك فروق واضحة بين اإلرهاب واملقاومة والجرائم األخرى ذلك من حيث ذاتية التدبير والتخطيط ، حيث 

ق تقرير يهدف اإلرهاب إلى تحقيق مصالح الدول، أما املقاومة املشروعة فإنها تهدف إلى الوصول إلى ح

املصير،أما الجرائم األخرى كاإلبادة فإنها تتسم بالتلقائية والعفوية دون تخطيط  لتحقيق مصالح شخصية 

. 
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 أ( التمييز بين املقاومة املشروعة واإلرهاب :

إن مشكلة التمييز بين اإلرهاب واملقاومة املشروعة  أمر غير عادي، ألننا نؤمن بحقنا في الكفاح املسلح من 

ستقالل. إن ما يحدث اليوم هو خلط ملفهومي اإلرهاب واملقاومة املشروعة ، ووصف املقاومة بأنها أجل اال 

إرهابا،حيث إن ذلك من املفارقات األخالقية التي يدعو إليها النظام العاملي الجديد الذي يقوم على اإلخالل 

ها. لقد اعتبر القانون الدولي بمنظومة القيم والعالقات، وأنه وبنفس الوقت يتظاهر بمظاهر يحافظ علي

أن املقاومة املشروعة أداة ملمارسة الحق في تقرير املصير ، لكن اإلرهاب جرمته جميع القوانين الدولية ) 

 . (61، ص2005الحديثي،

إن مناط التمييز بين املقاومة واإلرهاب هو تحديد املقصود بالعنف املشروع والعنف غير املشروع وحدود  

ية ومن له الحق باللجوء إلى هذا العنف ، وتقرير املشروعية تكون باالستناد إلى قواعد القانون هذه املشروع

الدولي االتفاقية منها والعرفية ، حيث أقرت الجمعية العامة في قراراتها على قانونية الكفاح املسلح 

ة وممارسة األنظمة للوصول إلى االستقالل بكافة الوسائل ، وأن إخضاع الشعوب للسيطرة االستعماري

االستعمارية ألعمال القمع وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة ، مما 

يجعل أفراد املقاومة  مجرمين يجب معاقبتهم .كما يجب أن يكون الكفاح املسلح في إطار القواعد الدولية 

للمصلحة اإلنسانية املتمثلة باحترام اإلنسان.  أما التي تنظم اللجوء إلى العنف وترسم حدودا له ضمانا 

( ، 89أعمال اإلرهاب فإنه يرتكبها مجرمون دون االهتمام بالقوانين الدولية ) سويدان، مرجع سابق، ص 

حيث تسعي االمبريالية إلى التغلغل في دول العالم الثالث للسيطرة على املمرات املائية ومنابع النفط بكل 

لم تستطع احتواء الوضع تقوم بإطالق صفة اإلرهابي علي كل شخص يقف في وجهها الوسائل ، وان 

 ( : 95لتحقيق اإلغراض اآلتية) الجهماني، مرجع سابق، ص 

 تضليل الجماهير حتى ال تمكنها من معرفة من وراء اإلرهاب ملساءلتهم . -1

 مام العالم لتفقد التأييد والدعم.استخدام اإلرهاب ضد حركات التحرر للقضاء عليها و تشويه سمعتها أ-2

 تحضير الرأي العام لتقبل فكرة االنتقام من حركات التحرر بحجة املحافظة على األمن والسلم الدوليين . -2

 

 ب( أهم أوجه االختالف بين املقاومة واإلرهاب هي :

م املتحدة واملنظمات مدى املشروعية : تستمد املقاومة مشروعيتها من االتفاقيات الدولية وقرارات األم -1

األخرى، أما اإلرهاب فأنه يخالف كل القوانين ويهدد األمن والسلم الدوليين ومرتكبه يعاقب اشد العقوبات 

 (66، ص2005) السعيد، 

القانون واجب التطبيق : يطبق على عمل املقاوم أحكام القانون الدولي الخاصة باملنازعات املسلحة املنصوص -2

أما العمل اإلرهابي فإنه ال يتمتع بالحماية الدولية ويخضع ،الدولي واتفاقيات جنيف عليها في القانون 

لقواعد القوانين املحلية ، لكن بعض اإلعمال اإلرهابية تختص بها محكمة الجنايات الدولية ) حمد، 

 ( .94، ص2003

خما قوي املواصلة املقاومة لطرد التأييد الشعبي : تحظي أعمال املقاومة بتأييد شعبي كبير تعمل على إعطاءه ز -3

املحتل ، حيث يقول آرييه جرويك " إن انتصار حزب هللا على إسرائيل كان سببه مساعدة املواطنين 
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اللبنانيين له " ، بينما ال تحظى األعمال اإلرهابية بالتأييد الشعبي وتكون منبوذة من قبل املجتمع الدولي ) 

 ( 104، ص2008سرحان، 

على املقاوم: يتمتع املقاوم بالحماية الدولية ويعد أسير حرب وفقا التفاقية جنيف الخاصة حالة القبض -4

بأسرى الحرب، حيث اشترطت في املقاوم هذه الشروط للتمتع بالحماية الدولية )الفتالوي، مرجع سابق، 

 (:134ص 

 أن يقوده شخص مسئول   -أ

 عن غيره أن يحمل سالحا بصورة علنية ويحمل إشارات تمييزه -ب

 أن يلتزم بأحكام القانون الدولي  -ت

فإن توافرت هذه الشروط في املقاوم فال يجوز محاكمته عن األعمال التي يقوم بها ، أما األنشطة التي يقوم 

بها أفراد الجيش النظامي ال تعد من قبيل املقاومة املشروعة ، على الرغم من أن هؤالء األفراد من أفراد 

نما تعد من قبيل الحرب ضد دولة االحتالل ، بينما ما يقوم به اإلرهابيون ال يتمتع الشعب املحتل وإ

 بالحماية الدولية الفتقادهم الشروط السابقة ، ففي حالة القبض عليه يحاكم أمام املحاكم الوطنية .

م فوقها ، بينما الجهة املقصودة : املقاومة  هي عمل عسكري ضد املحتل األجنبي بهدف تحرير أرضهم وسيادته -5

 يوجه اإلرهاب ضد الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو لدولة عظمى أو إلضعاف حكومة إلسقاطها .

الهدف:  تهدف املقاومة املشروعة إلي تدمير قوات وآليات العدو إلجبارهم على الخروج من أراضيهم ، وذلك  -6

انب املادي،   بينما األعمال اإلرهابية تقوم نابع من حبهم لوطنهم  والدفاع عن سيادته ويعتمد ذلك على الج

 بها مجموعة من األفراد بقصد تحقيق مصالح ، سواء لهم أو لدولة  ما ، حتى وان كانت ضد العدو األجنبي.

 الفرع الثاني : اإلرهاب والظواهر األخرى املرتبطة به

عنف السياس ي ، والجريمة يخلط كثير من الباحثين بين مفهوم اإلرهاب وبعض الظواهر األخرى مثل ال

املنظمة ، والجريمة السياسية وغير ذلك من الظواهر ، ولذلك نهدف إلى التمييز بين مفهوم اإلرهاب وهذه 

 . الظواهر

 أوال : اإلرهاب والجريمة السياسية 

 خاصة ليس تحت 
ً
عرفت املجتمعات والحضارات القديمة  فكرة الجريمة السياسية وأفردت لها نصوصا

لجريمة السياسية ، ولكن تحت أبشع املسميات ، فكان الخروج على أمر الحاكم أو عدم االمتثال مسمى ا

)الشكري، مرجع سابق، ألوامره من أبشع الجرائم بل وأخطرها . وكان املوت هو جزاء اقتراف هذه الجريمة 

 (157ص

 القائم السياس ي الدولة امنظ إلى فيها االعتداء يوجه التي الجريمة : بأنها تعرف السياسية فالجريمة

 نظرا  الخارجي، دون  الداخلي الدولة أمن ضد املوجهة الجرائم على تقتصر وهي تعديله, أو تغييره بهدف

 ال اللذان والتجسس الخيانة في حصرها يمكن والتي الخارجي الدولة أمن ضد املوجهة الجرائم لخطورة

 (44 ص ،2004 يوسف، ). سياسية جرائم اعتبارهما يمكن
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 ولو حتى األحوال من حال بأي سياسية جريمة اإلرهاب اعتبار عدم على دولي قانوني اتفاق شبه وهناك

 محاكمتهم أو للمجرمين وتسليم وشروط لقواعد تخضع عادية جريمة هو بل سياسية دوافعها كانت

 (54 ص ،1988 حلمي، ). وعقابهم

 فإنهما إليه, ترميان الذي الهدف في أحيانا تتوحد قد السياسية والجريمة اإلرهابية الجريمة كانت وإذا

 مستوى  على تخلفانه اللذان والتأثير الصدى في وكذلك ذلك, لتحقيق املعتمدة اآلليات في تختلفان

 الكلية اإلدانة على يجمع فإنه السياسية الجريمة مع أحيانا يتعاطف كان وإن الذي الدولي, العام الرأي

 . أهدافها حيث من وال وسائلها حيث من ال , رهابيةاإل  للجريمة املشروطة وغير

 
ً
وللتفريق بين اإلرهاب والجريمة السياسية يمكن القول أن أعمال اإلرهاب عادة ما تحمل في طياتها أهدافا

تتجاوز نطاق الفعل العنيف وتنطوي على رسالة ما يتم توجيهها من خالل العمل اإلرهابي  بقصد التأثير 

 )وقف معين للسلطة السياسية القائمة، بينما ليس األمر كذلك بالنسبة للجرائم السياسيةعلى القرار أو م

. فعليه وإن كان جائز القول بأن كل إرهاب ينطوي على فعل أو عمل من أعمال  (.89 ص ،1996 حريز،

 العنف له طابع سياس ي، فإنه ال يمكن القول بأن كل جريمة سياسية تنطوي على اإلرهاب. 

 : اإلرهاب والعنف السياس ي ثانيا 

هناك خلط بين اإلرهاب والعنف السياس ي بسبب التقارب الشديد القائم بينهما ، فكالهما يرمي إلى تحقيق 

أهدافا وغايات سياسية تمارس بصورة منظمة لتحقيق تلك األهداف من خالل استخدام القوة أو التهديد 

 فوارق دقيقة بين املفهومين .باستخدامها . وعلى الرغم من هذا التداخل توجد 

 ما تهدف إلى تحويل األنظار إلى قضية تهم اإلرهابيين ، بينما يسعى القائمون 
ً
إن العمليات اإلرهابية غالبا

بالعنف السياس ي إلى تحقيق أهدافا مغايرة ليست بالضرورة إثارة الرأي العام وجلب انتباهه. وتكون 

 وتحدي
ً
 وتسعى إلى تحقيق هدف مباشر،  فاإلرهاب يتعدى الهدف أهداف العنف السياس ي أكثر ضيقا

ً
دا

املباشر الذي وقع عليه اإلرهاب بنية توجيه رسالة أو اإليحاء إلى طرف أخر لتحذره من اتخاذ قرار أو 

الرضوخ إلى مطالب اإلرهابيين. إذن  فإن االختالف الجوهري بين العنف السياس ي واإلرهاب هو في كون 

فاغتيال شخصيات سياسية أو اجتماعية مهمة هو  اة ، بينما اإلرهاب هو ناتج العنف .األول وسيلة أو أد

نوع من العنف إذا كان بسبب هدف سياس ي واضح أو ملجرد التخلص من شخصية غير مرغوب فيها،  في 

 إذا كان قصد االغتيال زرع الذعر والرعب في نفوس القادة السياسيين أو إثارة وضع 
ً
من حين يكون إرهابا

 (.2013على االنترنت، )األسطى،موقع عدم االستقرار االجتماعي والسياس ي

 

 إلرهاب والجريمة املنظمة : ا ثالثا

 عما يسببه من انتهاكات 
ً
يشكل اإلرهاب تهديدا مستمرا لألمن والسلم واالستقرار في دول العالم، فضال

املنظمة واإلرهاب. فالتشابه الكبير في لحقوق اإلنسان، وتكمن خطورته في تنامي العالقات بين الجريمة 

العمليات في سرية تامة وتنفيذها في دقه   التنظيم الهيكلي لكل منهما وفي استخدام أساليب العنف وإدارة

شديدة، أدى إلى ذهاب البعض إلى اعتبار اإلرهاب صورة من صور الجريمة املنظمة. لذلك فإن الجريمة 

سها تنظيم  مؤسس ي يضم عددا كبيرا من األفراد املحترفين يعملون في إطاره املنظمة : هي الجريمة التي  يمار 
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وفق نظام بالغ الدقة والتعقيد والسرية ويحكمه قانون شديد القسوة يصل إلى حد القتل أو اإليذاء 

 (95، ص 2003) درويش، . الجسدي على من يخالف أحكامه

ات اإلرهابية إلى الحد الذي يصل إلى التحالف وتتداخل أحيانا طبيعة عمل الجريمة املنظمة والجماع

بين الجريمة املنظمة والجماعات اإلرهابية.وتتمثل الخصائص املشتركة   الوثيق، إال أن ذلك ال يعني الخلط

فضال عن نشرهما الرعب والذعر   في أن كل منهما يتخذ العنف غير املحدود لتحقيق غايته غير املشروعة،

الخصائص املشتركة لكل من اإلرهاب والجريمة املنظمة جعلت البعض يرى أن بهذه الوسائل. إن هذه 

اإلرهاب هو أحد أشكال الجريمة املنظمة بأبعادها الجديدة بالنظر إلى آثارها السلبية التي تمتد إلى مناطق 

 متعددة من العالم.

 يرى عدة اختالفات ب
ً
 مخالفا

ً
ين اإلرهاب والجريمة املنظمة. لكن ورغم أوجه التقارب هذه، إال إن هناك رأيا

فاإلرهاب ممكن أن يقع من شخص واحد، في حين إن الجريمة املنظمة ال تقع إال من مجموعة أشخاص 

وذلك ألنها جريمة جماعية. كما أن العنف في اإلرهاب يوجه إلى مجموعة أشخاص دون تمييز كما يحصل في 

املنظمة بالقدر الالزم لتحقيق أغراضها غير املشروعة )  العمليات اإلرهابية، بينما يكون العنف في الجريمة

 (.89، ص2005السعيد، 

وغالبا ما تقوم الحكومات بالتفاوض مع الجماعات اإلرهابية وهو ما يعبر عن االعتراف بها ويضفي عليها 

صفة الشرعية بغض النظر عما ترتكبه من جرائم، األمر الذي ال يتصور حدوثه مع جماعات الجريمة 

ملنظمة. ويعتبر الدافع هو االختالف األساس ي والجوهري بين الجماعات اإلرهابية وجماعات الجريمة ا

، فالجماعات اإلرهابية تسعى إلى إسقاط الحكومات واألنظمة للوصول إلى السلطة في حين يعتبر  املنظمة

لقائمة دون الرغبة في الدافع األساس ي لجماعات الجريمة املنظمة الربح املادي فتعمل داخل األنظمة ا

 إسقاطها.

 :اآلتي في تتلخص املنظم اإلجرام وأنشطة اإلرهاب بين الفرق  أن نجد ذلك على بناءً 

  الجريمة منظمات تسعى بينما ، سياسية أغراض أو مطالب تحقيق إلى يهدف اإلرهاب أن .1  
ً
 إلى غالبا

 خلف الدافع نوعية في يتركز الواضح االختالف وهذا ، مشروعة غير وأساليب بطرق  مالية أرباح تحقيق

 ويضحي عندها تحقيقيه إلى تسعى معين بموقف السياسية السلطة إشعار اإلرهاب فدافع النشاط،

 واألرباح األموال على الحصول  هو الجريمة ملنظمات الوحيد الهدف بينما ، إقرارها سبيل في بذاته

 االتجار أو والدعارة القمار عمليات امصدره كان ولو حتى مصدرها عن النظر بصرف ، الطائلة

 واألطفال. بالنساء

 اإلجرام نشاطات أما ، حاليا وداعش سابقا القاعدة كمنظمة جماعات أو أفراد به يقوم اإلرهاب .أن2    

  والتبعية. التنظيم تقتض ي أي منظمة جماعات بها فتقوم املنظم

هومي اإلرهاب واملقاومة املشروعة والجرائم األخرى خالصة القول أن الدول الكبرى تعمد إلى الخلط بين مف

من أجل تحقيق أهداف ومصالح خاصة بها  بالرغم من أن هناك فرق واضح بينهما، فاإلرهاب جرمته جميع 

القوانين الدولية، أما حق تقرير املصير واملقاومة املشروعة فقد اكتسبت شرعيتها من قرارات املنظمات 

 ي تؤيد هذا الحق للشعوب املحتلة للوصول إلى االستقالل .الدولية واإلقليمية الت
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 الخاتمة 

أصبح اإلرهاب في العقدين األخيرين أحد املصادر غير التقليدية البارزة لتهديد السلم واألمن الدوليين، 

وبالتالي كان ال بد من إيجاد الطرق الكفيلة من أجل الحد من هذه الظاهرة ، ابتداء بوضع تعريف واضح 

 إلى قواعد ثابتة وضوابط قانونية محددة وم
ً
حدد لإلرهاب ، بحيث يحظى باعتراف وتوافق دولي مستندا

 بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وبالرغم من ذلك فإن محاوالت وضع تعريف محدد لإلرهاب تبنى 
ً
عمال

 ما تحدث االختالفات على 
ً
صعيد وجهات النظر على اجتهادات شخصية أساسها املصالح الذاتية . وكثيرا

بين دول العالم ، مما أفسح املجال أمام الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية إلى التوسع في 

 مفهوم اإلرهاب من أجل تحقيق أهدافها.

وأخيرا ألبد أن نقول إن صعوبة االتفاق الدولي على تعريف اإلرهاب يقودنا إلى نتيجة مفادها أن عملية 

ة اإلرهاب تنبع بالضرورة من وحي التعريف باإلرهاب وبالتالي فإن املكافحة الدولية لإلرهاب وفي غياب مكافح

مفهوم جاد ترض ى عنة شعوب العالم تظل نسبية، بل عديمة الجدوى. وفي مجتمع دولي تتضارب فيه 

ف وفقير يصارع املصالح بشكل كبير ويتم تباين واضح بين وضع شمال متطور يغزو الفضاء، وجنوب متخل

من أجل البقاء، ومادامت شعوب بريئة تقتل، وقرارات أمريكية تصدر باسم األمم املتحدة، وأخرى ملحة 

تمنع، وأنساق فكرية وتعليمية محلية تعدل وتلغى، وأموال شخصية تجمد ملجرد االشتباه بها بذريعة 

وعام يخصص لكل بلدان العالم  مكافحة اإلرهاب ، فإنه سوف تظل هذه الظاهرة حتى إقامة عدل شامل

 دون استثناء، بحفظ أمنها واستقرارها ورفاهيتها وعيشها حياة كريمة مستقرة .

لقد أصبح اإلرهاب سمة عاملية، وإحدى أبرز خصائص النظام الدولي الجديد في بداية األلفية الثالثة.  

لتي تنظم مواجهة ومكافحة اإلرهاب وعلى الرغم من عقد األمم املتحدة للكثير من االتفاقيات الدولية ا

 وبأساليب متنوعة ومتجددة ، بل 
ً
وتعامل مجلس األمن بصورة قانونية مع اإلرهاب، إال إنه ما زال مستمرا

إنه يتفاقم يوما بعد اآلخر نتيجة النفراد القوى العظمى بمواجهة اإلرهاب، وحشد الدول األخرى مع 

اإلرهاب، تخالف القانون الدولي وتهدم قواعده التقليدية. بل  سياستها، والقيام بممارسات في ردها على

أدت تلك املمارسات إلي مزيد من الفوض ى، وتهديد السلم واألمن الدوليين، وهو ما يجب أن يراعيه مجلس 

كما أنه لن يكون بمقدور املجتمع الدولي أن يحقق إنجازا باهرا في مجال .األمن في عملية اإلصالح املنتظرة

ة اإلرهاب الدولي، ما لم يسبق ذلك التوصل إلي تنسيق دولي شامل حول التدابير املضادة لإلرهاب، مكافح

وأطرها القانونية املالئمة وامللزمة، وأن يكون ذلك كله مستندا في أساسه إلي مفهوم دولي متجانس ال خالف 

 مكافحته. عليه حول تعريف اإلرهاب، وسبل

إلى أن التوسع في ظاهرة اإلرهاب في املنطقة العربية بشكل خاص يحقق مصالح وفي النهاية ال بد من اإلشارة 

الدول الكبرى،  من تدخل في شئون هذه الدول،  ونهب خيراتها وثرواتها بحجة محاربة اإلرهاب ، وكذلك 

املولى  تصدير املشاكل والصراعات إلى هذه الدول حتى تبقى غارقة في دوامة من املشاكل، ال يعرف نهايتها إال

 عز وجل .

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها:
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 النتائج

. إن عدم تحديد مفهوم وحقيقة ظاهرة اإلرهاب وأسبابها، يفسح املجال لتوسيع دائرة االتهام، لكل من 1

 .يخالف السياسة العاملية  والنظام العاملي الجديد

ق الخالف في فهمه،  فكفاح الشعوب من .إن الخلط بين اإلرهاب واملقاوم2 ة يزيد اإلرهاب استشراًء، وُيعّمِ

 أجل تحرير نفسها من السيطرة أو التدخل األجنبي يعد عمال مشروعا ال يمكن وصفه باإلرهاب.

 ..قيام الدول الراعية لإلرهاب بتحطيم اقتصاديات الدول الصغيرة من خالل ضرب وخلخلة األمن فيها3

ة االتفاقيات التي عقدت بشأن اإلرهاب ومكافحته وعدم نجاح التعاون الدولي  واإلقليمي .انعدام فاعلي4

 والوطني .

ما زالت الكثير من الدول العظمى تدعم اإلرهاب لتحقيق مصالحها سواء سياسية أو اقتصادية من خالل .5

هذه الدول على االستغاثة زرع الخاليا اإلرهابية الضاربة في أمن وسالمة الدول املستهدفة، بغية إجبار 

 بالدول الكبرى من أجل املردود االقتصادي والسياس ي الهائل تحت مسمى محاربة اإلرهاب.  

 .عدم وجود قوة قانونية تجبر الدول العظمى على االلتزام بالسلم واألمن الدوليين.6

املقاومة،  التخاذ ذلك ستارا .تتعمد الدول املسيطرة على القرار الدولي الخلط بين مفهوم اإلرهاب ومفهوم 7

 على األفعال غير املشروعة التي تقوم بها بحق الدول الضعيفة للسيطرة عليها وسلب ثرواتها.

 

 التوصيات

 

 .السعي إلى وضع مفهوم متفق عليه لإلرهاب وفق معايير دينية وأخالقية وقانونية . 1

رسات اإلرهابية التي تقوم بها الدول الكبرى وأعمال .املبادرة السريعة والجادة إلى تعزيز التفريق بين املما2

املقاومة املشروعة التي تقوم بها حركات التحرر الوطنية لتحقيق أهدافها في تقرير املصير واالستقالل، حتى 

 ال تختلط املفاهيم كما هو الحال في فلسطين وغيرها.

ور التي ينمو فيها ويترعرع، ومن ذلك: القهر إليجاد حّلٍ ملواجهة ظاهرة اإلرهاب، البد من البحث عن الجذ.3

واالضطهاد واالستبداد، ودعم أنظمة الفساد، وتمتين العالقة مع أعداء الشعوب وشيطنة القادة الوطنيين 

ومحاصرتهم، وتدبير االنقالبات على الحكومات الوطنية، وتدبير الفتن بين الشعوب العربية وبين مكونات 

د إال الغضب والكراهية ويؤسس لبيئة الشعب الواحد، واحتالل ال ِ
ّ
دول واضطهاد شعوبها. كل هذا لن يول

 حاضنة لإلرهاب يصُعب التعامل معها.

تمكين الشعوب الواقعة تحت االحتالل أو االستعمار من تحقيق استقاللها ونيل حقها في تقرير املصير، .4

 إلرهاب أو املقاومة املشروعة.حتى ال يكون ذلك ذريعة ألعمال عنف يختلف الناس في تسميتها با

.تفعيل التعاون الدولي املنظم على أساس العدل واملساواة ورعاية املصالح املشتركة دون هيمنة أو 5

 انتقائية، وتفعيل القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حق الشعوب في نيل استقاللها وتقرير مصيرها.
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هاب، و ضرورة تنمية الوعي القانوني واألمني لدى جميع .إصدار قوانين وتشريعات عصرية ملكافحة اإلر 6

 مواطني الدولة للحد من تمويل األعمال اإلرهابية.

.ينبغي أن تسعى دول العالم مجتمعة وبصدق إلى تحقيق أهداف ومقاصد األمم املتحدة في حفظ السلم 7

محاكم خاصة تشدد العقوبات على واألمن الدوليين ، وذلك من خالل زيادة التعاون األمني الدولي،  وإنشاء 

 من يرتكب الجرائم اإلرهابية .

.توسيع دائرة الحوار الثقافي والحضاري بين العالم العربي واإلسالمي من جهة، والعالم الغربي من جهة 8

أخرى، لتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى القوة والعنف في أي خالفات بين الجانبين، استنادا إلى حوار حضارات 

 قي وفعال يخدم دول العالم جميعها.حقي

 من إتباع نهج توسيع تهم اإلرهاب في العالم 9
ُ
.اعتماد الدول الكبرى سياسة تضييق مفهوم اإلرهاب بدال

 كافة، وفي املنطقة العربية تحديدا .
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