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 التعريف والرؤية

مجلة فلسطين ألبحاث األمن القومي هي مجلة اليكترونية دورية فصلية، علمية محكمة تصدر عن معهد 
شهور، تعنى بنشر أبحاث ودراسات ومقاالت وأوراق تحليلية علمية  أربعة فلسطين ألبحاث األمن القومي كل
بأبعاده المتعددة السياسية، االقتصادية،  ئل المتقاطعة مع األمن القوميذات طابع استراتيجي في المسا

، مستندة إلى معايير نشر علمية بمشاركة كتاب وباحثين االجتماعية، العسكرية، األمنية، البيئية، والسيبرالية
نة وتعمل المجلة في إطار خطة معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي لتحقيق مكا من فلسطين وخارجها.

 مرموقة بين المجالت العلمية المحكمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

 

 األهداف

القاء الضوء على القضايا المهمة ذات العالقة باألمن القومي الفلسطيني والعربي واإلقليمي والدولي،  .1
 بشكل علمي ورصين. 

مجاالت اهتمام معهد فلسطين تسليط الضوء على القضايا االستراتيجية اآلنية وبعيدة المدى في  .2
 ألبحاث األمن القومي.

 دعم صنع القرار الفلسطيني واستشراف القضايا المستقبلية ذات الصلة باألمن القومي الفلسطيني. .3
نشر انتاجات باحثي المعهد والمشاركين في أنشطته، وتعزيز المكانة العلمية والبحثية واإلعالمية  .4

 للمعهد. 
ث العلمي في فلسطين، واالسهام في نهضة مجتمع البحث العلمي تشجيع وإثراء حركة البح .5

 الفلسطيني.
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 البحاث األمن القوميقواعد توثيق المصادر والمراجع لمجلة فلسطين 

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

 وبحسب القواعد اآلتية:

المرجع القرآن الكريم: إذا كان القرآن الكريم أحد المراجع يوضع في صدر القائمة دون االلتزام بأي قاعدة  .1
 .أخرى 

ثماني وأن تكتب اآلية بخط المصحف الع (،101البقرة: )اسم السورة ورقم اآلية بين قوسين  يكتفى بذكر .2
 (.101: )البقرة ويوضع بعدها التوثيق

إليه في المتن كالتالي: ]اسم الكتاب رقم الجزء / رقم الصفحة: رقم  توثيق األحاديث النبوية الشريفة: يشار .3
 .] 207:77/  8صحيح البخاري  مثال:[، وجد[الحديث إن 

 .مفرداالتباعد في األسطر بين المراجع  .4

أين تحت عنوانين: األول المراجع العربية، والثاني المراجع األجنبية. تكتب قائمة مراجع البحث في جز  .5
 .نقصانالتي استخدمت في متن البحث دون زيادة أو  (العربية واألجنبية)تضم القائمة جميع المراجع 

بحسب اسم عائلة المؤلف دون  (ث، ... ب، ت، أ،)هجائيا، يجري ترتيب المراجع في جزئي القائمة  .6
المرجع في سطرين تأتي بداية السطر الثاني بعيدا عن بداية األول بمسافة  ات، وإذا جاءترقيم أو شرط

 .كلمة

 .مراعاة تطابق المراجع في القائمة مع ما استخدم منها في متن الورقة العلمية .7

تهمل أل التعريف، ويجرى توثيق  (السلمان، أو الخطيب)إذا كان اسم العائلة يبدأ بأل التعريف مثل  .8
 (.خ)، والثاني تحت الحرف (س)الحرف  لة في المرجع األول تحتالعائ

 .للمراجعالمؤلف أو المؤلفين وكأنها اسم واحد عند ترتيب التسلسل الهجائي  بة لعائلةتعامل األسماء المرك .9

في قائمة المراجع، عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس المؤلف وسنوات النشر مختلفة ترتب  .10
 .الى األقدم من األحدث ريخ النشرالمراجع وفقا لتا
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في قائمة المراجع، عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس المؤلف وسنوات النشر متشابهة ترتب  .11
يوضع في القائمة أوال  2008مثل أ الذي اضيف لعام النشر داخل المتن.  المراجع وفق الحرف الهجائي

 .2008ومن ثم ب 

فين مشاركين: ترتب المراجع الفردية للمؤلف أوال، ثم تليها في قائمة المراجع، في حال وجود مؤل .12
 .وفقا أللقاب المؤلفين المشاركين المراجع المشتركة مرتبة هجائيا

في حال وجود أعمال عدة لمؤلف واحد فإن توثيق هذه األعمال المنفردة تسبق توثيق األعمال   .13
 .المشتركة
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 امللخص

 لىإ 2011 من الفترة في الفلسطينية القضية تجاه الروسية الخارجية السياسة بتحليل سةاالدر  تهتم

 أمنها وحمايةقومية، ال مصالحها هي الخارجية روسيا لسياسة الرئيس ي املحدد أن وتفترض م،2019

 تادار ال  أما الروس، ن العسكريو  ويدركها الروس ي رئيسال يراها كما العالم في نفوذها مناطق في القومي

 وجماعات باحز ال  من الداخلية خرى ال  تاملحددا وأن هامشية، تادار إ فهي له املعاونة خرى ال 

   الروسية باستثناء اللوبي اليهودي. الخارجية السياسة صنع في التأثير محدودة فكانت الضغط،

 في لها نفوذ اقامة لىإ الروس ي السياس ي للنظام بوتين يادةق في ظل الروسية السياسة تهدف لذلك

 معب الفلسطينية القضية وتعتبر العربية، املنطقة
 
 لتفرض مصالحها، يخدم وبما نفوذها، لتوسيع لها را

التدخالت الغربية والمريكية في أوكرانيا ودول الكومنولث هو لحداث  ترى فيو  املنطقة، في كتهااشر 

في  ضعافها وتهديد لحالة االستقرار فيها، وتدمير ملقدراتها واالضرار بمصالحها الحيويةمشاكل لروسيا وا

 العالم بما فيها منطقة الشرق الوسط.

 مرور  الرئاسة من بدء   لروسيةا السياسة صنع مؤسسات في بالبحث سةاالدر  قامت وقد
 
 بوازرتي ا

 عدد تناولت ثم والدفاع، الخارجية
 
 تالها ب،احز وال  اليهودي اللوبي جماعات مثل ةالداخلي تااملؤثر  من ا

 الشرق  منطقة في مريكيةال  املتحدة والواليات روسيا بين الدولي التنافس في املتمثلة ةيالخارج راتاملؤث

 وتحديد صياغة في أسهمت التي املنطقة دول  مع لروسيا الحيوية االقتصادية واملصالح وسط،ال 

 لم تقليدية بقيت التي الفلسطينية والقضية املنطقة تجاه كبير بشكل الروسية الخارجية السياسة

 ثم وعملية، حقيقية نتائج بدون  الفلسطينية بالحقوق  امطالبته رااستمر  في الإ يجابيإ بشكل تتغير

 الروسية الرؤية ن مضمو  ما توصلت إليه الدراسة من تحليل خالل من نتائجها سةاالدر  استخلصت

 .  املختلفة التوصيات ضاباستعر  وانتهت طيني،الفلس ليالسرائي عاللصر 

 Abstract 

The study is concerned with analyzing Russian foreign policy towards the Palestinian issue 

from 2011 to 2019, and it assumes from the beginning that the main determinant of 
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Russia's foreign policy is its interests and the protection of its national security in its 

spheres of influence in the world as seen by the Russian President and perceived by the 

Russian military, while other departments assisting him are departments Marginally, the 

other internal determinants of political parties and pressure groups were limited in 

influencing Russian foreign  policy-making. 

Therefore, Russian policy, was aimed at establishing influence in the Arab region, and the 

Palestinian issue is considered a gateway for it to expand its influence, and to serve its 

interests, to impose its partnership in the region. 

The study examined policymaking institutions, starting from the Russian presidency 

through the foreign and defense ministries, and then examined a number of internal 

influences, such as Jewish lobby groups and parties. Then the external influences 

represented in the international competition between Russia and the United States of 

America in the Middle East region, and  Russia  economic interests with the region that 

contributed to the formulation of Russian foreign policy towards the region, and the 

Palestinian issue, which has remained unchanged has continued to demand Palestinian 

rights, but  without practical results, then the study extracted its results through the 

content of the Russian vision of the Israeli-Palestinian conflict, and ended with a review of 

various recommendations.   

 :  املقدمة

 ثابتة كانت عربية أنظمة بسقوط كبيرة جذرية تراتغي الحالي القرن  من الثاني العقد مطلع شهد أن بعد

 صعود مستقرة، مع شبه كانت التي قليميةال الخريطة وضعية من غيرت السنين، تالعشر  سخةاور 

  بوتين تولي منذ الروس ي للنفوذ االنتشار وواسع قوي 
 
  م،2012 عام لروسيا رئيسا

 
 الثورات مع مترافقا

القطبية،  أحادي الدولي النظام تقويض الروس ي النظام ومحاوالت م،2011 عام اندلعت التي العربية

 . وسطال  الشرق  منطقة على وهيمنتها العالم، قيادة المريكية املتحدة الواليات وتفرد

  الدارسة: مشكلة

 سياسات نحو السابقة توجهاتها وتغيير االتحادية، اروسي سياسات " تطويربوتين فالديمير" الرئيس بدأ

  املجاالت مختلف في جديدة انفتاحية
 
 نفوذ تفعيل على بتركيزه أوسع، ودولية قليميةإ آفاقنحو  انطالقا

  التقليديين، حلفائها خالل من العالم مناطق معظم في روسيا
 
 وتوجهاته  معتقداته مع انسجاما

  السياسية
 
 دولية عالقات اقامة في الروس ي الدستور  له منحها التي الواسعة صالحياتال ذلك في  مستغال

 في الروسية السياسة فانطلقت القطاب، متعدد عالم اقامة لىإ والدعوة املصالح، تبادل أساس على

  لتصبح ساعية واالعالمية، والعسكرية واالقتصادية السياسية أدواتها باستخدام عهده
 
 أ فاعال

 
 ساسيا

  العربية، قةاملنط في
 
  وطرفا

 
 احر  الكثر بقضاياها قليميةال املعادلة في رئيسا

 
 الدولية الكبرى  للقوى  كا

 . والقليمية
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 :  الدارسة تساؤالت

   في: تتمثل تساؤالت عدة الدراسة هذه تطرح

  الروسية؟ الخارجية السياسة صنعما هي مؤسسات - 

نعي السياسة الروسية على قرارات السياسة املعتقدات والصفات الشخصية" لصا"تأثير مدى ما -

 ؟الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية

  ؟ الفلسطينية ةالقضي على الروسية السياسية التوجهات في الداخلية ؤثراتامل تأثير ما-

 في التوجهات السياسية الروسية على القضية الفلسطينية ؟ لخارجيةما تأثير املؤثرات ا-

 السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية؟ما هو مضمون -

  :الدراسة أهمية

 .   الروسية الخارجية السياسة ، وآلياته فيراالقر  اتخاذ كيفية على تتعرف أنها -

 راالقر  صنع في الروسية املصالح تأثير على التعرف خالل من املنطقة وتوازنات الحداث واقع فهم -

 .   الروس ي الخارجي السياس ي

 .   الفلسطينية القضية تجاه الروسية السياسة وتفسير فهم -

 .   الفلسطينية القضية تجاه وحدوده الروس ي الدور  مستقبل فااستشر  محاولة -

 أهداف الدراسة:

 .  ئيلياسر ال  الفلسطيني الصراع من وموقفه الروس ي الدور  توضيح -

 .   سطينيةالفل القضية دعم تجاه الروسية السياسة لحدود واضح تصور  صياغة -

 الدارسة: منهج

هج الدراسة على النظرية السلوكية في صنع السياسة الخارجية التي تدرس وتحلل ادراكات منيعتمد  

صانعي السياسة الخارجية الروسية، من خالل مفهومه للمصلحة القومية لروسيا االتحادية، التي 

منهج تحليل النظم "ديفيد  علىسة يسعى فيها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، كما تعتمد الدرا

 التي تعتمد على 
 
أوستون" باعتبار أن النظام السياس ي هو مجموعة من العناصر املترابطة وظيفيا

 يسعى لتحقيق أهدافه السياسية الخارجية.
 
 سياسيا

 
 التفاعالت السياسية املتبادلة، فتنتج سلوكا

 ،العربية الثورات بداية شهدت فترة وهي م، 2019 عام لىإ 2011 عام من يمتد للدراسة: الزماني الحد

 .  م2012 عام في االتحادية روسيا في الحكم سدة بوتين وتولي

 2019-2011 الفلسطينية القضية تجاه الروسية الخارجية السياسة

 عن معزولةلم تكن و  العليا فقط، بالسياسة ترتبط ظاهرة مجرد تعد لم الخارجية السياسة لن

 وتشابك لتعدد نتيجة الخارجية راتواملؤث املتباينة، الداخلية والسياسية تماعيةاالج تااملؤثر 

للغاية.  معقدة الخارجية السياسة صنع عملية أصبحت املتبادل، واالعتماد الدولية املشكالت

 ( 46-45 ،1989)سليم،
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 الفلسطينية القضية تجاه الروسية الخارجية السياسة بحث بصدد على الباحث، يتعين طارال  هذا في

 صناعة مواقع على للتعرف أغواره، لسبر محاولة في الروس ي السياس ي النظام في النظر معني أن

 الخارجي، السياس ي راالقر  على والخارجية الداخلية راتاملؤث من العديد تأثير ومدى الخارجية، سياساته

الصراع  مستوى  على ينيةالفلسط القضية مع الروس ي االتحاد تعامل على ذلك تأثير كيفية ثم ومن

 مستقبل فااستشر  ومحاولة الداخلية، الفلسطينية املصالحة مستوى  على أو ئيل،اسر إ مع والتسوية

  .   السياسة هذه

 األول  املبحث

 الروسية الخارجية السياسة صنع مؤسسات

 تتمثل أساسية محددات رااستمر  على الروس ي االتحاد في السياسة صنع لعملية الصحيح الفهميعتمد 

 القديمة السوفيتية السياسات تاريخ عبر يالبراغمات الطابع ذات القومية املصلحة في

  الروس ي السياس ي للنظام والجوهرية ساسيةال  املكونات فهم وأن(  1990،135الجباعي،)،
 
 من انطالقا

 يمكن لذلك خلت، سنوات عبر الروسية الخارجية السياسة صنع في التقليدي الفكري  التعميم هذا

  التعرف
 
 عام أقر الذي الروس ي االتحاد دستور  مواد جعةامر  من السياسة صنع مؤسسات على رسميا

 على الروس ي الرئيس سيطرة فيه تتضح الذي السابق، السوفيتي االتحاد منظومة انهيار بعد م1993

 ءاآر  حسب العام، تحليلها الروسية الخارجية السياسة تجد وحيث الخارجية، اتار القر  صنع عملية

 الخارجية السياسة في راالقر  لصانعي الشخصية املعتقدات أن في(  بونهام و ، شاببرو) السياسة محللي

    (  14، 1989)سليم، .رارالق نتائج تحليل أساس هي

 على" الشخصية والصفات املعتقدات"  السابق املفهوم انطباق درجة هي ما سة،االدر  تتساءل وهنا

 الخارجية السياسة اراتقر  على تأثيرها ومدى عامة بصفة الروسية الخارجية السياسة صنع عملية

 صياغة في الرئيس تشارك التيالخرى  املؤسسات وجود رغم الفلسطينية، القضية تجاه الروسية

 اراتواالستخب والدفاع الخارجية وازرتي في املتمثل طي،االبيروقر  الجهاز في واملتمثلة الخارجية السياسة

 والصحافة املصالح، ومجموعات  سياسية، باأحز  من الداخلية تااملؤثر  وبعض التشريعية، ةوالسلط

 .  والتجارة والنفط العاملية السيادة حول  عاصر  من الخارجية راتاملؤث بعض وكذلك واالعالم،

  الخارجية السياسة ملسائل كهاوادر  الروس ي، الرئيس األول: املطلب

  بكونه الروس ي السياس ي النظام يتميز
 
  نظاما

 
  جمهوريا

 
  رئاسيا

 
 لسنة الجديد الروس ي للدستور  وفقا

 من سنوات ست ملدة انتخابه يتم الدولة، رئيس هو الجمهورية رئيس أن على ينص الذي م،1993

 كما سنة، 35 نع عمره يقل أال ويشترط كبيرة، بصالحيات تمتعه على انعكس ما وهو مباشرة، الشعب

. رئاسيتين فترتين من لكثر انتخابه يجوز  ال الروسية الجمهورية رئيسو  للتقاعد، سن يوجد ال

 (  83 ،2014،)لعريبي

 ببقية مقارنة الروس ي االتحاد رئيس الدولة، لرئيس واسعة سلطات الجديد الدستور  منح لقد 

 والحقوق  نسانال وحقوق  الدستور  حماية يكفل من هو الرئيس يعتبر حيث خرى،ال  املؤسسات

 داخل الدولة ويمثل والخارجية الداخلية العامة للسياسة الرئيسية التوجهات ويحدد املدنية توالحريا

 (  5 ،1994املتحدة، المم) .الدولية العالقات وفي البالد
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 والتقاليد الروسية الذهنية مع الواسعة ينسجم الصالحيات هذه الروس ي الرئيس منح أن ويبدو

  تثير ال تاريخه، والتي عبر الروس ي مجتمعلل االجتماعية راتوالخب السياسية
 
 كبير  جدال

 
 مؤث أو ا

 
 في را

وتمتد  (RT،2012،)الروس ي املجتمع في راليةالليب وساطال  بعض في الإ الروس ي الشعب معظم أوساط

ض ي رااملتعلقة بالحفاظ على وحدة ال  اراتهذه الصالحيات، حيث يخول له الدستور اتخاذ القر 

صالحيات واسعة في توجيه السياسات العامة للدولة في  أنه يملكوسيادتها، كما الروسية واستغاللها 

يمتلك صالحيات إعالن الحرب والتعبئة العاملة و كافة القطاعات وخاصة النشاط الخارجي للدولة، 

يتولى الرئيس ملف السياسة الخارجية واملصادقة على كما وحكومته،  الوزراءوحل البرملان وتعيين رئيس 

  خابات حكام القاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا االتحادية، وتشمل صالحيات الرئيسانت
 
 أيضا

إعالن العفو ومنح الوسمة والجوائز وغيرها من الصالحيات، بما فيه ترشيح كبار موظفي الدولة 

 (38،2015مريم،)ورؤساء املؤسسات أو إعفائهم من مناصبهم. 

"  أن على منه 86 املادة في نص فقد الدولي، املجال في لرئيسسعة لوا تصالحيا منح الدستور الروس ي

 الدول  مع التفاوض صالحية إليه أوكل كما ،" الروس ي لالتحاد الخارجية السياسة تسيير الرئيس يتولى

صالحية تعيين واستدعاء أصبح يملك و  الجنبية، الدول  مع االتفاقيات توقيع صالحية به وأناط الخرى،

، كما يملك صالحية املرشحين لين الدبلوماسيين املمث
 
 شكليا

 
من املجلس االتحادي الذي يكتسب دورا

 (85 ،2014لعريبي،)اعتماد الدبلوماسيين الجانب.   أوراقاستقبال وتسلم 

تتمثل أهم اختصاصاتها في تقديم امليزانية الفيدرالية ملجلس الدوما، والعمل فأما الحكومة الروسية 

السياسة الداخلية املالية واالئتمانية، وكذلك السياسات املوضوعة في مجاالت الثقافة  على تنفيذ

والعلوم والتعليم والصحة وغيرها من املجاالت، هذا إلى جانب السياسة الخارجية للدولة، فالحكومة 

لك، هي مجرد جهاز معاون للرئيس الذي يقوم بتعيين الوزراء وعزلهم دون حاجة إلى إبداء أسباب ذ

وليس للحكومة أي سلطات في مواجهته، وتأثيرها يقتصر على مجرد إبداء الرأي واملشورة التي قد يأخذ 

وهو المر الذي انعكس على عدم اهتمام الحكومة ( 2017بها الرئيس، وقد ال يأخذ بها، )العوض ي ،

ممثلة بوزير الروسية بصفة عامة بقضايا السياسة الخارجية، واقتصارها على وازرة الخارجية 

الخارجية الروس ي الذي تربطه بالرئيس الروس ي عالقة مباشرة دون قيود،  فيتلقى منه التعليمات 

 .بصورة مباشرة وينفذ رؤيته دون الرجوع لرئيس الحكومة إال للعلم واالطالع

 : العاملي النظام لطبيعة بوتين الرئيس إدراك أوال:

 السياسة عملية على الروس ي للرئيس مطلقة سيطرة لىإ الروسية السياسة لصنع املحللين بعض يشير

 عملية وأن الروس ي، للرئيس الشخصية الخبرة بفعل بعمق تتشكل التي االتحادية، لروسيا الخارجية

 السياسة مجال في تاباملبادر  يقوم من هو الرئيس أن يعني بما للغاية مركزية عملية هي راالقر  صنع

 RAND, P21). )الخارجية

  يكون  قد فلسطين، قضية وتجاه العالم تجاه الروس ي الرئيس كار إد على نتعرف أن قبل
 
 نفهم أنمفيدا

 يمده الذي الروسية راتاالستخبا ومدير الرئيس بين الشديدة والخصوصية الثقة عالقة طبيعة
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 في بةالثاق الرؤية وأصحاب الكبيرة، راتوالخب العالية الكفاءة ذوي  من واختياره الدقيقة، باملعلومات

 . حساسة مناصب وفي املتحدة الواليات في عملوا وممن وسطال  الشرق  أحوال

 
 
  سرائيلياإل  العربي للصراع بوتين الرئيس دراكإ-ثانيا

 منطقة ومنها  عراوالص التوتر مناطق راراستق العمل على نحو سعيها الروسية العقيدة  اعالن مع

 وسطال  الشرق  جعل على والعمل  شاملة، تسوية يليئاالسر  العربي عاالصر  وتسوية الوسط، الشرق 

  وتأييدها ،الشامل الدمار أسلحة من خالية منطقة
 
 الشرعية سياق في للسالم العربية للمبادرة ضمنيا

 السياسية النظمة إسقاط عمليات زيادة من املتعاقبة الروسية القومي المن وثائق حذرت الدولية،

 قواعد إلى عاتاالنز  هذه فيها تستعر التي الدول  تحول  مع داخلية، عاتاونز  باتااضطر  وإثارة الشرعية

  التطرف، مظاهر من وغيرها والطائفية، القومية تاوالنعر  الرهاب النتشار
 
 التي تراالثو  وتحديدا

 لدي معايير ازدواجية حملت وأنها وسوريا، قراوالع ومصر وليبيا تونس في العربي العالم في اشتعلت

 .  الرهاب كافحةم في الغرب

 في الدولي عراللص العام مفهومه من تشكل ئيلياسر ال  العربي عاللصر  الروس ي الرئيس إدراك لعل

 حددها التي الخارجية روسيا سياسات لتنفيذ الروسية العقيدة مع يتفق وبما الدولي، والنفوذ السيطرة

 ( 2016الخوري،) التالية: الهداف في

   املستقلة. الدول  اربطة في املشاركة الدول  مع العالقات تطوير -1

   املصالح. تبادل أساس على دولية عالقات اقامة -2

   القطاب. متعدد عالم اقامة لىإ الدعوة -3

 . االقتصادي للتطور  املناسبة الظروف تأمين -4

 .   الروس ي القومي المن على الحفاظ -5

 نفوذها يكون  أن أو الثانية، درجةال من عاملية قوة روسيا تبقى أن قاطع بشكل بوتين يرفض وبالتالي

 
 
 املتحدة الواليات لصالح املنطقة في دورها تهميش يستمر أن أو الوسط، الشرق  منطقة في ضعيفا

 ومبيعات النفط انتاج مستوى  على ومحيطها، للمنطقة الشاملة االقتصادية املصالح ضوء في مريكيةال 

 النفوذ حتمية كهالدر  ضافةإ الروسية، واملنتجات  للسلع كسوق  الخرى  االقتصادية واملصالح  السالح

 من روسيا حول  الرخوة للمنطقة واق   كدرع ، الوسط الشرق  منطقة في الروسية العسكرية والقواعد

 الحيوي  املحيط على المنية املخاطر حجم لتقليل والقوقاز، الوسطى آسيا جمهوريات

 (2017، العوض ي.)الروس ي

 ديمتري "  الروس ي الوزراء رئيس لسان على فجاء فلسطين في السلمية ويةالتس ملفهوم كهادر إ أما

 الجانب مع مفاوضاته وفي السياس ي خطابه في الفلسطينية للدولة املتكرر  بذكره"  ميدفيديف

 الروسية والرعاية االهتمام طارإ وفي املشترك، االهتمام ذات املختلفة القضايا حول  الفلسطيني

  هذا الفلسطينية، الدولة مع والدينية سياسيةوال التجارية للمصالح
 
 واملنح املساعدات عن عوضا

 الروس ي الرئيس أعمال جدول  في الفلسطينية القضية أهمية اتضح وقد ،يةلفلسطينسلطة الل الروسية

 بأن أكد عندما م،2012 يونيو وفي بريل،أ في م2005 عامي لفلسطين بوتين الروس ي لرئيسل نزيارتي من
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 دائ روسيا
 
 العادلة للتسوية الزم وشرط أولوية الفلسطينية القضية حل بأن الثابت بموقفها تتشبث ما

 اقامته فيمحور يت الفلسطيني لشعبل مصير تقرير حق وأن برمتها، الوسط الشرق  منطقة في والشاملة

 مؤش ه حال حدوثهويعتبر  ، املستقلة الفلسطينية دولته
 
  را

 
 قليميةال القوى  جاهزية مدى على ايجابيا

  كثرال الدولية التنمية قضايا لحل الكبرى  والدولية
 
 تحقيق للغاية املهم من بأنه ويؤكد ،إلحاحا

 حل ايجاد لىإ املطاف نهاية في يؤدي أن يجب الذي ئيلياالسر  الفلسطيني للحوار الفوري االستئناف

 الروس ي الرئيس غير أن( 2016ميدفيديف،. ) متساوية بحقوق  تتمتعان اللتين الدولتين تعايش ملسألة

  قوة أكثر مستوى  لىإ ئيلاسر إ مع واالقتصادية السياسية الروسية العالقات وثق
 
  قضايا في واتساعا

 ذلك رغم والطب، والطاقة رانوالطي الثقيلة الصناعات في املشتركة واملشروعات االرهاب، مكافحة

 ،الروسية سلحةال  ومبيعات النووي، إيران جبرنام مثل بينهما، العالقة القضايا بعض لتاز  وال بقيت

 الواليات هيمنة كسر في تمحور ت الفلسطينية للقضية رؤيته أن غير لسورية، منها املتطورة وخاصة

املتحدة للعملية السياسية بين السرائيليين والفلسطينيين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين 

النظام السياس ي الفلسطيني، ملواجهة خطر االنقسام  الفصائل الفلسطينية لخلق نوع من التوازن في

الدعوة للفصائل الفلسطينية ولحركة  -بإيعاز منه-على القضية الفلسطينية بتوجيه الخارجية الروسية

م، لزيارة روسيا واالجتماع مع كبار املسؤولين الروس في أكثر من 2006حماس بعد فوزها بانتخابات عام 

م على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية للمصالحة، ورغبة 2019عام مناسبة كان آخرها يونيو 

منها لتنسيق الجهود الفلسطينية ملواجهة صفقة القرن بعد اجتماع وارسو بشأن القضية الفلسطينية 

 ( 153-152، 2015التي غاب عنها الجانب الفلسطيني والروس ي. )حسن،

 االستخبارات الروسية  املطلب الثاني:

 لجهاز F.S.Bجهاز المن الفيدرالي لروسيا االتحادية " لقد حل 
 
" كجهاز استخباري جديد " بديال

كأداة مختصة بالعمليات الخاصة بالمن القومي الخارجي، وما يتعلق ” K.G.Bاالستخبارات الروسية " 

، حيث أصبح 
 
م هو املسئول عن أنشطة املخابرات الروسية 1993" منذ عام  F.S.B“بها داخليا

والتجسس خارج االتحاد الروس ي حيث يخول القانون الروس ي له القيام باملهمات االستخبارية في كافة 

 ( 2014املجاالت المنية، ومشاركة االستخبارات الروسية في السياسة الخارجية. )العربي،

تولي بوتين تحديث الجهاز لذلك قام بتعيين " يفجيني بريماكوف"، املتخصص في شؤون الشرق 

 والوسط، وأحدث تغييرات في جهاز االستخبارات، ووضع على رأس الجهاز عدد من املساعدين له، كانا

 جميع
 
ممن لهم خبرات وعالقات بالعالم العربي ومنطقة الشرق الوسط، واستمر هذا الوضع حتى  ا

 آخر على الجهاز عام 
 
 له 2000أحدث بوتين تغييرا

 
 جديدا

 
، إذ أنه ممن م بوضع "سيرجى لينديف" رئيسا

عملوا بالواليات املتحدة المريكية، ويحمل خبرات كبيرة ومعرفة واسعة بالسياسة الدولية. 

 (208،2013)بريماكوف،

ان املناصب التي سبق وشغرها الرئيس بوتين قد أهلته ليتم انتخابه كرئيس لجمهورية روسيا االتحادية 

 في  م،2000مارس عام  26في االنتخابات التي أجريت في 
 
م، 2000مايو  8وتوليه منصب الرئيس رسميا

عيد انتخابه للمرة الثانية في 
ُ
% من اجمالي 70بعد حصوله على أكثر من  م،2004مارس  18ثم أ

 8م، وظل بوتين يتولى منصب رئيس وزراء روسيا منذ 2008مايو  7الصوات، انتهت مدة هذه الوالية في 
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 2008مايو 
 
عيد انتخابه رئيسا

ُ
م، ثم أعيد انتخابه 2012مارس  4لالتحاد الروس ي لفترة ثالثة يوم  م حتى أ

 (88-86،2017م مرة أخرى. )يوسف،2018

ولعل هذه املؤهالت مكنت الرئيس بوتين من االعتقاد بأن الصراع الدولي  يحدث فقط عندما تكون 

  إلى إرساء معالم 
 
التعاون بين أعضاء املصالح القومية لدولة ما مهددة من طرف دولة أخرى، داعيا

املجتمع الدولي، حيث يرفض بوتين نظام الحادية القطبية الذي يعتبر أنه فقد مصداقيته وصالحيته 

 في العالم، وأنه ال توجد دولة تمتلك املوارد العسكرية والسياسية واالقتصادية الكافية لقيادة العالم

 سيطرة الواليات املتحدة، وفرض هيمنلوحدها فقط
 
تها املنفردة على النظام الدولي، وحيث يرى ، رافضا

بوتين أن نظام القطب الواحد أفرز الحروب والنزاعات، وأن افراط الواليات املتحدة في استخدام القوة 

العسكرية في الشؤون الدولية، نتج عنه سباق التسلح والرهاب واالستخفاف بمبادئ القانون الدولي، 

 بعدم الطمأنينة 
 
 إلى مما ولد شعورا

 
والمان نتيجة العيش في عالم تراجع فيه دور القانون، داعيا

 روسيا أحد هذه القطاب املؤهلة لقيادة العالم. 
 
( )يوسف، 2012العزي،)التعددية القطبية معتبرا

96،2017-98) 

م، واالطاحة بالرئيس الوكراني " فيكتور يانوكوفيتش"  قد تركت 2014ولعل أحداث أوكرانيا عام 

اعات سلبية على مفاهيم ومعتقدات الرئيس الروس ي، ومن ثم أثرت بقوة على إدراكاته ورسخت انطب

مفاهيم قديمة لديه حول الصراع مع الغرب الطلس ي، أثمرت نتائجها في اعالن وثيقة المن القومي 

 م، عندما أشارت الوثيقة إلى قلق روسيا من تدخل الواليات املتحدة واالتحاد2016الروس ي عام 

الوروبي في أوكرانيا، ولوحت باستخدام الوسائل العسكرية  للدفاع عن المن القومي الروس ي، عندما 

تفشل الوسائل الخرى في إزالة التهديدات وهو ما  يتفق مع العقيدة العسكرية الروسية الجديدة، بعد 

يتي، والتي صادق أكثر من عقدين ونصف من انهيار عقيدة التدخل العسكري في زمن االتحاد السوف

م، وشددت الوثيقة على نظرة موسكو للنظام العاملي، 2015عليها الكرملين في كانون الول من العام 

 للعالقات الدولية، يستند إلى القانون الدولي 
 
 وارسخا

 
 مستقرا

 
حيث ترى أنه يجب أن يكون نظاما

قليمية بطرق سياسية، عنصره املركزي ومبادئ املساواة واالحترام املتبادل وحل الزمات الدولية وال

 (2016المم املتحدة. )الخوري،

  الخارجية وزارة الثالث: املطلب

 وإدارة الشؤون الروسية، الخارجية السياسة تنفيذ يتولى الذي التنفيذي الجهاز الخارجية رةاوز  تعتبر   

  ويرتط على بالعمل وتقوم خرى،ال  العالم دول  مع الروس ي لالتحاد الخارجية

 وتعمل الروس ي، االتحاد رئيس إلى املقترحات الخارجية الروسية، وتقدم للسياسة العامة تيجيةااالستر 

  الروس ي لالتحاد الخارجية السياسة تنفيذ على
 
الذي يملك  تعليماته طارإ وفي الرئيس ملفهوم وفقا

 الدبلوماسية ثاتوالبع تاالسفار  مسؤولية ، وتتولىصالحية تعيين وزير الدفاع بصورة مباشرة

 الدولية املؤسسات في روسيا وتمثيل الدول، مع الثنائية العالقات وتعزيز الروس ي، لالتحاد والقنصلية

 (    12،2017)العوض ي، .الرئيس بتعليمات قليميةوال

  الفلسطينية للقضية الروسية الخارجية وزارة دراكإ-
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 بوتين الرئيس رؤية بين ذكرها يمكن تباينات أو اختالفات أي وجود عدم مبدئية وبصورة الباحث الحظ 

 في بوتن الروس ي الرئيس برؤية كامل بشكل والتزمت التام باالنسجام تميزت بل الفروف، خارجيته ووزير

 ورفض قليمي،ال والتعاون  العاملي للسالم رؤيتها باتجاه خاصة استثناء، دون  الخارجية القضايا جميع

 الشرق  في كانت سواء الزمات لكافة السلمية التسوية في العمل تكثيف  وضرورة االحادية، القطبية

 بما ماااللتز  يجب وأنه املستقلة، الدول  بطةار  فضاء في أو الالتينية أمريكا أو آسيا أو أفريقيا أو الوسط

 املتخذة ماتاااللتز  تنفيذ من للتنصل الحجج ابتكار محاولة دون  ومن اتفاقات من إليه التوصل تم

 املشاكل أو وسطال  الشرق  منطقة تجاه والهيمنة بالسيطرة املتحدة الواليات وتفرد املفاوضات، لخال

موقع )والسرائيليين. الفلسطينيين بين السياسية التسوية وتجاه ، العالم انحاء مختلف في

 ( 2019،املسلح

 التي واملخاطر العربي ميقليال والنظام العاملي للنظام الروس ي الخارجية وزير كار إد يختلف لم اذن

 الخارجية وزير الجبير مع اجتماعه اثناء" الفروف"  الروس ي الخارجية وزير أشار حيث تواجهه،

 الشرق  للسالم في الدولية الرباعية عمل على بالحفاظ مهتمة روسيا أن إلى الرياض في السعودي

"  أن على أكد كما العربية، لدول ا جامعة مع عملها لتنسيق للسالم الدولية الرباعية ودعا الوسط،

 النشاط نتائج أن غير( 2017الجزيرة،". )الدولية الرباعية عمل في تؤثر الفلسطينية الوحدة غياب

 السياس ي نشاطها تركيز على اقتصرت ئيليةاسر ال  الفلسطينية التسوية قضية حول  لروسيا السياس ي

 جل أن غير للجانبين، املقترحات وتقديم تادر املبا طرح في  حاضرة كانت التي الدولية الرباعية في

 وليبيا تونس في العربي العالم في اندلعت التي والثورات الحداث على الولى بالدرجة انصب اهتمامها

 القضية فيه ابتعدت الذي الوقت في عنها، الناتجة املخاطر احتواء ومحاولة ،سوريافي  ثم ومصر

 الفلسطيني الرئيس محاوالت رغم م،2011 عام منذ قليميوال ليالدو  االهتمام دائرة عن الفلسطينية

 الدورة أعمال هامش على نيويورك في الفروف سيرجي الروس ي الخارجية وزير لقاءه خالل عباس محمود

 عقد لفكرة ومؤيد داعم روس ي موقف على الحصول  م،2019 املتحدة لألمم العامة للجمعية 74 الـ

 إرساء في الكبير الروس ي الدور  أهمية على وتأكيده الدولية، املرجعيات سأسا على للسالم دولي مؤتمر

 فرض في خطتهن ع"  نتنياهو بنيامين" إعالن مواجهة وضرورة ،والعالم املنطقة في السالم قواعد

 املواثيق وصريح واضح بشكل تنتهك التي امليت البحر وشمال الردن غور  على ئيليةاالسر  السيادة

 وفق السالم لتحقيق الداعم بالده موقف على الروس ي الخارجية وزير أكد حيث لدولية،ا واملعاهدات

ورغم املحاوالت الروسية الحثيثة لحياء املفاوضات السلمية بين السرائيليين . الدولية الشرعية راراتق

ي مارس والفلسطينيين،  فقد فشلت جهود وزير الخارجية الروس ي في عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي ف

م في موسكو، لبحث عملية السالم املتوقفة، بدون شروط مسبقة، نتيجة لعدم موافقة إسرائيل 2019

 أحادية لتدمير 
 
على هذا االجتماع، كما شكك في صفقة القرن المريكية، واعتبر أنها تفرض حلوال

 لجولته الخليجية السابقة في شهر مارس 
 
م التي شملت 2019منجزات القضية الفلسطينية، وامتدادا

 استعدادها للعب دور في عملية 
 
كل من قطر والسعودية والكويت واالمارات التي أبدت فيها روسيا مرارا

السالم بالشرق الوسط، ال سيما بعد إعالن الواليات املتحدة اعتبار القدس عاصمة موحدة لسرائيل، 

، 2018وإظهارها مواقف متحيزة لألخيرة في عام 
 
   (2019م. ) معا



 

10 

 

 آخرها كان املشترك الحوار جلسات من عدد عقد املشترك، تم الروس ي العربي الحوار تعزيز طارإ وفي

 من العديد وبحثت م،2019 بريلأ نيسان، من 16 في الخارجية وزراء مستوى  على موسكو في قدتعُ  التي

 سيرغي"  الروس ي جيةالخار  وزير مع عربي خارجية وزير 16 بمشاركة املشترك، االهتمام ذات القضايا

 ،والجوالن القدس بشأن مباتر  راقر  بعد سيما، الفلسطيني امللف بينها من هامة ملفات لبحث" الفروف

  (2019الوفد،. )املجاالت كافة في الروس ي العربي التعاون  وتعزيز السوري وامللف

   الروسية الدفاع وزارة: رابعال املطلب

 هو الدفاع وزير ويعتبر الخارجية السياسة وتنفيذ تحديد في الروس ي الرئيس الدفاع وازرة تساعد

 روسيا احتياجات عن الروس ي للرئيس مشورته بتقديم ويقوم العسكرية، السياسة تشكيل عن املسؤول

 الروسية املسلحة القوات وتتكون  الدفاع وزير عاتق على املسؤولية وتقع والعسكرية، منيةال  العسكرية

 مباشرة القوات هذه جميع وتخضع ،البحري  واالسطول  الفضائية الجوية قواتوال البرية القوات من

 منصب يشغل الذي الروس ي االتحاد رئيس قيادة تحت يخدمالذي  الدفاع وزير برئاسة املسلحة للقوات

 العملياتية السلطة منصبه بحكم الدفاع وزير ويمارس الروس ي، لالتحاد املسلحة للقوات العام القائد

 تعليمات الوازرة، في التنفيذي الجهاز وهي الركان، هيئة وتطبق املسلحة، القوات على اليومية ةوالداري

 من املسلحة القوات على تشريعية سلطةمارس يانه ف" الدوما مجلس"أما  ته،اوقرار  العملياتية الوزير

. القتالي تعداداالس من مناسبة درجة على املسلحة القوات على الحفاظ عن املسؤولة الحكومة خالل

 ( االتحادية لروسيا الدفاع لوازرة الرسمي املوقع)

 من الخارجية السياسة رسم في الدولية عاتاالنز  فترة خالل أكبر بشكل العسكرية املؤسسة دور  يبرز

  هايزود الذي والتجسس تااملخابر  أجهزة خالل
 
  تقليديا

 
  حول  ومعلومات بمعطيات ونظريا

 المن تهدد التي زماتال  في روسيا في العسكريين دور  يقوى  أن الطبيعي ومن الخارجية، السياسة قضايا

  كان وقد ومستمرة، متجددة أزمات وهي القتالية، العمليات وأثناء الروس ي، القومي
 
 العقيدة أن معروفا

 المن وثيقة اصدار 2010 عام تم حيث ،سنوات عشر كل عادة اصدارها يتم الروسية العسكرية

 لتعاظم املخاطر التي تهدد المن القومي الروس يو  روس ي،ال القومي
 
أعادت موسكو النظر في ، نظرا

بعد مض ي أربع فأصدرت وثيقتها الجديدة لألمن القومي  عقيدتها العسكرية والسياسية في العالم

أصدرت وثيقة المن  بعد فترة وجيزة لم تستغرق سوى عامين فقط، ثم، م2014سنوات فقط عام 

 استراتيجي م،2016عام لالقومي 
 
م واعتبار الخطر المريكي 2020المن القومي عام  ةثم تبلورت أخيرا

 لتهديد المن القومي الروس ي، وخطر توسع حلف الطلس ي " الناتو"،  
 
 رئيسا

 
بطبيعة  يؤكدمما مصدرا

دين، .)سيف الالحال إلى تعاظم دور املؤسسة العسكرية في تحديد السياسات الروسية الخارجية

2021) 

 وذكرناه، سبق كما الدستور  في املحددة الصالحيات بمعظم بوتين الرئيس داانفر  رغم أنه الباحث ويرى   

 ونظ
 
في صنع  العسكريين مشاركةعلى  الرئيس تجبر والتي روسيا منها تعاني التي والزمات للمشكالت را

 بشكل ازداد العسكري  الطابع ذات همةامل الخارجية السياسية راراتالق صنع في تأثيرهم فان ،القرارات

 نظ ملحوظ،
 
 ولصفتهم االختصاص، أصحاب يرأ الى تحتاج التي راراتالق من النوع هذا لطبيعة را

 في الحساسية ذات سورية في الحال هو كما املتخذة، السياسات في العسكري  للشق املنفذين باعتبارهم
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 منفذ باعتبارها الروسية، العسكرية تيجيةرااالست
 
 وملوقعها سود،ال  البحر في البحري  روسيا لسطول  ا

 .   املنطقة في الدولية واملنافسة الروس ي للنفوذ تيجيااالستر 

 مع فقةامتر  العسكرية قوتها واستعملت وسط،ال  الشرق  في العسكري  الوجود زيادة على روسيا عملت  

 تصاعد الروسية لسياسةا في العسكري  الدور  ازدياد الدبلوماسية، ويأتي السياسة أدوات
 
 الزمة منذ يا

 اللوجستي والدعم السورية الزمة في املباشر العسكري  التدخل ليشمل الدعم هذا توسع ثم ،نيةاوكر ال 

 العسكرية الشؤون في املتخصص يؤكده املنطقة، كما في مصالحها على روسيا خشية مع املتنوع

 ( 2015واشنطن، )معهدواشنطن.  معهد في" وايت جيفري "

 أكثر بشكل السورية الزمة ظل في بوتين لرئيسل الفترة الثانية في روسيا سياسة جاءت لذلك

  حدة
 
 سياسة  ترسيخ خالل من دولته قوة تدعيم لىإ بوتين لجأ حيث الولى، فترتها في سابقتها عن وعنفا

 أزمة إثر على نيااوكر أ في العسكرية القوة استخدم فقد االقليم، دول  تجاه املجاالت كل في قوية خارجية

 بأن  الوسطى، آسيا دول  وخاصة االقليم دول  لىإ قوية رسالة خاللها من وجه والتي القرم، جزيرة شبة

 مقبول  غير أمر وهو الروسية، الدولة رواستقرا لمن تهديد بمثابة هو الروس ي قليمال في غربي تدخل أي

 .  سواء حد على الروسية والسياسية  العسكرية الدوائر في باملرة

  الثاني: املبحث

  الروسية الخارجية السياسة صنع مؤثرات

 فيرار الق صنع عملية على تأثير لها ويكون  الحكومة خارج تعمل التي املؤسسات تضم وهي

 االعالم املصالح ووسائل وجماعات السياسية باحز ال  وتعتبر للدولة، والخارجية الداخلية السياسة

 في مباشر غير وأ مباشر بشكل سواء القرار صانع على املؤثرة املؤسسات هذه مهأ من العام أير وال

  الباحث يثير هناو  طية،االديمقر  الدول 
 
  سؤاال

 
 السياسة صنع في مؤثر دور  املؤسسات لهذه هل ،مهما

  خاصة؟ الفلسطينية بصفة القضية وتجاه عامة بصفة الخارجية

 

  الداخلية املؤثرات: األول  املطلب

   اليهودية اللوبي ماعاتج: أ 

 جعل طريق عن أهدافها لبلوغ الوسائل بشتى تعمل التي املصالح جماعات هي اللوبي، جماعات

 غير جماعات وهي( 8 ،1988خطاب،) ، املصالح هذه مع متطابقة السلطة كزامر  من الصادرةرارات الق

 مطالب فرض طريق عن ياسيةالس العملية مخرجات على التأثير تحاول  اختيارية عضوية ذات حكومية

 صانع لحمل كوسيلة الضغط تستخدم وهي( MILBRATH, 1967, 23) السياس ي، النظام على معينة

 أو داخلية معينة مصلحة تحقيق في أو الجماعة هذه صالح في تصب اراتقر   اتخاذ على الدولة في راالقر 

 للدول، والخارجية  الداخلية سياسةال من كل   في ومؤثر هام كعامل الجماعات هذه برزت وقد خارجية،

 املتحدة الواليات ففي قوتها، ومدى الجماعات هذه لدى املتاحة تابالقدر  تأثيرها مدى ويرتبط

 في مصالح لها والتي وغيرها، اقتصادية ضغط وجماعات  يهودية ضغط جماعات يوجد مريكيةال 

 ( 105-96: 1993، املصري ) .املتحدة للواليات الخارجية السياسة



 

12 

 

، لاز  ال وتأثيرها النشأة حديثةهي ف روسيا في املصالح جماعات أما
 
 عقيدة لوجود محدودا

  الزال الذي الروس ي السياس ي النظام في التطورات رغم( 80-78،1990عرفات،) واحدة، رسمية
 
واضحا

 تور الدس حددها التي للرئيس املطلقة الشرعية بإضفاء الواحدة السياسية العقيدة راستمرا فيه

 الداخلية السياسة في الروس ي للرئيس املمنوحة الواسعة الصالحيات معرض م في1993 عام االتحادي

 .  والخارجية

  يوجد ال الوقت نفس في
 
 قد الروس ي الرئيس أن برغم روسيا، مسلمي ليهاإ ينتمي ضغط جماعة مطلقا

 بعض نشاط ولعل  المية،االس الدول  من هو روسيا محيط وأن اسالمية، بلد هي روسيا بأن اعترف

 هي السالمي العالم مع العالقات تطوير تعارض التي والجماعات والتجارية السياسية الطبقات

 هذه تنفيذ ن دو وتحول  بالفعل املوجودة الروسية طيةابالبيروقر  املرتبطة واللوبيات الضغط جماعات

  املوقف وتترك مختلفة، لسباب تالتحركا بهذه تقوم فهي سواء، كلمة على ليست ولكنها املبادرة،
 
 سلبيا

 في هاولكن فيهم، ليست الرئيسية املشكلة فإن ذلك، ومع صلة، ذات سياسية ءاتابإجر  أصحابها يقوم ثم

  يملكون  ال الذين أنفسهم املسلمين
 
  لوبّيا

 
  يؤثر ما وهو مصالحهم، يحقق مماثال

 
. الوضع على سلبا

 ( 2012غوربانوف،)

 في اليهودية للجالية عشر الحادي املؤتمر بعقد روسيا في رسمي لوبي بتأسيس بدأوا فقد روسيا يهود أما

 املحبة أواصر وتقوية روسيا، يهود بين اليهودية الهوية تعزيز هي هدافهأ أهمكانت و  م،2017 بريلأ

 ابوأصح العليا، املؤسسات في متجذر ئيلالسر  املؤيد فاللوبي وروسيا، اليهودي التجمع بين واملودة

 املرتبة تحتل أصبحت روسيا ليهود االقتصادية القوة وأن الصناعية، املؤسسات ومالكي الموال، رؤوس

 نفسها تفرض هائلة تاقدر  تشكل فباتت مريكية،ال  املتحدة الواليات يهود بعد الثروة حيث من الثانية

 العالقات أفضل بناءو  ئيل،اإسر  مع التعاطف على الروسية الدولة يجبر مما السياس ي راالقر  على

 الجالية من هم فلسطين إلى املهاجرين من الكثير أن كما معها، والمنية واالقتصادية السياسية

أن بوتن يحرص على ترسيخ شراكة ، و وأعمال بيوت ولهم الروسية الجنسيات ويحملون  الروسية

جاوز املليون بما يمكن أن استراتيجية مع إسرائيل بالنظر إلى أن عدد اليهود الروس في إسرائيل قد ت

يمثلوه من كتلة انتخابية كبيرة وقدرتهم في صياغة السياسة الخارجية السرائيلية وامكانيات التقارب 

( ، عبر اتخاذ خطوات تهدف إلى إنتاج أدوا ت ضغط على دوائر صنع القرار 2017بين الدولتين، )حمام،

بضغط اليهود الروس في  سرائيل،إدم معاداة في موسكو لخدمة املصالح املشتركة مع إسرائيل، وع

إسرائيل واليهود في روسيا من أصحاب املواقف اليمينية املتطرفة ضد القضايا العربية، وخرجت 

خطوات تهدف إلى إنتاج أدوات ضغط على دوائر صنع القرار في موسكو لخدمة املصالح السرائيلية. 

 (   2018)عوف،

  :السياسية حزاباأل  ب:

 السياسة في رالقرا صنع عملية في تساهم التي السياسية املؤسسات أبرز  من السياس ي الحزب يعتبر

 والتعددية فيه  االنضباط مدى على الخارجية السياسة صنع في الحزب دور  ويتوقف الخارجية،

 إنف  طية،االديمقر  الدول  في الحال هو كما حزب من أكثر بها الدولة كانت فإذا  الدولة، في  الحزبية

 تأثي الكثر هو قوى ال الحزب ولكن ب،ااالحز  هذه تتقاسمها سوف الخارجية السياسة حول  ءااآلر 
 
 في را
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 كان كما الحاكم، الحزب وهو الواحد الحزب ذات الدولة كانت ذاإ أما الخارجية، اتالسياس توجيه

  يصبح الخارجية ياسةالس في الحزب هذا تأثير فإن النامية، الدول  وبعض كيةااالشتر  الدول  في الحال

  اقوي  
 
  يكن لم نإ  جدا

 
 .  بعضها في  الخارجية السياسة صنع في  منفردا

 نشأت فيها التجربة حداثة وبسبب السياسية باالحز  بتشكيل دستورها سمح التي االتحادية روسيا وفي

  بعضها وأصبح القوي، السياس ي الحضور  تفتقد لكنها سياسية، باأحز  عدة
 
 الدوما سمجل في ممثال

  يحصل الذي"  ة املوحد روسيا"  لحزب هي الروس ي الجمهور  لدى  الحظوة أن غير ،"النواب"
 
 على دائما

 رارالق صنع عملية على الهيمنة تكون  ولذلك بوتين، فالديمير الرئيس حزب وهو البرملان،ضوية ع أغلبية

 مثل الخارجية، السياسة على خرى ال  باحز ال  باقي تاتأثير  تتضاءل حين في  الحزب، هذا نصيب من

 في الداخلية السياسية الساحة على الصدارة مركز ، تأسيسه منذ يحتل الذي "املوحدة روسيا" حزب

 بلغت بنسبة م،2016 عام انتخابات خالل الروس ي الدوما مجلس في املقاعد بأغلبية فاز حيث روسيا،

  450 أصل من% 76 من أكثر
 
 ( 2016الواحد، عبد) .مقعدا

 روسيا مثل الرئاسية االنتخابات في بوتين دعم الول  النوع نوعين: لىإ فانقسمت خرى ال  باالحز  اأم

 وظائف على بحصولها القائمة السلطة من جزء وأصبح ،زابحال  من وغيرهم رودينا وحزب العادلة

 الدوما مجلس في مجتمعة تمثيلها فكان خرى ال  باالحز  من الثاني النوع أما ورفيعة، ريةاوز  سياسية

 بأقل
 
 ( 2018)الجزيرة،الشيوعي.  والحزب الديمقراطي، يالليبرال الحزب مثل ،%24 من ضعيفا

  الروس ي العام الرأي ج:

 لمر مباشر، بشكل روسيا في الخارجية السياسة تشكيل على الروس ي العام أير ال يعمل ال عامة بصفة

 الروس ي العام أير ال جانب من املستمر أييدوالت  الروس ي، السياس ي النظام مركزية ىإل يرجع قد

 سلطات اثارة خالل من العام الرأي تشكيل في الرسمي النظام ءاتاواجر  الروسية، الخارجية للسياسة

  تؤثر التي القومية للنزعة مستمر بشكل واعالمها الدولة
 
 النظام وتأييد االجتماعي التماسك في  ايجابيا

  هناك أن الواضح ومن الروسية، لألمة جديد من ثالبع لفكرة طرح طارإ في الحاكم
 
  جهدا

 
  رسميا

 
 مبذوال

 في والخارجية، الداخلية لسياساته الشعبي التأييد وكسب العام الرأي لتشكيل بوتين الرئيس دارةإ من

 (20-14 تكاشيفا وآخرون، .) املحدودة االعالمية بوسائلها املستقلة ءاواآلر  املعارضة ضعف مقابل

 

 الخارجية املؤثرات: الثاني املطلب

  مريكياأل  الروس ي التنافس-أ

 القديمة، وأن مكانتها استرجاع في روسيا بحق العالم يعترف بأن الجديدة الروسية القيادة رغبة كانت

  صعوبات واجه ذلك، على بوتين تركيز لكن املستوى العاملي، على كبرى  كقوة تتصرف

 االقتصادية، إلى تاالقدر  ومحدودية واالجتماعية، المنية الداخلية بالوضاع يتعلق بعضها كثيرة

 االقتصادي العامل فيه أهمية يبرز الذي الجديد الدولي النظام فرضها التي الخارجية الصعوبات جانب

 الهيمنة هي روسيا تواجه التي كبرال الصعوبة كانت ولكن قليمية،ال والتكتالت التحالفات يداوتز 

كرَّس ذلك ل ،السياسة هذه في مؤثر بدور  القيام عن لروسيا وإعاقتها ،العاملية اسةالسي على مريكيةال 
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 بوتين 
 
  قدرا

 
من اهتمامه لصياغة اتجاه جديد وقوي للسياسة الخارجية الروسية، تحاول  ملحوظا

 (2018)الخوري،( 2014الطحالوي،  )روسيا.  استعادة مكانة

 روسيا من لكل تيجيةرااالست من جزء وسطال  شرق ال ومنطقة العالم مناطق حول  التنافس يعتبر

 تاواالعتبار  املصالح فان التنافس، هذا طارإ في الروسية السياسة فهم ويمكن املتحدة والواليات

 والسيطرة النفوذ تحقيق سبيل في بينهما التنافس احتدام على عملت للدولتين العاملية تيجيةااالستر 

  العالم في املختلفة املناطق على
 
  العاملية مكانتهما تدعيم نحو سعيا

 
 شهدت وقد مصالحهما على وحفاظا

 خرى،ال  نفوذ احتواء الدولتين كال فيه سعت الدولتين بين حامية مواجهة العربية املنطقة

Khalidi,1980,2) ) في املتأصلة جذورها والغرب املتحدة الواليات تجاه الروسية السياسة تجد اذن 

 والظروف الروس ي التاريخ لىإ ارجاعها يمكن التي الحيوية منطقتها في حقوقها شأنب القديمة معتقداتها

 اعتقاد فساد مريكية،ال  املتحدة الواليات مع املنافسة رااستمر  طارإ وفي لروسيا، السياسية فيةاالجغر 

 مشاكل لحداث هو الكومنولث ودول  نيااوكر أ في مريكيةوال  الغربية التدخالت بأن الروس الساسة لدى

 ) الحيوية، بمصالحها راواالضر  تهااملقدر  وتدمير ،افيه رااالستقر  لحالة وتهديد واضعافها لروسيا

 املنطقة وتبعية العالم، في مريكيةال  الهيمنة لكسر روسيا محاوالت تأتي لذلك( 21 ،وآخرون تكاشيفا

 نأ بعد الداخلي عاالنز  في لتتدخ بل ،وسوريا ناير إ مع تحالفات فأقامت ،مريكيةال  للسيطرة العربية

 .  العربية الدول  في الصراعات في وحلفائها املتحدة الواليات تدخلت

 الروسية تيجيةااالستر  نفس اتبع م،2012 عام بفوزه بانتخابات الروس ي االتحاد رئيس بوتين بتولي

 الساحة في جديدةال تااملتغير  مع حدتها ازدادت والتأثير، النفوذ مناطق على املنافسة في القديمة

 الروسية، الداخلية القوة لبناء جديدة سياسة تبنى في بدأ الجانب، هذا بوتين أدرك أن بعد العاملية،

 والذي الروس ي، الداخل في واجتماعي سياس ي رااستقر  وخلق لها االقتصادية تاالقدر  بناء وإعادة

 املجال في روس ي تأثير خلق لىإ بوتين سعى حيث. لها الخارجية السياسة على بالضرورة سينعكس

 إ الروسية املكانة لتحسين كطريقة الحيوية بروسيا واملناطق املحيط القليمي
 
  قليميا

 
 وبسط ،وعامليا

. القليمي الجوار في العرقية عاتاالنز  في والتحكم الروس ي، القومي منال  على للحفاظ نفوذها

 ( 2018الخوري،)

   أساسيين: بعدين في املنطقة في الجديد الروس ي للدور  الرئيس ي الدافع يتمثل

    الروس ي، الداخلي راواالستقر  االقتصاد مستوى  على داخلية مكاسب تحقيق: أولهما 

 تخدم التي العالقات من خريطة وتشكيل جدد حلفاء عن والبحث الحلفاء ومساندة دعم هو وثانيهما:

 (  2018 صالح،. )الول  املقام في املنطقة داخل الروسية املصالح

  االقتصادية املصالح-ب

 الروس ي، االقتصادي االنكماش من تعاني الوسطى آسيا دول  كانت م 2012 عام الحكم بوتين بتولي 

 التجارة عبر الروس ي االقتصاد على اقتصادها فيه يعتمد الذي النفط، أسعار انخفاض عن نجم الذى

 والواليات روسيا بين الوسطى آسيا موارد على الثالثي التنافس وجود ظل في العمل أجل من والهجرة

 الطبيعية، مواردها لىإ للوصول  املنطقة تستقطب أن منهم قوة كل تسعى حيث والصين، املتحدة

 تبين املنطقة دول  مع لتوقيعها الثالثة الدول  تسعى التي والثنائية والعسكرية االقتصادية فاالتفاقيات
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 الرئيس سعى لذلك املنطقة، في املتاحة املوارد اللاستغ أجل من التنافس هذا على واضح بشكل

 ومصدري  منتجي أكبر من روسيا كانت بعد أن روسيا، في جديدة اقتصادية بيئة خلق نحو بوتين الروس ي

  ، م2006 عام منذ ومشتقاته النفط

 في والولى 
 
 ملا العربية، طقةاملن في االقتصادية مكانتها ترسيخ روسيا حاولت وبالتالي الغاز، تصدير عامليا

 ثرواته وفرة وكذلك املميز، الجيوسياس ي ملوقعها لروسيا تيجيةااستر  أهمية من املنطقة هذه تشكله

 (2016البديع، عبد. )النفطية

 تعد بينهما، والتي االقتصادية كةاالشر  تعزيز طارإ في الروس ي العربي الحوار سلسلة وتأتي

 المريكية املتحدة الواليات وتفرد جهة، من باملنطقة يداتز امل روسيا اهتمام ظل في نوعها من الثالثة

  املنطقة بقضايا
 
 االجتماع الخاص انعقاد فجاء ثانية، جهة من الدولية الشرعية تار  اقر  عن بعيدا

 امكانية بحث طارإ في موسكو في م2019 بريلأ في عقد الذي املشترك الروس ي العربي العمال بمجلس

 العربي التجاري  التبادل حجم وأن سيما الجانبين، بين واالقتصادي التجاري  التعاون  وتسهيل تطوير

 دول  مع الثنائية االتفاقات عقد خالل من( 2019)الوفد،، (2019العين،) دوالر، مليار 22 بلغ الروس ي

 عام في% 37 من أكثر لىإ التجاري  التبادل قيمة فيها ارتفع التي تاكالمار  العربي الخليج دول  مع املنطقة

 ضخمة سعودية تاباستثمار  السعودية مع االقتصادية العالقات وتطوير ،(2019البيان،م، )2017

 ,Sputnik ). املعلومات تكنولوجيا قطاع وفي والبحري  الجوي  والنقل النفط مجاالت في مشتركة ومشاريع

2019). 

 أن يمكن الخارجيةو  الداخلية تهااومؤثر  الروسية الخارجية السياسة صنع عملية سةادر  من   

 :   يلي ما نستخلص

 في نفوذها منطقة في القومي منهاأ وحماية مصالحها هي الخارجية روسيا لسياسة الرئيس ي املحدد أن-

 له املعاونة خرى ال  تادار ال  أما الروس، العسكريون  ويدركها الروس ي الرئيس هااير  كما الوسطى آسيا

 وجماعات باحز ال  من الداخلية خرى ال  تااملؤثر  وأن ه،تعليمات ونفذت برؤيته التزمت فقط فإنها

 السياسات في جوهرية تاتغيير  احداث على قادرة وغير ضئيل تأثير ذات أدوات مجرد فكانت الضغط،

   الخالفية. القضايا في الروس ي لالتحاد الخارجية

 للمجتمع اسيةوالسي االجتماعية الروح في أساس ي عنصر للسلطة والطاعة مااالحتر  مبادئ ولعل

  ليس فهو الروس ي،
 
 بشكله مجتمعا

 
 أن استبدادي، بمعنى آسيوي  هو وال الغرب في الصارم ديموقراطيا

  الروس
 
 أنفسهم فهم في تساعدهم أن يمكن متفردة صيغة عن البحث في مشغولين يكونون  ما دائما

 النموذج مع متماشية ون تك أن بالضرورة ليس ومبادئ ثقافة وفق يتطور  الروس ي فاملجتمع وتطلعاتهم،

 ( 2018،الغربي. )سيت

 تااملتغير  خالل من الروسية الخارجية السياسة صنع على الخارجي التأثير مصادر أن -

 دول  تجاه كبير بشكل الروسية الخارجية السياسة وتحديد صياغة في أسهمت والعاملية قد قليميةال

 تأثير  ثركال العامل نأ إال وسط،ال  الشرق  ودول  الوسطى آسيا
 
 هو بقي الروسية الخارجية السياسة في ا

 كان متالحقة، غير رئاسية تافتر  ثالث البالد حكم " الذيبوتين فالديمير"  في املمثلة السياسية القيادة
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 العالم دول  تجاه الروسية الخارجية للسياسة العريضة الخطوط وتحديد صياغة في كبرال الثر لها

 . خاص كلبش قليمال ودول  عام بشكل

 ويرجع نفوذها، مناطق في عام بشكل الحيوية مصالحها تخدم الروسية الخارجية السياسة نأ -

 للدولة تهديد بالضرورة هو يصيبها تهديد وأي الحيوية، املناطق أهمية لىإ العسكرية لألداة استخدامها

 توطيد لىإ ىتسع لبوتين، الثانية الحكم فترة خالل الروسية، السياسة أصبحت فقد الروسية،

 املجال في التعاون  وتعزيز املناطق، هذه في الروسية العسكرية القواعد وزيادة العسكرية العالقات

 نظر  مختلفة، ودرجات بأشكال كان نإو  ،احلفائه مع العسكري 
 
 انفوذه مناطق في الروسية للمصالح ا

 (2016.البديع )عبدوسيطرتها. 

 

 الخالصة:

 في النفوذ توزيع ئطاخر  رسم إعادة في الكبر الدور  والدولية قليميةال تاالتطور  من العديد لعبت

 شأنها من التي السانحة الفرص من العديد أمام نفسها روسيا وجدت حيث الوسط، الشرق  منطقة

 الوضع العربية تاالثور  أحداث بعد خاصة الدولية، السياسة في املعتاد لدورها العودة
 
 في وتحديدا

 .          سوريا

 في تيجيةااالستر  هامكاسب لتعظيم استخدامها تم املنطقة تجاه الروسية السياسة أن بالذكر الجدير

  الغربية، الدولية القوى  من العديد مواجهة
 
  روس يال الداخلي الوضع تحسين عن عوضا

 
 اقتصاديا

 
 
 الدعم قديمت على الول  املقام في مرتكزة الروسية الخارجية السياسة باتت لذلك ونتيجة ،وعسكريا

 القليمي النظام هشاشة ولعل الرئيسيين، لحلفائها والعسكري  واالقتصادي والدبلوماس ي السياس ي

 فروسيا عديدة، مكاسب لتحقيق االمكانات أقل استخدام روسيا على اليسير من جعل أوسطي، الشرق 

 من أنه انسحاب أمريكيليه الروس بإ ينظر سياق   في الحالي نفوذها تؤكد حتى الكثير فعل تحتاج ال قد

 (2018، صالح. )املنطقة

 نظر 
 
 راقر  أي الروس ي، فان االتحاد لرئيس املمنوحة واملطلقة الواسعة الصالحيات لطبيعة ا

 الخطوط بوتين وضع فقد الرئاسة، مؤسسة لىإ الرجوع فيه يجب الخارجية وازرة جانب من اتخاذه يتم

 بشكل العالم ودول  خاص بشكل قليمال دول  تجاه ةالروسي الخارجية السياسة تشكل التي العريضة

. عنها الحياد مسؤولة جهة لي يجوز  ال والتي الروسية، املصلحة مع يتناسب بما عام،

 ( 69 ،2012،هستمهدان)

 في املؤثرة املؤسسات أو الروسية الخارجية السياسة في راالقر  صنع البيروقراطية في املؤسسات أن كما

 على تجد ال قد املثال سبيل فعلى الحالي، الوقت في التأثير محدودة تعتبر سيةالسيا التوجهات تلك

 من املختلفة املناطق في يحدث بما الروسية االنتخابات فترة في حتى روسيا في حزبي اهتمام أي االطالق

 على مجهااوبر  مطالبها وتنصب االنتخابية الفعاليات من غيرها في وأ االنتخابية مجهاابر  في سواء العالم

 باحز ال  هذه ومعظم  الروس ي، للمواطن املعيشة مستوى  تحسين على تعمل التي الداخلية القضايا

 خيرةال  االنتخابات في غلبيةال  صاحب املوحدة روسيا حزب مثل نيبوت الرئيس سياسات وتدعم تؤيد

 لروسيا الخاصة ةوالهوي ،عظمى كقوة روسيا عودة يدعم الذي "العدالة روسيا" وحزب "رودنا" وحزب
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 انتقادات توجيه لىإ يميل الف الروس ي لياالليبر  طياالديمقر  الحزب ماأ التقليدية، الروسية القيم تعتمد

 يساري  حزب فهو العادلة روسيا حزب ماأ ،للغرب معادي منحى يتخذ يميني حزب وهو بوتين لىإ صريحة

 (    BBCNEWS,2011.)راواالستقر  والنظام االجتماعية للعدالة يروج

 صانعي على مؤثرة أو ضاغطة قوة تشكل ال العام مجملها في روسيا فيلضغط وا  املصالح جماعات ماأ

باستثناء اللوبي اليهودي، الذي يؤثر في صنع القرارات الخارجية الروسية ، الروس ي السياس ي راالقر 

 أهدافها أغلب وأن وضعيفة، صغيرة جماعات هامعظم، فهي في اتجاه القضية الفلسطينية وإسرائيل

 ما أي ،باتاالضر  وأ تااملظاهر  تتعدى ال االحتجاجية ووسائلها الولى، بالدرجة اقتصادية أهداف هي

 الرواتب أو الجور  بدفع تتجاوز املطالبة ال لتيا السلبية املقاومة أو السلبية الوسائل عليها يطلق

 (70-69 ،2012سمهدانة،) .الروسية تاسالسيا رسم إعادة حد إلى تصل وال ،زيادتها أو املتأخرة

م تجاه القضية 2019م لم تتغير السياسة الروسية حتى عام  2012منذ وصول بوتين للحكم عام 

 للواليات املتحدة والغرب املعادي لروسيا، 
 
 استراتيجيا

 
الفلسطينية برغم أن إسرائيل تعتبر حليفا

م في موسكو أثناء زيارة الرئيس بوتين ملصر في ورفضها للمقترح الروس ي حول عقد مؤتمر دولي للسال 

م، ولكن إسرائيل أكدت فيه رفضها للمؤتمر الدولي، 2005جولة ضمت فلسطين وإسرائيل في أبريل 

دولي في الصراع الفلسطيني السرائيلي، وأنها على روس ي أو وعبرت عن موقفها املبدئي برفض أي تدخل 

 (   2010، 48المريكية فقط.)عرب استعداد لقبول تدخل الواليات املتحدة

  الثانية للمرة ئيلاسر إ بوتين الروس ي الرئيس رزا م2012 يونيو وفي
 
 العالقات تعزيز يبدو فيما محاوال

 تعزيز على عمل االقتصادي املجال ففي والسياس ي، االقتصادي املجالين في ئيليةاسر ال  الروسية

 الدور  زابر إ فحاول  السياس ي املجال في أما والطاقة، ازوالغ التكنولوجيا مجاالت في التجاري  التعاون 

 السورية والزمة املنطقة شهدتها التي تاوالتغيير  تاالتطور  خلفية على الوسط الشرق  في الروس ي

 الفلسطيني عاالصر  لتسوية ذكر أي املفاوضات تتناول  فلم خاص، بشكل نياير ال  النووي وامللف

 مصلحة هو ئيلار سل  راواالستقر  السالم ضمان أن على بوتين الروس ي سالرئي تأكيد كان بل ئيلي،اسر ال 

 رئيس بها قام تازيار  عدة مقابل في ،(2012العربي، املركز) ،هاأمن على يحرص وأنه  روسية، قومية

  بوتين أبدى حيث ،م 2016 يونيو في احداها "نتنياهويامين بن"  ئيلياسر ال  ءاالوزر 
 
 بعملية اهتماما

 قائ السالم
 
  ليس سوريا وفي الوسط الشرق  في الوضع"  أن  ال

 
 شاملة تسوية تؤيد روسيا وأن ،سهال

 الرباعية، خالل من ذلك في مشتركة، بما جهود إلى حاجة وهناك. الفلسطينيين مع عاللصر  وعادلة

"  ضد الحرب في حليفان هما وروسيا ئيلاإسر  إن وقال". العمل هذا في للمشاركة مستعدة وروسيا

   (2016عكا،) هذا حوار متعدد املضامين يقوم على أساس الثقة املتبادلة". "وأن" رهاباال 

  به تقبل لكي نتنياهو رضاء كسب وحاول 
 
 أ وسيطا

 
  ساسيا

 
 فيما ينجح سوف بلد نهاأ على روسيا  مقدما

 قاسي جاء الرد ولكن الفرصة، هذه ئيلاسر إ منحتها ذاإ واشنطن فيه فشلت
 
 ؤتمرامل في نتنياهو من ا

  موسكو في الصحفي
 
 ولكن البدائل، أحد عن أبحث ال وأنا املتحدة، للواليات بديل يوجد ال: " قائال

 رغم ،"خرى ال  والبالد وروسيا والهند الصين مثل عظمى قوى  مع خرى أ كاتاشر  عن البحث هي سياستي

 مدى على فلسطينيال ئيلياالسر  عاالصر  تجاه ومواقفها الخارجية الروسية السياسة تطور  فإن ذلك

 عاالصر  فاأطر  مع ومتوازنة جيدة بعالقات االحتفاظ في روسيا رغبة تظهر املاضية الخمس العقود
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،
 
 تطور  الى أدت م،1991 عام ئيلاوإسر  االتحادية روسيا بين الدبلوماسية العالقات استعادةأن و  جميعا

 ذلك وظهر الفلسطينية، للقضية وسيةالر  القيادة تأييد مع منامتز   كبير بشكل البلدين بين العالقات

 
 
 (2017حمام،.)املتحدة المم داخل لروسيا التصويتي والسلوك املسئولين تصريحات في واضحا

 على فعملت الروسية، الخارجية السياسة في مميزة تيجيةااستر  مكانة الوسط الشرق  تحتل منطقة

  وفتحت ،وحلفائها مريكيةال  املتحدة الواليات تحدي
 
باملنطقة،  وأسلحتها ملنتجاتها  جديدةأسواقا

 السورية الزمة في العسكري  التدخل بعد سيما قليميةال القوى  بعض مع وعسكري  سياس ي وتقارب

 والتعدين والنفط النووية الطاقة عقطا في حضورها الروسية الشركات تعزيز مع م2015 سبتمبر بداية

 املتقدمة ساتاوالدر  لألبحاث املستقبل). الروس ي قتصاداال منها يعاني التي الزمة تخفيف في ساهم مما

،2018   ) 

 النفوذ تقويض هو الوسط الشرق  منطقة في الروسية السياسة اليه تسعى الذي الرئيس الهدف لعل

 سياستها مفهوم حددت عندما تيجيةااستر  أهمية من املنطقة تمثله بما روسيا مكانة وتعزيز مريكيال 

 هذه وتطورت وتعزيزها، املنطقة في مكانتها الستعادة بأنها م2000 عام القومي منال  وثيقة في الخارجية

 التدخل واعتبرت وسطال  للشرق  اهتمامها أولت عندما م 2016 وثيقة في ترجمتها تم التي السياسة

 طقة،املن في رااالستقر  لعدم الرئيس ي السبب هو"  مريكيةال  املتحدة الواليات هنا املقصود"  الخارجي

 
 
 املشتركة، املصالح على املبني والسياس ي االقتصادي نفوذها من روسيا عززت الرؤية هذه من وانطالقا

 قوات ونشر م،2017 عام نهاية سوريا في وحميميم طرطوس قاعدتي بتوسيع العسكري  نفوذها وتأكيد

 بعقد جدد شركاء جذبت كما البحرية، السيطرة أجل من املتوسط بيضال  البحر شرق  في دائمة

 عقود منذ الغرب على املحسوبة مصر مع النووية الطاقة مجال فيكما  وعسكرية اقتصادية اتفاقيات

 (  2019ورشفسكايا،. )مضت

 

 جاء لعله م،2017 بريلأ في ئيلالسر  عاصمة الغربية بالقدس روسيا فااعتر  حول  ثار الذي الجدل أما

 متاحة تاالخيار  جميع على مرنة واالبقاء سياسات اتباع في لبوتين السياس ي طارال  نفس سياق في

 يتعلق وفيما سوريا الوسط في الشرق  ملفات في روسيا لىإ بحاجة مريكيةال  دارةال  بأن أمامه، وللتأكيد

 
 
 .  املنطقة في رئيس ي العب روسيا وأن ئيل،ابإسر  ايضا

 في فلسطين لدولة عاصمة الشرقية بالقدس تعترف أنها الروسية الخارجية أعلنت نفسه الوقت في

  قلقة موسكو وأن الفلسطيني، ئيلياسر ال  عراالص لحل املتحدة المم بمبادئ روسيا ماالتز  ضوء
 
 جدا

 منذ سياسية مفاوضات أي ئيلاسر إو  فلسطين تجر   لم حيث ع،االصر ا هذ على املترتبة وضاعال  من

 الوسط، الشرق  في السالم عملية خيرتأ بسبب تتدهور  امليدان في الوضاع وأن  سنوات، ثالث حوالي

 روسيا، تدعمه الذي الدولتين حل تقويض لىإ تقود احداهما أو الطرفين من احادية خطوات اتخاذ وأن

 ئيلييناالسر  من لكل الدولية واملصالح  الطرفين مصالح مع يتوافق الذي” مثلال  الحل” باعتباره

 الحل من جزء القدس فيها تكون  املعنية فاطر ل ا بين مباشرة مفاوضات خالل من والفلسطينيين،

 على الفلسطينية املنظمات مع طيبة بعالقات تتمتع موسكو أن كما( THE TIMS،2019. )الدائم

 مع جيدة بعالقات احتفظت قد فهي ،(إلخ …السالمي الجهاد حماس، ،)فتح ومآربها مشاربها مختلف
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 املتكررة تاالزيار  وكانت م،2007 عام بالرهاب ووصمها لحكومتها الغرب مقاطعة رغم ،حماس حركة

 روسيا محاولة في واضحة داللة ذات م2019 عام في آخرها ملوسكو م2007 عام منذ حماس لوفد

الواليات املتحدة  منافسة على الروس ي التأكيد وفي ،الفلسطينية املصالحة ملف في قااختر  تحقيق

( رغم تعرض هذا املوقف النتقادات 2018يلي، )أبو عامر،ملف الصراع الفلسطيني السرائ المريكية في

 امللف روسيا تستخدم هذا غربية ومحلية باعتبار أن حماس مدرجة في قوائم االرهاب الوروبية، غير أن

 
 
 وترى  الغرب، مع مصالحها على للمساومة ورقة الوسط الشرق  قضايا تجاه مواقفها من وعدد تحديدا

 تعطى أن والبد ،طبيعي غير أمر هو املنطقة زمةأ حل في المريكية املتحدة تالواليا داانفر  أن روسيا

 تنفرد الأو  ،فردية توليس جماعية الجهود تكون  وأن للمشاركة ى ر الخ الكبرى  القوى  لىإ الفرصة

 الواليات وأن العالقة، والقضايا ئيليةااالسر  واملستوطنات القدس  موضوع بمعالجة وحدها واشنطن

 فيه تحاول  وقت في  املنطقة في التسوية عملية به انتهت الذي الخفاق في الكبر الجزء تحملت املتحدة

( 2017حمام،)  الطرفين، بين نهائية حلول  على التوقيع على الفلسطينيين اجبار املتحدة ت الواليا

 ترض ى وسط حلول  لىإ الوصول  دون  باملستحيل يكون  ما شبهأ أمر وهو ،"القرن  صفقة" سميت

 في الوضاع واشتعلت املفاوضات، فشلت ذلك ءاوجر تحقيقها،  أو بلوغها يتم نل املرحلة وتلك لطرفينا

 (73 ،2008بيلنكايا،) .املنطقة

 أخير 
 
 دور  روسيا تلعب أن أجل من الفلسطينية املحاوالت كل أن دراسةال رى ت ا

 
  ا

 
 عملية في متقدما

 من غيرها أو روسيا منح عدم في ئيلياسر ال  رااالصر  مامأ غايتها تجد لم ئيليةاسر ال  الفلسطينية التسوية

 في ئيليةاالسر  الروسية املصالح فيه لعبت املتحدة، الواليات باستثناء جوهرية أدوار أي الخرى  الدول 

 دور  املجاالت مختلف
 
 مؤثر  ا

 
 بوقف ئيلاسر إ على الضغط في قدرتها وعدم ،الروسية السياسة تحييد في ا

 روسيا به تؤمن الذي الدولتين حل افشال وفي الفلسطينيين تجاه العنصرية ديةااالنفر  سياساتها

 العربية السياسات لىإ يرجع ذلك ولعل ئيلي،اسر ال  الفلسطيني عاالصر  لتسوية الوحيد الحل باعتباره

 س يالرو  الجانب لدى الحماسة فتور  لىإ أدت التي ئيلاسر إ مع العربي التطبيع باتجاه الخيرة السنوات في

 الروس ي االهتمام ضعف لىإ أدى سوريا في روسيا انشغال أن لىإ اضافة ئيل،اسر إ على الضغط في

 الشرعية أساس على التسوية بهذه اهتمامها الروسية التأكيدات رغم الفلسطينية القضية بتسوية

  تترجمستطع أن ت لم فروسيا الدولية،
 
 حقيقية وقائع لىإ وتحويله رئيس ي دور  لعب في املعلنة رغبتها  فعليا

 فيها تستطيع فاعلة لوساطة السياس ي نشاطها تكثف أن أو نفسها، تفرض روسية مبادرة تطرح أن مثل

 مر  فيه فشلت ما وهو الدولية، الرباعية طارإ خارج ئيلياسر وال  الفلسطيني الطرفين جمع القل على
 
 ارا

 وتكر 
 
  فقط مثلت سياساتها ولكن ،ارا

 
  موقفا

 
 ت روسيا

 
 نو قليديا

 
 عاللصر  رؤيته فرض على قادر غير ظريا

 بين الثنائية العالقات تعزيز أهمية على تشدد سياسية لقاءات مجرد فكانت ئيلي،اسر ال  العربي

 .  والروس ي الفلسطيني الجانبين
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 : النتائج

وأن  ،تيجية مميزة في السياسة الخارجية الروسيةاالشرق الوسط مكانة استر  تحتل منطقة -

مريكي وتعزيز سة هو تقويض النفوذ ال اليه السياسة الروسية في فترة الدر إالرئيس الذي تسعى  الهدف

  مكانة روسيا.

ضعف قدرة السياسة الخارجية الروسية في فرض توجهاتها السياسية نحو حل عادل للقضية -

 الرباعية الدولية.الفلسطينية في مواجهة الرفض السرائيلي والمريكي لي دور روس ي فاعل خارج إطار 

أن اللوبي اليهودي في روسيا ساهم في التأثير في توجهات السياسة الخارجية الروسية نحو مزيد -

   من العالقات الوثيقة مع إسرائيل. 

 عاالصر  بداية منذ الفلسطينية القضية تجاه الوسيط دور  عن يخرج لم الروس ي الدور  أن-

 ئيلياالسر  العربي عراالص حل نحو التوجه دعم في تمثلت سةسيا ذلك في وانتهج ئيلي،اسر ال  العربي

 
 
 الطرفين، بين التسوية تحقيق أساس على عقدت التي واالتفاقيات الممية، القرارات أساس على سلميا

 .  الفلسطينية القضية لتسوية للسالم دولي مؤتمر عقد لىإ داعية

  ئيلياسر ال  الفلسطيني التسوية ملف تستخدم روسيا أن-
 
 خرى ال  قليميةال وامللفات تحديدا

 مع املختلفة مصالحها على للمساومة ورقة واستخدامها حضورها لتعزيز نياير وال  السوري كامللف

 .  الغرب

 والقضية املنطقة أزمات تسوية في المريكية املتحدة الواليات داانفر  أن روسيا ترى - 

 الجماعية الدولية للجهود الفرصة اعطاء من البد هوأن الحل، محاوالت كل افشال لىإ أدى الفلسطينية

   العالقة. والقضايا اليهودية واملستوطنات القدس موضوع معالجة في

 على استندت وحماس فتح بين الفلسطينية الداخلية املصالحة تحقيق روسيا محاوالت أن-

 سطوته لفرض يسعى لذيا مريكيال  التسلط مواجهة في االنقسام فالطر روسيا و ل املشتركة املصالح

 .     اآلن حتى االنقسام فاأطر  خطورته تدرك لم الذي المر ورؤيته،

 السياس ي النظام ضعفيعود إلى تراجع القضية الفلسطينية في أولويات السياسة الروسية  أن-

نظمة ال  هرولة ظل وفي مريكيةال  املتحدة الواليات وحليفتها ئيلاسر إ مواجهة في وانقسامه الفلسطيني

   إسرائيل. مع التطبيع نحو عربيةال

 

   التوصيات

 املختلفة، العربية فاالطر  لدى والتوجهات الرؤى واختالف العربي والفلسطيني االنقسام ضوء في

  العرب يألفها لم التي العربية القيادات بعض لدى الشاذة القناعات وبعض
 
 نحو الهرولة في سابقا

 روسيا محاوالت العربية، رغم الدول  مع التطبيع في السرائيلية طاتراواالشت مريكيةال  االمالءات

  بما يلي: يوص ي الباحث فان العربية، الدول  مع اقتصادية عالقات اقامة الحثيثة

 إطار في العربية والدول  روسيا بين العلمية البعثات وتبادل روسيا في العلمي التقدم من ــ االستفادة

 .   ةالعربي الجامعة من تنسيقي



 

21 

 

 ليجاد املشتركة الصناعات تطوير مهمتها وجماعية ثنائية روسية عربية مشتركة مالية صناديق انشاء -

 .   املشتركة االقتصادية الروابط

 أن بعد والشرق  الغرب بين متزنة سياسات تنفيذ خالل من االقتصادية ملصادرها العربية الدول  تنويع -

 .  التقليديين ائهاحلف عن تخليها املتحدة الواليات اثبتت

 حد لىإ متقاربة الروس ي الدور  نحو العامة الفلسطينية الرؤية أن الإ الفلسطيني االنقسام حالة ورغم

  تجد تكاد وال ،بعيد
 
 توصياتنا فان لذا الدور، لهذا الفلسطينية الفصائل مختلفؤى ر  بين ظاهرة فروقا

 فل
 
 :   يلي كماسطينيا

 فور  مسؤولياتها وتبادر الفلسطينية سيةالسيا فلطرا ا جميع تتحمل أن -
 
 أدى الذي االنقسام انهاء لىإ ا

 .  الدولية املحافل كافة في الفلسطينية القضية إلى تراجع

 السياسية، وتشكيل املستويات جميع على الروس ي الجانب مع الرسمية اللقاءات واالتصاالت تكثيف -

 الثنائية العالقات مستوى  وعلى الروسية ةالعربي العالقات مستوى  على املشتركة التنسيق لجان

    الروسية. الفلسطينية

   الروسية الفلسطينية الدبلوماسية العالقات تطوير -

 خالل من الروسية الفلسطينية الصداقة روابط مشتركة وتفعيل واجتماعية ثقافية تامبادر  انشاء -

 .  عربيال والعالم فلسطين في الروسية الجالية وروابط الطالبية الروابط

 مستوى  وعلى الدولية الرباعية مستوى  على سياسية ترامباد تقديم على الروسية الدبلوماسية تشجيع -

  العالم. ودول  روسيا بين الثنائية العالقات

 . والدعم واملساندة التأييد استقطاب في دورها وتفعيل الفلسطينية الدبلوماسية الهياكل اصالح -

 املراجع

 :العربية الكتب** 

 .1ط سعود، امللك جامعة الخارجية، السياسة تحليل(: 1989) محمد ليم،س -

 العشرين القرن  من الثاني فالوسط. النص للشرق  السرية الكواليس (:2013) يفجيني بريماكوف، -

 .1ط القاهرة، للترجمة، القومي رشوان، املركز نبيل ترجمة والعشرين، الحادي القرن  وبداية

 *الكتب االجنبية:

- Milbrath, Lester W; Interest Groups and Foreign Policy, in Book,  

- Khalidi, Rashed ;( 1980) The Soviet United and East in 1980, Institute for Palestine 

Studies, I.P. S, No. 7 (E). Beirut. 

   *العلمية لالرسائ :

العلوم  في ماجستير رسالة ،1980-1969 لخليجا في مريكيةال  السياسة (:1993إبراهيم ) املصري، -

 .العربية الدول  جامعة ، العربية ساتراوالد البحوث معهد ، منشورة غير السياسية
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 بوتين فالديمير الرئيس الخارجية( السياسة صنع في السياس ي القائد دور  (:2015) حسن، آالء -

،
 
 .الدولية تالعالقا قسم السياسية، العلوم كلية دمشق، جامعة نموذجا

 ، رسالةالروسية الخارجية السياسة في راالقر  صنع في النفسية املحددات دور  (:2017)أمنة  يوسف، -

 .  السياسية العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية عاشور، زيان ، جامعةماجستير

،  م2001 بتمبرس 11 بعد الوسط الشرق  منطقة اتجاه الخارجة السياسة :(2014) خديجة ،لعريبي - 

  ، الجزائر.كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، جامعة محمد خيضر ، ريماجست رسالة

 ، م2008-2000 وسطال  الشرق  تجاه الروسية تيجيةااالستر  (:2012) عز الدين، سمهدانة بوأ -

 وم االداريةوالعل االقتصاد كلية زهر،ال  جامعة ماجستير، رسالة الفلسطينية، القضية حالة سةادر 

 .السياسية العلوم برنامج

رسالة )2014-2011( السورية االزمة تجاه الروسية الخارجية السياسة (:2015)مالكي  مريم، -

 .مليانة خميس جامعة ، السياسية العلوم فير منشورة غي ماجستير

 :الدوريات*

-العربي عاالصر  ازاء الجديدة السوفياتية السياسة فهم نحو  (:1990)جاد الكريم  ،الجباعي -

 .أكتوبر 34ئيلي، الفكر االستراتيجي العربي، العدد اسر ال 

 الوسط ق الشر دول  على وتأثيرها لروسيا ة الجديد الخارجية السياسة (:2018) الخوري، جورج -

 2018تموز  ،105 العدد ، لبنان ، الوطني ع الدفا ، مجلةولبنان

 ، الوسطشرق ال شئون  ،"الكبار والسبعة روسيا بين الكبير طالوس الشرق   (:2008، ماريا )بيلنكايا-

 .تيجيةااالستر  ساتاالدر  مركز: ، بيروت128 العدد

   الدولية، السياسة متغير، عالم في املصرية الخارجية السياسة تخطيط (:1989)محمد  سليم، -

 .اكتوبر ،98العدد

 : ئداالجر * 

الروسية،  البرملانية االنتخابات في الدستورية بالغلبية يفوز  بوتين حزب (:2016)طه الواحد،  عبد -

 .2016 سبتمبر 20 ،" 13811"  العدد ،الشرق الوسط

كانون  12 ،الغرب، الخبار مع متدهورة عالقة: الروس ي القومي المن وثيقة (:2016)لوار  الخوري، -

  الثاني.

- Sputnik (2019:) ة السعوديةاالقتصادي العالقات وصلت ينأ… 2017 عام سلمان امللك زيارة منذ 

 ؟الروسية

https://sptnkne.ws/kHn7 

 

 العنكبوتية الشبكة*  

 نسانال لحقوق  الدولية ،الصكوك املتحدة األمم-   

 1994 GENERAL HRI/CORE/1/Add.52 Original: RUSSIAN:  25 October 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& 

https://sptnkne.ws/kHn7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
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        RT (2012); مؤسسة الرئاسة الروسية صالحيات واسعة لصنع القرار, مايو 7  

 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D

8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8

%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9

AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%8A%D8%A7%D8%

%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1

C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7

%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1

%A7%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8

%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5

%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chro

8-me..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF 

 ،" والقوية ثةالحدي الروسية الدولة مؤسس بوتين فالديمير: وروسيا بوتين" (:2012)خالد العزي، -

 .، أكتوبر3531لعدد ا الدولية، والعالقات السياسة محور  السياسة محور  املتمدن، الحوار موقع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279132 

ية الروسية زمن الرئيس فالديمير بوتين، املركز السياسة الخارج (:2017العوض ي، حسني )-

  الديمقراطي العربي للدراسـات االستراتيجية والسيـاسية واالقتـصـادية، برلين

  نوفمبر. 10،المام، وكالة وفا الى متقد… وفلسطين روسيا (:2016)، ديمتري ميدفيديف -

–http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ekz1Kea727572339615aekz1Ke  

 في روسيا" ملجلة" املستقبل الدولية في العالقات ونظام طرق  مفترق  في العالم(: 2019) قع املسلحمو  -

 أيلول./سبتمبر 24العاملية، السياسة

8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84https://almasalah.com/ar/news/179093/%D

-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85

-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% 

سبتمبر.  10الخليجية، الزمة بشأن مباشرة ملحادثات يدعو الفروف (:2017)نت  لجزيرةا-

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/10/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B

1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-

%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1GCEA_enPS995PS995&oq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome..69i57j69i60.8477j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279132
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://almasalah.com/ar/news/179093/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86     

  موقع -
 
 ،26/9/2019، روسيا تؤكد موقفها الداعم لتحقيق السالم (:2019)معا

https://www.maannews.net/news/996010.html 

  .بريلأ 11 ، روس ي عربي حوار جلسة عن يكشف روسيا في فلسطين سفير ،الوفد-  

https://alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D 

9%8A/2328665-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1  

 http://ar.mil.ru/ar/management.htm االتحادية لروسيا الدفاع لوازرة الرسمي املوقع-

 روسيا وسياسة الروس املسلمون  سات،اللدر  الجزيرة ،مركز (:2012)محمدوفو رسالن  غوربانوف، -

 . اكتوبر 24 الخارجية،

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/10/2012102111483742474 

9.html  

 ؟،في روسيا الصهيوني اللوبي عن تعرف ماذا أمريكا. في نظيره عن قوة يقل ال (:2018)ميرفت  عوف، -

 مايو. 11ساسة، العدد 

https://www.sasapost.com/the-israeli-lobby-in-syria  

  - الجزيرة )2018(: هذه أبرز  الحز اب السياسية في روسيا، املوسوعة، حركات وأحزاب.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2018/3/1 

2/%D9%87%D8%B0%D9%87-%  

للبحوث  العربي املركز الوسط، الشرق  في الروس ي الدور : النفوذ ترسيخ (:2018)مصطفى صالح،  -

 .كتوبرأ 14 ، والدراسات

http://www.acrseg.org/40960  

املركز  ،استعادة الدور: املحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية (:2014)أحمد الطحالوي،  -

 .نوفمبر 6ي للبحوث والدراسات، العرب

http://www.acrseg.org/16360-  

 ن2012-2020 الروس ي القومي األمن استراتيجية حققت ماذا (:2021)محمد  الدين، سيف -

ن، امليادي  

https://www.almayadeen.net/butterfly-

effect/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A

%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A 

https://www.maannews.net/news/996010.html
https://alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%25D
http://ar.mil.ru/ar/management.htm
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/10/2012102111483742474
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2018/3/1
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 دول  الروسية تجاه الخارجية السياسة في والتغير السياسية القيادة (:2016)أسماء ، عبد البديع -

 .يوليو 26 العربي، طياالديمقر  املركز ،"2015-2000" الوسطى آسيا

 https://democraticac.de/?p=34651  

 مركز ،2018 اذار/ مارس من ول ال  خطاب دبع الروسية الخارجية السياسة (:2018)سيتا  مركز-

 مايو.10سيتا، 

https://sitainstitute.com/?p=2644   

-BBC NEWS (2011 :) 2011ديسمبر 4، البرملانية االنتخابات في ركةاملشا الروسية باحز ال 

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011/12/111204_russian_parties 

  من الفترة في بوتين عهد في ئيليةاسر ال  الروسية العالقات (:2017، مي )حمام -

،أغسطس 2 .العربي طياالديمقر  املركز ، "2016-2000 https://democraticac.de/?p=48190 

كتوبرأ من ول ال  سوريا، في الروس ي العسكري  التصعيد ،واشنطن معهد 2015، -  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altsyd-alskry-alrwsy-fy-swrya 

 15 ، االقتصادية العالقات مستقبل ترسم اتفاقية” 20"  وروسيا، السعودية ،االخبارية العين-

  .2019راكتوب

-Times of Israel (2019 :)ل.ئياسر إ كعاصمة الغربية بالقدس تعترف روسيا تاريخية، سابقة في  

https://ar.timesofisrael.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1/ 

 . يناير 19 روسيا، من تقاربها تزيد حماس(: 2018عدنان ) عامر، أبو - 

https://adnanabuamer.com/post/283/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-

%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7 

 .  يرافبر  6 نهائية؟ مرحلة هناك الوسط: هل الشرق  في روسيا (:2019نا )آ بورشفسكايا، -

https://www.alhurra.com/different-

angle/2019/02/06/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-
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%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-

%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 8 ،" للمستقبل وخطط متبادلة ثقة"  روسيا لىإ نتنياهو زيارة  (:2016) ئيليةاسر اإل  للشؤون عكا-

 يونيو.

https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8% 

A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88- 

%D8%A5%D9%84%D9%89- 

%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7--- 

%22%D8%AB%D9%82%D8%A9- 

%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9- 

%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7- 

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9 

%84%22   

 وسطال  الشرق  في الروسية تيجيةاستر ال  مستقبل  (:2018) املتقدمة ساتاوالدر  لألبحاث املستقبل-

 مارس. 31 ،

https://futureuae.com/ar- 

AE/FutureFile/Item/38/%D9%85%D9%84%D8%A1- 

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA- 

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8 %AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9- 

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82- 

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%85%D9%84%D9%81-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5  

أميركي لعقد مؤتمر سالم في موسكو، -إسرائيلي ضترحيب فلسطيني ورف (:2010)48 عرب -

.م21/19/2010  

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9

%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2010

/10/31/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-

https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
https://akka.ps/post/5167/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7---%22%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%22
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%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-

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

%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88   

 ،2015كتوبر أول من التصعيد العسكري الروس ي في سوريا ، ال  (:2015) معهد واشنطن -

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-military-escalation-

in-syria 

 .بريل أ 11سفير فلسطين في روسيا يكشف عن جلسة حوار عربي روس ي ،  (:2019) الوفد -

https://alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/2328665

-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1 

، راندالسياسة الروسية في السياقين التاريخي والحالي :(2015) وآخرون أوليسيا تكاشيفا،-  

RAND_PE144Z1. 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-military-escalation-in-syria
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-military-escalation-in-syria
https://alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/2328665-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/2328665-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
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دراسة حالة لصفحه "مش هيك" عقب وفاة الناشط )نزار بنات(  تقنيات الدعاية على تويتر: توظيف

جهزة األمنية الفلسطينيةأثناء اعتقاله من قبل األ   

The employment of propaganda techniques on Twitter: the case of the "Mesh Hek" page 

after the death of "Nizar Banat" during his arrest by the Palestinian security apparatuses 

 

 3، نايف دهشت قادوس2 هبة ضرغام نصار ،  1*معين فتحي الكوع 

Moeen Fathi Koa 1*, Hiba Dorgham Nassar 2, Naif Dahshat Qadous3 
قسم العالقات العامة واالتصال،  2هيئة التوجيه السياس ي والوطني، رام هللا، فلسطين.، 1

قسم العالقات العامة واالتصال، جامعة النجاح 3جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ، 

 الوطنية، نابلس، فلسطين

 

  /30/072022تاريخ النشر:  2022/06/04تاريخ القبول:  03/02/2022ستالم:إل تاريخ ا

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات الدعاية )البروباغندا( في صفحة "مش هيك"  :امللخص

املعارضة لسياسة الحكومة الفلسطينية، من خالل تحليل مضمون منشورات الصفحة على موقع 

. وقد تمثلت 2021حزيران  24تماعي تويتر، بعد وفاة الناشط السياس ي نزار بنات بتاريخ التواصل االج

 خالل الفترة املمتدة من 126عينة الدراسة في )
 
تموز/يوليو  24الى  2021حزيران/يونيو  24( منشورا

التي صنفها . وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على نظرية التأطير، وتقنيات الدعاية السبعة 2021

معهد تحليل الدعاية في الواليات املتحدة المريكية. وقد بينت النتائج اعتماد الصفحة على تقنية التسمية 

%( حيث احتلت املرتبة الولى من بين التقنيات، اما تقنية العموميات البراقة فكانت 40السلبية بمقدار )

%(، تقنية 6%(، تقنية النقل )7التزكية والتوصية )%(، تقنية 19%(، وتقنية البطاقة الرابحة )23بنسبة )

%(. وبينت الدراسة هيمنة إخراج النصوص من سياقتها الحقيقية 2%(، وتقنية عامة الناس )3العربة )

على االعالم املعارض، حيث تستغل وسائل التواصل االجتماعي للجهات املعارضة ردود السلطة القائمة 

 
 
 يخدم من خالل قص جزيئات منها بعيدا

 
 عن السياق التي قيلت فيه، وتأطير ذلك ضمن معنى  جديدا

أجندة القائم باالتصال، وكذلك انتهاجها سياسية تحريرية تقوم على اقصاء اآلخر وعرضها اآلراء املؤيدة 

فقط لوجهة نظرها. يعد إطار املؤامرة من الطر الواضحة التي تستخدمها الصفحات املعارضة، حيث 

فحات إلى التشكيك بكل ما يطرح من قبل نخبة السلطة القائمة من خالل التسمية تسعى هذه الص

السلبية لفكار ومشاريع وبرامج وشخصيات وممارسات السلطة بهدف حث الجمهور على رفضها دون 

إعمال العقل، ولتبرير أي فعل تقوم به الجهات املعارضة ضدها. تعمل التسمية السلبية على تقييد حرية 

، يهدف القائم التعبي
 
ر، فمن خالل تسمية املدافعين عن نهج معين "بالسحيجة" او "املناديب" مثال

باالتصال إلى تكميم أفواه هؤالء الناس، حيث تثير مثل هذه التسميات الريبة في نفوسهم ما يدفعهم لعدم 

املعارضة. وعليه نشر آرائهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي او على القل التعليق على منشورات 

اوصت الدراسة بضرورة تحلي القائمين على الصفحات الناشطة على وسائل التواصل االجتماعي 

باملسؤولية االجتماعية بما يضمن السلم الهلي وابتعادها عن التحريض املوجه لتحقيق مكاسب واجندة 
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لرأي والرأي اآلخر وتعزيز ممارسة تهدد الوحدة الوطنية، وبالتالي ضرورة تبني نهج إعالمي يقوم على نشر ا

 قائمة على التوازن والحيادية.

 : الدعاية، املعارضة، التأطير، تويتر، مش هيك.الكلمات املفتاحية

 

Abstract :  This study aims to analyze the Propaganda techniques employed by “Mesh Heek,” 

which is a Facebook page that opposes the Palestinian National Authority policies. To 

achieve this goal, the study examined the content of the page’s posts on Twitter after the 

death of "Nizar Banat" on June 24, 2021, based on framing theory and the seven propaganda 

devices classified by the Institute for Propaganda Analysis in the U.S. The sample consisted of 

126 posts published between June 24, 2021, and July 24, 2021. The results show that this 

page relied heavily on the name-calling technique in about 67% of its posts, forming 40% of 

the seven techniques' presence. It was followed by glittering generalities, which appeared in 

38% of the posts and composed 23% of the methods. Card stacking technique came third in 

31% of the posts that comprise 19% of the seven techniques, followed by bandwagon 

technique in 11% of the posts and 7% of the devices; testimonial in 10.4% of the posts and 

6% out of the methods; transfer in 5.5% of the posts and 3% of the methods; and Plain folks 

by 4% of the posts and 2% of the techniques analyzed. The study showed the dominance of 

taking texts out of their actual context on the opposition social media, where social media 

for the opposition entities exploit the responses of the incumbent authority by cutting 

particles away from the context in which they were said and framing them within a new 

meaning that serves the agenda of the communicator. The editorial policy of such groups is 

based on the exclusion of the other and displays the only opinions in favor of their point of 

view .Accordingly, the study recommended that those in charge of the active pages on social 

media be socially responsible for ensuring civil peace and avoiding incitement that threatens 

national unity. They should adopt an approach that offers all points of view based on 

balance and impartiality. 

Keywords: Propaganda, Framing theory, Content analysis, Twitter. 

 

 املقدمة

، شهدت فلسطين وفاة الناشط السياس ي نزار بنات اثناء اعتقاله من 2021يونيو/ حزيران  24الخميس 

في محافظة الخليل، مما اثار ضجة إعالمية هائلة تسارعت  في الجهزة المنية الفلسطينيةقبل عناصر 

ت وانتشرت الشائعات حول عقبها وسائل التواصل االجتماعي بنقل الخبر وإبداء التحليالت والتأويال 
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الحدث بشكل الفت. ومنذ اللحظة الولى للحادثة أمر رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، بتشكيل 

لجنة تحقيق فورية ومحايدة برئاسة وزير العدل محمد الشاللدة، وعضوية ممثل عن الهيئة املستقلة 

هر الفارس عن االستخبارات العسكرية كونها لحقوق النسان وطبيب ممثل عن عائلة بنات، واللواء ما

جهة االختصاص للتحقيق مع عناصر المن. وتعهد رئيس الوزراء من خالل منشور له على صفحته 

الخاصة على منصة الفيس بوك بمد اللجنة بكل املعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من 

( والتي يحتوي 1) صورة رقمل مصداقية للرأي العام. أنظر أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبك

 النص الكامل. 

 

 2021حزيران  24. منشور رئيس الوزراء الفلسطيني على صفحته الرسمية على الفيسبوك بتاريخ 1 صورة

 والذي أعلن فيه تشكيل لجنة التحقيق في ظروف وفاة بنات

 

استغلت بعض الصفحات االجتماعية على  ن هذا القرار هو االجراء القانوني الصحيح؛وعلى الرغم من أ

مختلف منصات التواصل االجتماعي ومنها الفيس بوك، والتيك توك، والتويتر الحدث للتحريض ضد 

القيادة والسلطة الوطنية الفلسطينية مستخدمة اشكال الدعاية كافة في محاولة للتأثير على الجمهور 

 سطيني والعربي والعاملي، وحتى الجهات املانحة التي تدعم جزء من ميزانية الحكومة الفلسطينية. الفل

 في التأثير على واقع الفراد واملجتمعات حيث أصبح للدعاية مساحات واسعة في 
 
 بارزا

 
تلعب الدعاية دورا

جميع أنحاء املعمورة حتى املجتمعات وعبر شبكات املعلومات التي اختزلت الوقت وقربت املسافات بين 

أصبح العالم عبارة عن قرية كونية صغيرة يؤثر ما يحدث في أقص ى الشرق على واقع وحياة من في أقص ى 

الغرب والعكس صحيح. من هنا كان االهتمام بالدعاية وتطوير أساليبها وابتكار الجديد دائما في موضوعها 

(، مستغلة انتشار مواقع 2014فراد )املشاقبة، من طرف الدول والجماعات والشركات واملؤسسات واال 

التواصل االجتماعي حول العالم. فمن املواقع التي لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في االحداث السياسية حول 

 في الحداث السياسية والتطورات العالم كان موقع تويتر والفيس بوك؛ ف
 
في مصر مثال كان لها دورا

م، فقد برز موقع تويتر كواحد من أهم ساحات العالم 2013حزيران عام يونيو/  30املصاحبة لها بعد 
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االفتراض ي، التي لجأت إليها النخب السياسية لتوجيه دفة الحداث وتشكيل رأي عام في اتجاه معين، 

يتوافق مع توجهاتهم السياسية واالجتماعية، وكذلك للتواصل مع مستخدمي نفس املوقع، سواء هؤالء 

التوجهات السياسية واليدولوجية التي يتبنونها، أو أولئك الذين يتبنون وجهات نظر  الذين لهم نفس

 (.2018مخالفة )دلدوم، 

واكتسـابه شـهرة وشــعبية كبيــرة فــي وقــت قصيــر بيــن مســتخدمي مواقــع  وبالرغـم مـن ظهـور موقـع تويتـر

التــي تنشر علــى هــذا املوقــع،  انصب علــي التغريــداتالتواصل االجتماعي، إال أن اهتمام معظم الدراسـات 

ســواء تلــك التــي يبثهــا أفــراد عاديــون أو مســئولون يتولــون مناصـب مهمة فـي بالدهم، أو تلـك التـي يقـوم 

ة "مش وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى تحليـل منشورات صفحببثهـا املشـاهير فـي مختلـف املجـاالت. 

هيك" على منصة تويتر بشكل خاص ملعرفة كيف استخدمت الصفحة تقنيات الدعاية لحشد الرأي 

  . العام ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بعد وفاة الناشط السياس ي نزار بنات

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

س ي نزار بنات اثناء اعتقاله من التعرف على كيفية تأطير صفحة "مش هيك" لحادثة وفاة الناشط السيا.1

 قبل عناصر االمن الفلسطيني.

التعرف على تقنيات الدعاية )البروباغاندا( التي استخدمتها صفحة "مش هيك" لتعزيز الطر التي .2

 روجت لها الصفحة.

 التعرف على كيفية استخدام صفحة "مش هيك" لتقنيات البروباغندا..3

 ك" خلف استخدام تقنيات الدعاية.التعرف على دوافع صفحة "مش هي.4

 مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على تقنيات الدعاية املستخدمة في "صفحة" مش هيك على منصة 

التواصل االجتماعي تويتر من خالل املنشورات التي تطرحها وكيفية توظيف هذه التقنيات لتحقيق 

لناشط السياس ي )نزار بنات( أثناء اعتقاله من قبل الجهزة الهداف التي تسعى لها بعد حادثة وفاة ا

المنية الفلسطينية. وقد تم اختيار هذه الصفحة لشهرتها والدور البارز الذي لعبته في التحريض ضد 

 القيادة الفلسطينية في أعقاب الحادثة قيد الدراسة.

 تساؤالت الدراسة:  

 ملا سبق تتحدد مشكلة البحث املرك
 
 :تيزية في الجابة على السؤال اآلواستنادا

ما مدى صفحه توظيف "مش هيك" تقنيات الدعاية على موقع التواصل االجتماعي توتير بعد وفاة 

 الناشط السياس ي )نزار بنات( أثناء اعتقاله من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية؟
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 ولإلجابة عليه ال بد من الجابة على السئلة املتفرعة عنه وهي:

 ( كيف تم تأطير موضوع وفاة نزار بنات من خالل الصفحة؟1س

 ( ما هي تقنيات الدعاية التي استخدمتها الصفحة؟2س

 ( ملاذا استخدمت الصفحة هذه التقنيات؟3س

 :أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية، بما يأتي:

لتي تحلل التغريدات املعارضة على منصة حداثــة مشــكلة الدراســة: حيــث أن هنــاك شح فــي الدراسات ا.1

 تويتـر ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

 يتعلق في معرفة التقنيات والساليب الخاصة .2
 
 مهما

 
تكمن أهمية البحث أيضا في كونه يتناول موضوعا

بالدعاية املستخدمة في صفحة "مش هيك" من خالل املنشورات التي يتم طرحها ومعرفة الحيثيات 

 هداف الخفية التي تسعى لنشرها وتوصيلها ملتابعيها.  وال 

تثقيف الجمهور املتابع للصفحات االجتماعية املختلفة حول كيفية تالعب بعض الصفحات في .3

 تفكيرهم املوضوعي لألمور وإحاللها بأحكام مسبقة حول الحداث من خالل اطر وتقنيات مختلفة.

هم في التصدي لألخبار الزائفة التي تبثها وتنشرها الصفحات تزويد صناع القرار بتوصيات قد تساعد.4

 االجتماعية املختلفة والتي انتشرت في اآلونة الخيرة مثل النار بالهشيم.

 :حدود الدراسة

. وتغطي 2021يوليو/تموز  24 – 2021يونيو/ حزيران  24تتمثل في الفترة الزمنية ما بين الحدود املكانية: 

يوم حادثة وفاة بنات وشهر بعدها، وهي الفترة التي بلغت ذروتها في التحريض ضد  هذه الفترة الزمنية

 السلطة الوطنية الفلسطينية. 

التزم الباحثون في هذه الدراسة برصد املنشورات في صفحة "مش هيك" على منصة تويتر  الحدود املكانية:

 خالل الفترة الزمانية املحددة أعاله. 

 

 اإلطار النظري 

 ظرية األطر اإلعالمية:أوال: ن

يعد مفهوم الطر العالمية أحد املفاهيم الجوهرية الذي يتفاعل في تكوينه العديد من املداخل النظرية 

التي تسعى لتناول دور وسائل العالم وتأثيراتها، وهي من أبرز املفاهيم الحديثة التي توضح دور وسائل 

(. وهناك 134، ص2009ول القضايا املختلفة )عبده، العالم في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته ح

خلط في مجال دراسات الطر العالمية أساسه عدم اتفاق الباحثين على استخدام مصطلح علمي موحد 
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الذي يشير  Framing للداللة على التأطير، فهناك ثالثة مصطلحات صريحة تدل على التأطير، وهي: التأطير

 Frame أو الطار Frames صال جماهيري متعددة الطراف، ومصطلح الطرإلى عملية التأطير كعملية ات

وهو يشير إلى الزوايا والجوانب التي يتم من خاللها تغطية الحداث واملوضوعات والشخصيات والقضايا 

فال يعبر بدقة عن املقصود بعملية  Framework املختلفة وتأثيراتها في الجمهور، أما مصطلح إطار العمل

، والنسق Written Text، والنص املكتوب Frameطير. وهناك اختالفات اصطالحية بين مفاهيم الطارالتأ

 Agenda، كما ربطت بعض الدراسات التأطير بمفاهيم أخرى، مثل: وضع الجندةSchema املعرفي

Settingوالتهيئة املعرفية ، Priming  ) ،76، ص2008عويس.) 

 Second-level ر هو امتداد لوضع الجندة مستخدمين مصطلحأن التأطي يعض الباحثين حيث رأى

Agenda Setting  أي وضع الجندة من املستوى الثاني، وذلك لوصف أثر إبراز املميزات التغطية العالمية

في تفسير الجماهير للقصص الخبارية، ونتيجة لهذا التناقض وعدم الترابط املنطقي بين املفاهيم 

 & Maxwell) دراسات أخرى أن وضع الجندة والتأطير مفهومان غير مختلفينواملصطلحات اعتبرت 

Donald, 1993, p.53.)  

،  Keywordsإلى أن الطر الخبارية يتم تشكيلها من خالل الكلمات الرئيسية Entman (1991) ويشير

والتي يتم التركيز  والصور املرئية،Symbols ، والرموز  Concepts، واملفاهيم Metaphorsوالوصف املجازي 

عليها في سرد الخبار، فمن خالل التكرار والتدعيم الكلمات وصور معينة يتم إبراز أفكار معينة واستبعاد 

 .أفكار أخرى 

الطر بأنها: "تنظيم لألفكار وإدراك لألحداث وتحديد القضية أو القصة الخبرية". ويتفق  (London) فويعر 

بأن الطر العالمية هي: "أنماط للتمثيل واالنتقاء والتوكيد واالستثناء".  (Claes) هذا التعريف مع ما طرحه

 (.199، ص2006فهو يرى أن الطر عبارة عن تنظيم لألفكار وتعريف للمشكلة )ميرفت، 

ويعرف مكاوي والسيد الطار العالمي لقضية ما بأنه: "انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أو القضية 

في النص العالمي، واستخدام أسلوب محدد في توصيف املشكلة وتحديد أسبابها  وجعلها أكثر بروزا

(. وهذا املفهوم ما أكده 348، ص 2017وتقديم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها" )مكاوي وحسن، 

Entman))  م، إضافة إلى تنقيحه ملفهوم التأطير بأنه يستلزم االنتقاء 2003في دراسته التي أجراها عام

لتركيز على بعض أوجه الحداث والقضايا وربطها معا للحصول على تفسيرات وتقويمات وحلول خاصة وا

 .(Robert, 2003, p.417)بشأنها 

ويعرف الطار اصطالحا بأنه: "االختيار والتركيز واستخدام عناصر بعينها في النص لبناء حجة أو برهان على 

عالمية هو: "تقديم موضوع ما بطرق تبرز مجاال معينا في هذا املشكالت ومسبباتها وتقييمها وحلولها". وا

 (.113، ص2007املوضوع وفي الوقت ذاته تتجاهل مجاالت أخرى" )جمال، 

وقد مثلت فترة الثمانينيات من القرن العشرين بداية التشكيل الحقيقي ملالمح هذا املدخل النظري الجديد 

 ي والواقع االجتماعي، فقد أفادت دراسات وإسهاماتالذي له عالقة قوية بمفاهيم التفاعل الرمز 

(Entman) ( والتي أظهرت دور اليديولوجيات 1993باحثي الطر العالمية تحديدا دراستين أوالهما عام )م

وأثرها في عملية التأطير وذلك عندما قارن بين أطر حادثي سقوط طائرتي ركاب كوريا الجنوبية وإيران 

 (.68، ص2010)النامي 
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م في النظرة الحرب على الرهاب وقدم 2001سبتمبر  11م( حيث تناول فيها أثر أحداث 2003وثانيهما عام )

إضافة التطور نظرية الطر العالمية خاصة  (Scheufele) نموذجه املعروف باسم الشالل، كما تعد جهود

ية وضع الجندة خاصة جانبي م( التي أبرزت جوانب عملية التأطير كعملية موازية لعمل1999دراسته عام )

 (.Entman, 1993, p.52وضع الطار وبنائه )

وتفترض البحوث الخاصة بالطر العالمية فرضا علميا وهو أن تركيز وسائل العالم في رسائلها على جوانب 

بعينها في القضية دون غيرها من الجوانب، أي تحديدها لطر خيرية بعينها، يؤدي ذلك بدوره إلى وجود 

معايير مختلفة يستخدمها أفراد الجمهور عندما يفكرون في هذه القضية ويشكلون آرائهم بشأنها، وفي هذا 

الطار فإن تأثير الطر العالمية على االتجاهات السياسية للجمهور يتم من خالل مستويين )مزروع، 

 (:5، ص2013

م، أو ما يعرف باملحتوى الضمني، ويعتبر املستوى الول: ويهتم بقياس املحتوى غير الظاهر لوسائل العال 

هذا السلوب أن التأطير يقدم وصفة للعملية التي يدرك من خاللها الفرد املعلومات املقدمة وينظمها وفقا 

 لطاره املرجعي ورؤيته للعالم املحيط.

الجمهور نحو  املستوى الثاني: ويهتم بقياس أطر وسائل العالم، وهو املستوى املؤثر في تشكيل اتجاهات

القضية موضع الدراسة، حيث إن وسائل العالم من خالل تركيزها على جوانب معينة تحدد لنفسها أطرة 

إعالمية تستطيع في النهاية أن تؤثر على تشكيل معايير الجمهور بشأن القضايا، المر الذي ينعكس على 

 تحديد آراء واتجاهات الجماهير نحو القضايا.

يتضح أن تكوين الطار العالمي يعتمد على أسلوب االنتقاء والبراز، بهدف إقناع ومن خالل ما سبق 

الجمهور بفكرة معينة، ويؤدي الطار الى تفسير الحقائق الواردة في املحتوى العالمي، كما أوضحت 

 في تحديد الطر ال 
 
 بارزا

 
عالمية وتشكيلها التعريفات أن الوعي الزائف الذي يقوم به القائم باالتصال له دورا

يمكن وعليه   مستخدمة الجمل والعبارات والفكار التي تعزز أفكاره وتبرز الجانب املراد إقناع الجمهور به.

ربط الدعاية بنظرية االطر في حدود أن كليهما يهدفان إلى التأثير في طريقة تفكير الجمهور، فعملية التأطير 

إن تأطير بعض القضايا بشكل محدد ومقصود سيؤثر في  يمكن أن تكون جزءا من العمل الدعائي، حيث

كيفية تفكير وإدراك الجماهير، ولو افترضنا أن وسائل االعالم تقدم معلومات حول قضية ما بقصد 

دعائي، فهي بالتأكيد ستعمل على تأطير هذه املعلومات بشكل يقود إلى خلق مدرك مزيف لدى الجماهير 

الستفادة من النظرية في رصد االطر املحددة والعامة املستخدمة مع املستهدفة. لذلك، تتلخص أوجه ا

موضوعات الدعاية، وبالتالي، تحديد وتفسير التصورات التي تحاول صفحة "مش هيك" على موقع تويتر 

 زرعها في عقول الجماهير تجاه القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

: مفهوم الدعاية )البروب
 
 اغندا(: ثانيا

كلمة الدعاية تعني نشر املعلومات وتوجيه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثير على آراء أو سلوك 

أكبر عدد من الشخاص. ويرى املفكر العالمي الملاني كالوس ميرتن أصل الدعاية إلى أرسطو في كتابه 

 (:44، ص 1976)الخطابة(، ويمكن تعريفها لغة من خالل ما يلي )ناصر، 

 Concrigato de Propaganda Fideكلمة إيطالية مأخوذة من الالتينية الحديثة  والدعاية )بروباغاندا( هي

م لتتولى مهمة التبشير 1633وهي اللجنة التي أنشأها البابا اوربان الثامن  .أي مجمع أو لجنة نشر العقيدة
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عنى، ويرجع هذا اللفظ اليطالي إلى الفعل الخارجي ومنذ ذلك الوقت أصبح لفظ الدعاية ينصرف إلى هذا امل

، 1993الذي يعني إعادة غرس العسلوج ليعطي نبتا جديدا في مكان جديد )حاتم، propagate الالتيني 

 (. ويرى البعض أن كلمة الدعاية )البروباجنده( هي كلمة إنجليزية مشتقة من الفعل135ص

Propagate العادات ونقلها من شخص إلى آخر ومن جيل إلى جيل ومعناه التنشئة والتنمية ونشر اآلراء و

(. وقد عرفها معهـد تحليـل الدعايـة بالواليـات املتحـدة الدعاية: "بأنهـا التعبـير عـن 135، ص1993)حاتم، 

الـرأي أو عـن العمـل يقـوم بـه عـن عمد أفراد أو جماعات آخرون للوصول إلى غايات محددة بواسطة 

(. وعرفها تونيس "بأنها إثارة الرأي العام على نطاق واسع 139، ص1993" )حاتم، مناورات سيكولوجية

(. وعرفها كالتر "بأنها محاولة Qualter, 1962, p27بغرض نشر الفكار دون اعتبار لصدقها أو دقتها" )

هــا، مقصودة يقوم بها فرد أو جماعة من أجل تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو الـتحكم فيهــا أو تغيير 

وذلـك عــن طريــق اسـتخدام وســائل االتصــال، والهـدف مــن ذلــك أن يكـون رد فعـل أولئـك الـذين تعرضـوا 

(. وعليه 30، ص1993)حاتم،  لتأثيرهـا في أي موقـف مـن املواقـف هـو نفـس رد الفعـل الــذي يرغبه الداعية

 إلى هذه التعاريف ستقوم الدراسة بالتعر 
 
 Propagandaف على مفهوم الدعاية التحريضية استنادا

agitation صفحة "مش هيك" على منصة تويتر. وهي الدعاية التي هدفها التحريض ضد  االتي تستخدمه

جهة ما، طبقة ما، طائفة ما، أو حـتى فـرد مـا، والـتي كثـيرا مـا يقودهـا حـزب أو تنظـيم سياسـي، والـتي تسـعى 

أقصاها، وسحب الفرد من سياق حياته اليومية إلى الحماس واملغامرة والتهور أحيانا  لتحفيـز الطاقـات إلى

 (.130، ص 2010)سلطاني، 

 

: تقنيات الدعاية:
 
 ثالثا

ا ما يعتمد الباحثون على تقنيات  ( الدعائية للتعرف على 1939) Lee and Lee’sعند تحليل الدعاية، غالب 

للسيطرة على الرأي العام. تم االستشهاد بهذه التقنيات في كتاب  االستراتيجيات التي يستخدمها الداعي

. 1937الذي تأسس في عام  (IPA) ونشره معهد تحليل الدعاية The Fine Art of Propagandaبعنوان  

معهد تحليل الدعاية إلى تعليم المريكيين كيفية التعرف على تقنيات الدعاية، على الرغم من أن  هدف

، إال أنه تمكن من إنشاء قائمة بأساليب الدعاية التي أصبحت نموذجية في وسائل  املعهد لم يدم
 
طويال

. وبذلك يتفق (Allen, 2002, p41-49)العالم واستمر استخدامها على نطاق واسع في عصرنا املعاصر 

 هدف الدراسة الحالية مع هدف معهد تحليل الدعاية في تثقيف الجمهور الذي يتعرض لرسائل عدة 
 
يوميا

 لهم التقنيات التي 
 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي حول تقنيات التأثير عليه. وفيما يلي عرضا

 يستخدمها القائمون على الدعاية: 

(: هو إعطاء فكرة سيئة وتوظيفها لجعل الناس يرفضون Name callingتقنية التسمية السلبية ).1

 .(Lee & Lee, 1939, p. 26وينتقدون دون التدقيق في الدليل )

: هي احدى تقنيات الدعاية تعمل على جعل الناس يعترفون (Glittering Generality)العموميات البراقة .2

بفكرة ويقبلونها دون التشكيك في الدليل، وهي عكس تقنية التسمية السلبية بحيث تستخدم كلمات 

 تح
 
ا مثل الديمقراطية فإنها عادة ا نؤيدها أو نؤمن بها جميع  ا عندما نطلق على أمة اسم  مل معنى عاملي 

ا ما نمجدها، ا، فإننا غالب  ا على شكل رموز أو شعارات معينة  ديمقراطي  ستخدم العموميات البراقة أيض 
ُ
ت

 .(Lee & Lee, 1939, p. 47)حتى يحفظها الجمهور بسهولة 
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وة الش يء املقدر بش يء آخر هي أحد تقنيات الدعاية يتم استخدامها لربط سمعة وق (Transfer)النقل.3

ا ما يستخدم املروجون سيادة وقوة ش يء نحترمه لكسب موافقتنا أو  ا به، غالب  لجعل الخير أكثر اعتزاز 

تعاطفنا، باستخدام هذه التقنية، يتم إجراء محاولة لنقل سمعة رمز معين إلى فرد أو فكرة لجعلها أكثر 

ا ما تستخدم هذه التقنية بشكل ، غالب 
 

ا تحظى بتقدير كبير مثل العالم والشعارات لنقل  قبوال متكرر رموز 

 .(Lee & Lee, 1939, p. 69)االحترام الذي يكرسه الناس لحدث أو فرد 

: تستخدم ملناشدة الفرد أن يتبع الجماهير، وينضم إليها لن اآلخرين يفعلون ذلك (Bandwagon)العربة .4

ا، تركز العربة على املوضوع الذي يق ا من أجل نفس الش يء، تحاول أيض  وم به كل الشخاص ويعملون مع 

هذه التقنية إقناعنا بأن الجميع أعضاء مجموعة واحدة يوافقون على الفكرة ونحتاج لالنضمام إليهم من 

 .(Lee and Lee, 1939, p.105)خالل االنضمام إلى العربة 

الذي يحاول من خالله الداعي إقناع اآلخرين  : تشير عامة الناس إلى السلوب(Plain Folks)عامة الناس .5

. أي باستخدام تقنية عامة (Lee & Lee 1939)بأن أفكاره مفيدة لنه "من الشعب" ويحمل همومهم في قلبه 

الناس، يحاول املروجون إعطاء االنطباع بأنهم أناس عاديون مثل الجمهور املستهدف من خالل التأكيد على 

 ناس، اهتمامات ومشاعر عامة ال

هي استخدام كل من الحقائق والكاذيب، لثارة الشكوك، لتقديم  (Card stacking ): البطاقة الرابحة.6

 Lee)الجانب الكثر سالمة أو أسوأ فكرة، أو فرد، أو برنامج، أو مجموعة او حزب سياس ي، أو جهة حاكمة 

& Lee, 1939, p95) ا ما يقدم السياسيون سلبيات خصمهم فقط ا من إيجابياتهم، . غالب  وال يعرضون أي 

ا من سلبياتهم. يتم استخدام هذه التقنية  وعلى العكس من ذلك فإنهم يقدمون إيجابياتهم وال يعرضون أي 

لقناع الجماهير وتشكيل رأيهم فيما يتعلق بقضية معينة من خالل التأكيد على الجوانب اليجابية لتلك 

 .(Koa, 2018)فيها  القضية مع إخفاء الحوادث غير املرغوب

ا، حيث تعتمد على فكرة أن (Testimonial)التوصية والتزكية .7 : واحدة من أكثر وسائل الدعاية إقناع 

ستخدم لتأييد أمر ما، يتم استخدام أسلوب التزكية والتوصية 
ُ
الشخصيات "ذات السماء الكبيرة" ت

ا جيدة أو سيئة، عندما يتم الدالء لشخص مقّدر أو غير محبوب للكشف عن أن فكرة معينة أو شخص م

ا ما تكون (Lee & Lee, 1939, p74)بشهادته من قبل أحد املشاهير، فمن غير املرجح أن نكون ناقدين  . غالب 

الشهادات اقتباسات يقدمها شخص أو سلطة مشهورة يستخدمها املروجون لضفاء املصداقية على 

 (.Koa, 2018قضيتهم السياسية )

 

: صفح
 
 ة "مش هيك":رايعا

نشئت هذه الصفحة خالل عام 
ُ
، حيث اختار مشرفون الصفحة رسم كاركتيري العتماده كشخصية 2014أ

مثل الصفحة وذلك أسوة برسم كاركتير حنظلة للفنان الفلسطيني ناجي العلي ملا له من رمزية فكرية،
ُ
وقد  ت

ومن بينها صور للسيد الرئيس  باشرت ادارة الصفحة بنشر منشورات تحريضية ضد القيادة الفلسطينية

بطريقة ساخرة وتهكمية، حيث القت هذه الصفحة رواجا واسعا لدى احزاب املعارضة حتى أصبح لها 

 حتى في الدول العربية املحيطة. يتابع هذه الصفحة على تويتر حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة 
 
صدى واسعا

ياسية الصفحة تشويه الحقائق، فعلى سبيل املثال ألف مستخدم. ومنذ نشأتها اتبعت س 52ما يزيد على 

 لصورة فبركتها الصفحة 2أنظر صورة )
 
( للتعرف على سياسة الصفحة. يظهر في الصورة الولى تصحيحا
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للعقيد الطيار/ حافظ الرفاعي، مدير العالقات العامة في المن الوطني في ذلك الوقت مع جنود 

رة الثانية فقد فبركتها الصفحة لتدعي أن الجنود الفلسطينيين فلسطينيين في مدينة نابلس، اما الصو 

 يعملون على تقديم الحماية للمستوطنين. 

 

 
 . صورة توضيحية لسياسة صفحة "مش هيك" التحريضية.2صورة  

 

 الدراسات السابقة

ذه في هذا القسم تم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، حيث تم ترتيب ه

االستفادة منها  الدراسات ترتيبا زمنيا من الحدث إلى القدم، وتبعها تعقيب على الدراسات جميعا وكيفية

 .من هذه الدراسة

بعنوان: "توظيف ضاحي خلفان لتويتر تجاه اتفاقية التطبيع  (،2022دراسة الكوع، ومصلح، وعوض ).1

 اإلماراتية وتأثيره على الجمهور". –اإلسرائيلية 



 

38 

 

-ت الدراسة إلى معرفة مدى توظيف ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية لتعزيز عملية التطبيع الماراتيهدف

السرائيلي من خالل حسابه في توتير، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 

م، 2020سبتمبر  30م حتى 2013يناير  1لتحليل تغريداته املعززة لعملية التطبيع خالل الفترة املمتدة من 

وقد تم تصميم استمارة تحليل املحتوى وفقا لإلطار النظري الذي يعتمد على نظرية التأطير والتقنيات 

الدعائية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية في أواخر الثالثينيات. وحسب نتائج الدراسة فقد حل 

% من تغريدات خلفان املعزز للتطبيع الماراتي 27ا الطار االستراتيجي باملرتبة الولى بنسبة قدره

%، من مجموع الطر التي 2.1السرائيلي، بينما حل في املرتبة السابعة والخيرة إطار املسؤولية بنسبة قدرها 

استخدمها في عينة البحث. وأظهرت النتائج أن استراتيجية االتصال لضاحي خلفان في تويتر خالل فترة 

ى مع تقنيات الدعاية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية، وكانت نسبة استخدام الدراسة، تتماش 

% من إجمالي التقنيات املستخدمة في عينة 34تقنية العموميات البراقة هي أعلى نسبة حيث تكررت بنسبة 

ضوء نتائج  %. وفي1.7الدراسة، بينما كان استخدام تقنية النقل اليجابي أقلها حيث تكررت بنسبة قدرها 

الدراسة يوص ي الباحثون بضرورة إجراء دراسات حول تأثير الحسابات والصفحات التي تكرس منشوراتها 

للتأثير في آراء الجمهور العربي فيما يتعلق بعملية التطبيع، وضرورة عمل صناع القرار على تأهيل كوادر 

صفحات العربية أو تلك التابعة لدولة إعالمية مهنية قادرة على مجابهة الكم الهائل من الحسابات وال

 عن مبادرة السالم العربية.
 
 االحتالل التي تدعو إلى تطبيع العالقات مع دولة االحتالل بعيدا

بعنوان: "توظيف املنظمات الصهيونية لتقنيات الدعاية باللغة  (،2022دراسة الكوع، ومصطفى ).2

 معنا".العربية على الفيسبوك: دراسة تحليلية لصفحة "قف 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى توظيف منظمة "قف معنا" الصهيونية لتقنيات الدعاية خالل 

تواصلها مع الجمهور الناطق باللغة العربية، من خالل تبيان أهم املواضيع التي تطرحها هذه املنظمة، عبر 

خدمها في محاولة إقناع موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك"، وشرح أهم تقنيات الدعاية التي تست

الجمهور العربي بوجود كيان االحتالل كجزء "أصيل" في الوطن العربي وإظهاره بمظهر املتقدم 

والديمقراطي وبالتالي ضرورة التطبيع الشعبي والرسمي معه. اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الكمي، 

 على صفحة الفيسبوك، 213حيث تكون مجتمع البحث من 
 
تم رصدها خالل الفترة الزمنية املمتدة  منشورا

، وهي الفترة التي تضمنت إعالن دولة االحتالل خطة 2020أيار/مايو وحتى نهاية شهر حزيران/ يونيو  1من 

 على البقاء 
 
الضم لألراض ي الفلسطينية والتي تعتبر فترة حساسة بالنسبة للفلسطينيين وتشكل خطرا

لسطينية مستقلة. وقد تمتم اختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة  الفلسطيني وتهدد فرص والدة دولة ف

 تم تحليلها باستخدام تحليل املحتوى. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج،  138من 
 
منشورا

أهمها: تطرح صفحة "قف معنا" بالعربية موضوعات عدة تتمثل بالتاريخية، النسانية، االجتماعية، 

املرأة، البحوث والتطوير، التبادل التجاري. وتستخدم الصفحة خمس تقنيات دعائية  السياسية، الدينية،

تتمثل بالعموميات البراقة، البطاقة الرابحة، التسمية، التوصية والنقل، وكانت أكثر التقنيات الدعائية 

 هي العموميات البراقة بنسبة 
 
قنيات %. وقد استخدمت هذه الت3% وأقلها النقل بنسبة 41استخداما

 
 
لدعم املوضوعات التي تروج لها الصفحة بهدف إقناع تجميل صورة دولة االحتالل واليهود وتسويقها إيجابيا

وتشويه صورة الفلسطينيين والعرب. أوص ى الباحثان بضرورة انشاء محتوى مضاد تقوم عليه املؤسسات 
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بي بالتقنيات الدعائية التي الرسمية وغير الرسمية في الوطن العربي، وضرورة تثقيف الجمهور العر 

 تستخدمها املنظمات الصهيونية لتقليل أثر تلك التقنيات في استمالتهم.

3.Marlina (2020)." Critical Discourse Analysis Of Propaganda Created By Mirror.Co.Uk 

And Thedailystar.Net For Concerning Islamophobia". 

ل الخطاب النقدي الذي تم إنشاؤه اعتمادا على البروباغندا ملوقعين تحلي ترجمة العنوان للعربية:

(Mirror.co.uk ,Thedailystar.netفيما يتعلق برهاب السالم ). 

ناقشت هذه الدراسة تقنيات الدعاية التي يستخدمها مؤلف الخبار على النترنت فيما يتعلق 

النص ي والهدف  Fairlough عجمية من خالل تحليلبالسالموفوبيا. استخدمت هذه الدراسة االختيارات امل

من هذه الدراسة هو التعرف على الكلمات بما في ذلك تقنيات الفعل واالسم والظروف والدعاية التي 

يستخدمها مؤلف الخبار لوصف السالم واملسلمين في مقاالتهم الخبارية. أنواع البحوث املستخدمة في 

وجدت أن املؤلف  Mirror.co.uk لنوعي. نتائج هذه الدراسة مأخوذة منهذه الدراسة هي البحث الوصفي ا

 كلمة بما في ذلك الفعل واالسم والظروف لوصف املسلمين. وفي الوقت نفسه، وجد موقع 72استخدم 

thedailystar.net  كلمة ذات معنى سلبي لوصف السالم. من تحليل االختيار  83أن املؤلف استخدم

(، هي Mirror.co.uk ,Thedailystar.netدات العلى املستخدمة من قبل الوسيلتين )املعجمي، فإن الترد

الرهابيون واملتطرفون واملسلحون. من تحليل تقنيات الدعاية، وجد أن كال الوسائط تستخدم تقنيات 

 Mirror.co.ukالسماء السلبية، والكرت الرابح، وتقنيات التزكية والتوصية. استخدمت الوسيلتان )

,Thedailystar.net جملة،  31كلمة، والكرت الرابح في إجمالي  155(، تقنيات السماء السلبية في إجمالي

ا الكلمات التي لها دالالت سلبية،  11و جملة هي تقنية التزكية والتوصية. استخدمت كلتا الوسيلتين أيض 

بهذا الرأي الخاطئ الذي يستخدم والصور. ومن نتائج هذه الدراسة أن يكون العالم السالمي على دراية 

دعاية سلبية ضد السالم واتخاذ إجراءات مناسبة بهدف تقديم الفكرة الحقيقية لهذا الدين املقدس 

 للعالم.

4.Akmal, Habiburrahim, Muluk, Zulfika, Ravi (2020). "The Language Of Propaganda In 

President Bush JR. Political Speech". 

 لغة الدعاية في الخطاب السياس ي للرئيس المريكي جورج بوش االبن.إلى العربية:  الترجمة

ناقشت هذه الدراسة لغة الدعاية في خطاب بوش السياس ي، كان الغرض منه توضيح تقنيات الدعاية التي 

يطبقها بوش من أجل الحصول على تأييد موحد من الجمهور، ركزت الدراسة على كيفية حدوث تقنيات 

دعاية في خطاب جورج بوش االبن التي حاول فيها شرح الجوانب املختلفة ملكافحة الرهاب ومن يقوم ال

بالرهاب، تستخدم هذه الورقة تحليل املحتوى حيث كانت مادة التحليل هي الخطاب الذي ألقاه بوش 

ن الدعاية تحاول ، ثم وجدت املادة أ2006االبن أمام اجتماع جمعية الضباط العسكريين المريكية عام 

السيطرة على العالقة بين املعلومات وعقول الجماهير من خالل استخدام أسلوب معين في خطاباتهم 

السياسية، قيل أن الدعاية يمكن أن تعمل بشكل فعال تجاه جميع أنواع الجماهير تقريبا، في حين أن 

 .يتعلق باملوضوعات التي تتم مناقشتهااستراتيجية الدعاية كانت تخلق في الغالب اتصال منطقي زائف فيما 
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5.Lokmy's study (2020). “Between the "Camps of Falsehood' and the "Camps of Truth 

Exploitation of Propaganda Devices in the 'Dabiq? Online Magazine". 

لتقنيات الدعائية في مجلة : بين معسكر الباطل ومعسكر الحقيقة: استغالل )داعش( لالترجمة إلى العربية

 "دابق" اللكترونية.

ناقشت هذه الدراسة تقنيات داعش الدعائية من خالل مجلة "دابق" التي يصدرها التنظيم باللغة 

إصدار ملجلة "دابق"،  15النجليزية للتأثير على قرائها ومتابعيها، تم توظيف منهج تحليل املحتوى التحليل 

نظرية، بل استخدمت الدراسة إطارا كالسيكيا لتقنيات الدعاية التي وضعها حيث لم تعتمد الدراسة على 

املعهد المريكي لتحليل الدعاية، والتي تتكون من سبع تقنيات وهي: التسمية، العموميات البراقة 

)الشعارات الرنانة(، والنقل، والتوصية، والبطاقة الرابحة، والناس البسطاء )عامة الشعب(، والعربة 

ر الغالبية(. وأشارت النتائج إلى أن دابق عملت بمهارة من خالل توظيف الخوف والكراهية والوصم، )تأثي

من خالل تقديم مجموعات مختلفة من أعداء "الخالفة" كتهديد لرفاهية وأمن المة، ونقاء السالم أو 

 لبشرية.هيمنته، وتم تصوير الكفار واملرتدين أيضا بطريقة مهينة، وخاليين من الخصائص ا

6.Lakomy (2020). Towards the olive trees of Rome': exploitation of the Islamic State's 

flagship magazine propaganda devices in Rumiyah'" 

نحو أشجار الزيتون في روما استغالل تقنيات الدعاية في مجلة الدولة السالمية  الترجمة إلى العربية:

 .)رومية(

ذه الدراسة إلى تحليل تقنيات الدعاية في خطاب الدولة السالمية، وفهم كيف أن املجلة ناقشت ه

الرئيسية الخيرة الدولة السالمية "رومية حاولت التأثير والتالعب في مستخدمي النترنت. من أجل القيام 

تم تطويره من قبل بذلك استخدمت الدراسة تحليل املحتوى للتحقيق ملعرفة تقنيات الدعاية، وهي مفهوم 

املعهد المريكي لتحليل الدعاية. بينت الدراسة أن هناك أربع مجموعات سائدة من تقنيات الدعاية تم 

استغاللها في هذه املجلة. تم استخدام اثنين منهم، أي التسمية والعموميات املتأللئة أو البراقة لنشاء 

من املعسكر الكفر" ومعسكر اليمان" يجسدها  وتعزيز رؤية مصطنعة بالسود والبيض للعالم، تتكون 

تنظيم الدولة السالمية. الطريقة الدعائية الثالثة، النقل، حاولت إضفاء الشرعية على أعمال وجدول 

أعمال الخالفة" باستخدام سلطة هللا، والنبي محمد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وكذلك علماء السالم 

يرا، تقنية العربة والتي خدمت كوسيلة لخلق شعور املجتمع بين املحررين املختارين بشكل انتقائي، أخ

والقراء، لعبت تقنيات الدعاية الخرى، مثل الشهادات أو الشخاص العاديين الدوار الثانوية في رواية 

 .املجلة

7.Koa (2018) . "Techniques of Strategic Political Communication: The Egyptian Muslim 

Brotherhood’s Persuasive Devices. 

: تقنيات االتصال السياس ي االستراتيجي: تقنيات االقناع في خطاب االخوان للعربية ترجمة الدراسة

 املسلمين في مصر.
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حللت الورقة البحثية مجموعة كاملة من بيانات اللغة العربية الصادرة عن جماعة الخوان املسلمين في 

من أجل إظهار كيف تستخدم الحركات السالمية السياسية  2017لى يوليو إ 2013الفترة من يوليو 

 .تقنيات مقنعة لتعزيز حمالت التواصل االستراتيجي وتحقيق أهدافها السياسية

أهمية الدراسة هي توضيح أن نظرية ترتيب االولويات املستخدمة يمكن أن تعزز فهمنا للتواصل السياس ي 

ية، وتساعد صانعي السياسات على فهم الهداف والقيم االستراتيجية االستراتيجي للحركات السالم

لإلخوان بشكل أفضل وتحديد الجهزة املقنعة املتطورة التي تستخدمها الحركة لوضع الجندة السياسية 

ورفع مستوى الوعي بهذه التقنيات كوسيلة حاسمة لوضع جدول أعمال الخوان وتمكين الجماهير املحلية 

ة التي تستهلك هذه الرسائل وجعلها أكثر استنارة ونقص الدراسات التي تطبق نظرية تحديد والقليمي

جدول العمال على دراسة الحركات السالمية، وهدفت الدراسة الى بيان القضايا البارزة التصاالت 

خوان واستراتيجية االتصال لجماعة االخوان منذ ازلتها من الحكم، وكيف سعى اال  2013االخوان من 

 .للتأثير على هذه الهداف والنهوض بها

واستنتجت الدراسة ما يلي: حملة تشهير لتشويه سمعة النظام الذي أطاح بالرئيس مرس ي، وحملة 

تسويقية وعالمة تجارية متطورة لصقل صورة الحركة، حملة عالقات عامة لتقديم نفسها كفاعل سياس ي 

م بالديمقراطية والدولة املدنية، وان التقنيات املستخدمة مركزي كحركة معتدلة وغير عنيفة تدعم وتلتز 

 في الدراسة تتوافق مع منظمة داعش من ناحية التأثير والتالعب في عقول مستخدمي االنترنت.

8.Hijab & others (2018). "Media and Political Propaganda: Radio Cairo in the era of Sadat 

analytical study". 

 .: العالم والدعاية السياسية: إذاعة القاهرة في عصر السادات دراسة تحليليةإلى العربيةالترجمة 

ناقشت هذه الدراسة تحليل تقنيات الدعاية ودراسة دور إذاعة القاهرة كأداة دعائية وإقناع سياس ي 

ية لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السادات. استخدمت الدراسة تحليل املحتوى كأداة بحث

لفحص كيفية استخدام وسائل العالم املصرية لتقنيات الدعاية في إيصال الرسائل للجماهير العربية في 

الشرق الوسط فيما يتعلق بالقيادة املصرية في عملية السالم، وحق الشعب الفلسطيني في وطن قومي، 

ثة. بينت النتائج أن وسائل وحق إسرائيل في الوجود. حللت هذه الدراسة برامج إذاعة القاهرة خالل ثال

العالم املصرية ركزت بشكل رئيس ي على ست تقنيات رئيسية في إيصال رسائلها إلى الشعب العربي فيما 

يتعلق باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع إسرائيل، والتي تضمنت ما يلي: تركيز االنتباه أو تسليط 

الدراسة إلى أن إذاعة القاهرة حققت نجاحا ملحوظا في الضوء؛ والشهادة والتسمية العربية. وخلصت 

التأثير على الجماهير والرأي العام فيها. استقبل غالبية الشعب املصري قرار السادات بزيارة إسرائيل 

واتفاقيتي كامب ديفيد بارتياح وموافقة. وقد أشادوا بالسادات على أنه "بطل السالم" و "مخلص 

القاهرة دورا مهما للغاية في تقريب شعوب الشرق الوسط، بما في ذلك شعب  الجماهير"، كما لعب راديو

دولة االحتالل االسرائيلي، من السالم عن طريق تحفيز التفكير اليجابي. وأخيرا، ساعد راديو القاهرة في 

 فسه.جعل دولة االحتالل لول مرة مقبولة لدى العرب، وخاصة الدول العربية املعتدلة وللشعب املصري ن
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بعنوان "اإلطار اإلعالمي للدعاية اإلسرائيلية على الفيسبوك دراسة (. 2018دراسة الخرابشة ).9

 "تحليلية الصفحة املتحدث الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل منشورات الناطق العالمي، بلسان جيش االحتالل السرائيلي لوسائل 

ي أدرعي" على صفحته التي تحمل اسمه في موقع فيسبوك، ملعرفة مدى التأثير لهذه العالم العربية "أفخا

السياسة العالمية السرائيلية على املتابع العربي، وتم إبراز أهم أهدافها، والنتائج املترتبة عليها من الفترة 

ي، وأسلوب تحليل . وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج الوصف2018/3/25ولغاية  2018/1/1

املضمون، إضافة إلى استخدامه أداة املقابلة في جمع املعلومات. وأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث في 

هذه الدراسة أن فئة الطار االستراتيجي جاءت في املرتبة الولى في منشورات "أدرعي"، وفئة االتجاه العام 

جابات، وتعليقات ومشاركات؛ فمنها استنتج أن أدرعي حقق لردود الفعل وفئات نسب ردود الفعال من إع

مبتغاه في خلق حالة من التفاعل بينه وبين الجمهور املتابع له في صفحته بغض النظر عن محتوي هذه 

الردود، وتم تحليل فئة املصادر العالمية في االعتماد على املصدر نفسه وكذلك تحليل نسبة املشاركات 

 يثياتها.ملنشوراته وتحليل ح

اقع التواصل االجتماعي "تويتر" من  (.2013حسن املطيري ).10 "بعنوان االستخدامات السياسية ملو

 قبل الشباب الكويتي".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة االستخدامات السياسية ملوقع تويتر واغراضها ومضامينها املختلفة 

في املسحي في الدراسة واستخدمت االستبانة التي من قبل الشباب الكويتي وتم استخدام املنهج الوص

طبقت على عينة عشوائية بسيطة من شرائح متنوعة من الشباب الكويتي، واستخلصت الدراسة أن 

االستخدامات التي تتعلق بالمور السياسية باملرتبة الولى وفي املرتبة الثانية االستخدامات التي تتعلق 

ما جاء االستخدام من أجل الترفيه والتسلية وقضاء الوقت في املرتبة بصداقات جديدة من الجنسين، بين

الخيرة من تلك االستخدامات. وفيما يتعلق باالستخدامات السياسية جاءت في املرتبة الولى من منطلق 

املساهمة في كشف الحقائق السياسية ونشرها، أما حول االستخدامات االعالمية ملوقع التواصل 

تر تبين اختيار هذا املوقع على وجه الخصوص وذلك كونه وسيلة للكشف عن الفساد االجتماعي توي

 .السياس ي واالداري مما يشير إلى االعتماد على تويتر في مثل هذه املهمة ذات الطابع السياس ي

ركزت هذه الدراسة على الجوانب السياسية دون االهتمام باالستخدامات الخرى مثل الترفيه وطبيعة 

وغيرها حتى تكون متمحورة اكثر حول االستخدام السياس ي ملواقع التواصل االجتماعي وهذا االمر العمل 

يتقاطع مع موضوع الورقة البحثية الحالية كونها تركز على االستخدام السياس ي ملواقع التواصل االجتماعي 

االستبانة لوحدها  من قبل دولة الكيان، اال انه كان من الفضل استخدام أدوات أخرى للدراسة كون 

ليست كافية فيما يتعلق بعملية البحث في االستخدام السياس ي ، فمن املفترض أن يكون هناك أدوات 

أخرى متعمقة للحصول على نتائج مفصلة اكثر بينما اختيار الباحث ملوقع تويتر كان مناسب كونه من اكثر 

ع الفيس بوك الذي يعد االكثر استخداما التطبيقات استخداما في الكويت من قبل الشباب مقارنة بموق

لدى املجتمع الفلسطيني وهذا يبرر اختيار اسرائيل املوفق له حتى تصل لكبر شريحة ممكنة من املجتمع 

 .الفلسطيني لتوجه لهم رسائلها املتمركزة حول اصالح سمعتها
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عن الدعاية اإلسرائيلية "الدعاية مفهوما وتعريفا وأسلوبا: دراسة تحليلية  .(2009)مضحي وموس ى .11

 م".2008-2009خالل حربها األخيرة على غزة عام 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تجنيد "إسرائيل" لوسائل االتصال في خدمة أهدافها الدعائية 

خالل حربها على غزة، إضافة إلى الكشف عن الساليب الدعائية املستخدمة، ومدى نجاحها في تحقيق 

اية من عدمه. وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث اعتمدت على املنهج املسحي، وفي أهداف الدع

)الجزيرة، العربية،  إطاره تم توظيف أسلوب تحليل املضمون. وتمثل مجتمع الدراسة في أربع فضائيات

LBC  ،سوا، مونت كارلو( الشرقية، وأربع محطات إذاعيةBBC وعدد من موا ،)قع شبكة صوت العراق الحر

النترنت لم يتم تحديدها. أما عينة الدراسة فتمثلت في التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين 

فيما لم تأت الدراسة على ذكر الداة املستخدمة أو 17/1/2009وحتى،17/12/2008خالل الفترة من 

ديد من الوسائل في ممارستها النظرية املوظفة. وخلصت الدراسة لعدة نتائج، أهمها: توظيف "إسرائيل" للع

الدعائية خالل الحرب مثل: العالقات العامة، إغراق الصحفيين بآالف الرسائل اللكترونية، إنشاء محطة 

التشويش على املحطات الذاعية املحلية Twitterاستغالل موقع،  YouTube فيديو خاصة على موقع،

لغرب، استخدام أساليب دعائية مثل: التكرار، وحصر وقرصنتها، واستغالل اللغة النجليزية في مخاطبة ا

املسؤولية، وإطالق النعوت، والكذب، إضافة إلى التضليل املعلوماتي، لم تستطع "إسرائيل" تحقيق 

أهدافها الدعائية لعدة أسباب، من أهمها: التباين في عدد القتلى، صور املجازر السرائيلية التي عرضتها 

 دام أسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور البيض.القنوات الفضائية، استخ

 -"املعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق: تحليل مضمون مجلة نيوزويك  (.2009وهيب ).12

 النسخة العربية".

، إضافة إلى 2003للحرب المريكية على العراق عام  Newsweekهدفت الدراسة إلى التعرف على معالجة 

الدعاية المريكية، وعناصرها، وأهم الفئات املستهدفة منها، وأطرها املرجعية. كما  الكشف عن منطلقات

تناولت مدى اعتماد املجلة على املصادر كونها أحد عناصر التضليل التي مارسته الدارة المريكية تمهيدا 

حي )أسلوب الحتالل العراق. وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث اعتمدت على املنهجين املس

تحليل املضمون(، ودراسة العالقات املتبادلة )أسلوب دراسة الحالة(. وتحددت عينة الدراسة في جميع 

، وفق أسلوب عينة الحصر 24/12/2003وحتى  30/6/2003املوضوعات التي نشرتها املجلة من الفترة 

نظرية الطار العالمي.  علىباالعتماد الشامل، أما أداة الدراسة فتمثلت في استمارة تحليل املضمون 

%، حيث 38وخلصت الدراسة لعدة نتائج، أهمها: اعتمدت مجلة نيوزويك على املصادر المريكية بنسبة 

%، وهو ما يفسر 11%، ثم املصادر البريطانية بنسبة 32شكلت أعلى نسبة، تلتها مصادر قوات التحالف 

جاء الرئيس العراقي صدام حسين على رأس الفئات طغيان الدعاية المريكية في معظم موضوعات املجلة، 

املستهدفة من الدعاية المريكية، والتسميات مثل الطاغية والدكتاتور شكلت الصورة التي وسم بها، 

، ثم إطار رأي 38بخصوص الطر املرجعية، أوضحت النتائج أن إطار النموذج المريكي جاء أوال بنسبة %

 جلت الطر التاريخية والقانونية والخالقية نسبا متفاوتة.%، بينما س20عام ودولي بنسبة 

 

 :موقع الدراسة من الدراسات السابقة
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 بعد استعراض الدراسات السابقة وأهم النتائج التي توصلت إليها يتضح اآلتي:

أظهرت الدراسات اهتماما بموضوع الدعاية، حيث تناولت الدعاية في وسائل العالم، مثل: الصحف، .1

الت، الراديو، التلفاز، مواقع الصحف اللكترونية، ومواقع شبكات التواصل االجتماعي، ومشاركة املج

املحتوى. وهي بذلك تتشابه مع الدراسة الحالية في تناولها للممارسة الدعائية عبر وسائل العالم، متمثلة في 

 وسائل التواصل االجتماعي تويتر. 

 ،Koa (2018)ما تناول دراسة أساليب الدعاية وأنواعها كدراسة تعدد مداخل دراسة الدعاية، فمنها .2

، كما ركزت Hijab & others (2018)ومنها ما بحث في خصائص الوسيلة العالمية كأداة دعائية كدراسة 

(، وهناك ما اهتم 2018إحدى الدراسات على قياس أثر الدعاية على الجمهور كدراسة دراسة الخرابشة )

(، ولوحظ هنا قلة الدراسات التي تتناول أساليب 2009ية كدراسة مضحي وموس ى )بالدعاية السياس

 الدعاية في تويتر، وهي ما تختص به هذه الدراسة.

تنتمي معظم الدراسات للبحوث الوصفية، كما سجلت تنوعا في الساليب املستخدمة، مثل: تحليل .3

ابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات (، وتتش2019املضمون، العالقات املتبادلة كدراسة وهيب )

 السابقة، في كونها دراسة وصفية، تعتمد على أساليب تحليل املضمون. 

، وكيفية تأطير وسائل العالم لها، Koa (2018)من الدراسات ما تناول صورة بعض الجماعات كدراسة .4

دى الجماهير، وتتفق الدراسة الحالية مع بوصف عملية التأطير جهدا دعائيا يهدف إلى تغيير صورة اآلخر ل

بعض الدراسات السابقة في توظيفها لنظرية الطر، وذلك للكشف عن أنواع الطر املوظفة في الدعاية 

 تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى تفسير العالقة بين الدعاية وعملية التأطير.

 لسابقة في توظيفها لداة استمارة تحليل املضمون.  تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات ا.5

 

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

 :استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في مجاالت مختلفة أهمها

 التعرف على املراجع البحثية الالزمة لتدعيم الدراسة. .1

ا كشفت زوايا عن الدعاية كانت خافية عن تدعيم االستدالل على املشكلة البحثية وبلورتها، خاصة أنه.2

 الباحث. 

 التوجيه خالل عملية البناء املنهجي للدراسة، خاصة في صياغة التساؤالت. .3

 االستفادة منها في إعداد استمارة التحليل، وتعريف الفئات. .4

 الفادة من الحقل النظري الذي احتوته. .5

 راكمة علمية في مجال الدعاية.مناقشة النتائج، ومقارنتها، بما يدعم م.6

 

 نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

 نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية "التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 

مجموعة معينة أو موقف معين تغلب عليه صفة التحديد، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية 
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وعليه تستهدف هذه الدراسة تحليل وتصوير صفحة "مش هيك"  .(131، ص 2006ين، ودقيقة عنها )حس

 وبيان مدى وكيفية استخدامها لتقنيات الدعاية.

 

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدارسة على املنهج الوصفي التحليلي ويعد جهادا علميا منظما يساعد في الحصول على بيانات 

وفي إطار هذا املنهج تسعى  .(147، ص 2006حث )حسين، ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة موضع الب

 الدراسة الحالية إلى وصف وبيان أسلوب صفحة "مش هيك" الدعائي من خالل تحليل منشوراتها. 

وفي إطار هذا املنهج استخدمت الدراسة أسلوب تحليل املضمون، وذلك لجراء دراسة تحليلية تستهدف 

وقد استفادت الدراسة من هذا السلوب في الحصول على بيانات  املضمون لصفحة "مش هيك" على تويتر،

 تتعلق بموضوعات الدعاية، وأهدافها، وأساليبها، وأطرها.

 أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة استمارة تحليل املضمون كأداة لجمع وتصنيف البيانات واملعلومات والتي تشتمل على 

من التصنيفات أو الفصائل يعدها الباحث طبقا لنوعية  مجموعة من الفئات التي هي عبارة عن مجموعة

املضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا املضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة 

من املوضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور )حسين، 

 ارة التحليل في هذه الدراسة على الفئات اآلتية:وقد اشتملت استم .(265، ص2006

 فئة املنشورات خالل الفترة املختارة على صفحة "مش هيك" على تويتر..1

فئة أساليب الدعاية: تعني الطرق والجراءات لتنفيذ نشاط ما بمعنى الساليب التي استخدمتها الصفحة .2

 (، وتنقسم إلى: 45، ص2006قيد الدراسة للتأثير على الجمهور )حيدر، 

 فئة كيف تم توظيف السلوب باملنشور..1

 فئة ملاذا تم استخدام هذا السلوب وما الهدف منه..2

فئة اطر الدعاية: وتعني سياق املعالجة الذي انتهجته الصفحة لدراسة موضوعات الدعاية. وتفيد هذه .3

 أطيرها للمعلومات والحداث والوقائع.الفئة في معرفة الستراتيجية الدعائية للصفحة، عبر تحديد شكل ت

 

 مجتمع الدراسة وعينته:

 2021حزيران  24يتمثل مجتمع الدراسة بمنشورات صفحة "مش هيك" على تويتر من  مجتمع الدراسة:

، وسبب اختيار هذه الفترة يعود الى وفاة الناشط السياس ي نزار بنات اثناء اعتقاله في 2021تموز  24حتى 

 تلت الحادثة. 2021حزيران  24يوم الخميس املوافق محافظة الخليل 
 
 وثالثون يوما

تم تحديد عينة الدراسة بعينة عشوائية منتظمة: هـي أحـد أسـاليب املعاينـة العشـوائية التـي  :عينة الدراسة

ر مســاحة مــن تمتـاز بالسـهولة والبسـاطة فـي التطبيـق، إضافـة إلـى أنـه يضمـن انتشــار العينــة علــى أكبــ

 .(2003املجتمــع بســبب أن أســلوب الســحب يتــم وفــق انتظــام متسلســل )سهيل، 

تم تقسيم فترة البحث الى أربعة أسابيع )السبوع الول، السبوع الثاني، السبوع  إجراءات سحب العينة:

يومين "ذات اليام من كل  الثالث، السبوع الرابع(، وتم سحب عينة عشوائية منتظمة من كل أسبوع

، السبوع الثاني: يوم 25/6/2021ويوم الجمعة  24/6/2021أسبوع" كالتالي: )السبوع الول: يوم الخميس 
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ويوم الجمعة  8/7/2021، السبوع الثالث: يوم الخميس 2/7/2021ويوم الجمعة  1/7/2021الخميس 

(، ثم تم حصر عدد 23/7/2021وم الجمعة وي 22/7/2021، السبوع الرابع: يوم الخميس 9/7/2021

. 126املنشورات خالل هذه اليام حيث بلغت 
 
 منشورا

 

 

 

 

 

 عرض النتائج

 126استخدم الباحثون برنامج مايكروسفت اكسيل في فرز وتحليل النتائج، وتلخصت النتائج لعدد 

 باستخدام عينة عشوائية منتظمة، كما يلي:
 
 منشورا

توظيف صفحة "مش هيك" لتقنيات الدعاية على موقع التواصل االجتماعي السؤال الرئيس: ما مدى 

 توتير بعد وفاة الناشط السياس ي )نزار بنات( أثناء اعتقاله من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية؟

 

 لكل 1يوضح جدول ) 
 
( تكرارات ونسب تقنيات الدعاية، التي ركزت عليها صفحة "مش هيك" ويليه تفصيال

حدى مع امثلة توضيحية، تم أخذها من الصفحة عن طريق تصويرها بواسطة تقنية تصوير  تقنية على

 الشاشة التي يوفرها ميكروسوفت ويرد.

 

 تكرارات ونسب تقنيات الدعاية، التي ركزت عليها صفحة "مش هيك." .1جدول 

النسبة  التكرارات التقنية

املئوية 

 وفق
 
لعدد  ا

 تالتقنيا

النسبة املئوية للتكرار 

 في املنشورات

 املرتبة

 1 %66.6 %40 84 التسمية السلبية

 2 %38 %23 48 العموميات البراقة

 3 %31 %19 39 البطاقة الرابحة

 4 %11 %7 14 العربة

 5 %10.4 %6 13 التزكية والتوصية

 6 %5.5 %3 7 النقل

 7 %4 %2 5 عامه الناس
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 %*166.5 %100 210 املجموع

* من املالحظ أن عدد تكرار التقنيات يفوق عدد املنشورات املحللة وذلك بسبب احتواء 

 بعض املنشورات على اكثر من تقنية.

 

  Name Callingالتسمية السلبية .1

( 84( في )Name Callingبينت الدراسة بأن الصفحة استخدمت التقنية الولى وهي التسمية السلبية )

 من أصل )
 
 أي ما يقارب 126منشورا

 
% من إجمالي التقنيات 40، و% من اجمالي املنشورات67( منشورا

السبعة التي تم تحليلها، وهذا يدلل على اعتماد الصفحة على هذه التقنية كتقنية رئيسية سائدة ملا لها من 

املنطقي. أهمية في التشكيك في اآلخر ومحاولة حث الجماهير على رفضه دون الدخول في عملية التفكير 

( أحد املنشورات التي تبين هذه التقنية حيث استخدم املنشور املسميات السلبية مثل 3أنظر صورة )

"الجواسيس" و"الوساخ" والقاذورات" لحث العقل الباطن للمتلقي على رفض الفئة املستهدفة وبث روح 

 الشك والريبة اتجاهها. 

 

 
 لصفحة "مش هيك" كمثال على لتقنية التسمية السلبية. 2021يونيو/ حزيران  24: تغريدة بتاريخ 3صورة 

 

اقة .2  Glittering Generalitiesالعموميات البر

 من 48( املتربة الثانية حيث تكررت في )Glittering generalityاحتلت تقنية العموميات البراقة )
 
( منشورا

 أي ما يعادل نسبة 126أصل )
 
% من التقنيات 23وبنسبة تكرار  % من اجمالي املنشورات،38( منشورا

السبعة التي تم تحليلها، وهذا يدل على ان هذه التقنية تعد من التقنيات الساسية التي تعتمد عليها 

( والتي توضح استخدام الصفحة لتقنية العموميات البراقة من 4الصفحة للترويج لفكارها. أنظر صورة )

صورة لبنات. فمن خالل استخدام الصفحة لهاتين الكلمتين خالل كلمة "شهيد" و"كلمة الحق" مع ارفاق 

على سبيل املثال تسعى الصفحة لحث املتلقي على تقبل بنات دون النظر إلى أي قيمة أخرى أو البحث في 

سيرة حياته الذاتية أو أي معلومات تتعلق به، حيث زودت الجمهور بحكم مسبق من خالل العموميات 

 عقل دون الحاجة الى تدقيق.  البراقة التي يتقبلها ال
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 لصفحة مش هيك مثال لتقنية العموميات البرافة. 2021يونيو/ حزيران  24: تغريدة بتاريخ 4صورة 

 

 Card Stakingالبطاقة الرابحة .3

 من أصل )39استخدمت تقنية البطاقة الرابحة أو انصاف الحقائق في )
 
، أي ما 126( منشورا

 
( منشورا

% نسبة الى باقي التقنيات، حيث كانت في املرتبة الثالثة من حيث 19شورات الصفحة، و% من من31يقارب 

اعتماد الصفحة عليها، حيث تم استخدامها بطريقة اظهار انصاف الحقائق التي تدعم وجهة نظر القائم 

انظر إلى  باالتصال وإهمال أي معلومات أخرة من شأنها أن تغير من وجهة نظر املتلقي اتجاه الطرف الخر.

( الذي يوضح استخدام هذه التقنية. ففي املنشور صورة فبركتها الصفحة تدعي انها لحركة فتح 5شكل )

وأن القائمون على إعالم حركة فتح دون ذكر املصدر وتدعي ان الحركة تشوه الصحابة وتصفهم باملتآمرين 

شفافية واملمارسات الفضلى لإلعالم، لديهم جهل تاريخي وديني ولغوي. إن ذكر املصدر يعد من بديهيات ال

 وإهمال هذه الجزئية الساسية يضع املنشور في خانة الدعاية السوداء.
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 لصفحة مش هيك مثال لتقنية الكرت الرابح. 2021يوليو/تموز  8: تغريده بتاريخ 5صورة 

 

  Bandwagonعربة القطيع .4

 باسم 
 
( 14في ) (Bandwagonاللحاق بالركب  )استخدمت الصفحة تقنية العربة او مت تعرف أيضا

 فقط من أصل )
 
% من التقنيات 7% فقط من اجمالي املنشورات، و11( منشور أي بنسبة 126منشورا

السبعة التي تم تحليلها، واتت في املرتبة الرابعة من حيث التقنيات التي تم استخدامها في الصفحة، تم 

ام للمظاهرات وحشد أكبر عدد من املتظاهرين ضد استخدام هذه التقنية لدعوة الجمهور لالنضم

( الذي يوضح ذلك؛ فمن خالل استخدام 6السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة الخليل. أنظر شكل )

الصفحة لجملة "تدعوكم القوى والحراكات الشعبية والوطنية والقوائم االنتخابية املستقلة للمشاركة في 

 التظاهرة املركزية الغاضبة" حا
 
ولت الصفحة تبيان أن كل من هو وطني ومستقل أو يعتبر نفسه ناشطا

سوف يشارك في هذه املظاهرة، وبالتالي على الجمهور املتلقي الذي يصنف نفسه ضمن هذه الفئات أن 

 يشارك فيها ويلحق بالركب. 
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 لصفحة مش هيك مثال لتقنية العربة. 2021يوليو/ تموز  29: تغريده بتاريخ 6صورة 

 

 Testimonialالتزكية او التوصية .5

 من أصل )13( في )Testimonialاستخدمت تقنية التوصية )
 
 أي بنسبة 126( منشورا

 
% من 10.5( منشورا

% من التقنيات، وكانت خامس تقنية بترتيب ظهور التقنيات، حيث تم استخدام 6اجمالي املنشورات، و

االستعانة بأشخاص "مؤثرين" ولديهم قاعدة جماهيرية  هذه التقنية لثبات وجهة نظر الصفحة، من خالل

ومتابعين، ومثال ذلك االستعانة بتعليق الشاعر تميم البرغوثي على حادثة وفاة نزار وإعادة بث نشره على 

( كمثال على استخدام الصفحة لتقنية التوصية، حيث يهدف املنشور إلى حث 7صفحتهم. أنظر صورة )

عر تميم على اتباع خطاه وتبني رأيه حول الحادثة، وهو الهدف الساس ي من الجمهور الذي يتابع الشا

 استخدام التقنية. 
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صور 

 لصفحة "مش هيك" كمثال لتقنية التزكية والتوصية. 2021يونيو/ حزيران  25: تغريده بتاريخ 7 ة

 

 Transferالنقل .6

، أي ما يقارب 126( منشورات من أصل )7( في )Transferواستخدمت الصفحة أيضا تقنية )
 
% 6( منشورا

% من التقنيات املحللة، حيث إحتلت املرتبة السادسة بالترتيب من التقنيات 3من اجمالي املنشورات، و

( حيث تم استخدام تقنية النقل لنقل رمزية 8التي استخدمتها في الصفحة. ومثال ذلك أنظر صورة )

شهيد يحيى عياش تم وضع رأس نزار فيها مكان رأس الشهيد يحيى عياش الى نزار بنات عبر نشر صوره لل

الشهيد يحيى عياش، الذي اتهمته دولة االحتالل بأنه خلف مقتل العشرات من السرائيليين. يعد عياش ذو 

رمزية كبيرة لدى الجماهير الفلسطينية حيث كان مهندس متفجرات، ومهندس كهربائي، ومناضل 

 1996يناير/ كانون ثاني  5يلية في بيت الهيا شمال قطاع غزة بتاريخ فلسطيني، اغتالته املخابرات االسرائ

، وتم ايصاله له من خالل ابن 
 
باستخدام عبوة ناسفة زرعت في هاتفه النقال الذي كان يستخدمه أحيانا

شقيقته، الذي كان أحد مرافقيه. حاولت صفحة "مش هيك" من خالل نقل رمزية عياش إلى بنات إكسابه 

 شعبية الوطنية ومحبة الجماهير. القبول وال

 

 Plain Folksعامة الناس .7

( منشورات من أصل 5( في )Plain Folksاستخدمت صفحة "مش هيك" تقنية عامة الناس أو من الشعب )

 أي بنسبة 126)
 
% من التقنيات، وكانت اقل تقنية تم استخدامها 2% من اجمالي املنشورات، و4( منشورا

ستخدام هذه التقنية للتقرب من الناس في محاولة إثبات أن القائمين على الصفحة في الصفحة، حيث تم ا

هم جزء من الشعب ويشعرون بهم. وكمثال عليها بث فيديو للصحفية شذى حماد اثناء شهادتها حول ما 

حصل معها خالل تغطيتها العالمية ملظاهرة مناصرة لوفاة نزار بنات ومعارضة للسلطة الوطنية 
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شذى حماد هي صحفية وإعالمية في وكالة "هنا القدس" كانت تقوم بتغطية املظاهرات نية. الفلسطي

املناصرة لوفاة نزار بنات واملعارضة للسلطة الوطنية الفلسطينية. فمن خالل تعليق الصفحة بمنشور 

ئمون "احنا معكم ورح نكون سندكم وضهركم يا شذى ورح نلعن اللي نفضهم لهدول العرصات" يحاول القا

على صفحة "مش هيك" أن يظهروا للجمهور بأنهم يشعرون بهم وبآالمهم وأنهم منهم واليهم في محاولة 

 . 9لكسب القبول.  أنظر صورة 

 
 لصفحة "مش هيك" كمثال على تقنية النقل. 2021يونيو/ حزيران  25: تغريده بتاريخ 8صورة 
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 مش هيك" كمثال لتقنية عامة الناس."حة لصف 2021يونيو/ تموز  30: تغريده بتاريخ 9صورة  

 

 تأطير موضوع وفاة نزار بنات من خالل صفحة "مش هيك"

بينت النتائج استخدام صفحة "مش هيك" لطر عدة في إطار الدعاية، وتعني سياق املعالجة الذي انتهجته 

عبر تحديد شكل تأطيرها الصفحة في تغريداتها عبر تويتر، وتفيد في معرفة االستراتيجية الدعائية للصفحة 

للمعلومات والحداث والوقائع، وما إذا هدفت إلى استغاللها لتكوين انطباع وتصور محددين تجاه السلطة 

الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، حيث تم استخدام أطر دعاية محددة؛ وهي عرض موضوعات 

دون ربطها بسياق عام، أو معالجتها بشكل الدعاية من خالل أمثلة محددة أو حاالت وأحداث معينة، 

موسع. وهنا يتم من خالل عزل املوضوع عن سياقه االجتماعي أو الثقافي أو السياس ي الحقيقي، ما يؤدي إلى 

 معالجة سطحية ومبتورة، تفتقد إلى العمق والشمولية.

 

فهم وكسب تعاطفهم في التأطير العاطفي كنشر منشورات عاطفية للتأثير على الجمهور واستمالة عواط.1

( وهي ملنشور تحاول من 10محاولة لدانة الجهزة المنية الفلسطينية. على سبيل املثال، أنظر صورة )

، من خالل بعض الكلمات املؤثرة مثل "مش متخيل أنو طلع 
 
خالله الصفحة استمالة الجماهير عاطفيا

مثل هذه الكلمات تنفذ الى  "]....الخ[ض ي علينا فجر جديد وانت مش بينا وصرنا نحكي عنك بصيغة املا

عاطفة االنسان من خالل حث الجمهور على تخيل فقدان حبيب او صديق فقده واستثارة مشاعر 

  الفقدان لديه.
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 لصفحة "مش هيك" كمثال للتأطير العاطفي. 2021يونيو /حزيران  25تغريده بتاريخ  10صورة 

 

ملثال بث فيديو الحد املحافظين يقول به عن اآلية القرآنية كما قال التأطير الديني من خالل على سبيل ا.2

( والذي تحاول الصفحة من خالل استثارة السخط ضد السلطة الوطنية 11الشاعر. أنظر صورة )

 الفلسطينية من خالل تأطير املسؤولين الفلسطينيين على أن لديهم جهل في الدين االسالمي. 
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 لصفحة "مش هيك" كمثال للتأطير الديني. 2021يونيو /حزيران  28: تغريده بتاريخ 11 صورة 

 

القصور الفكري لدى النخبة املؤيدة للسلطة الوطنية  تدعيالتأطير الفكري من خالل نشر منشورات .3

( والتي تدعي أن صحافيين ومسؤولين كبار محسوبين على السلطة 12الفلسطينية. أنظر صورة رقم )

 بأن املنشور يحتوي على و الوطنية الفلسطينية 
 
حركة فتح ينشرون منشورات دون تحري الدقة، علما

العديد من تقنيات الدعاية لدعم وجهة نظر القائم باالتصال مثل التسمية السلبية من خالل استخدام 

العينات"، وفي املقابل استخدمت و مصطلحات مثل "صغار السحيجة، املناديب، قطيع من الحمير، 

يات البراقة لوصف أتباعها ومؤيديها مثل "الفخر، الوعي، الذكاء، واملستوى العقلي العالي" الصفحة العموم

 في محاولة لثبات التفوق النخبوي. 
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 لصفحة "مش هيك" كمثال على التأطير الفكري. 2021يوليو /تموز  2: تغريده بتاريخ 12صورة  

 

للسلطة الوطنية الفلسطينية بأكملها عن وفاة  التأطير من خالل التجريم من خالل تحميل املسؤولية.4

بنات، ومثال ذلك نشر بيانات عائلة نزار تحمل مسؤولية وفاة ابنها للسلطة الوطنية الفلسطينية. أنظر 

( والذي تستخدم فيه الصفحة مصطلح "فريق اغتيال" على عناصر الجهزة المنية الفلسطينية 13صورة )

بنات في محاولة واضحة لتجريم عناصر المن دون انتظار نتائج لجنة التي كانت تقوم بمهمة اعتقال 

 التحقيق والظروف التي أودت بحياته. 

 



 

57 

 

 
 لصفحة "مش هيك" كمثال على إطار التجريم. 2021يوليو /تموز  2: تغريده بتاريخ 13صورة 

 

د عطعوط" هي إطار املؤامرة من خالل بث منشورات تدعم بأن ما تناقلته حركة فتح بخصوص "ولي.5

مؤامرة تديرها لتحسين صورتها امام الشعب. وليد عطعوط هو من سكان سلوان قام ببيع منزله 

للمستوطنين مقابل أربع ماليين ونصف مليون شيكل. تم تسريب العقار لصالح جمعية العاد االستيطانية، 

. أنظر 2021تموز/يوليو  1ريخ ، على أن يتم إخالء العقار حتى تا2021أيار/مايو  27وتم العقد في تاريخ 

( منشور صفحة "مش هيك" الذي يدافع عن املذكور، ما يثير 15( عقد البيع. أنظر صورة )14صورة )

 الشكوك حول نوايا الصفحة ومدى اعتمادها على الدعاية السوداء. 
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 . صورة عقد تسريب منزل املدعو "وليد العطعوط" لصالح املستوطنين.14صورة 
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 . دفاع صفحة "مش هيك" عن "وليد عطعوط" مسرب منزله لقطعان املستوطنين.15صورة 

 

التأطير السياس ي من خالل بث فيديوهات ملظاهرات تندد بوفاة نزار بنات وتلقي الشعارات ضد السلطة .6

( والذي يوضح أحد الشعارات السياسية التي استخدمها بعض 16الوطنية الفلسطينية. أنظر صورة )

رين مثل "يا للعار ويا للعار.. السلطة إغتالت نزار" في محاولة لتأطير الحادث على انه قضية املتظاه

 
 
سياسية وأن الحادثة حدثت بقصد التخلص من الخصوم السياسيين للسلطة الوطنية الفلسطينية، علما

 تنتهجه السلطة الوطنية الفلسطينية باملطلق. 
 
 ان الحادث لم يكن نهجا
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 السياس ي. لصفحة" مش هيك" كمثال للتأطير 2021يونيو /حزيران  24ريده بتاريخ : تغ16صورة  

 

التأطير ثقافيا من خالل ربط اسم نزار بالشهيد باسل االعرج وتشبيه تهج نزار بنهج الشهيد باسل .7

االعرج، وهو مثقف فلسطيني من بيت لحم وناشط في الحلقات التثقيفية وسرد تجارب املقاومة 

 6ة من خالل جوالت ميدانية وكان ناشطا سياسيا، استشهد على يد االحتالل السرائيلي في الفلسطيني

( على سبيل املثال والتي تستخدم تقنية النقل اليجابي من خالل ربط 17. أنظر صورة )2017أذار/مارس 

 لدى الجماهير املحبة لباسل، وإق
 
ناع الجمهور أن اسم نزار بنات باسم باسل العرج لكساب الول قبوال

 لنهج باسل. 
 
 نهج نزار كان مطابقا
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 لصفحة مش هيك مثال للتأطير الثقافي 2021يوليو /تموز  9: تغريده بتاريخ 17 صورة 

 

التأطير التحريض ي كنشر منشورات تدعو الشعب الفلسطيني لالنتفاض ضد السلطة الوطنية .8

( والتي تستخدم فيه الصفحة 6. أنظر صورة )الفلسطينية والخروج بمسيرات تندد بوفاة نزار بنات

العموميات البراقة مثل "أحرار" لتحريض الجماهير ضد السلطة الفلسطينية دون انتظار الجهود 

 القانونية. 

 

افع استخدام صفحة "مش هيك" لتقنيات الدعاية  دو

هور لتحقيق رفض الجم Name Calling)) استخدمت صفحة "مش هيك" تقنية التسمية السلبية

 ,Jowett and O’Donnell)الشخص أو املؤسسة أو الفكرة على أساس الصفة السلبية أو التسمية السلبية 

رجال االمن الفلسطيني بالشبيحة، والجواسيس، واملدافعين عن الحكومة  تسميةومثال ذلك  (2018

عن الشخاص الذين الفلسطينية "باملناديب والسحيجة". إن مثل هذه املسميات تهدف الى نزع الشرعية 

يتم تسميتهم بمثل هذه املسميات وبالتالي تحقيق الرفض الشعبي لهم، وتكميم أفواههم ومنعهم من 

 ممارسة حقهم بإبداء الرأي أو القيام بفعل لصالح قيادتهم. 

لثارة مشاعر الحب  (Glittering generality) استخدمت الصفحة تقنية العموميات البراقة

بول لدى الجمهور للقائم باالتصال أو الشخصية املراد تلميعها، من خالل تعريف شخص، أو واالنتماء والق
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(. حيث عملت على 2013جماعة، أو حدث، أو فعل، بمسميات جميلة تحظى بقبول من العامة )آل بهيش، 

استخدام كلمات ترتبط بثقافات وقيم ومعتقدات ذات قيمة جميله تحمل ش يء من القناع، لشخصية 

ار بنات على انه صوت الحرية والشعب والبطل الذي عارض الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، نز 

 وبالتالي تحقيق القبول لهذه الشخصية دون النظر في ماهيتها أو فعلها أو تاريخها. 

لتحقيق أهداف وتوجهات الفراد الفطرية  (Bandwagon) استخدمت الصفحة تقنية العربة

، حيث عملت الصفحة على (Jowett and O’Donnell, 2018)للجماعة، واتباع النظام السائد نحو االنتماء 

نشر تغريدات تدعو لالحتشاد واالنضمام الى مسيرات منددة بوفاة نزار بكافة محافظات الوطن، بالضافة 

عام بأكمله انه الى نشر صور من زاوية معينة يظهر فيها ان عدد املشاركين باملسيرات كبير بهدف خلق رأي 

 يرفض ويندد بوفاة نزار ويدين السلطة الوطنية الفلسطينية.

حيث انه من خالل هذه التقنية يحاول  (Plain Folks) استخدام الصفحة تقنية الناس البسطاء 

السياسيون والقادة تقديم أنفسهم كمواطنين عاديين، لن السياس ي يريد منا أن نعتقد أن السياس ي هو 

شعب، وكذلك رؤساء الجمعيات والنقابات املهنية الذين يحاولون تقديم أنفسهم كأعضاء واحد من ال

، ومثاال عليها هو نشر صور وفيديوهات لزوجة االسير (Jowett and O’Donnell, 2018) عاديين في الفريق

م جزء من منتصر الشلبي بعد هدم االحتالل ملنزلهم والتعاطف معهم، لتبيان أن القائمين على الصفحة ه

 هذا الشعب ويشعرون بمشاعرهم وأملهم، وبالتالي تحقيق قبول الجماهير لهم. 

التالعب بالجمهور  ( حيث الهدف منهاCard stackingاستخدمت الصفحة تقنية الكرت الرابح )

 Jowett and) من خالل التأكيد على جانب وقمع جانب آخر أو استخدام شهادات من جانب واحد

O’Donnell, 2018) ومثاال عليها نشر تغريدات وبيانات مضللة ومبهمة وكان الهدف منها إيصال اخبار ،

 كاذبة للمواطنين والعبث في آرائهم وتحريضهم ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

استخدمت الصفحة تقنية التزكية والتوصية والهدف منها هو االستعانة بشهادات املؤثرين 

، فقد قامت الصفحة (Jowett and O’Donnell, 2018)لتحقيق القناع  والخبراء والرموز املعروفة

باستخدام رموز وقادة ومشاهير فلسطينية وعربية ادانوا وفاة نزار كاستخدامهم لتغريدات الشاعر 

 الفلسطيني تميم البرغوثي.

 استخدمت الصفحة تقنية النقل التي تعرف بانها أسلوب يحاول فيه رجل الدعاية نق
 
ل واخيرا

املشاعر الجيدة أو السيئة بربطها مع املنتج أو الخدمة من خالل شخصيات ورموز معروفة لدى املجتمع، 

حيث تحظى بعض الرموز والنصوص والشخصيات بشهرة إيجابية أو سلبية عند الجمهور، لذلك يقوم 

 Jowett)و رفضها رجل الدعاية بربط هذه الشهرة بفكرة أو قضية معينة، بهدف إقناع الجمهور بقبولها أ

and O’Donnell, 2018)  فقد عملت الصفحة على نقل رمزية ناجي العلي الى نزار بنات وتشبيه ظروف ،

وفاة ناجي العلي بظروف وفاة نزار والسبب واحد وهو السلطة الوطنية الفلسطينية، وكما وعملت على 

قولها هما وجهان لعملة واحدة تشبيه أسلوب السلطة في التعامل مع املظاهرات بأسلوب االحتالل و 

 واملقصود هنا االحتالل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
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 مناقشة النتائج والتوصيات 

 مناقشة النتائج

عملت الصفحة على توظيف تقنية التسمية السلبية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث جاءت في 

در هذه التقنية، ينسجم تماما مع هدف الصفحة وهو %(، ويرى الباحثون أن تص40املرتبة الولى بنسبة )

التحريض وتشويه صورة السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الجمهور، اضافة الى إعطاء أفكار سيئة 

ومسميات مالزمة لدى الجمهور حول السلطة الوطنية الفلسطينية وتعميمها، والهدف من إطالق 

بكلمة أو بعبارة تعكس أنموذج للتوفيق، وتثير شحنة  التسميات السلبية هي "عملية ربط مفهوم معين

(" وأن جهة الدعاية 10، ص2012انفعالية تقود إلى نوع من التحيز ضد من يوصف بهذه الكلمة )أل بهيش، 

التي تستخدم هذا السلوب "تأمل أن يقوم الجمهور برفض هؤالء الشخاص أو الفكار اعتمادا على نقطة 

(. ويرى 10، ص2012وز السلبية، بدال من الشواهد والدلة املتوفرة )آل بهيش، أساسية تستند إلى الرم

الباحثون، أن خطورة هذا السلوب، تتمثل في توحيده بين هوية السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة، 

ى واملعاني التي تعكسها التسميات من جهة أخرى، بحيث تنتج عنها عالقة ترادفيه استلزاميه، تصب في مجر 

خلق صورة نمطية معممة حول السلطة قائمة على منطق مغلوط، بمعنى أن تصبح السلطة الوطنية 

الفلسطينية مرادفة في عقل الجمهور للمعاني التي تشير إليها التسميات، دون أي عالقة حقيقية، مؤكدة 

 ومبرهن عليها.

 

السياس ي نزار بنات، حيث جاءت  كما وعملت الصفحة على توظيف تقنية العموميات البراقة تجاه الناشط

%(، ويرى الباحثون أن ظهور هذه التقنية في املرتبة الثانية، ينسجم تماما مع 23في املرتبة الثانية بنسبة )

هدف الصفحة وهو تلميع وابراز الصورة الحسنة للمعارضين للسلطة الوطنية الفلسطينية لدى الجمهور 

 واضافة مسميات 
 
مالزمة لدى الجمهور حولهم، والهدف من إطالق العموميات البراقة للتأثير عليهم عاطفيا

هي "عملية ربط مفهوم معين بكلمة أو بعبارة تعكس أنموذج للتوفيق، وتثير شحنة انفعالية تقود إلى نوع 

من التحيز مع من يوصف بهذه الكلمة،" وأن جهة الدعاية التي تستخدم هذا السلوب "تأمل أن يقوم 

ل هؤالء الشخاص أو الفكار اعتمادا على نقطة أساسية تستند إلى الرموز االيجابية، بدال الجمهور بقبو 

 (.50، ص 2013من الشواهد والدلة املتوفرة )آل بهيش، 

 

%(، ويرى 19كما وعملت الصفحة على توظيف تقنية الكرت الرابح، حيث جاءت في املرتبة الثالثة بنسبة )

ه التقنية هو "االحتيال واخفاء الحقيقة وتشتيت الجمهور وإظهار بعض الدارسون أن الهدف من هذ

انصاف الحقائق والكذب. وهو أسلوب إقناع يحاول التأثير على الرأي من خالل التشويه املتعمد، كما هو 

الحال في قمع املعلومات، والفراط في التأكيد على الحقائق املختارة، والتالعب بالحصاءات، واالقتباس 

(. ويرى الباحثون أن خطورة هذا السلوب تكمن في 2017)محمد،  بحوث املزورة أو املشكوك فيها"من ال

خلق صورة مزيفة غير حقيقية قائمة على منطق مغلوط، بمعنى أن يصبح ما تبثه الصفحة هو املرجعية 

 للجمهور، دون أي عالقة حقيقية، مؤكدة ومبرهن عليها. 
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%(، وهو ما ينسجم 7العربة، حيث جاءت في املرتبة الرابعة بنسبة )عملت الصفحة على توظيف تقنية 

تماما مع هدف الصفحة وهو تحشيد الجمهور، والهدف من تقنية العربة هي مناشدة الفرد أن يتبع 

ا، وأن جهة الدعاية التي تستخدم هذا السلوب "تأمل  الجماهير، وينضم إليها لن اآلخرين يفعلون ذلك أيض 

مهور باالنضمام لهم من خالل تبني سلوكيات أو معتقدات معينة لن العديد من الشخاص أن يقوم الج

ن أن خطورة هذا السلوب، تتمثل في اتباع و (. ويرى الباحثRikkers, 2002اآلخرين يفعلون نفس الش يء" )

قي االنضمام االفراد للقطيع من خالل إقناعهم بأن الجميع يوافقون على الفكرة وبالتالي يجب على املتل

 إليهم من خالل العزف على أوتار الجماعة ورغبة االنسان بأن يكون ضمن مجموعة رابحة أو فاعلة.

 

عملت الصفحة على توظيف تقنية التوصية والتزكية تجاه آراءها، حيث جاءت في املرتبة الخامسة بنسبة 

لصفحة وهو التحريض وتشويه %(، ويرى الباحثون أن استخدام هذه التقنية ينسجم تماما مع هدف ا6)

صورة السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الجمهور، حيث أن الهدف في الغالب من استخدام هذه التقنية 

هو اعطاء صورة او فكرة من خالل شخص يحبه الجمهور ويحترمه للتأثير عليهم، وقد تكون التوصية 

 (.2017د، والتزكية إيجابية او سلبية حسب حذف القائم باالتصال )محم

 

%(،  حيث أن الهدف 3عملت الصفحة على توظيف تقنية النقل، حيث جاءت في املرتبة السادسة بنسبة )

من توظيف هذه التقنية هو نقل رمزية ش يء مشهور الى ش يء اخر للتأثير على الجمهور او العكس من ذلك 

( 
 
(. ويرى Lee & Lee, 1939, p69فقد يكون النقل سلبي، للتأثير على عواطف ومشاعر الجمهور سلبا

الباحثون أن خطورة هذا السلوب الذي انتهجته الصفحة تتمثل في تشبيه أسلوب االحتالل بأسلوب 

السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي محاولة حث الجماهير على رفض السلطة الوطنية الفلسطينية، 

فحة "مش هيك" في نقل رمزية الشهيد يحيى وهذا ما يسمى النقل السلبي. أما النقل اليجابي تمثل في ص

عياش وناجي العلي وباسل العرج لنزار بنات لخلق فكرة إيجابية ترتبط تلقائيا في ذهن املتلقي حول صورة 

 نزار بنات. 

 عملت الصفحة على توظيف تقنية عامة الناس، حيث جاءت في املرتبة الخيرة بنسبة 
 
وأخيرا

فحة وهو كسب تعاطف الجمهور معها وانضمامهم لها وتأييدها، %(، وهذا ينسجم مع هدف الص2)

والهدف من استخدام هذه التقنية إعطاء انطباع للجمهور بأن القائمون باالصتال هم أناس عاديون مثلهم 

 . (Combs, 1993, p. 193)من خالل التأكيد على اهتمامات ومشاعر عامة الناس 

 

 يض ضد السلطة من خالل الصفحةتأطير موضوع وفاة نزار بنات في التحر 

الفلسطينية الوطنية إن تأطير موضوعات الدعاية تم بشكل متناغم مع منشورات الصفحة تجاه السلطة 

والناشط السياس ي نزار بنات، فهو لم يخرج عن التجريم، وتحميل املسؤولية، والتحريض، واملؤامرة، 

تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذا يعني  وغيرها من أشكال أطر الدعاية املحددة ببعدها السلبي

وجود تأثير لأليديولوجيا املهيمنة في تحديد شكل الطر املستخدمة مع الدعاية، حيث إن تأطير القضايا 

، 2007والحداث والخالفات السياسية، يتم بطرق تتماش ى مع أيديولوجيا القائم باالتصال )احمد، 

 (. 105ص
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دد كان بهدف إثارة الجوانب العاطفية لدى الجمهور، بعيدا عن الجوانب إن استخدام الطار املح

العقلية، إن الطار املحدد يتمتع بقدرة أكبر على إثارة الجوانب العاطفية للجمهور، خاصة مشاعر الغضب 

. إن الطار املحدد يستحث ردود فعل عاطفية بشكل يفوق Aarøe, 2011, p207)) واالشمئزاز والتعاطف

ر العام، ويمتلك قدرة أكبر على التأثير في آراء الجمهور، في حال إخضاعه )الجمهور( لجرعة عاطفية الطا

 (.(Gross, 2008, p186مكثفة 

 Marlina ، ودراسة Akmal (2020)، ودراسة Koa (2018)تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

دمت تقنية التسمية في هذه حيث استخLokmy  (2020)(، ودراسة 2009(، ودراسة وهيب )2020)

( أن التسمية السلبية 2018) Koaالدراسات بشكل أكبر من التقنيات الخرى. فأوضحت دراسة 

استخدمت بشكل أكبر في بيانات الخوان املسلمين كانت هي التقنية السائدة وذلك بهدف تشويه سمعة 

استخدام تقنية التسمية السلبية في  ( أنه تم2020) Akmal et alالنظام املصري. وأوضحت نتائج دراسة 

خطاب الرئيس جورج بوش حتى يبرر الحرب على العراق بأنها "حرب على الرهاب". وأوضحت دراسة 

Marlina  (2020 أن التسمية السلبية كتنت اعلى نسبة من تقنيات الدعاية في وصف السالم واملسلمين )

( جاءت التسمية السلبية 2009ين. وفي دراسة وهيب )حيث تم وصفهم بالرهابيين واملتطرفين واملتسلح

  Lokmyبأعلى نسبة حيث تم وصف الرئيس العراقي صدام حسين بالطاغية والدكتاتور. وأوضحت دراسة 

أن مجلة دابق التابعة لداعش عملت بمهارة من خالل توظيف الخوف والكراهية والوصم، من  (2020)

"الخالفة" كتهديد لرفاهية وأمن المة، ونقاء السالم أو هيمنته،  خالل تقديم مجموعات مختلفة من أعداء

 وتم تصوير الكفار واملرتدين أيضا بطريقة مهينة، وخاليين من الخصائص البشرية.

ان نتائج الدراسة الحالية أكدت على أنه تم استخدام تقنية التسمية السلبية بشكل أكبر من تقنيات 

لطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لدى الجماهير الخرى، وذلك لتشويه صورة الس

 والتحريض ضدهم.

 

 

 االستنتاجات 

ل وسائل غتهيمن عملية إخراج النصوص من سياقتها الحقيقية على االعالم املعارض، حيث تست.1

ئات التواصل االجتماعي للجهات املعارضة ردود السلطة القائمة وتصريحات قياداتها من خالل قص جزي

 عن السياق التي قيلت فيه من خالل ما يعرف بتقنية البطاقة الرابحة 
 
، وتأطير Card Stackingمنها بعيدا

 يخدم أجندة القائم باالتصال
 
 .ذلك ضمن معنى  جديدا

اقصاء اآلخر هو نهج واضح في إعالم وسائل التواصل االجتماعي للصفحات املعارضة، حيث تتبنى هذه .2

حريرية تقوم على عرض اآلراء املؤيدة فقط لوجهة نظرها وإقصاء أي آراء قد تختلف الصفحات سياسة ت

 مع أجندتها أو أيدولوجية القائمين عليها. 

إطار املؤامرة من الطر الواضحة التي تستخدمها الصفحات املعارضة، حيث تسعى هذه الصفحات إلى .3

 التشكيك بكل ما يطرح من قبل نخبة السلطة القائمة. 

استخدام تقنيات الدعاية في صفحات املعارضة يعد استراتيجية تتبناها السياسية التحريرية في هذه .4

 الصفحات كأدوات اقناعية للحصول على قبول الجمهور وتحييد اآلخر.
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التسمية السلبية لفكار ومشاريع وبرامج وشخصيات وممارسات السلطة القائمة تعد التقنية الدعائية .5

 في صفحات التواصل االجتماعي للمعارضة، بهدف حث الجمهور على رفضها دون إعمال الكثر رواج
 
ا

العقل، ولتبرير أي فعل تقوم به الجهات املعارضة ضد السلطة القائمة، فعلى سبيل املثال تبرير املظاهرات 

"متعاونين  من خالل تأطيرها ضمن مساعي القضاء على الفساد، واالعتداء على رجل المن هو اعتداء على

 مع االحتالل". 

تعمل التسمية السلبية على تقييد حرية التعبير، فمن خالل تسمية املدافعين عن نهج معين .6

، يهدف القائم باالتصال إلى تكميم أفواه هؤالء الناس، حيث تثير مثل هذه 
 
"بالسحيجة" او "املناديب" مثال

ق بآرائهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي او على التسميات الريبة في نفوسهم ما يدفعهم لعدم التعلي

 القل التعليق على منشورات املعارضة. 

 

 

 التوصيات

 يقوم على نشر الرأي والرأي اآلخر، .1
 
 متوازنا

 
 إعالميا

 
ضرورة تبني صفحات وسائل التواصل االجتماعي نهجا

عة، بما يضمن ممارسة قائمة على من خالل إتاحة املجال أمام الصوات املختلفة ونشر توجهات متنو 

 .املسؤولية االجتماعية والتوازن والحيادية

ضرورة تجنب صفحات التواصل االجتماعي لالعتماد على املصادر املجهولة، واملعلومات املبتورة، ومنع .2

 .أي ممارسة تسمح باالنتقاء والغفال والحذف، أو القدح والتشويه

حول مدى تفاعل الجمهور مع صفحات املعارضة ومدى تأثرهم ضرورة إجراء دراسات مستقبلية .3

 بأفكارها.

ضرورة إجراء دراسات مستقبلية حول العالقة بين مدى تعرض الجمهور لصفحات املعارضة وعالقة .4

 ذلك بميولهم السياسية. 
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 ملخص:

ذه الدراسة تقديم رواية سردية عن املوضوع، وإنما بحثه كظاهرة سياسية لها لم تكن الفائدة املرجوة من ه  

قواعدها الداخلية، التي تضبط توازنها وحركتها ومختلف عوامل ومتغيرات بيئتها الداخلية والخارجية، من 

س خالل فهم وتحليل العقل السياس ي السرائيلي، بما يحتكم إليه من قواعد وقيود جوهرية متراكمة تعك

منظومته العواملية املرجعية؛ التاريخية، والدينية، واليدولوجية، وما يصاحبها من متغيرات تؤثر في سياسة 

إسرائيل. المر الذي يساهم في تفسير أسباب فشل جهود التسوية السياسية السلمية بين الجانبين 

ود القليمية والدولية، غير الفلسطيني والسرائيلي خالل الثالثة عقود املاضية، على الرغم من الجه

لت لتحقيق تلك التسوية دونما طائل.   املسبوقة، التي ُبذ 

نظر قادة الحركة الصهيونية وفيما بعد قادة إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني بصورة استعالئية وعدائية،    

نبثق عنها هوية وأنكروا منذ وقت مبكر وجوده كشعب له جذور عميقة، وأصول تاريخية، وتجليات حضارية ا

جماعية وتطلعات وطنية. ومع تبلور الصراع على الرض، رفض الفلسطينيون فكرة الوطن القومي لليهود في 

 لوعد "بلفور". ووصل الصراع ذروته عند صدور قرار التقسيم عام 
 
، الذي وافقت 1947فلسطين تحقيقا

رعية الدولية، في حين رفضه عليه الحركة الصهيونية لتثبيت وجودها على الرض واكتساب الش

 الفلسطينيون الذين تعاملوا معه كصدمة سياسية، أملتها معطيات السياق التاريخي في ذلك الوقت.

، وقامت بتوسيع 1948لم تلتزم إسرائيل بمضامين واشتراطات قرار التقسيم، واستغلت نتائج حرب عام   

أرض فلسطين "االنتدابية". وتزامن ذلك مع  % من78حدودها بما يتجاوز قرار التقسيم، واستولت على 

هت للكيانية الوطنية الفلسطينية، بعد أن تم ضم الضفة الغربية للمملكة الردنية  ضربات قاسية ُوّج 

الهاشمية، وإلحاق قطاع غزة بالحكم املصري. وبعد أن قامت إسرائيل باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة، 

استمرت في إنكار وجود الشعب الفلسطيني ورفضت االعتراف بممثله ، 1967وأراض  عربية أخرى عام 

 الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية، ونفت أحقيته بدولة.

   
 
 وفقا

 
بمرور الوقت، أدركت إسرائيل أن وضع الفلسطينيين الذين يخضعون إلى احتاللها لن يستمر طويال

الذي جعلها تبحث عن بدائل أخرى ال يترتب عليها تكلفة لصيغة الوضع الراهن القائمة واملفضلة لديها، المر 

 "للسكان الفلسطينيين"، لكن دون التنازل عن 
 
نهي تلك املعضلة الزاحفة واملتراكمة، وتوفر حال

ُ
حقيقية، ت



 

72 

 

الراض ي املحتلة. وكذلك استمرت بالتهرب من مواجهة الحقيقة الواضحة التي تفيد أن الشعب الفلسطيني 

 ون أقل من الشعوب التي نالت حريتها، وقررت مصيرها بنفسها، وأسست دولها املستقلة.لن يرض ى بأن يك

 .وجود الشعب الفلسطيني  ،سياسة إنكار، إسرائيلالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The objective of the study was not to provide a narrative on the subject, but rather to examine 

it as a political phenomenon with its internal rules, which regulate its balance, its movement 

and the various factors and variables of its internal and external environment. Particularly, 

through understanding and analyzing Israel's political mindset, with its cumulative substantive 

rules and constraints reflecting on its reference system; historical, religious, and ideological 

variables that affect Israel's policy. Thus, contributing to the explanation of the reasons for the 

failure of peaceful political settlement efforts between the Palestinian and Israeli sides over the 

past three decades, despite unprecedented regional and international efforts to achieve that 

settlement. 

Not only the leaders of the Zionist movement and, later, Israel's leaders viewed the Palestinian 

people in an intrusive and hostile manner, but also, they, from an early date, denied their 

existence as people with deep roots, historical origins and cultural manifestations that gave rise 

to a collective identity and national aspirations. As the conflict on the ground crystallized, the 

Palestinians rejected the idea of the support for the establishment of a national home for the 

Jewish people in fulfillment of "Balfour" declaration. Moreover, this reached its climax in 1947, 

when the partition resolution was adopted. And while the Zionist movement approved to 

stabilize its presence on the ground and gain international legitimacy. whereas, the declaration 

was rejected by Palestinians who dealt with it as a political shock, the historical context at the 

time dictated it. 

Israel did not abide by the contents and requirements of the partition resolution, it also 

exploited the consequences of the 1948 war, expanded its borders beyond the partition 

resolution, and seized 78% of Palestine's "mandatory" land. This coincided with severe strikes 

against the Palestinian national entity, following the annexation of the West Bank to the 

Hashemite Kingdom of Jordan and the Gaza Strip to Egyptian rule. After Israel's occupation of 

the West Bank, the Gaza Strip and other Arab territories in 1967, it continued to deny the 

existence of the Palestinian people and refused to recognize its legitimate representative, the 

Palestine Liberation Organization, and denied his entitlement to a State. 
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Over time, Israel recognized that the situation of Palestinians under its occupation would not 

last long according to its current and preferred status quo formula. Therefore, this made Israel 

seek other alternatives that do not entail a real cost, ends that creeping and cumulative 

dilemma and provides a solution to the "Palestinian population", but without ceding the 

occupied territories. It also continued to evade the obvious fact that the Palestinian people 

would not be content to be less than those who had gained their freedom, decided their own 

destiny and established their own independent States. 

Keywords: Israel, the policy of denial, the existence of the Palestinian people. 

 املقدمة

السرائيلي ومجمل الدبيات السياسية التي تناولته، باهتمام بالغ في -حظيت دراسات الصراع العربي  

 لتأثيره املباشر وغير املباشر على السلم 
 
مختلف دوائر صنع القرار املحلية والقليمية والدولية، نظرا

وى العظمى، واقترنت بوجوده حروب، وتبدلت واالستقرار الدولي، كونه نشأ بالصل عن توازنات واتفاقات الق

تاجه أنظمة حكم، وتشكلت على خلفيته تحالفات سياسية إقليمية ودولية، وال زالت تفاعالته مستمرة في  ن 

 صيرورة ال يبدو أن نهايتها ستكون قريبة.

 من تلك الدراسات  
 
 وافرا

 
، سواء  كان وقد نالت مدخالت ومخرجات عملية السالم في الشرق الوسط قسطا

ذلك باالستعراض التاريخي السردي أو بتحليل مواقف أطراف الصراع. إال أن هذه الدراسة تتميز من حيث 

السرائيلي، إلى جانب ندرة -عمق مضمونها، وتركيزها على طرح موضوع يالمس جذر الصراع الفلسطيني

 الدراسات التي تناولته بطريقة بحثية منهجية. 

قدم الفائدة وقد تم اختيار مو   
ُ
ضوع الدراسة من منطلق الحرص على تقديم مقاربة تأليفية نسقية، ت

 أن يفيد في ترشيد القرار 
 
 لدراسة املوضوع، آمال

 
 جديدا

 
قدم مدخال

ُ
والضافة للمختص وصانع القرار، كما ت

 عن ردود الفعل غير املدروسة.
 
 الفلسطيني بالدرجة الساسية بعيدا

ة املرجوة من هذه الدراسة تقديم رواية سردية عن املوضوع، وإنما بحثه كظاهرة لذلك، لم تكن الفائد  

سياسية لها قواعدها الداخلية، التي تضبط توازنها وحركتها ومختلف عوامل ومتغيرات بيئتها الداخلية 

ية ليه من قواعد وقيود جوهر إوالخارجية، من خالل فهم وتحليل العقل السياس ي السرائيلي، بما يحتكم 

 تمتراكمة تعكس منظومته العواملية املرجعية؛ التاريخية، والدينية، واليدولوجية، وما يصاحبها من متغيرا

تؤثر في سياسة إسرائيل. المر الذي يساهم في تفسير أسباب فشل جهود التسوية السياسية السلمية بين 

غم من الجهود القليمية والدولية، غير الجانبين الفلسطيني والسرائيلي خالل العقدين املاضيين، على الر 

 جديدة لحلول  أخرى محتملة.
 
 آفاقا

ُ
لت لتحقيق تلك التسوية دونما طائل. كما ويستشرف  املسبوقة، التي ُبذ 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:   
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هناك الكثير من التساؤالت املطروحة بشأن سياسة الحركة الصهيونية، إزاء التعامل مع الشعب   

يني. حيث حاولت منذ بدايات الصراع، إنكار وجوده، وفسخ روابطه التاريخية بوطنه، والتعامل معه الفلسط

 
 
 وجوديا

 
 تهديدا

 
كمجموعات سكانية ال ترقى ملستوى الشعوب، وتنكرت لحقوقه السياسية، واعتبرته الحقا

 لجوهر الفكرة الصهيونية. 

ل طرح سؤال الدراسة الرئيس: ما السياسات وعلى ضوء ذلك، يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خال  

 السرائيلية املتبعة في إنكار وجود الشعب الفلسطيني؟ 

 وينبثق عن السؤال الرئيس، السؤاالن الفرعيان التاليان: 

 ما املرتكزات التاريخية والدينية التي تستند إليها الحركة الصهيونية لثبات أحقيتها في فلسطين؟ -

 ية التي تستند إليها الحركة الصهيونية لثبات أحقيتها في فلسطين؟ما املرتكزات السياس -

 التصميم واملنهجية: 

في الدراسة وفق منهجية البحث النوعي التحليلي  ةقام الباحث بتحليل املفاهيم والنصوص والوثائق الوارد  

عاد التاريخية والسياسية غير التفاعلي وبأسلوب التحليل النظمي ملالئمته هذا النوع من الدراسات ذات الب

، ويعتمد على التجريد كأداة بحثية، 
 
والقانونية، حيث ُيعتبر هذا السلوب العلمي من أحدث الساليب نسبيا

 وبناء النماذج كضرورة تتطلبها معالجة املتغيرات املتعددة في الطار التحليلي. 

 بعين االعتبار جميع البعاد وُيركز هذا السلوب على النظرة الشمولية للظواهر محل الدر   
 
اسة، آخذا

املؤثرة فيها. إذ يفترض أن  توالعناصر واملكونات للظاهرة، في محاولة منه لإلملام بمجمل العوامل واملتغيرا

 وعوامل ومتغيرات متعددة خلف كل ظاهرة، كما أنه ال ينظر إلى فعل وتأثير كل منهما على حدة، 
 
هناك أسبابا

قيم بينها عالقات، ومن  وإنما إلى فعلها أو
ُ
فعل بعضها في حالة تفاعل، على اعتبار أنها مجموعة متفاعلة ت

هذه العالقات وفي خضم ذلك التفاعل يتولد السبب ويتكون، وبعض هذه العوامل واملتغيرات قد تؤثر في 

 لعدم ترافقها مع عوامل ومتغير 
 
 .1أخرى  تاعنصر معين، ولكنها ال تستطيع التأثير في عنصر آخر، نظرا

 لنموذج   
 
، املعروف باسم "نموذج املخالت "دافيد أستون"وقد أخذت الدراسة بهذا السلوب وفقا

، حيث أقام "أستون" نظريته السياسية على فكرة النظام، وهي تعني بالنسبة إليه "أن الحياة 2واملخرجات"

ظم ا
ُ
 .3جتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر"السياسية جسد من التفاعالت ذات الحدود الخاصة التي تحيطها ن

                                                           
 .34-33، ص2003، صنعاء: عاصم للطباعة والنشر، البحث العلمي وأطره وأدواته ومناهجهناصر محمد ناصر،  1

2 hall. Inc, 1965,  -N.J: prentice , Engle wood cliffs,A framework for Political AnalysisDavid Easton, 

pp.1-143. 

3 , New York: Alfred The Political system: An Inquiry into the state of political scienceDavid Easton, 

A.Kropf.1953, pp.52-57. 
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اهتمامه على العناصر واملؤثرات املحيطية التي تؤثر على النظام السياس ي، أو ما تسمى  "أستون"وُيركز 

املدخالت، وعلى ما يصدر من ردود فعل بعد تلقيه هذه املؤثرات أو ما تسمى املخرجات. فالتحليل النظمي في 

ة من الفعال وردود الفعال، ما بين املحيط والنظام السياس ي وقدرة النظام نظره يهتم بهذه الحلقات املتتابع

على الحفاظ على توازنه والتكيف مع ما يرد عليه من مؤثرات خارجية، ليستوعبها وُيكّيفها بما ال يجعلها 

 .4مخلة بالنظام

 األدب النظري والدراسات ذات العالقة:

 لليهود في فلسطين، بوصفها أرض امليعاد سعت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها إل  
 
 قوميا

 
ى إنشاء وطنا

ومخزوناتها الدينية والتاريخية،  ووطن اآلباء والجداد الوائل. واستنفرت لجل ذلك جميع أساطيرها،

ومكنوناتها الفكرية والسياسية، مبلورة أيديولوجية صهيونية، مدعمة بخطط عمل، وتحالفات دولية، 

 أدوات تنفيذ.وموارد مالية، و 

في كل االتجاهات وسلكوا مختلف الدروب لتذليل وإزالة  بشكل عدائي تحرك قادة الحركة الصهيونية  

العقبات التي تعترض طريق تحقيق حلمهم وتحويله إلى حقيقة ملموسة، وفي مقدمة هذه العقبات حقيقة 

ق الفكار والعذار واملقوالت التي وجود الشعب العربي الفلسطيني على أرض وطنه. فما كان منهم إال اختال 

نكر وجود ذلك الشعب "السطوري"، واالدعاء بأن فلسطين أرض خالية بال شعب، وبالتالي، من على وجه 
ُ
ت

 البسيطة أحق بها من أصحابها الصليين وشعبها العتيق!

، الحركة الصهيونية استراتيجية وقد ارتكزت  
 
كار وجود الشعب في إن بعد ذلك، وقادة إسرائيل سابقا

 ، إلى مرتكزين أساسيين.لحقوقه املقررة في القانون الدولي التنكرالفلسطيني، و 

 الروابط التاريخية من خالل فسخ، فلسطينإثبات الحقية التاريخية والدينية لليهود في  املرتكز الول:  

مل معهم كمجموعات سكانية مكانتهم، والتعاللفلسطينيين في وطنهم، وتشويه صورتهم والحط من  والقومية

. وإثبات الحق الديني الحصري لليهود "كشعب هللا املختار" الذي اصطفى له وورثه ال ترقى ملستوى الشعوب

- الفقرة الولى(. وهذا ما سنتناوله في )ي جزء منها "لألغيار"أرم عليه التفريط برض امليعاد"، وُح أدون سواه "

 .من البحث

 ات الحقية السياسية لليهود في فلسطين، : إثبااملرتكز الثاني  
 
نبعاث واال  القومية على الصحوة عتمادا

، ومقررات 1917عام  "وعد بلفور "ستناد إلى السياس ي الجديد، املتمثل بتأسيس الحركة الصهيونية، وباال 

من  -5ة()الفقرة الثاني. وهذا ما سنبحثه في 1922عام  مؤتمر عصبة المم، و 1920عام  "سان ريمو"مؤتمر 

 .البحث

                                                           
4 25.-ibd, pp.24 A framework for Political Analysis, 

See also David Easton, A System Analysis of political life, New York: John Wiley and sons, Inc, 1965, 

p.18. 

 عاشت بائدة عربية قبيلة إال ليست إسرائيل بني قبيلة ويعتبرهناك من ينكر وجود أية أحقية تاريخية أو دينية لليهود في فلسطين،  5

 وأن العربية الجزيرة هو التوراة أحداث مسرح وأن الفلسطينيين، اليسو التوراة في المذكورين "الفلشتيم"و ،العربية الجزيرة في
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 لليهود في فلسطين دينيةالتاريخية و الحقية األ الفقرة األولى: 

استغلت الحركة الصهيونية الروابط التاريخية والدينية القديمة لليهود في فلسطين، في محاولة منها لتحقيق   

لوجود الفلسطيني امليعاد"، وحتى تتمكن من مجابهة ا ضأر “هدفها السياس ي املتمثل بإنشاء دولة يهودية في 

املعيق لتحقيق هذا الهدف، عمدت الحركة الصهيونية إلى نفي أحقية الفلسطينيين )الغيار( بتأسيس دولة 

 لهم على تلك الرض.

وبناء  عليه، سيتم في هذه الفقرة دراسة أبرز الدبيات الصهيونية واليهودية بشأن أحقية اليهود في فلسطين   

 الدينية. من الناحيتين التاريخية و 

 
 
 تاريخيةالحقية األ : أوال

سيتم الحديث بشكل مفصل عن استراتيجية الحركة الصهيونية في إثبات الحقية التاريخية لليهود في   

، والصرار على فسخ روابطه التاريخية والقومية في وطنه إنكار وجود الشعب الفلسطينيوسعيها إلى  فلسطين

إلى محاولة تشويه صورته والتعامل معه كمجموعات سكانية ال ترقى والعمل على ترحيله منه، بالضافة 

ملستوى الشعوب، وإثبات عدم جدارته بدولة، وذلك من خالل استعراض أبرز الدبيات السرائيلية: 

 الفكرية، والسياسية، والكاديمية، والدينية التي تناولت املوضوع.

 

 فسخ روابط الشعب الفلسطيني بوطنه: .أ

فلسطين مشكلة الوجود الفلسطيني. وبهدف  في يهوديةإقامة دولة  إلى حركة الصهيونية، في سعيهاواجهت ال   

"الرض الخالية". ليس بمعنى أنها خالية من السكان، وإنما بمعنى  روجت لفكرةاملشكلة،  هذهااللتفاف على 

                                                                                                                                                                   
 اليمن في التوراة أرض: المتخيلة فلسطين الربيعي، فاضل: نظرأ   للمزيد. المسرح لهذا كاذب سقاطإ نتيجة إال ليس فلسطين احتالل

 .2008 المعاصر الفكر دار: ، دمشقالقديم

 ال المعاصرون اليهود أن" اليهودي الشعب اختراع" كتابه " فيساند لوموش" اليهودي المؤرخ يقول أخرى، زاوية ومن=  

 ال واليهود اليهودي،" العرق" يسمى ما يوجد وال القديمة، إسرائيل أرض في عاشوا الذين القدامى اليهود أصول من ينحدرون

 إلى اليهودية األمة بعودة الوعد كرةف أن" ساند" ويرى. المعاصرين والمسيحيين المسلمين مثل بالضبط واحد، لمنبع ينتسبون

 قبل من اليهود تعامل حيث ،"الصهيونية" ميالد مع إال تظهر لم وهي ،"اليهودية" على تماما   غريبة فكرة هي الموعودة، األرض

 اكنهمأم مع المسلمون يتعامل مثلما تماما   – كنفها في العيش الضروري من وليس تعظيمها، يتم كأماكن المقدسة األراضي مع

 للدراسات الفلسطيني المركز: هللا رام ،(عياش سعيد: ترجمة) اليهودي الشعب اختراع ساند، شلومو: نظرأ   للمزيد. المقدسة

  .2010 اإلسرائيلية،

 ومحاولة الترويج هو" اإلسرائيلية" التضليلية األساطير من الهدف أن ،"إسرائيل أرض اختراع" اآلخر كتابه في" ساند" ويرى

 بالصدفة إليه جاؤوا الذين( الفلسطينيين" )القالئل" ألولئك ال فقط، وإليه ،"اليهودي الشعب" إلى يعود فلسطين الوطن هذا بأن اعاإلقن

 صلة بتأكيد المتعلقة األساطير" ساند" ويفند ".إسرائيل"و الصهيونية الحركة تروج مثلما ،"لهم تاريخ وال قومية ال غرباء" فهم لذا

 مصطلح إلى ديني، مفهوم من تحويله، على وعملت". إسرائيل أرض" هو لها اسم اختراع تم التي بفلسطين" اليهودي الشعب"

 الموعود الوطن" فهي وبالتالي ،"التاريخية إسرائيل أرض" هي فلسطين أصبحت الصهيوني العرف في وبموجبه ،سياسي-جيو

 شلحت أنطوان: ترجمة) إسرائيل أرض اختراع ساند، شلومو: نظرأ للمزيد العالم. أنحاء كل في يتواجد حيثما" اليهودي للشعب

 .2013 اإلسرائيلية، للدراسات الفلسطيني المركز: هللا رام ،(زعبي وأسعد
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المر  ،التي يعيشون عليها أو قومية، تربطهم بالرض تاريخيةأن سكانها من العرب ال يمتلكون أية روابط 

 .6إذا استدعت الضرورة ذلك هاالذي يجعل من السهل رحيلهم، أو ترحيلهم عن

، 1897عام  قادة الحركة الصهيونية منذ تبناها ، التي7مقولة "أرض بال شعب لشعب بال أرض" وقد عبرت  

  "يسرائيل زانجويلالقائد الصهيوني " أعلنعن سياسة النكار تلك، و 
 
وقفه بشأن ترحيل عن م مبكرا

"علينا أن نستعد إما لطرد القبائل صاحبة امللكية، بحد السيف، كما فعل أجدادنا،  :الفلسطينيين، وقال

وإما أن نعتاد على التعامل مع مشكلة وجود عدد كبير من السكان الغرباء، الذين اعتادوا ولقرون كثيرة على 

   .8ازدرائنا"

،  من "زانجويل"موقف  يوقد بق  
 
 شرط يشكلعن فلسطين ترحيلهم  بأنظل يؤكد و الفلسطينيين ثابتا

 
 ا

 مسبق
 
بالرحيل بصورة طوعية صوب  إقناعهملتأسيس الدولة اليهودية، ومن واجب الحركة الصهيونية  ا

: "أليست جزيرة العرب ومساحتها مليون ميل مربع كلها لهم، ليس ثمة ما  .الصحراء العربية
 
وكتب متسائال

 ،فمن عاداتهم وأمثالهم املأثورة طي الخيم والتسلل ،رب إلى التمسك بهذه الحفنة من الكيلومتراتيدعو الع

 .9دعهم اآلن يعطون املثل بذلك"

ودعا قادة الحركة الصهيونية إلى انتهاج سياسة القوة العتقادهم أن القوة وحدها هي اللغة الوحيدة التي   

وقد  .10طنهم، وأخذوا يعتمدون عليها لتحقيق أهدافهم االستيطانيةيفهمها العرب لجبارهم على الرحيل من و 

ر " عن فكرة نفي الوجود الفلسطيني من  " أحد قادة االستيطان اليهودي في فلسطين،مناحيم أوسيشكينعبَّ

 لشعب "خالل تشتيته بقوله: 
 
كا

ْ
ى، أن تكون جميع أراض ي فلسطين أو معظمها ُمل

َ
ول
ُ
م بالدرجة ال من املحتَّ

 إسر 
 
فالديمير "، وجاء على لسان 11"ائيل، وبدون حق ملكية الراض ي ال تكون فلسطين يهودية أبدا

:  "جابوتنسكي
 
إن العرب يستطيعون التنازل عن فلسطين وشرق الردن، وتكفيهم الراض ي الخرى "أيضا

 أن عدد 
 
لى وجوب ترحيل ع وأكد ملساحتها. بالنسبة للغاية قليل سكانهاالشاسعة التي يقطنونها، وخصوصا

 -رأيهبحسب - العرب بالقوة؛ لن ترحيلهم
 
 أساسي شرطا

 
فاقترح في رسالة بعث بها إلى  .لتحقيق الصهيونية ا

 إن تأسيس أكثرية يهودية في فلسطين يجب أن يتم عنوة عن إرادة  "غراسنبيرغ"ناتور الميركي يالس
 
قائال

                                                           
6. p. 186 London: Tauris,1989, ,Palestine and Israel: The Uprising and Beyond, McDowall David- 

 اليهود نظر في فكانوا األصليون السكان الفلسطينيون أما: "قائال   المقولة تلك على المنصف ياإلسرائيل المؤرخ بابه إيالن يتهكم -7

 إيالن: أنطر". إزالتها أو عليها التغلب يجب التي الطبيعة عقبات من جزءا   كانوا – كذلك يكونوا لم إن – أو مرئية، غير كائنات

 .2، ص 2007 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت ،(خليفة أحمد: ترجمة) ،فلسطين في العرقي التطهير بابه،

، بيروت: مؤسسة 1948-1882طرد الفلسطينيين، مفهوم "الترانسفير" في الفكر والتخطيط الصهيونيين نور الدين مصالحة،  -8

 . 12ص  ،1992الدراسات الفلسطينية، 

عي لمصطلح األمن القومي إلسرائيل، رمات جان: تربوت . أنظر أيضا : باروخ كيمرلنج، الفهم االجتما13المرجع السابق، ص  -9

 .5-4، ص 2001ديمقراطيت، 

 .186ص  ،1972 االجتماعيين، رابطةالكويت:  ، (الزرو أسعد: ترجمة) ،فلسطين تهويد ،لغد أبو إبراهيم -10

 .3، ص 1990 اللوتس، دارعمان:  ،1990- 1882 الصهيوني الغزو موجات ،الزرو ونواف الرحمن عبد أسعد -11
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 إنجاز هذه الكثرية جدار  الكثرية العربية املوجودة في البالد. وسيرعى عملية
 
 حديدي ا

 
من القوة اليهودية  ا

 .12املسلحة لتحرير فلسطين بحد السيف

لشعب إلى احوال كانوا ينظرون حسن ال أوقد تمسك قادة إسرائيل باستراتيجية النكار تلك، وفي   

 بال هوية جم
 
اعية موزعين في الفلسطيني باعتباره جماعات ذات هويات قومية وسياسية مختلفة، أو أفرادا

 متفرقةمجموعات 
 
ـرئيسة أدل على ذلك من املقولة الشهيرة ل يس. ول13ذا حق في تقرير املصير ، وليسوا شعبا

سمى بالفلسطينيين. لم يكن هنالك "لم يكن هنالك ش يء يُ  ":جولدا مائيرالحكومة السرائيلية السابقة "

ن أرضهم وسلب وطنهم منهم. في الحقيقة لم سمي نفسه بالشعب الفلسطيني وقمنا نحن بقلعهم مشعب يُ 

 .14يكن للفلسطينيين أي وجود"

سرائيل"، من إ، ادعاء العرب بأن اليهود احتلوا "أرض "مممكان بين ال "في كتابه  "بنيامين نتنياهو"كما نفى   

ودية في يدي شعب عربي عاش عليها مئات السنين، وكان صاحبها الشرعي. وقال أنه منذ إلغاء الدولة اليهأ

فلسطين أية حدود باستثناء  باسمالعهد القديم وحتى بداية حكم البريطانيين، لم تكن للمنطقة املعروفة 

 من ضمن كيان الحدود ال 
 
 إداريا

 
، حتى أن أكبر، ولم تكن دولة فلسطين العربية قائمة أدارية. وكانت جزءا

 
بدا

 بين العرب، وأن الب يكنفلسطين نفسه لم  اسم
 
ن هم الذين أحيوه، ومنهم صادره العرب ييريطانمستعمال

 .15لنفسهم، في القرن الحالي

ئتي سنة من حكم املماليك، اعن زعماء الشعب الفلسطيني "الخيالي" خالل امل "اهوينتن"ل ءوتسا  

و املؤلفات أ ،و املؤسسات االجتماعيةأ ،وما هي املنظمات السياسية ،ئة سنة من الحكم التركياوالربعم

و تعبير عن عالقات ذلك أو حتى تبادل الرسائل الخاصة، التي ورد فيها ذكر أ ،و الدينيةأ ،الفنية أو ،دبيةال 

 ؟16رض املجزأة واملقسمةال  بتلكالشعب 

. فطيلة ذلك التاريخ الطويل، لم يُ ال  تلكبأن كل  "نتنياهو"وأكد   
 
عرب السكان العرب مور ال وجود لها نهائيا

، عن رغب سرائيل"،إفي "أرض 
 
عرف اليوم بحق تقرير املصير. و فيما يُ أفي االستقالل القومي،  تهمولو تلميحا

لكن لم يكن  .سرائيل"، مثلما عاش عرب آخرون في أماكن أخرى كثيرةإكان هنالك عرب عاشوا في "أرض 

ن هناك هناك شعب فلسطيني ذو وعي قومي أو هوية قومية، أو حتى مصالح قومية مشتركة، ومثلما لم تك

 .17دولة فلسطينية، لم يكن هناك شعب فلسطيني، أو ثقافة فلسطينية

                                                           
 .27 ص ،1990 الحمراء، داربيروت:  ،1948 عام ديارهم من الفلسطينيون ُطرد كيف ،بالمبو ميخائيل -12

 .30/04/2013، تل أبيب، صحيفة هآرتس، على إسرائيل االعتراف بالشعب الفلسطيني أوال  شاؤول أرئيلي،  -13

 سابق. مصدر...،  شاؤول أرئيلي، هآرتس -14

 للنشر األهلية: عمان(، السعدي وكلثوم عودة محمد وتحقيق ترجمة) .والعالم إسرائيل: األمم بين انمك ،نتنياهو بنيامين -7

  .62ص ،1996 ،2ط والتوزيع،

 المرجع نفسه. -16

  أنظر أيضا :نفسه،  لمرجعا-2
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وروبيون وأمريكيون، زاروا البالد في أوردها شهود عيان أبأن هناك مئات التقارير التي  "نتنياهو"وادعى   

ن منهم القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومن ضمنهم أدباء وعلماء آثار وجغرافيين، وغيرهم. ودّون كثيرو

 وفي صحف تلك الفترة. وجميعهم، بدون استثناء، يْ  ،بالتفصيل، ما شاهدوه في مذكراتهم
 
وردون أوصافا

 .18ديمغرافية وطبيعية تؤكد أن فلسطين كانت شبه خالية من السكان

 ل:لى القو إ "نتنياهو"وخلص    

جريدة  :ي، هم يهود فلسطين بالذاتنفسهم "بفلسطينيين" في عهد االنتداب البريطانأالذين كانوا يلقبون  إن  

طار اللواء إفلسطين، واملوسيقى الفلهرمونية الفلسطينية، كانتا يهوديتين. كما أن الجنود الذين خدموا في 

 
 
اليهودي في الجيش البريطاني، كانوا يدعون من قبل البريطانيين "فلسطينيين"، وكان هذا املصطلح خاصا

، بيد أنه في إذاك آنذاك باليهود. صحيح أنه كان آن
 
لى جانب "اليهود الفلسطينيين" "عرب فلسطينيين" أيضا

 على تلك ال 
 
يام لم يكن عرب "أرض إسرائيل" يرفعون شعارات قومية خاصة منفردة، وكانوا يؤكدون دائما

 .19انتمائهم لألمة العربية

أو التفريط للتنازل عنها،  ستعداد إسرائيلارض فلسطين وعدم أعلى يهودية  "نتنياهو"وفي معرض تأكيد   

 قال: بأي جزء منها 

العبري  االسمهذه الرض، التي تخرج مع كل ضربة فأس في أرضها بقايا من املاض ي اليهودي، والتي ال زال   

 
 
، والتي من أجلها ذرفوا بحرا

 
لمس في أسماء قراها؛ هذه الرض التي أصبح فيها أبناء إسرائيل شعبا القديم يُ

ت باليهود املصائب والكوارث واملعاناة والشتات من الدموع ع
ّ
بر التاريخ؛ هذه الرض التي مع فقدانها حل

هذه الرض التي من أجلها حارب اليهود ببطولة وإصرار ال مثيل  ،والقتل الجماعي، لم تجربها أية أمة من قبل

الم اليوم إغالقها في وجه لهما في تاريخ الشعوب. هذه الرض، هي الرض الجنبية التي يريد زعماء الع

طلب من إسرائيل التنازل   .20عنها االستيطان اليهودي، والتي يُ

                                                                                                                                                                   
Eli E. Hertz. “Mandate for Palestine: The Legal Aspects of Jewish Rights". 

http://www.mythsandfacts.org/conflict/mandate_for_palestine/mandate_for_palestine.htm   

 .54المرجع السابق، ص  -18

 :نفس الموضوعحول  هيرتز. أنظر أيضا  ما يقوله، 159صنتنياهو، مكان بين األمم ...، مرجع سابق،  -19

حصري  يطلق بشكل كان فلسطينيين لقب فإن ،1948 امع اإلسرائيليين أنفسهم على يطلقون المحليين اليهود بدأ أن قبل الواقع، في"

. يلئإسرا استقالل قبل وذلك العشرين، القرن من األول النصف في الجدد اليهود المهاجرين أسسها التي والمؤسسات. اليهود على

 األنجلو الشركة مىيس ليئومي كان وبنك. 1948 عام حتى الفلسطيني ، والبريد1932 عام في تأسست التي بوست، جيروزاليم: مثل

 اليوم. لفلسطين اليهودية الوكالة البداية في تسمى الصهيونية كانت الحركة ذراع اليهودية الوكالة. 1948 عام حتى فلسطينية

 في تسمى كانت النازية، ألمانيا من فروا الذين األلمان اليهود الالجئين قبل من 1936 عام في تأسست التي اإلسرائيلية، األوركسترا

 ، مصدر سابق.هيرتز، االنتداب على فلسطين ،"السيمفونية فلسطين فرقة" ألصلا

أنطوان شلحت، بنيامين نتنياهو: "عقيدة الالحل"، رام هللا: المركز الفلسطيني للدراسات : أنظر أيضا  . 57صمرجع السابق، ال -20

 .73-69، ص 2014اإلسرائيلية، 
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منذ آالف  البالد سكنوا مبأنهن يينكر العديد من املستشرقين السرائيليين زعم الفلسطينيُ ومن جانب آخر،   

أو  ،نسل الكنعانيين لسطينيون(على اعتبار أنهم )الف إليها محتلين. ؤواجا ناليهود الذي واسبقبأنهم و  ،السنين

 هم أبناء هذه ال وأن ؛أو الفلسطينيين القدماء ،اليبوسيين
ُ
 رض الصليون التي ا

ُ
حتلت اليوم حتلت آنذاك كما ا

لى جانب محو إختالق تاريخ جديد ااملستشرقون محاولة الفلسطينيين  أولئكنكر على أيدي اليهود. كما ويُ 

 أالتناقض املنطقي لى حد إالتاريخ اليهودي وتزويره 
 
 ليصبح الكنعانيّ  ؛حيانا

ُ
روا في الكتاب املقدس ك  ون الذين ذ

 
 
 .21لى املسيحيةإسالم ال لى ال إهو الفلسطيني الذي دعا  "يسوع"فجأة، ويصبح  عربا

الصلة التي يصطنعها الفلسطينيون " املختص في دراسات السالم، رافي يسرائيلي" الباحثف عر  يُ   

 بالكنعانيين املذ
 
لى إ: "إن أصل العرب القديم الذين جاءوا كورين في الكتاب املقدس بأنها متناقضة منطقيا

فبدل أن يقولوا إنهم  ،وهم اآلن يقفون على رؤوسهم ،البالد هو شبه الجزيرة العربية، فمن هناك جاء أوائلهم

 .22"رض مسلمة، يجعلون أنفسهم أبناء كنعانأرض كنعان وحولوها ألى إعرب هاجروا 

دلل على ذلك بقوله: "توجد حتى في البالد، ويُ هذه " وجود أية جذور للفلسطينيين في يسرائيلي" ينفيو   

بين هجرتهم أ
ُ
ربع عائالت كبيرة أصلها من توجد أففي أم الفحم  ،لى هناإسماء العائالت العربية آثار سافرة ت

فريقيا ومن املغرب إالذين جاءوا من شمال للمسلمين  "حي املغاربة"مصر. وكان في البلدة القديمة في القدس 

لى إلى جانب أن الدولة العثمانية نقلت مجموعات من السكان من مكان إ. هذا (رض إسرائيل)أواستوطنوا 

 
ُ
سكنوا في هذه إن سيطرتها عليها. فقد جاءت س  ْح مكان كي ت

ُ
لى هنا بالشركس وهم مسلمون من القوقاز وأ

 .23البالد"

، بعض نصوص والفلسطينيين اليهود بين الديني بالصراع املتخصص" نسيم دانه" املستشرق  استخدمو   

 :فيقول  القرآن الكريم لثبات صلة اليهود بفلسطين وبأن هللا عز وجل وّرثها لهم دون سواهم،

كد فيها جميع  إن تقول إن هللا أورث شعب آتوجد عشرة مواضع في القر  
ُ

 سرائيل هذه البالد. وقد أ
 
ذلك  ا تقريبا

سرائيل أن يرثوها. وفي مقابل ذلك ال يوجد أي ذكر في القرآن يورث إالحق بل الواجب املفروض على بني 

ن الزعم الحالي إذلك ف وإلىسرائيل. إخرى ليست شعب أ املسلمين أو العرب أو الفلسطينيين البالد أو أية أمة

 وهم الكنعانيون  منهمرض سرائيل ال إوهو أن الشعوب التي احتل شعب 
 
 واليبوسيون والعمالقة كانوا شعوبا

رض من سالم نفسه قد أمرهم هللا باحتالل هذه ال سرائيل بحسب ال إال يتساوق مع حقيقة أن بني  –عربية 

 .24تلك الشعوب بعد أن دنسوها بعبادة الوثان

                                                           
  .7/2/2014تل أبيب،، إسرائيل اليوم صحيفة ،التاريخ يرلتزو جديدة فلسطينية محاولة نداف شرغاي، -21

 شرغاي، إسرائيل اليوم، مصدر سابق -22

 المرجع نفسه. -23

القناة السابعة في  ،البالد هذه إسرائيل شعب أورث هللا إن تقول القرآن في مواضع عشرةالمرجع نفسه. أ نظر أيضا : نسيم دانه،  -24

 . 10/02/2014. اإلسرائيلي التلفاز
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َ
ينيين جعله يستنتج أنه ال يوجد أساس لتعريف الفلسط ،من جديد الكريم في القرآن "دانه"ر إن نظ

أنفسهم اليوم بأنهم كنعانيون. لن أصل املسلمين الذين يعيشون هنا اليوم والذين تحول آباء آبائهم عام 

ن زعمهم أنهم من نسل الكنعانيين مرده أو  ،ليصبحوا مسلمين، هو في شبه الجزيرة العربيةميالدي  (622)

 هدف
 
 ذاتي ا

 
 كنعانيين من البالد بعد أن دنسوها.أمر بطرد ال الكريم ، لن هللا كما ورد في القرآنا

في كثير من كتب " ":بار ايالن"وسط في جامعة من قسم دراسات الشرق ال  "شاؤول بارتالالباحث "يقول   

للميالد، وهو  638 عامالتاريخ الفلسطينية هناك تأكيد على االحتالل العربي لفلسطين في القرن السابع 

 أاحتالل جعل فلسطين 
 
 .25"سنة (1300)نذ نحو سالمية مإ رضا

ردن وسوريا وبعد ذلك من شرقي ال  ،أن موجات الهجرة التي جاءت من شبه الجزيرة العربية "بارتال"وُيبين   

 أ
 
دارية للسلطة حتى في رام هللا التي هي العاصمة ال  ؛لى استيطان العرب في هذه البالدإهي التي أدت  ،يضا

ردن في نهاية القرن الخامس لى هناك من ال إلى عائالت هاجرت إالفلسطينية، فيرجع جذور سكانها العرب 

 .26عشر

 أأن  "بارتال"ويذكر   
 
افر"السنين  مختلفة قام بها على مّر   بحاثا وآخرون،  "جدعون كارسل"و "موشيه بر

دولة "صبحت أكثر العائالت العربية التي سكنت قرى السهل الساحلي واملنطقة التي أصل أبوضوح أن  بينت

خرى على موجات هجرة كبيرة أردن. وتشهد أبحاث كان من السودان وليبيا ومصر وال  ،بعد ذلك "رائيلإس

 .27من دول عربية في فترة االنتداب

 :إلى القول  على ذلك بناء   "بارتال" خلصوي  

 ن الذين كانوا يسكنون فلسطين و إن الفلسطينيين ليسوا هم الفالح 
 
ساس طويلة، بل هم في ال  حقبا

 إجرون جاءوا مها
 
بيل نهاية القرن التاسع عشر فقط بدأت هذه البالد تزهر على إثر دخول و  ،لى هنا حديثا

ُ
ق

                                                           
 المرجع نفسه. -25

ربع المركزية التي يتألف منها سكان أم الفحم كا شفاك ليسك على أن العائالت األبحث قام به الدكتور بارتال مع الدكتورة رف يدل 1

ما بعد من السعودية واليمن يلى فلسطين منذ القرن السابع عشر فإيد واغبارية أصلها عائالت هاجرت وهي محاجنة وجبارين ومحام
شرغاي،  ردن.صل من مصر وشرق األيهم عائالت كثيرة هي في األإلفقط في القرن التاسع عشر انضمت  ريا. وبعد ذلكوسو

    .سابق رجعإسرائيل اليوم، م
، وأكد 15/5/2010، تل أبيب،  صحيفة معاريفكتب الصحفي بن درور يميني، مقاال  بعنوان: يوم النكبة والخداع، نشر في  -2

 قبل كبيرة، غير كثيرة موجات في العثمانية، الدولة من جزءا   كانت التي (إسرائيل أرض) اليهود أتىحيث قال: " على نفس المعنى

 ا  حد ساساأل في يكن ولم". فلسطينية هوية" تكن ولم" فلسطين" وجدت   ولم" فلسطينيون" السنين تلك في يكن لم حيث. األولىالهجرة 

 علي محمد فيها احتل التي السنين في. للناس دائمة حركة هنالك كانت. ردناأل وأ لبنان وأ مصر وأ سورية من العرب بين ا  حقيقي

 عدد في المؤرخين بين جدل يوجد.  خرىأ ومدن ويافا غزة لىإ مصر من كثيرا   عربا   رسالأ ،1840–1831 المنطقة هذه وابنه

. العثمانية الدولة من كجزء لسورية يخضعان لوائين مراأل عواق في كانت التي ،"فلسطين" داخل السنين تلك في سكنوا الذين العرب

 من كثير عند ذكرا   لها نجد أن يصعب. تي  س  أ ن   ربما وأ منسية شهادة هي ولىاأل الهجرة قبل كان فيما جدية الشهادات أكثر

 في الغربية (سرائيلإ أرض) جاس بريطانيا، من باحثين من استطالع وفد عن الحديث. الفترة تلك عن يبحثون الذين المؤرخين

 لقد. وصدقها نوعها في نادرة جزءا   26 في صيلةأ دقيقة استيطان خريطة ونشر السبع، بئر لىإ دان من 1878 –1871 السنين

 أن ووجد الخريطة، نشر ثرأ على شامال   تحقيقا   جليلي زئيف الصحفي نشر وقد. الضئيلة البلدات من قليال   عددا   هنا الباحثون وجد

 300 في متر 600 مساحتهما كانت أكبر والناصرة عكا وكانت. أكثر ال. مترا   190 في مترا   440 مساحتها بلدة كانت مثال   فاحي

 لفأ في متر لفأ حدود في نسبيا   ضخمة وكانت سواراأل بين القدس ووقعت. مترا   240 في مترا   540 يافا مساحة وكانت. متر

 .15/5/2010، تل أبيب، صحيفة معاريف. نسمة لفأ مائة من حون على العام السكان عدد وكان. متر
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ألف مسلم  141، كان عدد سكان البالد 1887ففي عام  ،عامل جديد هو الصهيونية، وكانت النتائج مدهشة

ساس منذ وقت مصر في ال  قل بأنهم جدد جاءوا منباملئة منهم على ال 25من السكان املستقرين، ُعرف 

 .28قريب

 " :فقد وجدت ،، مؤلفة كتاب "منذ الزل""جون بيترز"أما   
 
ُدفع فيه  أن الوضع ليس على الخصوص، وضعا

بعد عن 
ُ
 رضه شعبأأو أ

 
 عربي ا

 
 كثيف ا

 
  ا

 
  كان موجودا

 
، وهو أن الوجود منذ الزل، بل الوضع عكس ذلك تماما

 إاليهودي اجتذب 
 
  ،ليه مهاجرين عربا

 
لبت منهم مع لهم ُس  وأن أرض اليهود التي كانت مخصصة لتكون وطنا

 .29"وصول مهاجرين عرب

   
ُ
مكانات الفضل في وجود العرب في هذه البالد، إلى االستيطان اليهودي الذي طور ال  "بيترز"رجع وت

 عامابية صبح معه عدد عرب فلسطين االنتدأاالقتصادية، ومستوى الصحة والطب فيها. وهكذا نشأ وضع 

1948 ، 
 
نسان فقط برغم إألف  600فراد االستيطان اليهودي أفي حين كان عدد ، نسانإمليون  1.3من  نحوا

 .30لى البالدإمواج هجرة كثيرة جاءت أ

لى إن هجرة العرب أ، ب1939رئيس الواليات املتحدة عام  "فرنكلين روزفلت"بقول  "بيترز"واستشهدت   

ونستون "بقدر كبير هجرة اليهود في تلك الفترة. وكذلك تطرقت ملا قاله ، فاقت 1921فلسطين منذ عام 

في تلك الفترة. حيث تدفقوا  "رض إسرائيل"ألى إ، بشأن الهجرة العربية الجماعية 1939عام  "تشرتشل

 
 
 .31يهود العالم أن يزيدوا السكان اليهود به يستطيع فاقوا كل ما كانو لى البالد وتكاثروا فيها، إ جموعا

  "بيترز"وتخلص   
 
بناء أجد مع الشعوب التي ُعدت عربية فلسطينية من وُ " :نهأعلى نتائج دراستها إلى  اعتمادا

، يطاليينوال  ،رمنوال  ،تراكوال ،واملصريين ،والالتين ،والسوريين ،خرى كاليونانيينأهذا املكان، شعوب 

 أوالتتر  ،والجزائريين ،والسودانيين ،نوالبوسنيي ،والشركس ،فغانوال  ،ملانوال ،كرادوال ،والفرس
 
 "،يضا

 .32أنهم أصحاب هذه البالد باالدعاءلسطينيين فالحق لل عط  مما ال يُ 

 

  مجموعات سكانية ال ترتِق ملستوى الشعوب: .ب

 قانطال  
 
نشاء دولة يهودية مستقلة ومنفصلة عن بيئة املشرق العربي، وإلى لالصهيونية الحركة  سعيمن  ا

 وبالتالي عدم جدارته بدولة خاصة به ا على نفي وجود شعب فلسطيني قائم بذاتهجانب تركيزه
َ
عت بَ ، فقد ات

وإثبات عدم  ،تهملتبرير كراهي ووصمهم بأحكام مسبقة ،الفلسطينيينترمي إلى تشويه صورة  استراتيجية

                                                           
 شرغاي، إسرائيل اليوم، مرجع سابق. -28

29t over Jewish Conflic-From Time Immemorial: The Origins of the Arab, Joan Peters -

Palestine, Harper&Row, 1984. P. 221 . 

30.227-p. 224ibd,   …,From Time Immemorial, Peters - 

31Ibd, p.229 -. 

 -3 234.-Ibd, pp.230 

http://www.amazon.com/Joan-Peters/e/B000APOXUI/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Joan-Peters/e/B000APOXUI/ref=dp_byline_cont_book_1
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في  ذلكسهم أوقد  ارتقائهم ملستوى الشعوب املتحضرة؛ وبالتالي عدم أهليتهم للتمتع بحقوق سياسية.

ال بل اتجاهات غير اليهود في أنحاء العالم والتي كانت في  الفلسطينيين العرب،اليهود نحو  تشكيل اتجاهات

 .33غالبيتها العظمى اتجاهات سلبية

 1948ما قبل عام  العربيالحديث صورة  رسم الدب العبري وقد   
 
: اعتبر 34اتجاهات ةمن ثالث ، انطالقا

 طين أرضن فلساالتجاه الول أ
 
املستوطنين اليهود على استعداد الستيطانها  نإخالية من السكان، ولذا ف ا

 بأن هناك سكاناالتجاه الثاني  . وقد اعترفوتعميرها
 
يعيشون في فلسطين، ولكنهم يتصفون بالهمجية،  ا

ين لنها سيصبحون أقلية في فلسط العربأن  أما االتجاه الخير فقد افترض .والوحشية، ويقطنون الصحراء

 ل"أرض يهودية"، وال تعني لي شعب أيا كان ما تعنيه للشعب اليهودي ا
 
 .                                                                                         35ذي سيعود إليها حتما

 إتها االستيطانية احركة الصهيونية سياسال وقد بنت  
 
وجندت في  الفكار، تلك لىفي ذلك الوقت استنادا

 . 36سياسية وإعالمية وأدبية وتربوية من أدواتكل ما توافر لديها سبيل تنفيذها 

 ما صورت  
 
ومعتدى  مظلوموالعربي على نحو ُيظهر "اليهودي"  "اليهوديالعالقة بين " العبرية القصص وغالبا

  كلتا يديه "اليهودييمد " ،معتد  ظالم و العربي في حين أن  عليه
 
والعربي يرفض  السالم إلى العربي عارضا

  يلجأ العربي إلى السالح ويستغل ضعف النسان ويحترمالسالم، و 
 
نه ال إف القوة، وإذا احترم العربي إنسانا

 .38وبكلمات أخرى، فإن العربي ال يفهم إال لغة القوة فقط ـ37يحترمه إال عن خوف

صوروا العربي بصورة نمطية،  ّيون هناك أدباء عبر " :ي املختص في الدب العبر  "جرشون شيكيد" ذكروقد   

 صحراء، راعي ج   كساكن
 
  وحب ،والشعور بالصالة ،غريزة الثأر واالنتقام مال تستولي عليه دائما

ُ
هة بّ ال

 .39واالعتزاز والشهرة"

 

 
 
  دينيةالحقية األ : ثانيا

ما ورد في نصوص في فلسطين، إلى  الصهيونية في إثبات أحقية اليهود دون سواهم ةولوجيياليد تستندا  

  كنعان أرض جميع بعدك من ولنسلك لك غربتك أرض وأعطيك"؛ ومنها: 40العهد القديم
 
  ملكا

 
 ويكون  مؤبدا

                                                           
 .205-203، ص 1989 ،1ط العامة، الثقافية الشؤون دار: بغداد ،الصهيوني لألدب األيديولوجية سساأل أمين، بديعة -33

 . الرابط اإللكتروني:العبري الحرب أدب في العربي صورة تشويه الجبوري، الوهاب عبد -34

 odledata/1019/class11.docwww.up.edu.ps/ocw/upinar/mo. 

 .نفسهمرجع ال -35
 الجبوري، تشويه صورة العربي...، مرجع سابق. -36

 .43-33، ص 1985، عكا: دار األسوار، الشخصية العربية في األدب العبريغانم مزعل،  - 37

 الجبوري، تشويه صورة العربي...، مرجع سابق.  -38

 .123-122، مرجع سابق، مزعل، الشخصية العربية في األدب العبري -39

http://www.up.edu.ps/ocw/upinar/moodledata/1019/class11.doc


 

84 

 

 " :آخر نص وفي ،41"إله لهم
 
  ،في ذلك اليوم قطع الرب مع أبراهام ميثاقا

ُ
من نهر  ،عطي هذه الرضلنسلك أ

 . 42"نهر الفرات ،مصر إلى النهر الكبير

تأثر معتنقو هذه ي فمن الطبيعي أنسمى، ن التوراة هي نبراس الديانة اليهودية ودستورها ال أوباعتبار   

 الديانة في سلوكهم لتحديد 
ُ
 مع غيرهم، بما وجدوه ُم هم مع بعضهم البعض و طر عالقاتأ

 
في كتابهم  دونا

وبرر تطبيق شرائعهم الدينية رغم  المر الذي شرع لهم كراهية العرب، .43نهم "شعب هللا املختار"بأ املقدس

 ما قد يترتب عليها من فظائع.

 

 العرب: تشريع كراهية  .أ

ختالف أصولهم الطائفية وتنوع مذاهبهم اوحاخامات إسرائيل على  ،دأب رواد الفكر الديني اليهودي  

 .جاههمعلى نفي أي حق للعرب في فلسطين، والتحريض ضدهم، وإذكاء نار الحقد والكراهية ت ،الفقهية

، ووصف فيها 2001عام  التي أدلى بها في نيسان "عوفاديا يوسف"اليهودي الشرقي  وتمثل تصريحات الحاخام

 نموذج ،ن هللا ندم لنه خلقهم وبالتالي من الواجب قتلهمأو  "،أوالد أفاعي"بأنهم  العرب
 
من كم هائل من  ا

 ،املسؤولين واملثقفين والدباء اليهود هم الكثير منالدبيات التي رددها رواد الفكر اليهودي الوائل، ومن بعد

                                                                                                                                                                   
 مواطن في وتكررت والنيل، الفرات بين ما في حقا   اليهود عطيت   التي( القديم العهد أسفار) التوراة نصوص بعض يلي فيما -40

 :التوراة في شتى

 الرب مبارك: فقال ،ألخويه يكون العبيد عبد( الكنعانية فلسطين قبائل جد) كنعان ملعون(: "أباهم اليهود يعتبره) لسام قال نوحا   أن

 (.9 اإلصحاح /التكوين سفر" )لهم عبدا   كنعان ليكن: وقال سام، إله

 في بعدك من نفسك وبين وبينك بيني عهدي قيمأ  "  إلبراهيم قال هللا ألن كنعان بأرض المطلقة إسرائيل بني أحقية اليهود ويرى 

 (.12 اإلصحاح /التكوين سفر" )أبديا   ملكا   كنعان أرض كل غربتك، أرض بعدك، من ولنسلك لك إلها   ألكون أبديا ، عهدا   أجيالهم

 .إسماعيل أبناء دون إسحاق بأبناء خاص الوعد هذا أن ويرون

 /التكوين سفر" )اآلتية السنة من الوقت هذا في سارة لك تلده الذي إسحاق مع أقيمه عهدي ولكن: "قولها التوراة في جاء فقد  

 (.17 اإلصحاح

 (.17 اإلصحاح /التكوين سفر" )بعده من لنسله وأبديا   عهدا   معه قيموأ   إسحاق اسمه يدعو: "التوراة تقول آخر نص وفي 

" الفرات نهر الكبير النهر إلى مصر نهر من األرض هذه أعطي لنسلك" إسرائيل لنبي منحت التي األرض حدود التوراة وتوضح 

 (.15 اإلصحاح /التكوين سفر)

 سيدا   كن" التوراة زعمت كما هللا من ملعونا   يكون فلسوف وإال المزعوم، األمر هذا لتحقيق يعمل أن إال لتوراةبا مؤمن يستطيع وال 

كوك ملعونين، العنوك ليكن أمك، بنو لك وليسجد إلخوتك،  (.27 اإلصحاح /التكوين سفر" )مباركين ومبار 

 /إشعيا سفر" )اإلثم مغفور فيها الساكن الشعب" فلسطين أرض عن لتقو والتوراة ال كيف دينيا ، حقا   فلسطين استيطان اليهود يرى

 (.33 اإلصحاح

 .8، اإلصحاح السابع عشر، اآلية سفر التكوين -41

 .18، اإلصحاح الخامس عشر، اآلية سفر التكوين -42

43- p121971,  –, London: Routledge & Kegan Paul , the Riftin IsraelLeslie S. Clement. 
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العمود  التراثية والدينية التي تشكل النصوصوالتلمود وسائر  مستندين في ادعاءاتهم تلك على التوراة

العربي الجيد هو العربي "الفقري في مناهج الدراسة والتعليم والثقافة اليهودية، ومن أشهر تلك املقوالت 

 .44"امليت

 ن نحتقرهم، وعلمونا كذلك أنأعلمونا في املدرسة الدينية أن نكره العرب و : ""منوحن موشيه"ل يقو   

الزعيم  ماأ .45ن فلسطين هي بالدنا ال بالدهم"أعلى اعتبار  ذلك، نطردهم بقوة السالح إن تطلب المر

ة، ولكنها التدرب على ن التربية الصحيحة ليست تعليم القراءة والكتابأيرى ف "جابوتنسكيزئيف " الصهيوني

القتل هو الوسيلة املثلى "قال: نصورة قتل العرب حي "بن غوريون " َل وقد جمَّ  .46طالق الرصاص والقتلإ

وممارسة القتل هي الشكل الوحيد املقبول للتسامي بالغرائز  ،لتحرير الطاقة الكامنة لدى الجندي

 ":مناحيم بيغنفيما قال " ،48رب هو قدر جيلنا""قتل الع: "ديان موشيه"وهذا قريب مما قاله  ،47"املكبوتة

" 
ُ
سنة  1800كثر من ألق صنف جديد من البشر لم يعرفه العالم منذ من الدموع والنار والدماء والرماد خ

  أما .49"وهو اليهودي املحارب
 
 في كتاباتهم ونتاجاتهم الدبية عن الدباء والكّتاب العبريون فال يختلفون كثيرا

بنظرتهم إلى  السنين فيما يتعلق رواد الفكر اليهودي ومن ثم قادة إسرائيل على مّر   كتابات وشروحات

 .50العرب

 الشرائع تبرر الفظائع:  .ب

، وجزاء من يفعل "الغيار"إلى  "أرض إسرائيل"ي جزء من أحكام التوراة تسليم أبموجب  على اليهود يحظر  

، أثناء "سحق رابين"إالحكومة السرائيلية السبق ، قاتل رئيس "يغال عاميرإ"كده أذلك املوت، وهذا ما 

 إالتحقيق معه في جهاز المن العام السرائيلي، حيث قال: "
ُ
  َس ن حكم املطارد، وحكم امل

ّ
 ل

 
م الذي يسلم يهوديا

لهية، ال يوجد ما يسمى باملشكلة إلهي، وحينما تكون هناك شريعة إلألجنبي هو تشريع  (رض إسرائيل)أو أ

 أقوم باحتالل البالد في العهد القديم، لقتلت أنني كنت أولو  خالقية،ال 
 
 وأوالدا

 
سفر )مثلما هو وارد في  طفاال

 ن قتل ال أخالقي، رغم أ شعر بأي وزر  أن أ، كنت سأفعل ذلك دون 51(يشوع
 
 أطفال والوالد يبدو وزرا

 
خالقيا

 .52خالقي"أ شعر بأي تأنيب ضميرأمر يتعلق بالشرائع، فال ن ال لول وهلة، ول 

                                                           
، رام هللا: مركز رام هللا سرائيل وأثرها على اتجاهات التسويةإ جدلية العالقة بين الدين والسياسة فيأبو عودة،  يحيى -44

  .9-7، ص2012للدراسات، 

45Press, First edition , Exposition The Decadence of Judaism in Our TimeMoshe Menuhin, -

(1965),p.83.  

 .1/8/2002 عمان، ،الدستور صحيفة ،"قتللي ولد" السواحري، خليل -46

 المرجع السابق. -47

 .سابق مرجع ،الجبوري، تشويه صورة العربي...-7
4916 ., P2013, EBooks-York: Tolmich New ),Samuel Katz(Translator:  ,evoltR heManachem Begin, T -. 

 مرجع سابق. ،"ليقتل ولد" السواحري، -50
 رأس قديما   كانت حاصور ألن بالسيف، ملكها وقتل حاصور على فاستولى الوقت ذلك في يشوع وعاد: "يشوع سفر في ورد -51

 على يشوع واستولى. بالنار حاصور حرقوأ   نسمة تبق ولم إياهم، محرمين السيف بحد   فيها نفس كل بواوضر الممالك تلك جميع

 فلم تاللها على الواقعة المدن فأما الرب، عبد موسى، أمر كما همقوحر السيف بحد وضربهم ملوكها، مع الملوك أولئك مدن جميع

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Samuel+Katz&search-alias=books&text=Samuel+Katz&sort=relevancerank
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، في 1994عام  في الخامس والعشرين من شباط "باروخ غولدشتاينالطبيب "ن املذبحة التي نفذها أكما   

، باغتياله "ال عميرغيإ"ليه إلى نفس الهدف الذي سعى إلوصول هدفت لمدينة الخليل، ببراهيمي الحرم ال 

للفلسطينيين، وذلك  "أرض امليعاد"جزاء من تدمير مسيرة السالم التي قد تفض ي إلى تسليم أ :، وهو"رابين"

 ا
 
  متثاال

ُ
 .53الة التطرف الديني اليهوديلحكام التوراة من وجهة نظر غ

علن عن نيته إخالء أن أبعد  ،والتحريض على قتله ،من الذم والتحقير نفسه "ل شارونيئار آ" ُج نْ ولم يَ   

 قطاع غزة، حيث استخدم اليمين املتطرف "سالح الدين" لحبا
ُ
 29حادي الجانب، ففي ط خطة الفصل أ

 "أفيغدور نبنزال، ألقى الحاخام 2004عام  حزيران
 
في القدس الشرقية ضد "شارون" لفظ فيه  " خطابا

ضد "رابين"، ويعني قبل ذلك وهو ذات اللفظ الذي استخدم  .حكم املطارد :مصطلح "دين روديف" وتعني

 . 54لغير اليهود "أرض إسرائيل"من يتنازل عن جزء من  مشروعية مالحقة ومطاردة وقتل كل هذا التعبير

: أنه مستعد لصدار فتوى "" من مستوطنة "بساجوتيوسف ديان، قال الحاخام "2004عام  أيلول  16وفي   

  )كان قد أصدر فتوى  "رابين"بقتل "شارون" كما فعل في حينه مع 
ُ
أو  ،قس الضرب بسياط من نار""ط

  ؛ة"بولسادينورا " بلغة التورا
 
لكل من يحاول أن يخطو خطوات تتعارض مع النظام  وتعتبر هذه الفتوى عقابا

  ،الكوني وفق مفاهيم الديانة اليهودية
ُ
 وموافقة حاخام على إجراء ط

 
لدم  قس كهذا لشخص ما، تعني إهدارا

 . 55(ذلك الشخص

نفصال عن رائيلية باال " قرار الحكومة السمردخاي إلياهو، وصف الحاخام "2005كانون ثاني عام  9وفي   

 
 
  قطاع غزة، بأنه فضيحة وعار بحسب التوراة، واعتبر تنظيم خطة الخالء أمرا

 
أرض )وذلك "لن  ؛محظورا

                                                                                                                                                                   
 وأما. ألنفسهم إسرائيل بنو اغتنمها وبهائمها، المدن تلك غنائم وجميع ع،يشو فأحرقها وحدها حاصور إال بالنار إسرائيل يحرقها

 جاءت وقد.  10 آية, 11 صحاحاإل يشوع، سفر: أنظر". نسمة يبقوا ولم أبادوهم حتى الس يف، بحد   جميعا   فضربوهم البشر،

 على حيوان يهود دين عن الخارج: "ةيالتلمود النصوص تلك ضمن ومن". األغيار" ضد التحريض لهذا مكملة" يةالتلمود" نصوص

ه العموم  هللا وخلق الحيوانات، من هي اليهودية غير والمرأة. حيوان نطفة هي منها هو التي والنطفة. خنزيرا   أو حمارا   أو كلبا   فسم 

 وهو حيوان ونهارا   ليال   يخدمه أن ألمير يناسب ال ألنه ألجلهم الدنيا لقتخ   الذين يهود لخدمة الئقا   ليكون اإلنسان هيئة على األجنبي

 من وكانا خادمته أو يهودي خادم مات فإذا المنابذ كل واإلنسانية للذوق منابذ ذلك فإن كال، ثم كال. الحيوانية صورته على

: أنظر. "له المسخرة واناتيالح من حيوانا   فقد كونه بصفة ولكن أنسانا   فقد كونه بصفة التعازي له تقدم أن يلومك فال المسيحيين

 (. القريب) األول الفصل اآلداب، فساد ،الثالث الكتاب ،التلمود

 .58، ص1997: دار الجليل للنشر، ن، )ترجمة: بدر عقيلي(، عماسحق رابين اغتيال سياسيإكابليوك، أمنون  -52

، 1لم المعرفة، جزء: عات، الكويولوجية الصهيونيةياأليد. للمزيد أنظر: عبد الوهاب المسيري، 89ص السابق، مرجعال -53

، الحوار المتمدن، وأنظر كذلك: جواد التباعي، "الحركة الصهيونية، التعريف، ظروف النشاط، األهداف السياسية"، 1978، 2جزء

سرائيلي: جذوره ومساره مقدمة لدراسة الصراع العربي اإل(. وأ نظر أيضا : عبد الوهاب المسيري، 24/09/2014، )51العدد 

 .2003ت: دار الفكر المعاصر، ، بيروومستقبله

المشروع السياسي . للمزيد أنظر: محمد جبريني، 30/6/2004، تل أبيب، صحيفة معاريف نداف شرغاي، حكم المطارد، -54

 .63، ص2006، جامعة القدس، رسالة ماجستير غير منشورة، ئيل شارون: خطة فك االرتباط من جانب واحدارآل

رام هللا: اإلسهرائيلي   دالمشهه ت علىى خطىة كفىال االرتبىاوك تواصىل إثىارة زوبعىة سياسىية فىي إسىرائيل.وديع عواودة ،مصادقة الكنيس -55
 .2005  المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

http://www.almash-bad.org/viewarticle.asp?articalid=2059.09.01.2005. 
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  ،عطية من هللا (إسرائيل
ُ
عرض سكان الدولة للخطر". ودعا كل يهودي لتقديم ولنها ستحضر القتلة وت

 .56العون بجسده وماله وروحه ضد الخالء

 

 لليهود في فلسطين سياسيةالحقية األ نية: الفقرة الثا

حقيتهم السياسية في فلسطين إلى تبلور ونضوج الوعي القومي أيستند قادة الحركة الصهيونية في إثبات   

والتعبير عنه من خالل اليديولوجية الصهيونية بتياراتها املختلفة، وفي مقدمتها الصهيونية السياس ي لليهود 

تكون بحماية الدول  لتأسيس دولة يهودية في فلسطين " الذي تطلعهرتسل ور ثيودالسياسية بقيادة "

  ؛1917عام  "وعد بلفور "وإلى  .57الوروبية
 
مع أهداف الحركة الصهيونية، ومنح اليهود  الذي جاء منسجما

 
 
وقد  .58، في حين اكتفى بالشارة إلى الحقوق املدنية والدينية لبقية السكانفلسطينسياسية في  حقوقا

، وفي مؤتمر 1920تجسدت أهداف الحركة الصهيونية وأخذت تعبيراتها العملية في مؤتمر "سان ريمو" عام 

، حيث تم املصادقة على "وعد بلفور" واعتماده كمكون أساس ي في صك االنتداب 1922عصبة المم عام 

 البريطاني على فلسطين.

الدول الكبرى لليهود في فلسطين بما يخدم مطامعها سنتناول في هذه الفقرة الحقوق السياسية التي منحتها   

دمت للحركة 
ُ
(، وسنبحث في التعهدات التي ق

 
 ملا جاء في "وعد بلفور" )أوال

 
 سياسيا

 
االستعمارية، وتطبيقا

الصهيونية في مؤتمر "سان ريمو"، ومؤتمر عصبة المم بشأن تمكين اليهود من فلسطين، والحيز الجغرافي 

 للتطلعات الصهيونية الذي سيخصص لنشا
 
ء الوطن القومي لليهود كتنفيذ عملي لـ  "وعد بلفور"، وتحقيقا

.)
 
 بتأسيس الدولة اليهودية )ثانيا

: الحركة الصهيونية ووعد بلفور 
 
 أوال

 الحركة الصهيونية واملطامع االستعمارية األوروبية: .أ

 نشأت ومشروع ودعوة كفكرة الصهيونية نأ على ،وإسرائيل الصهيونية تاريخ في نيالباحثالكثير من  جمعيُ   

 للقبول  اليهودية الوساط نحو بثها ثم ومن بلورتها عملية واستغرقت ،اليهود غير من الوروبيين بين وانتشرت

 والجغرافي والسياس ي والفكري  الديني والعمل الجهد من عام مائتي من أكثر واعتمادها عليها واملوافقة بها

                                                           
، تل أبيب، حرونوتصحيفة يديعوت ا "،وعار فضيحة غزة، قطاع عن باالنفصال اإلسرائيلية الحكومة قرار"،إلياهو مردخاي -56

9/1/2005. 

 دولة وسنبقى البربرية ضد للحضارة متقدما   مركزا   ونكون آسيا في أوروبا عن دفاع جدار من جزءا   هناك سنقيم: " هرتزل قال -57

 الصدد هذا فيو .2صاليهودية، مرجع سابق،  لةالدو ل،زهرت ثيودور ".وجودنا ضمان عليها التي أوروبا، مع اتصال على محايدة

 طريق عن إال حلها يمكن ال قومية، مسألة هي بل دينية، أو اجتماعية مسألة ليست اليهودية المسألة إن: " أيضأ لزهرت كتب

 فلسطين اريخت الكيالي، الوهاب عبد في مقتطف ".مجتمعة الكبرى الدول يد على تسويتها تتم عالمية سياسية قضية إلى تحويلها

 .38 ص 1990 العاشرة الطبعة بيروت والنشر، للدراسات العربية المؤسسة الحديث،

 .11سابق، ص رجعأبو عودة، جدلية العالقة بين الدين والسياسة في إسرائيل وأثرها على اتجاهات التسوية، م -58



 

88 

 

 اليهودية الجماعات قادة ضم الذي الول  الصهيوني املؤتمر عقد مع الفكرة هويدت بعدها تم ،املتواصل

 .59املتصهينة

 و "القدس لورشليم" التقليدي املرادف االسم وهو التوراتية" صهيون " كلمة من" الصهيونية" اسم يشتق   

 للتعريف السرائيلي الرسمي،  والصهيونية "،إسرائيل أرض"
 
 لليهود املستمر التطلع ثلتم أيديولوجية هيوفقا

 العودة في اليهودي المل ترجع جذور و  .60"إسرائيل أرض" التاريخي القومي وطنهم استرداد لىإ العالم أنحاء في

 .         61سنة 2500 حوالي قبل بابل إلىإلى الفترة التي هاجر بها أسالفهم  القومي هموطن لىإ

 وجعلتهما ناشطة وحركة قديمةالعودة ال فكرة عشر لتاسعا القرن  في نشأت التي الصهيونية وقد جمعت  

  مؤهلتين
 
 املنشأ "إسرائيل أرض" كون  مبدأ في الصهيوني التفكير جوهر يتمثلو  .62لتحقيق هذا الهدف معا

 . 63املنفى في العيش يعني آخر مكان أي في اليهودي الشعب تواجد بأن واليمان اليهودي للشعب التاريخي

 مفهوم أو سمإك  الصهيونية لفظ صاغ من أول  "بيرنبام ناثان" الصهيوني اليهودي والناشط الكاتب عتبرويُ   

 معبر 
 
وكان أول ظهور ملصطلح الصهيونية عام  .لها اليهودي غير الوروبي الجذر يخفي واملشروع الفكرة عن ا

ف  "،التحرر الذاتي"وذلك في مقالة له نشرها في مجلة  1890 ّ
ونية بأنها نهضة سياسية الصهي "رنباميب"وُيعر 

لليهود تستهدف عودتهم الجماعية إلى فلسطين كما أكد على أن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب 

 
 
 واحدا

 
 .64شيئا

 "ديفيد روبيني"دعى وقد شهد القرن السادس عشر مقدمات للدعوة الصهيونية حينما قام أحد اليهود ويُ   

، ستيالء عليها ولكن هذه الدعوة لم تجد لها واال  بدعوة يهود العالم لغزو فلسطين  ،وكانت دون جدوى أصداء 

ية تخذت الدعوة الصهيونية صورة جّد االقرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر  أواخرإال أنه في 

 
ُ
ليهود اب اتَّ وبدأت تنشر أفكارها على العالم وتحاول التأكيد على مبادئها وأفكارها عن طريق العديد من الك

أرض ـ "سموه ب  أعون في كتاباتهم إلى العطف على اليهود ويناشدون يهود العالم على تحقيق ما يّد  أخذواالذين 

  .65"امليعاد

                                                           
 .25/12/2003بيروت،  الحياة، صحيفة تهويدها، ومراحل للصهيونية األوروبي المنشأ كيالني، عمر -59

 .اإلسرائيلية الخارجية وزارةل اإللكتروني موقعال الصهيونية، -60

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael.  

  .137:1". صهيون تذكرنا عندما فبكينا جلسنا، هناك بابل أنهار على“جاء في مزامير داوود  -61

 ، مرجع سابق.اإلسرائيلية جيةالخار وزارة إلكتروني موقع الصهيونية، -62

 المرجع نفسه. -63

 .16/1/2013، العربية الوحدة إلى للطريق اإللكتروني الموقعالقاهرة،  والتطور، والنشأة التعريف: الصهيونية الخولي، خالد -64

-21 ص ،1990 رةالعاش الطبعة بيروت والنشر، للدراسات العربية المؤسسة الحديث، فلسطين تاريخ الكيالي، الوهاب عبد -65

22. 
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أحد زعماء الفرع الفرنس ي  "إدموند دي روتشيلد"وقد ساند هذه الدعوة العديد من أثرياء اليهود مثل   

وقد مارست . 66فلسطين يم بأعمال االستيطان اليهودي فهتااملالية اليهودية والذي  "روتشيلد"لعائلة 

 على الحكومات للسماح لهم بإقامة وطن
 
 الصهيونية خالل تلك الفترة ضغوطا

 
 قومي ا

 
 ،لليهود في فلسطين ا

مذكرة إلى وزير خارجية إنجلترا يطلب فيها مساعدة حكومته للعمل على إنشاء  "يري سافتش"اللورد وقدم 

 وطن
 
 قومي ا

 
 .67لم تجد لها صدى في إنجلترا في ذلك الوقت "يري سافتش"في فلسطين ولكن محاولة  لليهود ا

 للبحث عن سبل أخرى لتحقيق ،تعثر تلك املحاوالت نهاية الدعوة ُيشكلولم   
 
 قويا

 
وبالفعل  ها،بل كانت دافعا

وتقرر فيه تنظيم  ،1887قد عام أخذ الصهاينة يعقدون املؤتمرات لدراسة دعوتهم وكان منها املؤتمر الذي عُ 

وهكذا فقد أخذ الصهاينة يبحثون كيفية تحقيق آمالهم وطموحاتهم فعقدوا املؤتمر  .الهجرة إلى فلسطين

عد وهو املؤتمر الشهر في تاريخ املؤتمرات الصهيونية حيث يُ  ،1897 آب 29في سويسرا في ” ل ز با“الصهيوني في 

الذي كان له أكبر الثر في تاريخ  "هرتزل  يودور ث" انتخابمر تم وفي هذا املؤت .بداية العمل الفعلي للصهيونية

 للمؤتمر الصهيوني
 
املنظمة "وقد أسفر املؤتمر عن إنشاء . الصهيونية وتحقيق أحالمها وطموحاتها رئيسا

 ة أويالجهود سواء كانت فرد جميعو  ،التيارات الصهيونية جميعكإطار منظم لنشاط  "الصهيونية العاملية

الوكالة "عليه بدأت املنظمة الصهيونية عملها تحت اسم  وبناء   ،بهدف إقامة الدولة الصهيونيةجماعية 

 .68حيث استهدفت تقديم الدعم واملساعدة لليهود املهاجرين إلى فلسطين "،اليهودية

  الغربية الصهيونية تاريخ ويتضمن  
 
  كما

 
  التواريخ من كبيرا

 
 هذه تطور  من عشر السادس القرن  من بدءا

  ؛املختلفة مراحلها عبر الصهيونية
 
  اليهودية وتعبيراته البروتستانتي الديني الصالح من بدءا

 
 نتجتهأ بما مرورا

  ،وأدب فكر من الغربية الثقافة
 
 الالهوتيان أرسل ،1649 عام فيف. للفكرة السياسية البلورة إلى وصوال

 لتراجنإ شعب ليكن: "فيه جاء البريطانية الحكومة ىإل هولندا من نداء   "كارترايت وايبنز  جوانا" ليزيانجنال 

 بها هللا وعد التي الرض إلى سفنهم على إسرائيل وبنات أبناء يحمل من أول  املخفوضة الراض ي وسكان

 .69"البدي رثهمإ لتكون  ويعقوب سحقإو  إبراهيم أجدادهم

 .70لهم مستقلة حكومة وإقامة لفلسطين اليهود عادةإ إلى "آدامز جون " الميركي الرئيس دعا ،1818 عام فيو  

 بريطانيا في الوزراء ورئاسة الخارجية وزارة منصبي شغل الذي "املرستون باللورد " أصدر ،1839 عام فيو

                                                           
66Matzpen Press, 2002,  , Israel an Imperialism, Tel Aviv:Israel in a Historical PerspectiveMatzpen:  -

p.1. 

67-  . New: England and Palestine from the bronze age to BalfourTuchman, B. W., Bible and Sword

York: Ballantine Books, 1984, p.192. 

 .60-29 ص ،2003 نيسان ،113 العدد ،كنعان مجلة ،"للصهيونية اليهودي غير األصل" إلمي، ولد محمد -68

69p. 40. , 1983,. London Zed PressJewish Zionism: Its Roots in Western History-. NonSharif. R -  

  ق....، صحيفة الحياة، مرجع سابللصهيونية األوروبي المنشأ كيالني، عمر -70
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 لضمان البريطانية الحماية فلسطين في اليهود بمنح "يونغ وليام" القدس في البريطاني القنصل إلى تعليمات

 .71والهموأم ممتلكاتهم وصيانة سالمتهم

  "ري يشافتس" اللورد قدم ،1840 عام لندن في الوروبية الدول  مؤتمر عقد أثناءو   
 
 "باملرستون " إلى مشروعا

  "أرض بال  لشعب شعب بال  أرض" مشروع سماه
 
 وإقامة فلسطين إلى اليهود إعادة لندن تتبنى نأ إلى داعيا

  بهم خاصة دولة
 
  هناك فإن ؛املشروع هذا ذتنفي عن بريطانيا تقاعست لو نهأ من ومحذرا

 
  احتماال

 
 كبيرا

  كروسيا أخرى  دولة يد على لتنفيذه
 
  املؤتمر خالل "باملرستون " وتبنى. مثال

 
 خلق" إلى يهدف مشروعا

 .72"التوراتية فلسطين" شغلتها التي املساحة فوق  أي ،سورية من الجنوبي النصف في "يهودي كومنولث

 في تألفت نفسه العام وفي ،"فلسطين إلى اليهود أمة عادةإ" لجنة ليزي جنال  البرملان ألف ،1844 عام فيو  

 القس رئيسها وألح". فلسطين إلى اليهودية المة إرجاع سبيل في للعمل والجنبية البريطانية الجمعية" لندن

  كي البريطانية الحكومة على "كريباس"
ُ
 توسطامل ومن النيل إلى الفرات من كلها فلسطين على للحصول  بادرت

 .73الصحراء إلى

 وتشكيل الكتب إصدار أهمها لفلسطين واستكشافية ثقافية نشاطات جملة مع الدعوات هذه ترافقتوقد   

 صندوق  نشاءإ لىإ بالنسبة الحال هي كما الجغرافية وحتى والسياسية والثقافية الدينية والجمعيات اللجان

 ولد عيس ى" بعنوان "لوثر مارتن" كتاب هو عشر السادس القرن  في صدر كتاب وأبرز . فلسطين اكتشاف

 
 
 لليهودية املؤيدة املواقف فيه وشرح ،نفسه العام في مرات سبع طبعه وأعيد ،1523 عام صدر الذي" يهوديا

  لليهود الكاثوليكية الكنيسة اضطهاد ودان
 
 .74واحد أصل من ينحدرون واليهود املسيحيين بأن محتجا

 بجيشه لاللتحاق اليهود "بونابرت نابليون " دعوة في مثلتفت عشر الثامن القرن  ةنهاي في املشاريع أبرز  أما  

 عرضتها التي املشاريع أهم هذه وتعد. ةفرنسي وحماية برعاية فلسطين في لهم دولة إقامة أجل من واملحاربة

 يقترح دولة رجل أول  "بونابرت" كان إذ. 1917 عام "بلفور  وعد" صدور  قبل اليهودية غير الوروبية الصهيونية

 .75"سنة 118 نحوبـ "بلفور  وعد" قبل فلسطين في يهودية دولة إقامة

 ،غزوها من فقط سنوات ثالث بعد مصر على كلها حملته وفشل ،عكا في احتالل "نابليون " فشلإال أن   

 على أخذت ،الشرق  في فرنسية إمبراطورية في آماله حطمت قد فرنسا إلى والعودة منها الهرب إلى ارهاضطر و 

  لتكون  فلسطين أرض على لليهود دولة إقامة عاتقها
 
 نأ ذلك من والهم. 76المبراطورية لهذه وقاعدة مرتكزا

  بدوايُ  لم ،الشرق  يهود كما، أوروبا يهود
 
  اهتماما

 
 لن ربما ،الصهيونية "نابليون " نداءات وأ بدعوات كبيرا

                                                           
 ...، صحيفة الحياة، مرجع سابق.للصهيونية األوروبي المنشأ كيالني، -71

72p.192. , …, ibdEngland and Palestine ,Tuchman and Sword - 

73p. 40., ibid …,Jewish Zionism-Non, Sharif -  
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75., USA: Oxford University Press, 1984, p.51Napoleon, the Jews and the Sanhedrinrzfuchs, Simon Schwa - 

 مرجع سابق. ،... للصهيونية األوروبي المنشأ كيالني، -76



 

91 

 

 قد تكن ولم ،أنفسهم اليهود بين سياس ي شروعكم فقط وليس كفكرة بعد تبلورت قد تكن لم الصهيونية

 ومعها واليهود فرنسا من لكل الذاتية فالظروف .سياسية حقوق  ذات أمة أو شعب نهمأ فكرة بينهم تبلورت

 أهدافها تحقيق دون  وحالت "نابليون " حملة فشل في أسهمت والدولية العربية املوضوعية الظروف

  الفرنسية
 
  واليهودية أوال

 
 .77تاليا

 نابليون " المبراطور  بقيادة فرنسا تمكنت ،مصر في "بونابرت نابليون " فشل على قرن  نصف مرور بعدو   

 االستعمارية نواياها جديد من مستعيدة 1854 عام السويس قناة شق امتياز على الحصول  من "الثالث

 ،الصهيونية فكرةال أكثر بلورت التي بريطانيا مع شديد تنافس وسط العربي واملشرق  مصر في السابقة

  السيطرة أجل من مشاريعها معها وبلورت
 
  ،املنطقة على الحقا

 
 ومصر ،1878 عام احتلتها التي قبرص وتحديدا

 في اليهود توطين فكرة شأن في سابقه فعل ما الجديد الفرنس ي مبراطور ال  واستعاد. 1881 عام احتلتها التي

 في أسس الذي "دونان جان" أولهما ،منه قريبتين شخصيتين خالل من االستعادة هذه وظهرت. فلسطين

 يهودية دولة بناء إلى ،1860 عام في دعا الذي "الهران ايرنست" وثانيهما" فلسطين استعمار جمعية" باريس

 غربي املنطقة كامل ذلك في بما زميرأ ميناء إلى السويس من حدودها دتتم" فرنسا حماية تحت فلسطين في

 . 78"لبنان جبال

 الدولة لقامة املحتملين املوقعين أحد لتكون " اليهود دولة" كتابه في الرجنتين "هرتزل " اختار ا بعد،وفيم  

 املستعمرات وزير على ،1902 الول  تشرين في "هرتزل " اقترح وقد .79فلسطين فكان اآلخر املوقع أما ،اليهودية

 للحكومة مذكرة في وقال. سيناء فيو العريش في يهودية مستعمرة مشروع "تشمبرلين جوزيف" البريطاني

 بسبب فشل املشروع نأ إال. 80"وسيطرتها عظمتها أجل من عميل ماليين عشرة نكلترال  سيكون ": البريطانية

 .البريطاني الجانب وفتور  املصرية الحكومة رفض

 كان كيبلجي يهودي مستثمر وهو "،فيليبسون  فرانتز " مع اتصاالت "هرتزل " أجرى  ،1903 عام تموز  فيو  

 كانت التي) الكونغو في يهودية دولة إقامة فكرة لتأييد استمالته بغرض ،الكونغو في كبيرة احتكارات يمتلك

 "هرتزل " حاول  ،1904و 1903 عامي خاللو  .81املشروع لتبني بلجيكا ملك لدى والتوسط( بلجيكا من محتلة

 اليهودي االستيطان فكرة رفض السلطان نأ إال ،العراق جنوب في اليهود باستيطان العثماني السلطان إقناع

  الجماعي
 
 نأ شرط خارجها أو العراق داخل مختلفة مناطق وفي فردي شكلب االستيطان على موافقة مبديا

 .82العثمانية الجنسية على اليهود املستوطنون  يحصل
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 قوانين ضمن الغرب طرابلس نحو الفائضة اليهود هجرة توجه ،1904 عام إيطاليا ملك على "هرتزل " اقترحو   

. بالنجاح تكلل نأ الصهيونية املساعي وكادت قائمة الفكرة استمرت بريطانيا من وبتشجيع. وأنظمتها إيطاليا

  برقة أحوال درستل الخبراء من بعثة اليهودية القليمية املنظمة أرسلت 1908 عام وفي
 
 باتخاذها طمعا

 
 
  مسرحا

 
 .83ليبيا في الذاتي باالستقالل تتمتع قومية يهودية مرةمستع وإقامة اليهودي لالستعمار إقليميا

  اليهودي لالستيطان البحث حولها دار التي الخرى  القاليم بين منو   
 
 الجديدة وغينيا وبيرو إكوادور  من كال

 .84ومدغشقر

 زاوجت هنا ومن. ملشروعها جغرافي موقع عن البحث بصدد "هرتسلبقيادة " السياسية الصهيونية كانت  

  كي اليهودية الديانة وبين علمانيتها، ينب
ُ
 املشترك بينيُ  فهذا وعليه،. ملشروعها الديمغرافية الكثافة جندت

 عن يبحث أخذ كليهما أن بمعنى ؛الغربية الوروبية والرأسمالية الصهيونية بين املصالح وتالقي مبرياليال 

  الولى الصلي، الوطن خارج مناطق استعمار
 
  والثانية استيطاني، ستعمارال  مكان عن بحثا

 
 عن بحثا

  ملشروعها تجد لم الصهيونية أن هي هامة حقيقة على يفتح وهذا. مستعمرات
 
  مكانا

 
 أن وبما أوروبا، في مناسبا

  كان االستيطاني االستعمار مناخ
 
 العشرين، القرن  وبدايات عشر التاسع القرن  نهايات في أوروبا في سائدا

 مشروع خلق أن وجدتو  الفترة، تلك في سماليةأالر  أزمة من عانت نية،استيطا كحركة فالصهيونية
 
 ا

 استيطاني
 
  هو ا

 
 بشأن التوراة مزاعم لحياء دفعها فقد لها، بشري  كمكون  اليهود اعتماد أما. لطموحها حال

  .85إسرائيل بتاريخ يسمى ما تواصل وزعم "امليعاد أرض"

 استعمارية بل صهيونية يهودية فكرة ليست فلسطين في غربية "ةيهودي دولة" أن مالحظة من بأكثر نابيّ  لقد  

 رغبة تحت فلسطين على استقرت الصهيونية الحركة نأ البحثية التنقيبات تكشف قد وعليه،. أوروبية

 هرتسل" التقطها مصلحة بل ،رغبة وهي الكبرى، الدول  وضغط
 
 االستيطان هذا يكون  أن وطالب " الحقا

 أرادته ما الصهيونية الحركة فهمت أن وبعد لذا،. تزال وال اجتمعت وقد ،"مجتمعة الكبرى  الدول " بحماية

 يختارونه، مكان يأ في كيهود لليهود دولة وليس فلسطين، في وظيفية دولة خلق إلى هدفت التي الغربية الدول 

 حق هودالي منحب الحميد عبد السلطان عرض رفض وبالتالي" مجتمعة الكبرى  الدول " عن "هرتسل" تحدث

 رفض إلى "هرتسل" دفع مما فلسطين واستثنى والناضول  وسوريا العراق في ستعماري اال  ستيطاناال 

 . 86"العرض

  أوروبا في توطينية مشاريع في وتبلورت وترعرعت نشأت كفكرة الصهيونية نأ تقدم مما ستنتجويُ   
 
 في وتحديدا

 والتنظيمية الفكرية طرهاأ في وانتظموا اليهود تلقفها نأ إلى الزمان من قرنين نحو ذلك واستغرق  ،غربها

                                                           
 .1302 ص تاريخ فلسطين الحديث، مرجع سابق، الكيالي، -83
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 من توطينية مشاريع في تمشرعت ثم ومن وحركات جمعيات في وانتظمت. مشاريعها مع التعاطي وبدأوا

  اليهود من أوروبا تخليص ؛بهدف الوروبيين
 
 الغربي الجزء إلى الشرقي جزئها من هجراتهم تزايد بعد خصوصا

 في االستعماري  النشاط تزايد اتجاه في تطور  من ذلك تبع وما شهدته الذي ري والتجا الصناعي التطور  ثرأ

 و  أميركا في حصل كما التوطيني فيه بما أشكاله مختلف
ُ
 ما بقعة في اليهود توطين، و 87فريقياإ وجنوب سترالياأ

 .88توطينال لهذا واملانحة الحامية للدولة ذاته الوقت في وخادمة وتابعة محمية تكون  لهم دولة تأسيسو 

 فالحركة. أوروبا خارج الرض من بقعة أي في يتم نأ املمكن من كان بهم خاصة دولة وإقامة اليهود توطين نإ  

 الصهيونية الهيئات من وغيرها العاملية الصهيونية املنظمة وإنشاء الولى مؤتمراتها عقد وحتى الصهيونية

 االستعماري  الوروبي املنشأ هذا عكست لسطينف في الولى اليهودية املستوطنات إنشاء بدء مع وحتى

 توطين فإن وبالتالي ،العالم من مكان أي في يهودي بوطن للقبول  واستعدادها سعيها خالل من التوطيني

 .89فلسطين في ليتم بالضرورة يكن لم اليهود

 وطن لنشاء فلسطين اختيار نإ  
 
 قومي ا

 
 تركيا هزيمة ثرإ جاء ،1917 عام بريطانيا جانب من فيها لليهود ا

 أوروبيتين قوتين أكبر بصفتهما ،وفرنسا بريطانيا بين تم الذي التوافق وإثر الولى العاملية الحرب في وحلفائها

  متحالفتين الحرب خاضتا
 
 عام "بيكو سايكس" اتفاقات في تبلور  كما العربي املشرق  اقتسام شأن في ،معا

191690. 

 وعد بلفور والوطن القومي لليهود: .ب

  ،1917 الثاني تشرين 2 يوم "بلفور  آرثر  جيمس" البريطاني ةيالخارج وزير أصدر  
 
  تصريحا

 
 وجهه مكتوبا

 اليهودي للشعب قومي وطن" بإنشاء فيه يتعهد ،"روتشيلد والتر ليونيل" اللورد إلى البريطانية الحكومة باسم

 .91"بلفور  وعد" باسم التصريح واشتهر ،"فلسطين في

اعتبره  حين في إنساني، بدافع بأنه برره نفسه "بلفور ــ "ف الوعد، هذا وراء والدوافع فسيراتالت اختلفت وقد  

 .92الولى العاملية الحرب أثناء علمية باكتشافات بريطانيا لخدمته "وايزمان حاييم" للباحث مكافأة اليهود

  التفسيرات هذه عرب باحثون  ويرفض  
 
 يكن لم "بلفور " أن ادهامف تاريخية وقراءات أحداث إلى استنادا

 من ملنعهم الروس لدى التدخل رفض فقد ذلك من العكس على بل النسانية، اليهود مأساة في يفكر
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 اليهود بعض على ومقتصرة محدودة كانت الحرب في بريطانيا دعم في اليهود مساهمة أن كما. اليهود اضطهاد

 .93الصهاينة غير

" الصلح معاهدات حول  الحقيقة" كتابه في القرار برر  فقد الوعد هحكومت أصدرت الذي "جورج لويد" أما   

 الصحف بعض ورأت .جانبهم إلى اليهود كسب حول  أملانيا مع سباق هناك كان بأنه فيديُ  ما منها عوامل بعدة

  "بلفور  وعد" في حينها البريطانية
 
 املنطقة، في بريطانيا مصالح لحماية فلسطين في صهيونية لقاعدة إيجادا

 .94هناك إلى المبراطوري نفوذها مد عن فضال

 سعي هناك كان أنه فترى  والسالمية العربية الرؤية أما  
 
 صهيوني ا

 
 حثيث ا

 
  الوعد جعل ا

 
 الحركة من جزءا

 قليلة بفترة الوعد أعقب أنه خاصة املنطقة، في أهدافها لتحقيق بها الصهيونية ربطت التي االستعمارية

 ،1918و 1917 عامي بين ما لفلسطين إخضاعهم البريطانيون  أتم حيث لفلسطين، الفعلي االستعمار بداية

  كان فالوعد .95منها خروجهم وحتى صدوره منذ فلسطين في سياستهم الوعد ورافق
 
 سان" مؤتمر في حاضرا

  وكان فلسطين، على االنتداب حق بريطانيا الحلفاء فيه منح الذي( 1920) " عامريمو
 
 مالم عصبة في حاضرا

 نص مقدمته في يتضمن كان فالصك ؛البريطاني االنتداب إقرار صك على 1922 يوليو في صادقت التي

  الوعد كان كما .96الوعد بتنفيذ لبريطانيا تخويل مع "بلفور  وعد" تصريح
 
 الذي فلسطين دستور  في حاضرا

  انتدابها إقرار من أسبوعين بعد بريطانيا أصدرته
 
 "بلفور  وعد" تصريح نص مقدمته ضمنت حيث ،أمميا

 
 
 .97أيضا

  وأصبح صحتها، عن النظر بغض دولية قانونية قيمة الوعد أعطى كله هذا  
 
  مرجعا

 
 لالعتراضات فعاال

 الدول  فعل ردود أن خاصة .تفسيراته أو الوعد هذا نص يخالف أنه يعتقدون  نم لكل والصهيونية اليهودية

 وإيطاليا فرنسا الوعد أيدت فوقتها واضح، بتأييد ةمفعم كانت صدوره حين الوعد على-املؤثرة– الكبرى 

  كان "بلفور  وعد" إن بالقول  للبعض تسمح بطريقة وأميركا
 
  وعدا

 
  وليس غربيا

 
 تأييد أنه أو فحسب، بريطانيا

 مراحل في فلسطين في البريطاني النفوذ تشاركت التي الواليات املتحدة من خاصة ،"الوعد" منزلة إلى يرقى

  ،1922 عام الميركي الكونغرس. فقد أصدر 98ترثه أن قبل الحقة
 
 وطن بإقامة "بلفور  وعد" فيه أيد قرارا

 
 ا

 قومي
 
 حتى املنطقة في الميركي النفوذ تزايد مع السياسة هذه تقدمت وقد فلسطين، في اليهودي للشعب ا

  أصبح
 
 ا تعهدا

 
  ستراتيجيا

 
 .99وحمايتها إسرائيل برعاية أميركيا
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. تمكين اليه
 
 ود من فلسطينثانيا

 واالنتداب على فلسطين: 1920مؤتمر "سان ريمو" عام  .أ

 املشرق  في والفرنسية البريطانية النفوذ مناطق حددت التي ،1920 عام "ريمو سان" معاهدة توقيع تم  

 انعقد ،1920 عام في املنعقد العام السوري املؤتمر مقررات من وفرنسا إنكلترا ملوقف نتيجةو  .العربي

  يعتبر الذي- للحلفاء لعلىا املجلس
 
 ريمو سان مدينة في 1920شباط  في املنعقد لندن ملؤتمر امتدادا

 الحلفاء شروط في للبحث ؛1920 نيسان من والعشرين والخامس عشر التاسع بين ما املدة في-اليطالية

  تركيا مع للصلح
 
 بالمير ومناداتها استقاللها اسوري إعالن بعد عليها واملصادقة ،"سيفر معاهدةـ"ل طبقا

  فيصل
 
 .1920100 آذار من الثامن في العام السوري املؤتمر في عليها ملكا

ا وسوري العراق تضم التي العربية املنطقة مستقبل رسمت التي "سيفر معاهدة" املؤتمر بحث وقد  

 بحيث ؛اءالحلف دول  مصالح حسب واالنتدابات والتقسيمات وفلسطين، والردن لبنان فيها بما الطبيعية

 
ُ
 ولبنان اسوري تكون ، على أن 101وفلسطين والردن، ولبنان، ،اسوري: أقسام أربعة إلى الكبرى  اسوري قسمت

 وعد" بتنفيذ االلتزام البريطاني مع االنتداب تحت فلسطينو والعراق والردن  الفرنس ي، االنتداب تحت

  البريطاني، االنتداب تحت فلسطين ووضعوقد جاء  ."بلفور 
 
 يكن ولم. فيها لليهود "بلفور  وعد" تحقيقل سعيا

  إال "ريمو سان" في االنتداب قرار
 
  ،1916عام  املشهورة "بيكو-سايكس" التفاقية تطبيقا

 
  وإصرارا

 
 من قويا

 .102سوريا احتالل على فرنسا

 على نتائج املؤتمر: "تم التعهد لليهود فينتنياهويقول "  
 
، على ينفلسط، ببيت قومي في )سان ريمو( " معقبا

عطي هذا التعهد في أعقاب اعتراف  (سرائيل)أرض إضعاف مساحة أأرض تبلغ مساحتها خمسة 
ُ
. وقد أ

 
حاليا

خرجوا منها رغم إرادتهم، معزز 
ُ
 دولي واضح بحق اليهود في العودة إلى الرض التي أ

 
بتعاطف العالم مع املعاناة  ا

  .103"الطويلةالفظيعة التي لحقت بالشعب اليهودي أثناء فترة تشرده 

، "لويد جورج"و "ويلسون  ووردو" :، عندما أدرك سياسيون واعون، أمثال"نتنياهوحسب " وقد جاء ذلك  

الذي ال يستغل و ن الوجود العربي القليل في هذه البالد، أوبعد أن أدركوا  .سرائيل"إالوضع املهمل في "أرض 

 مقابل مطالبة أمكن راض ي الخالية لسد االحتياجات املتواضعة للسكان، ال يال 
 
 حقيقيا

 
ن يكون عنصرا

إذا أخذنا باالعتبار املنطقة العربية الواسعة )التي تبلغ  ،خاصة لهم.نحاء العالم بدولة أماليين اليهود من كل 

 .104( التي تشكل الوطن القومي للعربإسرائيل"ضعف "أرض  500مساحتها 

                                                           
حسن صبري الخولي، سياسة االستعمار والصهيونية في فلسطين في النصف األول من القرن العشرين، مرجع سابق،  -100

 .24-18ص
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 تجاه املطلب التاريخي لل  
 
 عن في فلسطين،يهود أبدت بريطانيا التزاما

 
االعتراف بمساهمتهم في املجهود  تعبيرا

 أن يؤكد السياسيّ 
 
ون البريطانيون حقوق اليهود في إطار الحربي، وبحقوقهم التاريخية. لذا لم يكن مستغربا

 لن كثيرين آخرين، كانوا  اعتراض،كتاب االنتداب الصادر عن عصبة المم، ولم يواجه هذا التأييد أي 
 
نظرا

 .105الحقوق  بتلكعترفون ي

، عن حقوق اليهود تلك، عندما قال: "واضح للغاية أن العدالة 1921عام  "وينستون تشرشل"ر عبَّ  كما  

حدون فيه من جديد، وأين يمكن أن يكون مثل تقض ي بأن يكون لليهود املوزعين، مركز قومي ووطن قومي يتّ 

، منذ ما يزيد على ثالثة آالف  هذا الوطن، إن لم يكن في فلسطين، التي يرتبطون بها
 
 وعميقا

 
 وثيقا

 
ارتباطا

البريطانية وعلى  المبراطوريةمر سيعود بالفائدة على العالم، وعلى اليهود، وعلى ن هذا ال أسنة؟ نحن نعتقد 

 .106نفسهم الذين يعيشون في فلسطين ... سيكون هؤالء شركاء في خير وتقدم الصهيونية"أالعرب 

 

إقرار صك االنتداب: 1922عام  مؤتمر عصبة األمم .ب  و

 وانتداب "بلفور  وعد" على املوافقةب ،1920 عام الحلفاء لدول  "ريمو سان" مؤتمر قرار صدر أن ما  

 المم عصبة في العمل إلى والصهيونية البريطانية الدبلوماسيتان سارعت حتى فلسطين على بريطانيا

 الخطوات ويتضمن القرار، لذلك رسمي تصديق ةبمثاب يكون ل البريطاني، االنتداب صك على للحصول 

 ُوضعت وقد. البريطاني االنتداب بإشراف اليهوديالقومي  الوطن بناء: أي ،"ر بلفو " تصريح بتنفيذ الكفيلة

 الصهيونية واملنظمة البريطانية الحكومة بين السري  بالتشاور  ،"بلفور  "وعدــ ك االنتداب، صك مسّودات

 .107فلسطين عرب عن تام وبمعزل  العاملية،

 مقترحاتها صوغ العاملية الصهيونية املنظمة من طلب قد باريس في الصلح مؤتمر إلى البريطاني الوفد وكان   

 ،1919تموز  15 في البريطانية الحكومة إلى وقدمته فوضعته متكامل، مشروع في فلسطين على االنتداب نأبش

 قدمته ،1921 آب وفي. 1920 الول  كانون  6 مم فيال  عصبة إلى وقدمته تعديالتال بعض فيه التي أدخلت

 قوية، داخلية بمعارضة وجوبه أخرى، تعديالت فيه دخلأف البريطاني، البرملان إلى البريطانية الحكومة

 الذي العموم، مجلس على حالتهأ الحكومة ولكن. ذكره ورد كما ،1922 حزيران في اللوردات مجلس ورفضه

 أيلول  29 في التنفيذ موضع ضعووُ  المم، عصبة مجلس عليه صادق ،1922 ز تمو  24 وفي. عليه وافق

1923108. 
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  االنتداب صك إقرار في التأخير أسباب من وكان  
 
 نطاق في العالقة السياسية املسائل تسوية محاولة ،أيضا

 بريطانيا بين الجنوبية السورية الحدود مشكلة ةسويتم تف: الحلفاء لدول  املتنافسة االستعمارية املصالح

  .109خاصة إمارة في الردن شرقي فصل وتقرر  وفرنسا،

 طوال فلسطينمت به بريطانيا حك الذي الدستور  بمثابة وكان مادة، 28و ةمقدم من االنتداب صك تألف  

 على بريطانيا انتداب على المم عصبة ومصادقة ،"بلفور  وعد" نص املقدمة تضمنت وقد .االنتداب فترة

 بفلسطين، اليهودي الشعب تربط التي التاريخية الصلة وتأكيد ،الوعد تنفيذ مسؤولية اتخويله مع فلسطين

 الرابعةو الثانية  املواد اختصت وقد .البالد تلك في القومي وطنهم إنشاء إعادة إلى تدعو التي والسباب

  شكلتو  اليهودي، القومي الوطن بإنشاء الثانية والعشرونو  الحادية عشرةو  السابعةو  السادسةو 
 
 مخططا

 
 
 .110والثقافية واالقتصادية والدارية السياسية النواحي من ذلك لتحقيق متكامال

 مسؤولة واعتبرتها والدارة، االشتراك في التامة السلطة املنتدبةالدولة  إعطاء على الثانية املادة نصت فقد  

 وصيانة... اليهودي لقوميا الوطن إنشاء تضمن واقتصادية وإدارية سياسية أحوال في البالد وضع عن

 .111فلسطين سكان لجميع والدينية املدنية الحقوق 

 في معها والتعاون  فلسطين إدارة إلى املشورة لسداء بها معترف يهودية وكالة إنشاء على الرابعة املادة ونصت  

  التي المور  من وغيرها واالجتماعية االقتصادية الشؤون
ُ
 .112ودياليه القومي الوطن إنشاء في ؤثرت

 املوات، الميرية والراض ي الراض ي في حشدهم تشجع وأن ...اليهود هجرة ليتسهعلى  السادسة املادة ونصت  

 .113السكان من الخرى  الفئات ووضع بحقوق  الضرر  إلحاق عدم ضمان مع

  نصوص الجنسية قانون  شملي أن علىفنصت  السابعة املادة أما  
ُ
 للجنسية اليهود اكتساب سهلت

 .114طينيةالفلس

 تقوم أن على اليهودية الوكالة مع تتفق أن البريطانية لإلدارة يمكن أنه على الحادية عشرة املادةفيما نصت   

 .115الطبيعية البالد مرافق وتطوير العمومية واملنافع واملصالح الشغال تسيير أو بإنشاء الوكالة

 .116لفلسطين الرسمية اللغات والعبرية والعربية النكليزية تكون " أن على الثانية والعشرون املادةنصت و   

  أن في المم، عصبة بموافقة الحق، املنتدبة الدولة أعطت فقد الخامسة والعشرون املادة أما  
ُ
 أو رجئت

 
ُ
 وافق ثم ومن ،الردن نهر شرقي الواقعة املنطقة على املواد هذه من للتطبيق قابل غير تراه ما تطبيق وقفت
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 الوطن بإنشاء املتعلقة االنتداب صك مواد تطبيق من الردن شرقي منطقة استثناء لىع المم عصبة مجلس

 .117الردن شرقي على االنتداب عن الكاملة املسؤولية بريطانيا تخويل على وافق كما اليهودي، القومي

أشرفت على  حيث ،البريطاني بمثابة حكومة يهودية مستقلة االنتدابكانت الوكالة اليهودية إبان هذا وقد   

 لالستيطانالصهيونية في فلسطين وإدارات العالقات الخارجية  واالقتصاديةوتسيير املرافق التعليمية  إدارة

املهاجرين الجدد  استيعابالصهيوني ومتابعة الوكالة ونشاطاتها بعد إعالن قيام الدولة من خالل مشاريع 

فير الدعم املالي لعدد كبير من املؤسسات التعليمية ودعم النشاط االستيطاني ومتابعة الهجرة اليهودية وتو 

 .118واالجتماعية اليهودية

 سياستها بريطانيا به برزتأ الذي واملستند الخطورة، بالغة سياسية وثيقة االنتداب صكنرى مما سبق، أن   

 تعهد نهأ أساس على الصهيونية،
 
 دولي ا

 
 ملزم ا

 
 الصك هذا نَّ تضم قدف .تنفيذه أمر إليها المم عصبة فوضت ا

 
 
  مخططا

 
 الرئيسة مواده وخصصت "بلفور " تصريح عليه نص الذي اليهودي القومي الوطن لقامة مدروسا

  .119والبريطانية الصهيونية املصالح لضمان

 منقوص بشكل إال وحقوقها، وضعها ذكر على يأت   لمو  الساحقة العربية لكثريةا االنتداب صك وتجاهل   

 
 
 وال% 10 دون  واليهود السكان، مجموع من% 90 يفوق  فلسطين في عددها كان الذي في الوقت وعرض ي، جدا

  الصك كانكما . وقت صدور الصك الراض ي من% 2 إلى أمالكهم ترتفع تكاد
 
-نحسي" التفاقية خرقا

 االدعاء من الرغم على الحرب، بعد العربية باستقالل البالد بموجبها بريطانيا تعهدت التي "مكماهون 

  ،120االتفاقية تلك من استثنيت قد فلسطين نأب طانيالبري

 جعل الذي الثانية والعشرين املادة في جاء ما بحسب" المم عصبة مليثاق مخالفة الصك كان كذلك،   

 والغلبية ون الصليّ  السكان وهم فالعرب، ؛املنتدبة الدول  اختيار في الول  املقام الصليين السكان لرغبة

 .121ااختارته التي هي العاملية الصهيونية املنظمة إن بل بريطانيا، وايختار  لم الساحقة،

ردن من منطقة الوطن شرق ال  عصبة المم،بريطانيا انتزعت في مؤتمر أما الحركة الصهيونية، فقد رأت أن   

ب ما يقار )راض ي املخصصة للشعب اليهودي ال  وأقامت إمارة شرق الردن على جزء كبير منالقومي اليهودي 

 .122ردن بكاملها في وجه االستيطان اليهوديغالق شرق ال إ، وتم (% من هذه الراض ي77
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http://nakba.sis.gov.ps/British-mandate/British-mandate-2.html
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 أال إبحق اليهود،  املؤتمرلحقته مقررات أالذي  الجحافورغم   
 
على حقهم بإقامة وطن  نه تم التأكيد مجددا

 .123قومي لهم في "أرض إسرائيل الغربية"

 أن انتزاع شر   
 
 من واعتبر قادة إسرائيل الحقا

 
 مسبقا

 
ق الردن من منطقة الوطن القومي اليهودي، شكل تنازال

جانب الحركة الصهيونية، وهو بمثابة تعويض للفلسطينيين الذين يشكلون أغلبية سكانية به، وهناك من 

اعتبر بأن الردن هو الدولة الفلسطينية القائمة بالفعل، مما ُيبطل ادعاءات الفلسطينيين بأنهم بال دولة، 

 .1967نفي أحقيتهم بدولة ثانية في الراض ي املحتلة عام وي

 

 النتائج والتفسيرات

مما سبق، يتضح أن قادة الحركة الصهيونية وفيما بعد قادة إسرائيل، نظروا إلى الشعب الفلسطيني   

له بصورة استعالئية وعدائية، حتى قبل أن يتبلور الصراع، ويتوطن، ويأخذ أبعاده وأشكاله، وتتحدد عوام

ومستوياته املختلفة، إذ أنكروا منذ وقت مبكر وجوده كشعب له جذور عميقة، وأصول تاريخية، وتجليات 

حضارية انبثق عنها هوية جماعية وتطلعات وطنية، رغم خضوعه لسيطرة دول وإمبراطوريات كثيرة، على 

 امتداد حقب زمنية طويلة، سبقت االنتداب البريطاني. 

ى الرض، بين الفلسطينيين املوجودين أصال، وبين املهاجرين اليهود الجدد الطامحين ومع تبلور الصراع عل  

لبناء دولتهم الجديدة على أنقاض وجود الشعب الفلسطيني وآماله وتطلعاته للمستقبل، رفض 

 لوعد "
 
، ". وازدادت حدة العداء والتناحربلفور الفلسطينيون فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين تحقيقا

توازنات ومصالح الدول الكبرى(، إلى جانب عوامل الصراع املحلية بين )وتغذت بعوامل خارجية 

، الذي وافقت 1947الفلسطينيين والحركة الصهيونية. ووصل الصراع ذروته عند صدور قرار التقسيم عام 

                                                                                                                                                                   
 منازلهم مغادرة وقرروا األيام أحد صباح في استيقظوا العالم أنحاء جميع في اليهود من اآلالف. 1947 إلى 1917 أعوام بين

 فلسطين، في تأسيسه يجري كان اليهودي للشعب المستقبلي القومي الوطن أن سمعت األنه ذلك فعلت الغالبية فلسطين؟ إلى والذهاب

 األمم، وثائق من تاريخية وثيقة هي ،"فلسطين على االنتداب"و ".فلسطين على االنتداب" بشأن األمم بوثيقة التزام أساس من على

 إن  المتوسط، األبيض البحر و األردن نهر بين ية،الغرب فلسطين  في مكان أي في طانلالستي  لليهود  القانوني الحق أعطت

 لواحد ملزمة قرارات هي وإنما الدولي، المجتمع قبل من وجيزة فترة احتضنت ساذجة رؤية ليست" فلسطين على االنتداب"

 للبنان المصير تقرير في السياسية الحقوق أن إلى نشير أن المهم من: 1922 يوليو 24 يوم باإلجماع أعلنت عضوا   بلدا   وخمسون

 األمم عصبة نفس قبل من  للعرب نحتم   قد سياسية، كيانات باعتبارها ، األردن شرق والحقا   والعراق (الفرنسي االنتداب) وسوريا

 فلسطين. في الحق نفس اليهود منحت التي

Hertz, “Mandate for Palestine: ”The Legal Aspects of Jewish Rights.  

 قبل بها من االعتراف تم والتي الماضي القرن في تأسست التي الوحيدة الدولة هي إسرائيل"شيف هلمرتش:يقول دوري غولد و-2

 بوجوده اعترفت وإنما قومي، وطن في اليهودي الشعب بحق فقط تقر لم األمم عصبة وثيقة. المتحدة واألمم األمم عصبة من كل

 أنظر: ".التاريخي بوطنه القديم وارتباطه السابق

Dore Gold and Jeff Helmreich. The Rights of the Jewish People to A sovereign State in their 

Historic homeland. Jerusalem: Jerusalem center for Public Affairs, 2003.p.4. 
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رفضه  عليه الحركة الصهيونية لتثبيت وجودها على الرض واكتساب الشرعية الدولية، في حين

الفلسطينيون الذين تعاملوا معه كصدمة سياسية وعاطفية، أملتها معطيات السياق التاريخي في ذلك 

 الوقت.

لم تلتزم إسرائيل بمضامين واشتراطات قرار التقسيم بموضوعات الحدود والقدس والالجئين   

قرار التقسيم،  ، وقامت بتوسيع حدودها بما يتجاوز 1948الفلسطينيين، واستغلت نتائج حرب عام 

هت للكيانية الوطنية 78واستولت على  % من أرض فلسطين "االنتدابية". وتزامن ذلك مع ضربات قاسية ُوّج 

 الفلسطينية، بعد أن تم ضم الضفة الغربية للمملكة الردنية الهاشمية، وإلحاق قطاع غزة بالحكم املصري.

، استمرت في 1967ع غزة، وأراض  عربية أخرى عام وبعد أن قامت إسرائيل باحتالل الضفة الغربية وقطا  

إنكار وجود الشعب الفلسطيني ورفضت االعتراف بممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية، ونفت 

 أحقيته بدولة.

بمرور الوقت، أدركت إسرائيل أن وضع الفلسطينيين الذين يخضعون إلى احتاللها )وال توجد لديهم   

ؤسسات تمثيلية، وال يحصلون على الحد الدنى من الخدمات النسانية، وتزداد مواطنة طبيعية، وال م

 
 
معاناتهم، بما يتواكب مع تعاظم تطلعاتهم الوطنية، وتنامي تعبيرات رفضهم لالحتالل(، لن يستمر طويال

َق قادة إسرائيل، وجعلهم ي  لصيغة الوضع الراهن القائمة واملفضلة لديها، المر الذي أرَّ
 
بحثون عن وفقا

 "للسكان 
 
نهي تلك املعضلة الزاحفة واملتراكمة، وتوفر حال

ُ
بدائل أخرى ال يترتب عليها تكلفة حقيقية، ت

الفلسطينيين"، لكن دون التنازل عن الراض ي املحتلة. وكذلك استمرت بالتهرب من مواجهة الحقيقة 

الشعوب التي نالت حريتها، وقررت الواضحة التي تفيد أن الشعب الفلسطيني لن يرض ى بأن يكون أقل من 

 مصيرها بنفسها، وأسست دولها املستقلة.

، نقطة تحول صادمة في التفكير السرائيلي، وفي العالقة ما 1987وقد شكل اندالع االنتفاضة الولى عام   

تها بين الشعب الفلسطيني املحتل ودولة االحتالل، وهي التي دفعت إسرائيل لعادة النظر بمحددات سياس

بالنكار، وتطوير بدائل جديدة تستجيب للمتغيرات التي فرضتها الوقائع على الرض، بما يمكنها من التغلب 

على مشكالتها وتحقيق مصالحها. وهذا ما يمكن تناوله في بحث آخر ذو صلة بسياسة إسرائيل باالعتراف 

 بالكيان الفلسطيني.
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 امللخص

يتها في تبحث هذه الدراسة في امكانية قيام الحكومة البلجيكية باالعتراف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية وال 

، من خالل استغالل الفقرة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تضمنتها اتفاقية 2024منتصف عام 

فيفالدي، وخاصة مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية، والدور الذي تقوم به مختلف االحزاب والقوى 

البة الحكومة البلجيكية السياسية البلجيكية كالحزب االشتراكي وحزب الخضر وحزب العمال البلجيكي بمط

تنفيذ بنود االتفاق، وقيادة توجهات في البرملانات املحلية، البرملان الفالماني والوالوني وبرملان بروكسل 

العاصمة والبرملان الفيدرالي، باصدار قرارات تطالب الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على اسرائيل 

 واالعتراف بالدولة الفلسطينية املستقلة.

 

اعتراف بلجيكا سيجر اعتراف دول اخرى في اوروبا، في مقدمتها دوقية لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية، على 

وتبعتها معظم دول قارة امريكا  2010غرار ما حصل مع البرازيل عندما اعترفت بدولة فلسطين نهاية عام 

يخلق توازنا داخل اروقة س الجنوبية. وهذا، حسب ما يطالب به عدد من قيادات االحزاب البلجيكية،

االتحاد االوروبي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما يمكن له من تداعيات قد تلجم السياسة 

وفي مقدمتها وقف االستيطان وعدم االعتراف بالقدس عاصمة لدولة  ،االسرائيلية تجاه االراض ي الفلسطينية

مة اسرائيل، ومن املمكن لبلجيكا بالتعاون مع اسرائيل وفرض االعتراف بالدولة الفلسطينية على حكو 

لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية والسويد قيادة توجه يشبه التوجه االوروبي الذي نشهده حاليا في فرض 

هدف اجبار الحكومة االسرائيلية على االعتراف بقرارات بمقاطعة شاملة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، 

 حاب من االراض ي الفلسطينية بما فيها القدس.الشرعية الدولية واالنس

 

 ، اسرائيل.كلمات مفتاحية: بلجيكا، فلسطين، اتفاق فيفالدي
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Abstract 

 

This study examines the prospect of the Belgian government to recognize the Palestinian State 

before the end of its current mandate in mid-2024, based on the paragraph on the Vivaldi 

agreement of September 2020. It also discusses the role played by the various Belgian political 

parties and forces pushing the Belgian government to implement the terms of the agreement. 

These political groups also led the work in local parliaments, the Flamesh, the Walloon and the 

Brussels-Capital Parliaments, and the Federal Parliament to push the Federal government to 

impose sanctions on Israel and recognize an independent Palestinian State. 

  

Belgian recognition might encourage other European countries especially Luxembourg and 

North Ireland to take a similar step and recognize an independent state of Palestine. 

Furthermore, the recognition of Palestine is expected to create a more balanced position within 

the European Union regarding the Palestinian issue. It is also expected to have an immediate 

positive impact on Israel behavior toward the Palestinians and will help to stop settlement 

building and expansion and might push Israel to take a step forward and recognize the state of 

Palestine. Belgium can work with other countries and lead for a more active role of the EU to 

address the Israeli occupation and impose sanctions like those imposed on Russia for its war 

against Ukraine.  It is widely believed that the recognition is the only way that will push Israel to 

withdraw from the Palestinian territories, including Jerusalem. 

 

Key words: Belgium, Palestine, Vivaldi Accord, Israel. 

 

 تقديم

مة حسب نس 11,521,238كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها  30.528تبلغ مساحة االراض ي البلجيكية 

، يليهم يتبعون للكنيسة الكاثوليكيةباملائة  58تصل الى نسبة عالية من البلجيك  ، 2021احصائية عام 

أقل من و ويوجد واحد باملائة بروتستنت  في مقدمتهم املغاربة ويليهم االتراك، %6 املسلمون الذين يشكلون 

 .(Wikipedia)، والبقية ال يتبعون اي دين يهودينتمون للديانة  نصف باملائة

، ويحكم الدولة سبع حكومات، احداها فيدرالية مركزية وست حكومات دستوري فيدرالينظام الحكم ملكي 

 البرملان الفيدرالي ، البرملان الفالماني، البرملان الوالوني، وبرملان بروكسل ؛محلية، اضافة الى اربع برملانات

محافظات ولكل محافظة عاصمة صغرى،  10قاليم تضم  ، وتنقسم االراض ي البلجيكية الى ثالثة أالعاصمة

 واالقاليم هي إقليم فالندرن، إقليم والونيا وإقليم العاصمة بروكسل.

نتيجة عدم اتفاق االحزاب  خمسة عشر شهراالحكومة الحالية في بلجيكا جاءت بعد تعسر شديد استمر 

، وما جرى حتى تشكلت 5/6/2019انتخب في على تشكيل حكومة تمثل االغلبية في البرملان البلجيكي الذي 
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الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي ب ممثلين الحكومة الحالية هو التوصل التفاق بين احزاب يمين الوسط

املسيحي، مع احزاب اشتراكية ويسارية وهي الحزب االشتراكي وحزب الخضر. هذا االتفاق عرف بتحالف 

فلسطين في االتفاقية، بحيث اشار احد  فقرة تخصكية ــ ولول مرة ــ فيفالدي، فرضت فيه االحزاب االشترا

بنود االتفاق الى انه يجب العمل على االعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على اسرائيل في حال تطلب 

، سواء تلك االحزاب املشاركة في االئتال 
 
ف المر ذلك، وهو ما تطالب به االحزاب االشتراكية البلجيكية حاليا

 خارجه.تلك التي تقف الحكومي او 

 

من هذا املنطلق، تبحث هذه الدراسة في فرضية قيام الحكومة البلجيكية باالعتراف بالدولة الفلسطينية 

، املوعد الدوري لالنتخابات البرملانية البلجيكية. اليات تنفيذ هذه 2024قبل نهاية واليتها في منتصف عام 

الل توحيد الجهود الفلسطينية، بتمثيلها الدبلوماس ي وجاليتها التي تكبر الفرضية على االرض تأتي من خ

يوميا، مع القوى واالحزاب البلجيكية املناصرة والداعمة للقضية الفلسطينية لتحقيق هذا االعتراف 

، من خالل استغالل الفقرة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تضمنتها 2024وانتزاعه قبل منتصف عام 

ة فيفالدي، وخاصة مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيجر الى اعتراف دول اخرى في اتفاقي

اوروبا، في مقدمتها دوقية لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية، على غرار ما حصل مع البرازيل عندما اعترفت 

سيخلق توازنا داخل   شكوتبعتها معظم دول قارة امريكا الجنوبية. وهذا بال 2010بدولة فلسطين نهاية عام 

اروقة االتحاد االوروبي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما يمكن له من تداعيات قد تلجم السياسة 

وانسحاب اسرائيل من االراض ي االسرائيلية تجاه االراض ي الفلسطينية وفي مقدمتها وقف االستيطان 

كومة اسرائيل، ومن املمكن لبلجيكا بالتعاون مع وفرض االعتراف بالدولة الفلسطينية على حالفلسطينية 

يشبه التوجه االوروبي الذي داخل االتحاد االوروبي لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية والسويد قيادة توجه 

نشهده حاليا في فرض مقاطعة شاملة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، وهذا التوجه يهدف الى اجبار 

االعتراف بقرارات الشرعية الدولية واالنسحاب من االراض ي الفلسطينية بما فيها  الحكومة االسرائيلية على

 القدس.

 

باستخدام املنهجية التحليلية، في فرضية انتزاع اعتراف اململكة البلجيكية بالدولة ، دراسةتجادل هذه الو 

ا الى جنب مع نقاط جنب الفلسطينية، من خالل تسليط الضوء على نقاط القوة والفرص التي تعزز الفرضية

من خالل دراسة ة التاريخية، ياملنهجالضعف والتهديدات التي تؤثر على نجاحها. كما وتعتمد الدراسة على 

توجهات القوى واالحزاب السياسية البلجيكية لصالح القضية الفلسطينية، ومدى تمسكها باتفاقية 

ة، ومن ثم الخروج باالستنتاجات التي تدعم فيفالدي ومطالبتها تنفيذ البنود الخاصة بالقضية الفلسطيني

 الفرضية.

 

استغالل الحالة التعاطفية الكبيرة السائدة في بلجيكا لتحقيق تتمثل بامام القيادة الفلسطينية فرصة قوية 

انتصار دبلوماس ي اصبح ممكنا، خاصة وان رفض الحكومة البلجيكية االعتراف قد يؤدي الى اسقاط 

على املزاودين على السلطة الفلسطينية واملعارضين لها تشكيكا وتجريحا من خالل  الحكومة، كما انه يغطي

اتهامات كثيرة بفشل الدبلوماسية الفلسطينية وفشل سفارات دولة فلسطين في تحقيق اي تقدم دبلوماس ي 
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 ملموس في الراي العام االوروبي الشعبي والرسمي، وهو ما سيشكل نصرا حاسما ورفعا السهم القيادة

 .الفلسطينية امام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها منذ فترة

 

 

 تشكيل الحكومة البلجيكية

بعد تعسر شديد استغرق خمسة  2020الحكومة البلجيكية النور فجر العشرين من سبتمبر عام  أبصرت

ار ويمين احزاب يس  االئتالف الحكومي مناطلق عليه اتفاق فيفالدي، وتكون ائتالفي اتفاق  إثر عشر شهرا

هي مجموع اعضاء البرملان التي يتشكل منها البرملان الفيدرالي البلجيكي،  انائب 150من اصل  انائب 87وسط، له 

 كون تو . حكومةليكون رئيسا لل MRوقد تم التوافق على الكساندر دي كرو الذي ينتمي الى الحزب الليبرالي 

نائبا  21الناطق باللغة الفرنسية وله   PSالشتراكيالحزب ا ة احزاب في مقدمتهابعس االئتالف الحزبي من

 MRي، يلية الحزب الليبرالانائب 30 بمجموعنواب  9وله   فالمانيةالناطق باللغة ال  Vooruitالحزب االشتراكي  و

 26 بمجموع  انائب 12وله الناطق بالفالمانية  Open Vld الحزب الليبراليو  انائب 14وله  الناطق بالفرنسية

 نواب 8وله    Groen    الفالماني حزب الخضرو  انائب 13وله   الناطق بالفرنسية Ecoloثم حزب الخضر .انائب

)Chini, ا نائب 12الناطق باللغة الهولندية  وله  CDV، واخرها الحزب املسيحي الديمقراطي انائب 21 بمجموع

2020). 

 

عند اليساريين ومعتدلة عند يمين الوسط مواقف االحزاب التي تشكلت منها الحكومة الحالية تعتبر متقدمة 

تجاه القضية الفلسطينية، فالحزب االشتراكي يرى انه ال يمكن الوصول الى حل للصراع الفلسطيني 

حق في العيش في سالم وامان ضمن حدود االسرائيلي اال عبر وجود دولتين ديمقراطيتين مستقلتين، ولهما ال

ويرى حزب الخضر ان االعتراف بدولة فلسطين  مقبوله ومعترف بها من قبل الطرفين ويتم احترامها.

وعاصمتها القدس الشرقية هو تحرك ضروري في الصراع الفلسطيني االسرائيلي وذلك العادة التاكيد على 

لسطينين. فيما يتمنى الحزب الليبرالي وجود دولتين في حدود اهمية االعتراف بالقانون الدولي وبحقوق الف

آمنة ومعترف بها، عبر عنها رئيس الوزراء االسبق شارل ميشيل، الذي يتولى حاليا منصب رئيس املجلس 

االوروبي، ووزير خارجيته ديدي ريدنديرز، بان على بلجيكا االعتراف بدولة فلسطين ولكن في الوقت املناسب، 

أما الحزب املسيحي الديمقراطي فيرى ان حل الصراع . ان بشكل دائم االستيطان االسرائيليوهما يدين

 الجيدة قفاو امل ، وهو ما يتباين معالفلسطيني االسرائيلي يمر بالضرورة باالعتراف بمكانة وشرعية الشعبين

ساء البلديات والذين باالضافة الى عدد من نواب رؤ  ،عدد من قيادات الحزبلبالنسبة للقضية الفلسطينية 

 . (2019) بلعاوي،  ساهموا بشكل فعال في قيام عالقات تعاون مع البلديات الفلسطينية

 

بالقضية الفلسطينية،  تضمن بندا تفصيليا، لول مرة في تاريخ الحكومات البلجيكية يتعلق ياتفاق فيفالد

وعبر  .إعالن التشكيل الحكومي ويتم ذكره بوضوح في ،حول الرغبة للعمل من أجل السالم في فلسطين

انتظار تحرك جميع الدول الوروبية لتطوير سياسة حازمة تجاه انتهاكات  مناملشاركون عن عدم الرض ى 

ا، ستتقدم بلجيكا مع الدول  القانون الدولي من قبل الحكومة السرائيلية، داعين الى انه ومن اآلن فصاعد 

ق، حيث ستعمل الحكومة الجديدة على تحسين سياسة تمييز الوروبية الخرى ولكن دون انتظار تواف

https://www.brusselstimes.com/author/maithe-chini
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البضائع، أي أن املنتجات التي ال تأتي من إسرائيل بل من املستعمرات السرائيلية،  التي يمثل وجودها 

كما  .العقبة االولى امام تنمية االراض ي الفلسطينية املحتلة، ستعامل بشكل مختلف على االراض ي البلجيكية

اق على فرض العقوبات على اسرائيل في حالة اقدامها على ضم أي جزء من الراض ي ويؤكد االتف

 Accord de)في الوقت املناسب الفلسطينية، وختم البند بأن يتضمن االتفاق االعتراف بدولة فلسطين 

gouvernement , 2020)        

 

 

 نيةتوجهات الرأي العام الرسمي والشعبي البلجيكي تجاه القضية الفلسطي

مدينة  خاصة االحداث فيعلى اثر االحداث التي شهدتها االراض ي الفلسطينية في منتصف العام املاض ي، و 

القدس في املسجد االقص ى والشيخ جراح وسلوان، وما تبعه من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة ومقتل 

 :لبة بما يلياملئات من املدنيين، بدأت املؤسسات واالحزاب االشتراكية واليسارية باملطا

فرض العقوبات ضد اسرائيل وصانعي القرار السرائيليين املرتبطين بسياسة االحتالل بشكل سريع  •

 .وفوري

دعوة بلجيكا الى املبادرة داخل مؤسسات االتحاد االوروبي النشاء تحالف مع بعض الدول االوروبية  •

 .لتنفيذ مسار حل الدولتين

•  
 
 .الى السوق االوروبيةحظر دخول منتجات املستوطنات بتاتا

 .االعتراف الفوري بدولة فلسطين •

 

الحالة التي عاشتها وتعيشها بلجيكا هذه االيام هي حالة غير مسبوقة في التأييد والتعاطف مع القضية 

الفلسطينية، ومن السهل في ظل هذا الوضع موافقة الراي العام البلجيكي على اي خطوة لصالح القضية 

يتضح التعاطف الكبير الذي شهدته ن. و ه الخطوات هو االعتراف بدولة فلسطيالفلسطينية، واقل هذ

 :بلجيكا خالل الفترة املاضية بما يلي

 

 على املستوى الحكومي والحزبي البلجيكي

التي وزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلميس، الحزب الليبرالي املشارك في الحكومة، صرحت بأن عمليات التهجير 

املدنيين تتعارض مع القانون الدولي وال يمكن القبول بها، واضافت  هاواستهدافاالسرائيلية، تنتهجها الحكومة 

بأن بلجيكا تطالب مرارا وتكرارا من إسرائيل وقف أنشطتها االستيطانية، وعمليات الهدم والطرد التي 

وفي بيان للخارجية  .تتعارض مع القانون النساني الدولي، وتعرض بشكل واضح إمكانية حل الدولتين للخطر

البلجيكية عبرت فيه عن قلقها من تصاعد التوترات في القدس الشرقية معتبرة ان عمليات اخالء 

 .(2021)ويلمس  الفلسطينيين في الشيخ جراح غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب ان تتوقف

 

ءات مناهضة لضم إسرائيل لراض تبنى البرملان الفيدرالي، بأغلبية ساحقة، قرارا ينص على تبني إجرا

 101محتلة، قدمه النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين و ووتر دي فريندت، صوت معه فلسطينية 

عن التصويت ولم يعارضه اي نائب. وفي حيثيات القرار، طالب البرملان الحكومة  انائب 39وامتنع  انائب
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ي تشاركها مواقفها على الصعيد الوروبي، ملنع إسرائيل من البلجيكية بأخذ زمام املبادرة، سويا مع الدول الت

تنفيذ مخططها بضم أجزاء من الراض ي الفلسطينية املحتلة، كما وطالب الحكومة بلعب دور قيادي على 

 ,Ahren)  الصعيد الوروبي لبلورة سلسلة من االجراءات املناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل عليها

2020) 

 

على قرار تقدم به نواب من الحزب االشتراكي  2021مايو  28اقليم بروكسل، فقد صوت بتاريخ أما برملان 

عن  انائب 15وامتناع  25ومعارضة  انائب 44وحزب الخضر والحزب الديمقراطي املسيحي، ونال تأييد 

التصويت، وطالب القرار من حكومة اقليم العاصمة بروكسل العمل لدى الحكومة الفيدرالية من 

 لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1967االعتراف بالدولة الفلسطينية، على حدود عام  أجل
 
ووفقا

ا من اجل 43/177 ا ورائد  ا دائم  ، والعمل بنشاط داخل املجلس الوروبي حتى يلعب االتحاد الوروبي دور 

يل بإنهاء سياسة االستعمار والضم كما وطالب القرار دولة إسرائ، انجاح عملية السالم في الشرق الوسط

بما في ذلك في القدس الشرقية وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح، وإنهاء الحصار االقتصادي 

والعسكري املفروض على قطاع غزة. ودعا االتحاد الوروبي لفرض عقوبات على دولة إسرائيل ومالحقة 

 Parlement)ادمة من املستوطنات السرائيلية صانعي القرار فيها، باالضافة الى وسم املنتجات الق

Bruxellois, 2021) 

 

كانون الثاني  11البرملان الفالماني البلجيكي سبق البرملان الوالوني وبرملان بروكسل في تبني قرار، بتاريخ 

، يدعو الحكومة الفلمنكية الى حث الحكومة الفيدرالية على االعتراف دون قيد أو شرط بالدولة 2018

فلسطينية، واشار القرار الى انه يمكن للدعم الفلمنكي في االعتراف أن يساعد في بدء حركة دولية تبث ال

 (Vlaams Parlement, 2018)حياة جديدة في محادثات السالم وبالتالي تساهم في تحقيق حل الدولتين 

 

رائيل وفرض عقوبات حزب العمال البلجيكي دعا االتحاد االوروبي والحكومة البلجيكية لوقف دعم اس

مالك بن عاشور، النائب الفيدرالي عن الحزب االشتراكي، الحكومة فيما طالب  .سياسية واقتصادية عليها

البلجيكية واالتحاد االوروبي اتخاذ اجراءات صارمة  ووضع قائمة عقوبات ضد سياسة ضم االراض ي 

سرائيلية من العالقات الثنائية بين اسرائيل الفلسطينية وتعميق اجراءات التمايز الستبعاد املستوطنات اال 

وبلجيكا واالتحاد االوروبي، كما وطالب الحكومة البلجيكية بالتنفيذ السريع التفاق الحكومة واالعتراف 

 (2021مايو  10)وكالة وفا أ، بدولة فلسطين من قبل بلجيكا واالتحاد االوروبي 

 

لحزب، بفرض عقوبات على لن موتكان، طالب عبر بيان النائب الفيدرالي البلجيكي عن حزب الخضر سيمو  

اسرائيل على الصعيد الدولي وعلى صعيد بلجيكا ضد سياساتها وممارساتها االخيرة في القدس، مطالبا 

الحكومة البلجيكية االلتزام باتفاق االئتالف الحكومي واتخاذ املزيد من االجراءات تجاه املستوطنات 

ن اسرائيل واالراض ي املحتلة بحظر الواردات من املستوطنات ووسم بضائعها،  ودعا االسرائيلية، والتمييز بي

        )(Moutquin, 2020البيان الى االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 
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ه رئيس كتلة حزب العمال في البرملان الفالماني البلجيكي، النائب جوس ده هايس اعلن عن كل دعمه وتضامن

لنضال الشعب الفلسطيني، واكد على ان ما يحدث في فلسطين وإسرائيل اليوم ليس "صراعا" بين طرفين 

ليست معركة بين الرهابيين وإنفاذ القانون، مطالبا بقطع و متساويين، وليس صراعا بين اليهود واملسلمين، 

لفرض عقوبات دعا يوم ديفوسيه النائب الفيدرالي غ .)Haese’D(2021 , العالقات االقتصادية مع اسرائيل

على اسرائيل، واصفا اياها بالنظام السرائيلي القمعي، وذلك خالل جلسة استجواب لوزيرة الخارجية صوفي 

ويلمس في جلسة عامة في البرملان الفيدرالي،  قائال بأنه " قد حان الوقت لفرض عقوبات على النظام 

ي فلسطين تقشعر له البدان من طرد وتهجير واستفزازات السرائيلي القمعي، وما نشاهده مما يحدث ف

 ) (Defosse, 2021 ."، وال يمكن ان يكون هناك حل دائم دون عدالة ودون تطبيق القانون الدوليوعنف

 

 :على املستوى االكاديمي

وقة على اثر املمارسات االسرائيلية في القدس والعدوان على غزة اصدرت اكبر ثالث جامعات بلجيكية مرم

بيانات تأييد للحقوق الفلسطينية ورفضا للممارسات االسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك 

االعتداءات التي تقوم بها السلطات االسرائيلية في القدس والشيخ جراح حقوق الفلسطينيين، من حيث 

سكنية املدنية، وطالبت باالعتراف واالعتداء على غزة ومقتل االطفال والنساء والشيوخ وتدمير املباني ال

الرسمي بفلسطين وفرض عقوبات على اسرائيل وتعليق تجارة االسلحة ما بين االتحاد االوروبي ودولة 

 االحتالل االسرائيلي ومقاطعتها اقتصاديا.

 

ة في رفض التعاطي مع االحداث الجاري ،VUBو  ULBبيان جامعة بروكسل الحرة بفرعيها الوالوني والفالماني، 

فلسطين على اساس انها صراع بين قوتين متساويتين، ودعا الى االعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير املصير 

ائيلية للقانون الدولي، مطالبا ر وطالب القيادة البلجيكية والدولية الى عدم التغاض ي عن االنتهاكات االس

سرائيلي واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بوقف العنف االسرائيلي ضد الفلسطينيين وانهاء االحتالل اال 

 (Universite Libre de Bruxelles, 2021)تقرير املصير 

 

عضو في الجامعة من اساتذة وموظفين وطلبة، فقد ادان  1300بيان جامعة غنت، الذي وقع عليه اما 

النتهاكات الصارخة للقانون وبشدة عدم اتخاذ الحكومة البلجيكية واالتحاد الوروبي أي تحرك سياس ي ضد ا

من قبل إسرائيل، ومشروع املستوطنات غير القانونية والقوانين التمييزية ضد املواطنين  الدولي

 ائيل. الفلسطينيين في إسر 

كما واستنكر التهديد الخير بالتهجير القسري للعائالت الفلسطينية في الشيخ جراح، واالعتداء على املسجد 

 1948القص ى خالل شهر رمضان املبارك، والقمع العنيف لالحتجاجات الفلسطينية داخل أراض ي 

تعبيرعن دعمهم للشعب ودعا البيان الجميع لل .وخارجها، وقصف السكان املهشمين بالكامل في غزة

طاملا أنها  إسرائيل العقوبات واملقاطعة ضد فرض الفلسطيني واالعتراف بحقه في الحرية وتقرير املصيروايد 

 (Gent University, 2021)تواصل سياساتها االستعمارية 

 

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.bacbi.be/
https://www.bacbi.be/
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فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق ة لوفن دعا الى االعتراف الرسمي بفلسطين و بيان جامع

النسان، واجبارها على الدفع لسداد تكاليف البنية التحتية التي ُدّمرت خالل العمليات العسكرية، واملمولة 

لحة القائمة بين االتحاد أصال من قبل االتحاد الوروبي، وطالب بالتعليق الفوري لكل انواع تجارة االس

االوروبي واسرائيل، ومقاطعة وسحب االستثمارات من املؤسسات والشركات السرائيلّية املتواطئة مع نظام 

الفصل العنصري واملستفيدة منه، داعيا املؤسسات االكاديمية البلجيكية واالوروبية الى مقاطعة وسحب 

حثين السرائيليين املتواطئين مع نظام الفصل العنصرّي، االستثمارات من املؤّسسات الكاديمّية، والبا

 (KU Leuven, 2021)واملستفيدين منه 

 

 على مستوى املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني

الجمعيات واملؤسسات املتضامنة مع القضية الفلسطينية تنضوي جميعها ضمن مظلة واحدة يطلق عليها  

، ومن ECCPان والجمعيات واملؤسسات الداعمة لفلسطين في بلجيكا تسمية اللجنة التنسيقية االوروبية للج

اشهر الجمعيات التي تتشكل منها التنسيقية هي جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية التي تقوم بغالبية 

 .االنشطة املؤيدة للقضية الفلسطينية

 

 وجهت رسالة لرئيس ECCP طيناللجنة التنسيقية االوروبية للجان والجمعيات واملؤسسات الداعمة لفلس

ولرئيسة املفوضية االوروبية السيدة أورسوال ڤون دير لين ورؤساء  املجلس الوروبي السيد شارل ميشيل

، طالبتهم فيها باتخاذ إجراءات 2020يونيو  29دول وحكومات الدول العضاء في االتحاد الوروبي، بتاريخ 

أي جزء من الضفة الغربية، منها اعادة النظر في  اتفاقية فورية حال قررت إسرائيل بسط سيادتها على 

الدعم  الشراكة بين االتحاد االوروبي وإسرائيل، وعدم توقيع اتفاقية مع إسرائيل بشأن مشاركتها في برنامج

 .وركزت الرسالة على قسمين من اتفاقية الشراكة،  Horizon  Europeالتكنولوجي

 للتطبيق الول: الفصل الخاص بالجمارك وا 
 
لتجارة الحرة في اتفاقية الشراكة، وكيف يمكن أن يظل قابال

بمجرد أن تضم إسرائيل أي جزء من مجموعة املستوطنات غير الشرعية تحت سيادتها الكاملة ثم تقوم 

 بدمجها بالكامل في اقتصادها.

ضم أي جزء من الراض ي  الثاني: مسألة اتفاقيات البحث والتكنولوجيا لها نفس الساس املنطقي، وإذا تم 

الفلسطينية املحتلة ، فال توجد طريقة للتحقق مما إذا كانت نتائج مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي 

"اتفاقية الشراكة التكنولوجية" التي ستشارك فيها إسرائيل ستستخدم في املستوطنات، حيث يأتي هذا 

إسرائيل املزدوج لبرامج أبحاث االتحاد الوروبي لالستخدام القلق البالغ بالضافة إلى تلك املتعلقة باستخدام 

)صدى  العسكري ، وبالتالي ، تواطؤ االتحاد الوروبي مع جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق النسان

 (.2020يونيو  29االعالم، 

 

ة واعضاء برملان مؤسسة وجمعي 40جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، التي يندرج ضمنها اكثر من  

بلجيك،  دعت املجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من اجل ضمان حماية الفلسطينيين في الراض ي املحتلة، 

وطالبت الحكومة البلجيكية بادانة املمارسات االسرائيلية التي تمثلت في اقتحام املسجد القص ى واالعتداء 
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في حي الشيخ جراح في القدس املحتلة، وطالب على املصلين، ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين 

 عتبارالحكومة البلجيكية باعادة النظر في جميع شراكاتها مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن، واالخذ بعين اال 

التوصيات التي صدرت عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الخير الذي يشهد على واقع الفصل 

 .(2021، ب)وكالة وفا  ئيل حتى تمتثل اللتزاماتها كقوة احتاللالعنصري، وفرض عقوبات على إسرا

 

جمعية التضامن البلجيكية لها فروع في معظم املدن الرئيسية البلجيكية نشطت في قضية الشيخ جراح  

واالقص ى وارتفعت وتيرة نشاطاتها ابان الحرب على غزة، ودعت لتظاهرات ووقفات منددة بالعدوان 

مدن بلجيكا، وللجمعية فروع في املدن الرئيسية البلجيكية لييج، انتويرب، غنت،  االسرائيلي في معظم

 .شارلوار، ايسدن، نامور، لوفن، روزالرا، باالضافة الى املقر الرئيس ي في بروكسل

 

إلى وقفات احتجاجية وطالبت فقد دعت مؤسسات إنتال ، وأنتويرب لفلسطين ، وكوماك ، و رد فوكس  أما

ووجهت مؤسسة شباب من اجل  .يكية باتخاذ اجراءات ضد اسرائيل ووقف االعتداءاتالحكومة البلج

فلسطين رسالة الى وزيرة الخارجية صوفي ويلميس حول طرد عائالت فلسطينية من منازلها في القدس 

 الشرقية طلبت فيها ادانة الحكومة لعمليات التهجير القسري املخالف للقانون الدولي والذي يرتقي لجرائم

 .حرب

 

، وهي عبارة عن *الناطقة بالفرنسية CNCD- 11.11.11الناطقة بالفالمانية ونظيرتها   11.11.11منظمة 

تعزيز عالم عادل ومستدام ، ونشر التعليم املستمر وامللتزم بالتضامن  تهدف الىمجموعة من املنظمات 

تنظيم مشاريع كل عام لتمويل حوالي  الدولي في املجتمع البلجيكي، وتعمل على تحقيق تلك االهداف من خالل

ا في البلدان الفقيرة في الجنوب ا إنمائي  ، تنسيق حمالت توعية السكان البلجيكيين بتحديات  خمسين برنامج 

نجحت بالتعاون مع حلفائها وقد  .املواطنة العاملية والتضامن، وإشراك السياسيين من خالل أعمال املناصرة

االحزاب اليسارية البلجيكية، باستخدام اتفاقية التحالف الحكومي ومطالبة  من املنظمات البلجيكية ومع

الحكومة بتنفيذ بنودها، في اجبار الحكومة البلجيكية على اصدار قرار بوسم بضائع املنتجات الواردة من 

 املستوطنات االسرائيلية لتمييزها عن البضائع القادمة من اسرائيل والعمل على استبعادها من جميع

، االمر الذي خلق ازمة 2021اكتوبر  29االتفاقيات السياسية واملالية واالقتصادية مع اسرائيل، وذلك في 

مع اسرائيل وقامت على اثره بالغاء اجتماع نائب وزير الخارجية االسرائيلي ايدان رول مع وزارة الخارجية 

  (2021 ,11.11.11)   والبرملان الفيدرالي احتجاجا على القرار

 

 

 

 

هي منظمة "مظلة التضامن الفالماني الدولي"وهي منظمة غير حكومية تعددية للتعاون النمائي،  11.11.11* 

  .مجموعة محلية بلجيكية 330متطوع في  2000منظمة بلجيكية ولها حوالي  60لها تحالفات مع اقوى 

 الجالية اليهودية في بلجيكا ودورها في التأثير على البلجيك
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من صغر حجم الجالية اليهودية في بلجيكا والتي تقل عن النصف باملائة من عدد سكان بلجيكا، على الرغم 

يبلغ عدد افراد الجالية اليهودية اال ان تأثيرها في الحياة السياسية واالقتصادية البلجيكية واضحا جدا، اذ 

اس(، بروكسل، شارلوار، الف، يتركزون في مدن انتويرب )عاصمة االقتصاد وامل 42في بلجيكا ما يقارب 

الف  20واترلو، ولييج. وهناك اعداد اقل في مدن ارلون، غنت، اوستند، وكنوك. مدينة انتويرب تضم حوالي 

 (Visit Flanders) اي ما يقارب نصف عدد اليهود في بلجيكا

 

فـــي املدينـــة وثالثـــون كنـــيس  ،كنـــيس، منهـــا ثالثـــة صـــحف فـــي انتـــويرب 45صـــحف فـــي بلجيكـــا ولهـــم  5يـــدير اليهـــود 

وينشـــطون فـــي االحـــزاب الليبراليـــة ويمـــين منهـــا فـــي انتـــويرب واثنتـــان فـــي بروكســـل،  7مـــدارس  9كمـــا ولهـــم نفســـها، 

الذي يراسه رئيس الحكومة االسبق شارل ميشيل منهم النائب ميخائيل فريليش  NV-Aالوسط مثل حزب ال 

منظمــات فلســطينية كمنظمــات ارهابيــة  الــذي يــرأس جمعيــة اصــدقاء اســرائيل التــي طالبــت البلجيــك باعتمــاد

ومنـــه كانـــت رئيســـة الـــوزراء الســـابقة ووزيـــرة  Mouvement réformateur MRقبـــل أشـــهر، وحـــزب االصـــالح 

 الخارجية الحالية اليهودية صوفي ويلميس.

 

تنقســـم الـــى قســـمين رئيســـيين، مؤسســـات دينيـــة، مؤسســـات سياســـية وتشـــكل  املؤسســـات اليهوديـــة فـــي بلجيكـــا

سـبعة مراكـز بحثيـة ومتـاحف تزيـد مـن تأثيرهـا  للجالية اليهوديةو كبر من الداعمين لدولة االحتالل، القسم اال

علـــى الـــراي العـــام البلجيكـــي وتـــؤدي الـــى مزيـــد مـــن الـــدعم والتأييـــد لدولـــة اســـرائيل بـــين فئـــات الشـــعب البلجيكـــي 

 Comite de Coordinationsاملؤسسـات السياسـية الداعمـة لدولـة االحـتالل تنضـوي تحـت اسـم  ومثقفيـه.

des Organnizations Huives de Belgique منظمــة ومجموعـــة يهوديــة، وتـــتلخص  30، وتضـــم اكثــر مـــن

اهــدافها بــدعم اســرائيل بشــكل غيــر محــدود وكامــل، والتواصــل مــع وســائل االعــالم البلجيكيــة ومــع السياســيين 

وجهـــات النظـــر االســـرائيلية املدافعـــة عـــن والحكومـــات املحليـــة والفيدراليـــة ومـــع االـكــاديميين البلجيـــك لتمريـــر 

اســـرائيل. كمـــا وتعمـــل علـــى محاربـــة العـــداء للســـامية بـــالوقوف ضـــد املنظمـــات اليســـارية وخاصـــة البـــي دي اس، 

  (AJC Transatlantic Institute).وتعمل ايضا على تعزيز قوة الجالية اليهودية

 

سات االسرائيلية في االراض ي الفلسطينية وتؤيد وهناك عدد من املؤسسات اليهودية اليسارية املناهضة للسيا

قيــام دولــة فلســطينية وتمثلهــا منظمتــان همــا منظمــة صــوت اليهــود االخــر واتحــاد التقــدميين اليهــود فــي بلجيكــا، 

واالخير يقوم بمعرض سنوي حول النكبة يعـرض فيـه مـا تعـرض لـه الشـعب الفلسـطيني مـن اضـطهاد وتشـريد 

 .1948عام 

 

، اثـار تخوفـات الجاليـة اليهوديـة فـي 2020العشـرين مـن سـبتمبر عـام  فـيالحكومة الحالية،  االعالن عن تشكيل

بلجيكــا منــذ اللحظــة االولــى لالعــالن عنهــا، وجــاءت هــذه التخوفــات نتيجــة مشــاركة احــزاب معروفــة بمناهضــتها 

فــــــي االراضــــــ ي  للسياســــــات االســــــرائيلية فــــــي االراضــــــ ي الفلســــــطينية املحتلــــــة كمعارضــــــتها لالســــــتيطان االســــــرائيلي

الفلســطينية ومطالباتهــا املســتمرة بمعاقبــة اســرائيل ومقاطعتهــا اقتصــاديا، فضــال عــن مواقفهــا املتقدمــة تجــاه 

القضــية الفلســـطينية املدافعـــة عـــن الحقــوق املشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني، وفــي مقـــدمتها حـــق تقريـــر املصـــير 

 سرائيل.واقامة الدولة الفلسطينية املستقلة جنبا الى جنب مع دولة ا
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ـــد  ــ ـــــي الجديــ ـــــالف الفلمنكـ ـــــزب التحـ ـــــريليش، حـ ـــــيل فــ ــــودي ميشـ ـــب اليهــ ــ ، استشــــــعر خطــــــورة االحـــــــزاب N-VAالنائـ

اليسارية في الحكومة الجديدة في تاثيرها على السياسة الخارجية البلجيكية تجاه دولة اسـرائيل وسياسـاتها فـي 

ي املســــيحي وعلــــى صــــوفي ويلمــــس االراضــــ ي الفلســــطينية، لكنــــه فــــي نفــــس الوقــــت راهــــن علــــى الحــــزب الــــديمقراط

فــي التقليــل مــن تــأثير الحكومــة علــى دولــة  MRاليهوديــة واملرشــحة ملنصــب وزيــرة الخارجيــة عــن الحــزب الليبرالــي 

 (.2020)اهرين، اسرائيل وخاصة فيما يتعلق بفرض عقوبات على اسرائيل 

 

انشط املؤسسات العاملة في  من Belgian Friends of Israelمجموعة اصدقاء اسرائيل البلجيكيون تعتبر 

بلجيكا والتي تتبنى وجهات نظر الحكومة االسرائيلية وتدافع عن سياساتها في االراض ي الفلسطينية، ولها 

صالت قوية مع االحزاب اليمينية واحزاب يمين الوسط، وتقوم بالتحريض على االحزاب اليسارية 

هاجمت الوزيرة الشرعية عن دولة اسرائيل. املجموعة واالشتراكية وتتهمها بمعاداة السامية ومحاوالت نزع 

، املتزوجة من فلسطيني ينتمي لتعيينها البلجيكية كاثرين دي بوكــ وزيرة التنمية البلجيكية ــ ميريام كيتير 

املجموعة وتتهمها ، 2021في تموز  الوزيرة كيتير ناطقة رسمية باسم والده للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،

اتها االسرية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتصريحاتها الداعية الى مواصلة القتال مع والد زوجها بارتباط

ميريام البت املجموعة من البرملان البلجيكي اجراء تحقيق مع ادارة الوزيرة طهة الشعبية. و بالناشط في الج

باالرهاب، حكومية مرتبطة  لدعم مؤسسات فلسطينية غير البلجيكية كيتير حول صرف االموال العامة

 .(Lempkowics, 2022) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوتحديدا مرتبطة ب

 

 في أوروبا الفلسطيني وجودال

الجالية الفلسطينية بشكل خاص، والجاليات العربية بشكل عام، ساهمت بشكل كبير في احداث تغيير في 

علق بالقضية الفلسطينية خالل العقود املاضية، من خالل الرأي العام املحلي في قارة اوروبا عموما فيما يت

التقارب الكبير بين الجاليات الفلسطينية عبر االتحادات املختلفة وفي مقدمتها االتحاد العام لطلبة فلسطين 

مع القوى النقابية والحزبية اليسارية االوروبية. كما وكان لسيطرة االتحاد السوفياتي السابق على اوروبا 

قية وافتتاح مكاتب ملنظمة التحرير في مختلف دول اوروبا الغربية قد ساهمت ايضا في تبني اليسار الشر 

االوروبي للقضية الفلسطينية في اجنداته وبرامجه، وعلى راسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

 واقامة دولته الفلسطينية املستقلة.

 

السنوات القليلة املاضية وآخرها في انتخابات منتصف العام املاض ي التراجع الذي يشهده اليسار في اوروبا في 

والذي شهد تقدم واضح لليمين واليمين املتطرف الشعبوي في عدد من دول القارة، مثل بلجيكا،  2019

باالضافة الى قيام عدد من الدول االوروبية مثل املانيا بتجريم حركة املقاطعة قد يؤثر على املناخ العام 

م للقضية الفلسطينية في اوروبا، وهو بال شك سيكون في صالح اسرائيل وعلى حساب الحقوق الداع

الفلسطينية. االمر الذي يدفع بالجاليات الفلسطينية والعربية الى التنبه لذلك التغيير ولعب دور اكبر في 

ح تلك الحقوق من مجتمعات اوروبا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحشد الراي العام االوروبي لصال
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اجل الضغط على الحكومات في القارة لالعتراف بالحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه 

 في االستقالل وتقرير املصير.

 

، منهم ما يقارب )عدد تقديري( ألف فلسطيني 600يبلغ عدد افراد الجاليات الفلسطينية في أوروبا ما يقارب 

الدول الوروبية الخرى. وأمام تتوزع البقية على في أملانيا والسويد و  حوالي النصفركز الف في بلجيكا، يتم 25

املتغيرات الديمغرافية في اوروبا التي ارتفعت بعد انقالب حماس وثورات الربيع العربي، عملت الفصائل 

نظمة التحرير والحركات الفلسطينية على إنشاء اتحادات جماهيرية ضمن اطر فصائلية وليس ضمن اطار م

تدعي كل منها بأنها تمثل عابرة لحدود الدول، الفلسطينية، بحيث اصبحت تنتشر ثالثة اتحادات في أوروبا 

وهو  2007أوروبا الذي تأسس بالعام  -الجاليات الفلسطينية، أولها اتحاد الجاليات واملؤسسات الفلسطينية

اتحاد الجاليات واملؤسسات والفعاليات الفلسطينية  وهو 2010يتبع للجبهة الشعبية، والثاني تم تأسيسه في 

أوروبا بعد استالم تيسير خالد دائرة شؤون املغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية وتتبع للجبهة  –

تحت اسم االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في  2011الديمقراطية، فيما تأسس االتحاد الثالث عام 

فصائل املنظمة باستثناء الجبهتين الشعبية والديمقراطية، باالضافة الى تجمع " أوروبا، الذي يشمل كافة 

 (.2018)حجير،  فلسطينيي أوروبا" الذي تشرف عليه حركة حماس واالخوان املسلمين

 

اليسار الفلسطيني، وبشكل خاص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحظى بتواجد ملموس في اوروبا عكس 

رى، وما جعلهم متواجدين على الساحة االوروبية هو التصاقهم الوثيق باالحزاب فصائل اليسار االخ

 والنقابات اليسارية املختلفة كاالحزاب االشتراكية واحزاب العمال االوروبية.

 

تحظى حركة حماس بحاضنة قوية في اوروبا تتمثل بالجاليات العربية، وخاصة املغاربية، التي تملك قوة فيما 

اسية في اوروبا من خالل شركات واستثمارات لتلك الجاليات، وقوة سياسية مؤثرة في دول اقتصادية وسي

عدة في اوروبا من خالل برملانيين ووزراء ورؤساء بلديات كثر، وهو ما اعطى الحركة حيزا كبيرا للعمل تحت 

تقوم بها الحركة في غطاء هذه الجاليات او العمل مباشرة بدعم منها، ناهيك عن االستثمارات الضخمة التي 

 .(2021)عبد الحميد،  تركيا وترتبط بعدة دول اوروبية مثل املانيا وبلجيكابريطانيا و 

 

أما حركة فتح، فان رؤية الخ روحي فتوح، عضو اللجنة املركزية لحركة فتح، رئيس دائرة شؤون املغتربين في 

بعنوان "رؤية بشأن عمل  وكانت ن املغتربينمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اطلقها عند تسلمه دائرة شؤو 

دائرة املغتربين" حملت توجهات جديدة لتنظيم العالقة مع الجاليات الفلسطينية في دول املهجر والشتات في 

إطار منظمة التحرير، أهمها عدم التدخل في شؤون الجاليات واقتصار عمل الدائرة على مراقبة عمل 

القانونية في اطار االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية. ونوه فتوح في رؤيته الجاليات من النواحي الوطنية و 

الى أن الجاليات هي عمل وطني شعبي، وليست حالة تنظيمية أو ساحة للتنافس بين القوى والحزاب 

والفصائل الفلسطينية، وانه من الضروري إبعادها عن االستقطاب والتحريض والتنافس والتجاذبات 

ت التنظيمية واملشكالت الداخلية سواء بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو مع القوى والصراعا

  .(2020)فتوح،  والتيارات السالمية
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 الخاتمة

الحالة التي عاشتها من خالل السردية التاريخية للمواقف البلجيكية، سواء الرسمية او الشعبية، تتضح 

التأييد والتعاطف مع القضية  تتمثل في حجم ،الة غير مسبوقةهي حو  ،وتعيشها بلجيكا هذه االيام

. ويمكن من خالل هذه الحالة الضغط باتجاه تنفيذ البند الخاص بفلسطين الوارد في اتفاقية الفلسطينية

الذي تضمن احتمالية االعتراف بالدولة الفلسطينية في  االئتالف الحكومي الذي عرف باتفاق فيفالدي،

ضغط على الحكومة البلجيكية ال وان االن هو الوقت املناسب لهذا االعتراف، وذلك عبر الوقت املناسب،

االعتراف بدولة فلسطين  خاصة مسألةالبرملانات املحلية والبرملان الفيدرالي  واملطالبة بتنفيذ توصيات

ع فلسطين تعاطفا كبيرا م تومعاقبة اسرائيل. كما ان الساحات في معظم انحاء املدن البلجيكية شهد

وتنديدا باالحتالل، وال شك انه مع مزيد من الضغط سوف ترضخ الحكومة على االعتراف، خاصة وان اكبر 

 .ثالث جامعات بلجيكية دعت لذلك ولول مرة

 

مما ال شك فيه أن الدور الرئيس ي املنوط بالجاليات الفلسطينية في اوروبا عموما، وفي بلجيكا على وجه و 

لذا من ط في العمل الوطني الشعبي واختيار شخصيات لديها القدرة فكريا ولغويا. الخصوص، هو االنخرا

املهم التركيز على فلسطينيي بلجيكا الحاملين لجنسيتها ويتقنون لغاتها الفرنسية والفالمانية، وادماجهم في 

حزاب مؤسسات الجالية كي يقوموا بالدور االكبر في التواصل مع مؤسسات الدولة الرسمية ومع اال 

شرح قضية فلسطين من زاوية لمطالبة باعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية و ومؤسسات املجتمع املدني ل

 للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها 
 
حقوق النسان والحق في الحرية وتقرير املصير، ووفقا

عامل  ن يكونو فى معها االنسان االوروبي، االعالن العاملي لحقوق االنسان، تلك الزاوية التي يفهمها ويتعاط

اسناد وضغط للسلطة الفلسطينية تستخدمها ممثلية فلسطين في الضغط الشعبي على الحكومة بالتوازي 

 مع الضغط الدبلوماس ي. 

 

وال يمكن تجاهل التاثير اليهودي في بلجيكا في معارضة هذا التوجه على الرغم من قلة عدد افراد الجالية 

فهي ذات تاثير قوي في الراي العام البلجيكي من خالل سيطرتها على وسائل اعالمية مختلفة  اليهودية،

مع وسائل االعالم البلجيكية ومع السياسيين والحكومات املحلية والفيدرالية ومع وتواصلها الدائم 

يد هذا النشاط عبر . ويمكن تحياالكاديميين البلجيك لتمرير وجهات النظر االسرائيلية املدافعة عن اسرائيل

استغالل القوى اليسارية البلجيكية والقوى التقدمية اليهودية البلجيكية، باملطالبة بابسط حقوق االنسان 

وفي مقدمتها االعتراف بالحقوق الفلسطينية التي كفلها االعالن العاملي لحقوق االنسان والقانون االنساني 

رير املصير وقيام دولة فلسطينية تعيش بأمن وسالم الى جوار الدولي، وفي مقدمتها الحق في الحرية وفي تق

 دولة اسرائيل.
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ومن املهم ايضا التركيز على حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني "البي دي اس" وتوجيه املثقفين 

وحمالتها،  والجامعيين من حملة الجنسيات االوروبية من أبناء الجالية لالنخراط فيها واملشاركة في انشطتها

، لتكون اداة واالبتعاد عن الصراعات الفصائلية والتركيز على املجاالت الثقافية واالجتماعية والعالمية

 .اسناد وضغط في آن واحد

 

ممثليتها في وعلى القيادة الفلسطينية توجيه وزارة الخارجية الفلسطينية لتكثيف جهودها بالعمل من خالل 

بالتنسيق الكامل مع االحزاب واملؤسسات الداعمة للقضية  في بلجيكا بروكسل والجالية الفلسطينية

وعلى القيادة الفلسطينية  .الفلسطينية من اجل اجبار الحكومة البلجيكية على االعتراف بدولة فلسطين

ان بلجيكا رغم صغر مساحتها، اال انها مركز مؤسسات االتحاد االوروبي والبرملان  تأخذ بالحسبانايضا ان 

سريعة تهدف الى العمل على توحيد  راجعةوروبي وفيها سبع جكومات واربعة برملانات، وهو ما يتطلب ماال 

الوجود الفلسطيني الرسمي والشعبي في بلجيكا ضمن خلية واحدة تركز جهدها وعملها في انتزاع االعتراف 

  .البلجيكي بدولة فلسطين خالل العامين القادمين

 

وتعيين ، دبلوماسيا العمل على فصل بلجيكا عن االتحاد االوروبيلسطينية لقيادة الفاعلى كما ويجب 

فال ممثلين اثنين للسلطة الفلسطينية احدهما في بروكسل، هو موجود حاليا، وآخر لدى االتحاد االوروبي، 

عم يعقل ان يكون هناك فصل ما بين فرنسا واليونيسكو وال يتم الفصل بين بلجيكا واالتحاد االوروبي الدا

االكبر للسلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا، وهذا ما يستوجب وجود سفيرين منفصلين في املهام ومرتبطين 

 .على غرار دول كثيرة في مقدمتها اسرائيل ودول عربية مثل السعودية ومصر بالتنسيق واملشاورات

 

ية في بلجيكا التي تعرف باسم ومن الجانب القانوني، من الضروري ايضا التواصل مع اللجنة الحقوقية املركز 

)لجنة تي( والتي تضم اكبر املؤسسات التي تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق االنسان في بلجيكا، وكان لها 

، اذ 2005دور في فرض قوانين لحماية حقوق االنسان في بلجيكا ابان اشتداد ازمة مكافحة االرهاب في عام 

قانونية على الحكومة لتنفيذ التزاماتها بما يتعلق بالقضية ان اللجنة يمكن لها ان تمارس ضغوطا 

 :الفلسطينية من ناحية قانونية، وتتالف اللجنة من املؤسسات التالية

 

The Federation of Lawyers for Democracy, 

the International Observatory of Prisons (Belgian Section) (OIP), 

s of the League for human rights,the Dutch and French section 

the National Coordinator for Peace and Democracy Action (CNAPD), 

the Solidarity Collective against Exclusion (CSCE) and 

(Committee T, 2018) Secular.-Brussels 

 

مفوضية العالقات الدولية واالقاليم  يبقى الدور املهم والغائب في الساحة الذي يجب تفعيله، ويتمثل بدور 

الخارجية في حركة فتح التي لم تعمل على فتح عالقات مع االحزاب البلجيكية، وخاصة اليسارية 
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واالشتراكية، وتركت املجال مفتوحا امام اليسار الفلسطيني الذي يفرض على تلك االحزاب واملؤسسات 

لعالقات الدولية واالقاليم الخارجية في اوروبا عموما وجهة نظره، لذا يجب العمل على تنشيط مفوضيات ا

 .وفي بلجيكا على وجه التحديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع

 أوال: املراجع العربية:

(. الحكومة البلجيكية الجديدة في مسار تصادمي مع اسرائيل، بحسب يهود 1، اكتوبر 2020اهرين، رفائيل )

ائيل. استرجعت من: محليين. تايمز اوف اسر 

-https://ar.timesofisrael.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9

-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9
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  (alwatanvoice.com)مقدمات وتقديرات -الجاليات الفلسطينية في أوروبا 

اقية الشراكة مع تدعو لعادة النظر في اتف” اللجنة التنسيقية الوروبية(. 29، يونيو 2020صدى االعالم )
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ع الشام الجديدقراءة في فرص وتحّديات مشرو   

Read about the opportunities and challenges of the new Al-Sham project  

 ناصر طهبوب . د

Dr. Naser Mahmoud Tahboub 

 

 كلية األمير حسين للدراسات الدولية/الجامعة األردنية
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 امللخص

مشروع الشام الجديد هو مشروٌع اقتصادٌي تحاول دول )الردن، العراق/ مصر( تحقيقه على الرض ليكون  

 للتكامل االقتصادي، ليسهم في معالجة التحّديات االقتصادية التي تواجه الدول الثالث، خاصة 
 
نموذجا

ضعف فرص نجاحه بالشكل الردن ومصر، غير أّن هذا املشروع الواعد، يواجه مجموعة م
ُ
ن املعوقات التي ت

الذي تصبوا إلى تطبيقه الدول الثالث، ذلك ملا له من آثار  سياسية قد تتجّسد في املنطقة، لذلك تحاول 

الدراسة تسليط الضوء على مفهوم وأهمية هذا املشروع، فمع تطور العالقات االقتصادية الدولية وتعاظم 

وفي ظل نظام  عاملي أحد أهم خصائصه االعتماد املتبادل بين الدول، في محاولة   تأثيرها في السياسة الدولية،

لضمان المن واالستقرار في منطقة الشرق الوسط التي تشهد حالة من االستقطاب، والتي تؤثر على 

استقرارها، تحاول بعض الدول ضمان أمنها واستقرارها وتحسين اقتصادياتها، وذلك من خالل تحقيق 

امل االقتصادي، حتى يصبح المن واالستقرار مصلحة مشتركة وأولوية داخل أراضيها وعلى حدودها، التك

 
 
نها من أن تكون العبا

ّ
خاصة وأّن هذه الدول ال تمتلك القدرة العسكرية والنفوذ القليمي والدولي الذي يمك

 يرسم سياسات املنطقة بما يخدم مصالحها، لذلك، فقد تداعت كل من
 
العراق، مصر واالردن  محوريا

للشروع في إقامة تكتل  اقتصادي فيما بينها، يحّقق ويحفظ مصالحها االقتصادية في ملفات الطاقة والتبادل 

  التجاري والصناعة، ملا لهذه العناصر من دور في إنعاش االقتصاديات الوطنية.

 مشروع الشام الجديد ، تحّديات، فرص الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The new “Sham” project is an economic initiative that Jordan, Iraq and Egypt hope to achieve as 

a model for addressing the economic challenges facing the three countries. The project faces a 

set of obstacles due to political complexities in the region. This writing attempts to shed light 

on the importance of the project, and summarizes the international economic relations and the 

growing influence of international politics. Interdependence-strategy embraced between these 

states sets to embrace security and stability in the Middle East: a region that is facing 

polarization. The significance of this cooperation is one that organizes security and stability and 

seeks to improve their economies via economic integration. Secure borders is a theme of 

interest in this cooperation, a result of these countries either having weak military capacity or 
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regional and international influence. Regional policies are molded in a pivotal way that will 

preserve the actors’ economic interests in the files of energy, trade exchange, and industry, as 

these elements play a role in reviving national economies. 

Keywords: opportunities, challenges, The new Sham project 

 

 مشكلة الدراسة:

بعها الدول لحماية وتعزيز 
ّ
إّن مّما ال شك فيه، أّن إقامة التكامل االقتصادي هو واحٌد من الخطوات التي تت

 أنه وبالتركيز على مشروع التكامل مصالح
ّ

ها االقتصادية، كما أنه أحد أدوات تطوير عالقاتها السياسية، إال

 من التحديات التي قد تجعل نجاحه بالصيغة 
 
االقتصادي الذي ُعرف بالشام الجديد، يبدو أنه يواجه جملة

 على الرغم من وجود فرص  للنجاح، بيد أّن تحّد 
 
 مستبعدا

 
، وتحاول املرجوة أمرا

 
يات إقامته تبدو أكثر تأثيرا

 الدراسة في هذا الطار الجابة على السئلة التالية: 

 كيف ُعّر ف التكامل االقتصادي، وما هي معوقات ومقومات تحقيقه؟ -1

 ما املقصود بمشروع الشام الجديد؟-2

 ما هي أبرز املشاريع االقتصادية التي يسعى إلى تنفيذها؟ -3

 داف السياسية واالقتصادية التي يسعى املشروع إلى تحقيقها؟ما هي اله -4

 ما هي التحّديات السياسية واالقتصادية التي تعيق نجاح مشروع الشام الجديد؟ -5

 ما هي فرص النجاح التي يمكن  تحقيقها في ضوء الظروف السياسية واالقتصادية لدول املشروع؟ -6

 

 أهمية الدراسة 

محاولتها توضيح الواقع السياس ي واالقتصادي الذي تشهده املنطقة ومدى تأثيره  تظهر أهمية الدراسة في

على فرص تحقيق التكامل االقتصادية بين بعض دولها، إضافة إلى أّن هذه الدراسة، تحاول قراءة مستقبل 

 نجاح مشروع اقتصادي في خطواته الولى.

 

 أهداف الدراسة 

 :سعت الدراسة إلى تحقيق الهداف اآلتية

 توضيح الطار النظري ملفهوم التكامل االقتصادي ومعوقات ومقومات تحقيقه. -1

 التعريف بمشروع الشام الجديد وأبرز املشاريع االقتصادية التي يسعى إلى تنفيذها.-2

 بيان الهداف السياسية واالقتصادية التي يسعى املشروع  إلى تحقيقها. -4

 صادية التي تعيق نجاح مشروع الشام الجديد.توضيح التحّديات السياسية واالقت -5

 الشارة إلى فرص النجاح التي يمكن  تحقيقها في ضوء الظروف السياسية واالقتصادية لدول املشروع. -6

 فرضية الدراسة 

تنطلق  الدراسة من فرض  مفاده بأّن نجاح مشاريع التكامل االقتصادي تتطلب بيئة محيطة تتسم 

قتصادية وسياسية قادرة على االنفراد باتخاذ قرارها، وذلك لتعظيم فوائدها باالستقرار، وأنظمة ا

 السياسية واالقتصادية.
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 الدراسات السابقة 

يعتبر مشروع الشام الجديد من املوضوعات حديثة العهد، بالتالي، فإّن حجم الدراسات التي تتناول هذا 

عانة بمجموعة من الدبيات التي تناولت املوضوع املوضوع ليس بالكبير، وعليه، فقد حاولت الدراسة االست

بشكل  تفصيلي، والطار النظري العام املتعلق بالتكامل الدولي، ومن الدراسات التي جرى االستعانة بها ما 

 يلي:

(، التكامل الدولي، دراسة في املفاهيم واملقاربات النظرية، حيث هدفت الدراسة إلى 2018طويل، نسيمة، )-1

وم التكامل االقتصادي، والتفسيرات النظرية التي ساعدت في توضيحه والعمل به على املستوى توضيح مفه

الدولي، حيث تّم التطرق إلى العديد من التعريفات التي قّدمها املفكرون في هذا املجال، كما أوّضحت 

 الدراسة أهداف التكامل الدولي االقتصادية والسياسية، وشروط نجاحه وأهم أشكاله. 

(، مقّومات ومعوقات التكامل االقتصادي العربي ومقترحات إحيائه، هدفت الدراسة 2011قاسم، أحمد،)-2

إلى توضيح مقّومات تحقيق التكامل العربي، كتوفر السواق واملوارد الطبيعية والبشرية، وتسليط الضوء 

لحفاظ على كيانات على أسباب فشل تجارب التكامل العربي السابقة، حيث أوّصت الدراسة بضرورة ا

الدولة العربية داخل التكتالت االقتصادية، والعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، 

، وكذلك التركيز على البعد التكاملي فيما بينها.
 
 وتقليص التنافسية االقتصادية بينها أيضا

لنفوذ اليراني في املنطقة، هدفت هذه (، الشام الجديد وأثره على ا2021الشاهر، شاهر اسماعيل، )-3

الدراسة إلى توضيح دوافع الدول املشاركة في مشروع الشام الجديد، وأبرز املواقف القليمية والدولية من 

 في تسهيل أو عرقلة 
 
 كبيرا

 
املشروع، ومدى تأثيره على إيران، خاصة وأّن العوامل القليمية تلعب دورا

صت الدراسة إليها هي أّن املشروع يشكل فرصة لوالدة محور  االستمرار في املشروع، ومن 
ُ
النتائج التي خل

 معتدل يساهم في استقرار املنطقة.

  

 منهجية الدراسة 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف أبرز ما يتعلق باقتصاديات دول مشروع 

حيط بهذه الدول، ومحاولة توضيح الهداف التي يسعى الشام الجديد، والواقع السياس ي واالقتصادي امل

 
 
املشروع إلى تحقيقها، والتحّديات التي تواجهه، وتحليل مختلف املعطيات السياسية واالقتصادية، سعيا

ض ي به.
ُ
 للوقوف على درجة إمكانية نجاحه وامل

 

 مصطلحات الدراسة 

 يع العربي. الشام الجديد، التكامل االقتصادي، تضارب املصالح، الرب

  

 مفهوم ومقّومات ومعوقات تحقيق التكامل االقتصادي:

حة، خاصة في املناطق التي تشهد صراعات  
ّ
 ُمل

ٌ
لقد بات تطوير وتوسيع مستوى التعاون بين الدول حاجة

 بالوكالة، كمنطقة الشرق الوسط، وذلك على غرار ما شهدته العالقات الدولية منذ انتهاء 
 
سياسية وحروبا
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ب العاملية الثانية، من تنوع  في أشكال التعاون والتنسيق بين الدول، وارتفاع  في درجة االعتماد املتبادل الحر 

 بينها، في محاولة  إلى تحقيق أهدافها، وخلق حالة  من المن واالستقرار الدوليين عبر بوابة االقتصاد. 

ذلك عبر إنشاء املنظمات القليمية أخذت أشكال ومستويات التعاون الدولي تتطور مع مرور الوقت، و 

والدولية، وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة الثنائية أو الجماعية، ومن ضمن أشكال ومستويات التعاون 

 
 
 أو اقتصاديا

 
التي باتت من السلوكيات املؤثرة في العالقات الدولية، هو "التكامل"، والذي قد يكون سياسيا

 بين الدول.

ه تجميع ُعّرف اصطالح "ا
ّ
لتكامل" من ناحية لغوية في الفكر الغربي، ووفق ما ورد في قاموس أكسفورد، بأن

الشياء وربط الجزاء املفصولة مع بعضها البعض وتجميعها. أّما قاموس لسان العرب، فقد عّرف "التكامل" 

 بأنه التمام، وهو مشتٌق من الفعل "كّمل" أو "كامل" ش يء، بمعنى تمت أجزاءه.

ه يعني بأّن تسود حالة التكامل بين الدول، وتعريف التكامل يختلف أّما 
ّ
مفهوم مصطلح "التكامل الدولي"، فإن

ه العالقة التي يحدث بموجبها تعديٌل على سلوك الدول قبل 
ّ
من علم  آلخر، فعلم السياسة ُيعّرف التكامل بأن

نضمام عدة وحدات إنتاجية إلى بعضها الدخول في حالة التكامل، أّما التكامل في علم االقتصاد، يعني ا

.
 
لف النتاج، وانضواء صناعات مختلفة تحت إدارة واحدة لتكمل بعضها بعضا

ُ
 البعض، ُبغية التوفير في ك

أّما في العالقات الدولية، ُيعّرف التكامل بأنه ظهور كيان فوق قومي، يضم مجموعة من الدول، وتتخذ فيه 

مارس فيه السلطات 
ُ
والصالحيات، بحيث تكون هذه الصالحيات والقرارات ُملزمة لجميع الدول القرارات، وت

 العضاء، ويتوجب عليها االلتزام بما يتخذه هذا الكيان الجديد، الناتج عن إجماع في إرادة الدول العضاء.

يجري عّرف ميتراني التكامل بأنه انتهاج خطوات عملية وتدريجية، تبدأ من القاعدة وتنتهي بالقمة، بحيث 

التركيز على التعاون في قطاع  واحد في املجاالت االجتماعية واالقتصادية كخطوة أولى، ثم يجري التوسع 

 والتعميم على باقي القطاعات.

ه الحالة التي تمتلك فيها جماعة معينة في مكان  معين 
ّ
أّما كارل دوويتش، فقد عّرف التكامل من جانبه بأن

 بالجماعة، وممث
 
 كافيا

 
 في مؤسساتها، إلى درجة تتمكن فيها هذه الجماعة من التطور بصورة  سلمية. شعورا

 
 ال

ه عملية يلجأ إليها عضوان أو أكثر من أعضاء املجموعة الدولية، بهدف تكوين 
ّ
كما عّرف بينتالند التكامل بأن

 جسم أو كيان دولي جديد. 

ه شكل يمكن القول إّن هناك اتجاهات لتعريف التكامل االقتصادي، ال 
ّ
ول هو اتجاه عام، يعّرف التكامل بأن

ر هذا التعاون على سيادتها. أّما االتجاه الثاني، ُيعّرف 
ّ
من أشكال التعاون والتنسيق بين الدول، دون أن يؤث

 إلى أنماط جديدة مشتركة من التفاعالت التي تؤثر 
 
ه عملية تطوير العالقات بين الدول، وصوال

ّ
التكامل بأن

 ولة.على سيادة الد

 

ه طريق لتنمية العالقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وزيادة 
ّ
بصورة  عامة، يمكن اعتبار التكامل أن

درجة االعتماد املتبادل، ما يستدعي ضرورة تأطير التفاعالت الجديدة، مع ضرورة أن تتم هذه التفاعالت في 

 ضمان حركة ر 
 
ؤوس الموال والسلع ومختلف عوامل النتاج، مناخ جيوسياس ي مالئم. يتضمن التكامل أيضا

بحيث تصل حرية حركتها إلى مستوى ُيلغي القيود االقتصادية بين الدول الساعية إلى التكامل.) طويل 

2018.) 
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تعتبر اللغة والدين وتشابه القيم واملوقع الجغرافي مقّومات هامة، تسهم جميعها في نجاح التكامل 

 
ّ

أّن هناك مقومات رئيسية أخرى، ال بد من توافرها لنجاح تجارب التكامل  االقتصادي بين الدول، إال

 االقتصادي. ويمكن تلخيص هذه املقّومات فيما يلي: 

 توفر وتنّوع املوارد الطبيعية كالنفط والغاز والرقعة الجغرافية الواسعة. -1

ل -2
ّ
القوى العاملة والسوق املستهلك توفر املوارد البشرية املؤهلة وذات االتخصصات املتنوعة، والتي تشك

 للمنتجات.

توفر رؤوس الموال، وذلك لتتمكن التكتالت أو الدول املشاركة في منظومة التكامل االقتصادي من تنفيذ  -3

 املشاريع واالستثمارات االقتصادية التي جرى التوافق على تنفيذها. 

 ية التكامل االقتصادي والدول املشاركة فيه.املوقع الجغرافي االستراتيجي، والذي من شأنه تعزيز أهم-4

 توفر التقنية التكنولوجية املتطورة.-5

 

فيما يتعلق بالعوامل التي من شأنها إعاقة التكتالت االقتصادية وعرقلة جهود التكامل االقتصادي، يمكن 

 إجمالها بثالثة أنواع هي: عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، وأخرى تنظيمية.

عوامل االقتصادية، تتمثل في: غياب التنوع في أنماط النتاج، ضعف الصناعات التحويلية، بالنسبة لل

التفاوت في أسعار عناصر ومستلزمات النتاج، عدم توفر البنية التحتية كشبكات الطرق واملواصالت على 

اختالف  اختالف أشكالها، لغايات النقل البري والبحري والجوي، اختالف مستوى الدخل، إضافة إلى

النظمة االقتصادية بين الدول، ما يعني اختالف السياسات االقتصادية، فعلى سبيل املثال، تختلف الدول 

 في آليات التكامل 
 
في سياساتها املتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب، المر الذي من شأنه التأثير سلبا

 االقتصادي. 

القليمي، الخشية الدائمة من تعرض الدولة لّي تهديدات أو  وتتمثل السباب السياسية في: غياب االستقرار

 (.2011أخطار خارجية، تضارب في املصالح االسياسية، والذي قد يظهر مع مرور الوقت. )قاسم 

وبناء على ما سبق، فإّن التجارب العربية السابقة التي حاولت خلق نماذج للتكامل االقتصادي قد فشلت في 

ك لعدة أسباب، جميعها تؤشر على وجود حالة من عدم الثقة بين الدول، ما يعرقل تحقيق أهدافها، وذل

 إمكانية نجاح أي فكرة للتكتل أو التكامل االقتصادي. 

ة نصوص االتفاقيات بين الدول، وعدم توفر البيانات 
ّ
أما السباب التنظيمية، فإنها تتمثل في: عدم دق

 لفة في الدول الخرى.والحصاءات عن النشطة االقتصادية املخت

 

 مشروع التكامل االقتصادي العراقي الردني املصري، أو ما ُيعرف بالشام الجديد

رار مجلس التعاون   للعمل العربي املشترك، على غ 
 
ل بوادرا

ّ
، لم تظهر أّي كيانات تشك

 
منذ أكثر من ثالثين عاما

دول العربية. حيث ال يزال بعض من تلك العربي واالتحاد املغاربي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة ال

، ومنها ما أصبح غير موجود، بسبب التطورات القليمية في 
 
 دون أن يكون له دور مؤثرا

 
الكيانات موجودا

مت من الفرقة العربية، وباعدت من فرص التعاون والتكامل العربي 
ّ
 املنطقة العربية التي عظ

، وحالة االنقسام في املواقف العربية التي شهدتها، واحتالل تتمثل تلك التطورات في غزو العراق للكويت

. ثم جاءت ثورات الربيع العربي التي ولّدت اضطرابات في القليم، نتج عنها تحّديات أمنية 2003العراق عام 
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واقتصادية وسياسية، حيث لجأت بعض الدول إلى استقطاب غيرها للتنافس على تقاسم النفوذ في املنطقة، 

فتها تلك ما أدّ 
ّ
ى إلى تفاقم حالة االنقسام في الصف العربي، وبالتالي انشغال الدول بأزماتها الداخلية التي خل

 الثورات.

يعكس ظهور التكتالت العربية بين دولتين أو أكثر، على الرغم من وجود جامعة الدول العربية، حجم التباين 

جامعة الدول العربية، التي لم تتمكن من تقريب  في املواقف العربية، كما يشير إلى مدى الضعف في أداء

وجهات النظر في املواقف العربية املتباينة وتوحيدها على مر السنين، ما يدفع الدول العربية إلى السراع  في 

 ملصالحها. 
 
 إنشاء كيانات مشتركة، تضم عدد منها تبعا

 

م الجديد"، والذي سبق وطرح في دراسة بعد مجمل هذه التطورات، جاء املشروع الذي أطلق عليه "الشا 

، شملت آنذاك الردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا ومصر، 2014أعّدها البنك الدولي في آذار 

ومن ثّم، أعيد طرح املشروع في زمن رئيس وزراء العراق السبق حيدر العبادي، وتّم عرضه على كل من مصر 

 . والردن بهدف بناء مصالح مشتركة

 

بالنسبة لسرائيل، لم تكن لتضيع هكذا فرصة من أجل تعزيز عالقاتها مع مصر والردن، وتوسيع قاعدة 

اتفاقاتها التطبيعية مع الدول العربية، لذلك حاولت الدخول في هذا املشروع، حيث تعمل على تشييد سكة 

يعبر الردن إلى إسرائيل، ومن ثّم حديد تصل إلى العراق ودول الخليج، وباملقابل، يتم إنشاء أنبوب نفطي 

 (. 2020يمتد للمتوسط والقارة الوروبية. )منصور 

 

 ما هو مشروع الشام الجديد؟

، بدأت اللقاءات في ضوء التحوالت الجيوسياسية في املنطقة على مستوى القّمة وعلى مستوى 2019في العام 

اد، تبعها اجتماع آخر خالل اجتماعات الجمعية وزراء الخارجية، حيث عقدت القّمة الولى في آذار في بغد

ه مشروع 
ّ
ر بأن

ّ
ك
ُ
العامة لألمم املتحدة من ذات العام، أّما القّمة الثالثة التي أعيد فيها طرح املشروع، والتي ذ

مدينة اقتصادية عراقية مصرية أردنية، حيث جرى فيها االتفاق على تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل 

هربائية بين الدول الثالث، وتوفير منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الردن ومصر، من خالل الطاقة الك

املض ي باستكمال خط الغاز العربي، وإنشاء خط نقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة، والعمل على 

طلقه رئيس شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الردن، أّما عن مسّمى " الشام الجديد" ، فقد أ

 (.2021الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خالل زيارته إلى الواليات املتحدة في شهر آب. )منصور 

  

يقوم املشروع بشكل أساس ي على النفط العراقي واليدي العاملة املصرية، في حين يكون دور الردن هو صلة 

ه من املتوقع الوصل، حيث سيتم مد أنبوب النفط من البصرة وحتى ميناء العقبة
ّ
، ومنها إلى مصر. حيث أن

 أخرى، في محاولة لحياء مشروع السوق العربية املشتركة.
 
سع دائرة املشروع ليضم دوال

ّ
 أن تت
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ّدر  500وفي هذا السياق، يبلغ مجموع الناتج املحلي الجمالي لدول املشروع الثالث نحو 
ُ
مليار دوالر، وق

مليون  150، وقّدرت الكثافة البشرية بـ2020مليار دوالر في العام  2,4نحو التبادل التجاري بين الدول الثالث 

 نسمة.

 (2021()موقع الشرق 1جدول رقم)

 )مليار دوالر( 2020/2021حجم االقتصاد للدول الثالث خالل عامي 

 2021 2020 الدولة

 190,73 172,12 العراق 

  394,28 361,85 مصر

  44,98 43,48 الردن

 

ظهر املعطي
ُ
 في حجم اقتصادات الدول الثالث، المر الذي قد يؤثر في ت

 
ات الواردة في الجدول أعاله، تفاوتا

آليات التعامل بين دول املشروع وفاعليته، في ظل الفجوة في حجم االقتصادات، إضافة إلى أّن ما يمّيز الرقام 

 .  2020مقارنة بالعام  2021أعاله، هو ارتفاعها في العام 

 

 

 اريع االقتصادية بين الدول الثالث أهم املش

مشروع الربط الكهربائي: حيث اتفقت الدول الثالث على تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة -1

الكهربائية بينها، وكذلك ربط شبكات نقل الغاز بين مصر والعراق عبر الردن، وتطوير التعاون في مشاريع 

ئية وتبادل الخبرات، وكذلك تهيئة مناخ استثماري لدعم شركات القطاع الطاقة املتجددة والطاقة الكهربا

 الخاص لتنفيذ املشاريع اآلنفة الذكر في الدول الثالث. 

تجسيد التعاون في قطاعّي الصناعة والزراعة: وذلك عبر استكمال مشروع شركة إقليمية لتسويق -2

املجال الزراعي. أّما على الصعيد الصناعي، فقد  املنتجات الزراعية، وتوقيع بروتوكول لتطوير التعاون في

اقترح الردن مذكرة تفاهم للتكامل الصناعي بين الدول الثالث، وقد تّم توقيعها مع الجانب املصري، ومن 

ع في الفترة املقبلة مع الجانب العراقي.
ّ
 املتوقع أن توق

افرين بين الدول الثالث بتذكرة شاملة مشروع النقل: حيث اتفقت جميع الطراف على السماح بتنقل املس-3

ومّوحدة، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات، والعمل على توأمة الكاديميات البحرية بين الدول 

 الثالث.

 

 في تطبيق آليات التعاون، فقد تّم االتفاق على تناوب 
 
دما

ُ
أّما فيما يخص الجراءات التنفيذية للمض ي ق

الثالث على مهام السكرتاريا، أو ما ُيعرف بالمانة العامة للمشروع، بحيث تتولى كل  وزارات خارجية الدول 

 إلى تطبيق معايير املؤسسية في تنفيذ املشروع الثالثي العربي. )الشاعر 
 
دولة هذه املهمة ملدة سنة، سعيا

2021 .) 

 

 األهداف االقتصادية املنتظرة من مشروع الشام الجديد 
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ث من خالل هذا املشروع، خلق حالة من التكامل االقتصادي، تسهم في تحقيق الهداف تحاول الدول الثال 

 التالية: 

ل هذا السوق ما نسبته -1
ّ
% من سكان 33خلق سوق استهالكية ضخمة ملنتجات تلك الدول، حيث يشك

 منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع به من ميزات اقتصادية في خدمة الدول توظيف موارد الدول الثالث الطبيعية والبشرية، وما  -2

ه من املتوقع أن تصل صادراتها من الغاز إلى 
ّ
 12.5الثالث، ومن امليزات التنافسية  ملصر على سبيل املثال، أن

 للغاز على مستوى العالم، أّما 2022مليون طن نهاية عام 
 
، حيث ستصبح من الدول العشرة الكثر تصديرا

 4أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك"، بمعّدل إنتاج يصل إلى  العراق، فيعد ثاني

 في الظروف الطبيعية.
 
 ماليين برميل يوميا

 

بالنسبة للميزة التنافسية لألردن، فهي تتمثل في حيويته في قطاعات الصحة والتعليم والصناعات الدوائية 

كل حلقة الوصل الرئيسية للمشاريع املتعلقة والكيماوية والتحويلية، إضافة إلى امل
ّ
وقع الجغرافي الذي يش

 بالطاقة.

 

ه من شأن إيجاد حالة من التكامل االقتصادي بين الدول الثالث، خلق واقع اقتصادي 
ّ
بصورة عامة، فإن

ه يتوفر في هذا امل
ّ
شروع جديد في املنطقة، إضافة إلى إنعاش املؤشرات االقتصادية لتلك الدول، خاصة وأن

عناصر الطاقة والقوى البشرية والهمية الجغرافية، وكذلك السواق االستهالكية واملدن الصناعية، ما يعني 

 (.2021وجود مجاالت واسعة لتطوير القدرات النتاجية.)التل 

  

تشجيع دول أخرى لالنضمام للمشروع كسوريا ولبنان، خاّصة أّن الخيرتين ستحّققان مكاسب اقتصادية -3

في مجاالت الطاقة الكهربائية، في ظل الدعم المريكي الساعي إلى توفيرها إلى لبنان، وذلك عبر مشروع يتم فيه 

توليدها في الردن من خالل الغاز املصري، ومن ثّم نقل هذه الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، خاّصة وأّن هناك 

ميجاوات، ما يسهم في توسيع دائرة الربط  0020جهود أردنية مصرية لزيادة خط الربط بينهما، ليصل إلى 

الكهربائي لتشمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ودول الخليج العربي في خطوة  الحقة، المر الذي يمّهد 

للعمل على تحقيق التكامل بين الدول املصدرة واملستوردة للطاقة، وهو ما يعّزز من قطاع الطاقة في العالم 

 العربي.

 

رى، فإّن من مصلحة الطراف املشاركة في مشروع الشام الجديد أن تنعكس منافعه على أطراف من جهة  أخ

عربية أخرى، لّن ذلك يعّزز من فرص حضورها في إعادة إعمار سوريا على سبيل املثال، وإنقاذ لبنان من 

مية مشروع التكامل أزمته االقتصادية، وبالتالي إحداث أثر إيجابي على املستوى االقتصادي، يؤكد على أه

االقتصادي في املنطقة، خاصة وأّن هذا املشروع يحظى بدعم  أمريكي، فالواليات املتحدة، وفي محاوالت 

سعيها الحتواء النفوذ اليراني في لبنان، أشارت إلى دعمها لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر سوريا، المر 

 على إخراج سوريا من عزلت
 
 (.2021ها، والتخفيف من أثر العقوبات عليها. )مركز املستقبل الذي يعمل أيضا
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 األهداف السياسية ملشروع الشام الجديد

تحاول الطراف الثالثة ملشروع الشام الجديد، الردن والعراق ومصر، تحقيق حالة من التعاون واالعتماد 

 إلى تحقيق أهداف اقتصادية، ولكن، يبدو أّن هناك أهد
 
 سياسية للمشروع، إضافة إلى املتبادل سعيا

 
افا

الهداف االقتصادية، حيث أّن لكل طرف مصالح يسعى إلى تحقيقها على الصعيد السياس ي في ظل 

 التطورات القليمية، خاصة املتعلقة باتفاقيات السالم العربية مع إسرائيل، والصراع بين قوى القليم.

 

ففي البيان الختامي الصادر عن القمة الثالثية العراقية  دعم القضية الفلسطينية والدور االردني فيها:-1

 للقمة التي انعقدت في بغداد، أكّد الردن على مركزية 
 
املصرية الردنية التي انعقدت في عّمان استكماال

القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي ضم إسرائيلي 

فلسطينية، ويأتي ذلك في سياق التأكيد على الدور الردني والوصاية الهاشمية على  املقدسات لّي أراض ي 

السالمية واملسيحية ورعايتها، وبناء على املوقف الردني الواضح والصريح من القضية الفلسطينية، فقد 

ع بين إسرائيل وعدد م
ّ
ن الدول العربية املطّبعة، فلم نظر الردن بكثير من الحذر إلى اتفاق )أبراهام( الذي وق

 سيؤثر على عالقات 
 
ل مرحلة جديدة، وأصبح عامال

ّ
 من أّن االتفاق شك

 
يدنه ولم يرحب به، وذلك انطالقا

 في طروحات حل القضية 
 
عت عليه، خاصة وأّن هذه الطراف قد تلعب دورا

ّ
الردن بالطراف الخليجية التي وق

ّن توقيع اتفاق أبراهام مع إسرائيل، سيساعدهم في لعب دور الفلسطينية حسب قولها، حيث بّررت أ

الوساطة في خدمة القضية الفلسطينية، ويسهم في حلها، بعد أن كان الردن الطرف املقبول للوساطة 

 واملشتبك الول في جميع ملفات القضية. 

 

ا التحالف مع العراق ومصر، إعادة القدرة للدور الردني االستراتيجي في القضية الفلسطينية من خالل هذ-2

ه ال 
ّ
 أّن ذلك قد ال يتحقق، لن

ّ
وذلك في محاولة لخلق واقع إقليمي صديق للدبلوماسية الردنية ودورها، إال

يبدو أّن القضية الفلسطينية على رأس سلم الولويات الخارجية للجانبين العراقي واملصري، فمصر ترى في 

، إض
 
 مؤرقا

 
افة إلى أّن املصالح االقتصادية التي ترغب مصر في جنيها من هذا مسألة سد النهضة هاجسا

املشروع، تحظى بالولوية بالنسبة إليها. أّما الجانب العراقي، فيحاول ما أمكن معالجة مشكالته الداخلية، 

 كدولة عربية قوية في الصراع العربي 
 
 بارزا

 
وتخفيف الثر والنفوذ اليراني، فالعراق الذي لعب دورا

 (.2020ساحة للنفوذ اليراني المريكي. )أبو رمان  2003السرائيلي، بات بعد عام 

  

بالنسبة ملصر، فهي تسعى إلى إيجاد موطىء قدم في حال املواجهة مع كل من القوتين القليميتين إيران -3

ر على املصالح  وتركيا، حيث تسعيان إلى توسيع نفوذهما في املنطقة عبر توسيع دائرة تحالفاتهما، ما قد
ّ
يؤث

املصرية، خاصة وأّن املوقف املصري يكمن في دعم الدول الخليجية واملشاركة في عاصفة الحزم، وإن كانت 

.
 
 تلك املشاركة محدودة نسبيا

 

الجانب العراقي، يحاول بدوره البحث عن تحالفات سياسية جديدة قريبة من الواليات املتحدة عبر هذا -4

 مع طهران، خاصة وأّن املشروع، وذلك في مح
 
اولة لطمس االنطباع السائد الذي ُيفيد بارتباط العراق سياسيا

نتائج االنتخابات الخيرة والتظاهرات التي شهدها العراق، ترفض الوضع القائم للمشهد العراقي الذي تغلفه 
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العراق. )املحاريق  الطائفية واملحاصّصة، هذا بالضافة إلى التأثير الخارجي على القوى السياسية داخل

2020.) 

  

 أمني يتمثل في مكافحة الرهاب، حيث أّن هناك توافق بين الدول الثالث في كيفية التعاطي مع -5
ٌ
هناك هدف

هذا امللف، خاّصة وأّن العراق كان أكبر املتضررين من الرهاب، حيث تنامت داعش على أراضيه، والجانب 

 التنظيمات املتطر 
 
فة في سيناء، أّما الردن، فيتهّدده خطر الرهاب القادم عبر حدوده مع املصري يواجه أيضا

 مع سيناء، ما يزيد من أهمية وضرورة التنسيق والتعاون المني والعسكري بين 
 
سورية والعراق وجنوبا

الطراف الثالثة لضمان أمنهم واستقرارهم، المر الذي ينعكس على حجم ونوعية التعاون االقتصادي فيما 

 (.2021ينها. )الرنتاوي ب

 

 
 
إّن ارتباط  الجانب المني والجانب السياس ي، يؤّدي إلى البحث عن خلق حالة من االعتماد املتبادل اقتصاديا

من خالل مشروع الشام الجديد، المر الذي يجعل القوة العسكرية في مرتبة متأخرة عن االقتصاد، على 

 الث.سلم وسائل تحقيق المن بالنسبة للدول الث

 

 التحّديات التي تواجه مشروع الشام الجديد

 تحّديات تتعلق بحالة االستقطاب التي تشهدها املنطقة بين القوى القليمية-1

وفق ما كشفت عنه قمة بغداد الثالثية، فإّن الدول الثالث تتوافق على قضايا سياسية أساسية، مثل قضية 

نية، كما أّن املواقف تتوحد تجاه سياسات قوى إقليمية في سد النهضة والنزاع  في ليبيا والقضية الفلسطي

 أمام تحقيق الهداف 
 
املنطقة، كإيران وبعض الدول الخليجية وتركيا، المر الذي قد يقف عائقا

االقتصادية. فاملشروع الثالثي الذي يحاول كل طرف فيه كسب تأييد ودعم الطراف الخرى تجاه قضاياه 

، فهذه الدول ال  المنية والسياسية، قد
 
بل له ملواجهتها، كالدول القليمية املذكورة سابقا  ال ق 

 
يواجه أطرافا

 مؤثرة في املشهد العراقي، وال يزال تحقيق 
 
تزال مؤثرة في دول التحالف الثالثي، فإيران ال تزال تمتلك أوراقا

 في ظل التمّدد اليراني فيه رغبة العراق، بقيادة الكاظمي، بتعزيز عالقاته العربية واالبتعاد عن إي
 
ران مبكرا

، أّما الردن ومصر اللتان تعتمدان على الدعم الخليجي، فقد ال 2003منذ االحتالل المريكي له عام 

 من وقف الدعم الخليجي لهما.
 
 تستطيعان مواجهة نفوذ دول الخليج، خوفا

 

 على الوفاء بتعهداته تجاه دول امل -2
 
شروع، ذلك لّن الكتل السياسية العراقية مدى قدرة العراق داخليا

منقسمة بين مؤيد  للتحالف مع إيران، وداعم  لعودة العراق إلى حاضنته العربية، فتلك الداعمة للتحالف 

مع إيران، قد تعرقل االتفاقيات التي يعتزم العراق توقيعها مع كل من مصر والردن، أو تعرقل تنفيذ أّي 

موافقة جميع الكتل السياسية تعتبر من مقتضيات تنفيذ االتفاق، وإدراك رئيس اتفاقيات وقعت، حيث أّن 

 الوزراء العراقي لهذا التحّدي، واضح من خالل تأكيده املستمر على االبتعاد عن سياسة املحاور.
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إختالف الظروف واملؤشرات الخاصة باقتصادات الدول الثالث، حيث تواجه دول املشروع الثالث  -3

 ا
 
 على حظوظ تطبيق مشروع التكامل االقتصادي ضغوطا

 
قتصادية، كما أّن تلك الضغوط، قد تؤثر سلبا

 املعروف بـ"الشام الجديد".

 

%، وما قد يؤّدي إلى ارتفاع 30في االقتصاد املصري، نسبة من هم تحت خط الفقر من املصرين تبلغ حوالي 

مر الذي قد يؤثر على االستقرار االجتماعي هذه النسبة، هو زيادة التضخم على املستوى العاملي، ال 

والسياس ي، وُيضعف من اآلثار اليجابية لّي ارتفاع في معدالت النمو، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع 

 (.DW 2021السعار الذي تسبب به التضخم. )شبكة 

 

وكذلك ارتفاع في معدالت البطالة  ،2017أّما الردن، فهو يعاني من عجز في ميزانه التجاري يمتد منذ العام 

 بلغ 24التي وصلت إلى 
 
%، إضافة إلى أّن نسبة النفاق الرأسمالي، أي النفاق على املشاريع، شهدت انخفاضا

% ، وهو ما يعني عدم قدرة االقتصاد على توفير اليرادات املالية خالل السنوات املقبلة، وبالتالي عدم 3

 مة، للتعامل مع املتغّيرات التي قد تطرأ.توفر املرونة الالزمة للحكو 

 

يكمن الخطر الذي يهّدد دول الشام الجديد، وخاصة مصر والردن، بالدين الخارجي الذي يزداد مع استمرار 

التضخم على املستوى العاملي، وهو ما قد يؤثر في قرارات الدول خاصة على الصعيد القليمي، فنسبة الدين 

 ( .2021%. ( منتدى االستراتيجيات106,5يل املثال، ارتفعت لتصل إلى العام في الردن على سب

 

، وذلك بعد ارتفاع العائدات النفطية الناجمة عن ارتفاع 
 
كما شهدت مؤشرات االقتصاد العراقي تحسنا

لت 
ّ
% من موازنة 85% من صادرات العراق خالل السنوات العشر الفائتة، و 99أسعار النفط، التي شك

مليار  20% من الناتج املحلي الجمالي، كما انخفض الدين العام الخارجي والذي قّدر بحوالي 42الحكومة، و

 
ّ

دوالر، على الرغم من االعتماد الكبير على النفط، وهو ما يراه كثيرون إحدى سلبيات االقتصاد العراقي، إال

ناول اقتصادات دول املشروع أنه، وفي إطار الحديث عن مشروع الشام الجديد، يعتبر نقطة جوهرية عند ت

الثالث، حيث يظهر اختالف بينها، مما يعد عثرة في تحقيق مشروع التكامل االقتصادي بشكل  كامل. )موقع 

 (. 2021الحرة 

 

 في هذا املشروع، 
 
دما

ُ
ض ي ق

ُ
ر مصالحه بدرجة كبيرة في حال امل

ّ
كما يزداد التخوف لدى الجانب اليراني من تأث

من إعادة العمار في العراق، ستتأثر في حال دخول الردن ومصر على هذا املسار،  حيث أّن حّصة إيران

خاصة وأّن ايران انفردت لسنوات عديدة في تصدير مواد البناء إلى العراق، وتطمح إلى االنفراد في مشاريع 

 إعادة العمار. 

 

 عند إبرام أّي اتفاق مع مصر أّما بالنسبة الستيراد العراق للغاز والطاقة الكهربائية من إيران، ق
 
د يتأثر سلبا

 في هذا املجال، حيث سيؤدي ذلك إلى أن تزاحم الخيرة إيران في توريدها للغاز والطاقة. 
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أّما تصريحات الردن عن تدخالت إيرانية للضغط على العراق لعدم فتح حدوده مع الردن في مناسبات 

فذلك يعكس حجم الخشية من اتفاق قد يسحب البساط من  كثيرة، بشكل  ُيعيد العالقات إلى طبيعتها،

 (.2021تحت أقدام ايران. )ديلواني 

  

ر املوارد املالية لتنفيذ املشاريع املشتركة، حيث تعاني الدول الثالث من أزمات  مالية -4
ّ
صعوبة توف

لشروع باالستثمارات ومد واقتصادية، ما يعني عدم توفر املالءة املالية وال السيولة، وبالتالي التأخر في ا

خطوط لنقل مصادر الطاقة، خاّصة وأّن تنفيذ أّي مشروعات تتعلق بالنفط يتطلب اللتزام بجداول زمنية 

محّددة، لتجنب التقلبات التي تشهدها أسعار النفط ، والتي بالتالي ستؤثر على الجدوى االقتصادية 

 (.2021للمشروع، وما ُينتظر أن يحّققه.)عز العرب 

  

 

 الخاتمة

 على الجانب االقتصادي، دون أن يكون 
 
يمكن أن ُيكتب للمشروع الثالثي العربي النجاح، في حال بقي مقتصرا

لهذا الجانب أّي انعكاسات سياسية على مواقف الدول املعنية، بمعنى التركيز على الثر الذي يمكن أن 

 ي الدول الثالث. يحدثه على املؤشرات االقتصادية والحوال املعيشية ملواطن

 

 سياسية واستراتيجية، من شأنها خلق تغيير في موازين القوى القليمية 
 
أّما في حال أخذ املشروع آفاقا

والعربية، فستواجه دول املشروع الثالث تحّديات عدة في ظل ضعف قدراتها االقتصادية، إضافة إلى الفشل 

بية، نتيجة عدم التوافق واالنسجام في املواقف من أي الذريع الذي شهدته التجارب السابقة للتكتالت العر 

أحداث وتطورات سياسية، وخير مثال على هذا الفشل، هو مجلس التعاون العربي الذي تم تشكيله عام 

، بعد تشكيل مجلس التعاون الخليجي، والذي ضّم دول الشام الجديد )الردن ومصر والعراق( 1989

ث حصل هناك انقسام، وانسحبت منه الردن ومصر بسبب احتالل العراق بالضافة إلى اليمن الشمالي، حي

 للكويت، المر الذي عكس ضعف ذلك الطار. 

  

 أمام نجاح مشروع الشام الجديد، تفوق عوامل نجاحه، بل قد يكون 
 
يبدو أّن التحّديات التي قد تقف عائقا

، فعلى الرغم من وجود مقّومات وموجبات 
 
 أّن هذه املقومات تأثيرها أكبر أيضا

ّ
التكامل بين الدول الثالث، إال

ليست مكتملة، فغياب املوارد املالية، ووجود العبين إقليميين يشكالن قوة إقليمية قادرة على التأثير في 

املساحة الجغرافية التي سيمر بها املشروع، عالوة على التضارب في املصالح الذي قد ينجم، سيجعل القوى 

ان، تركيا(، وبدرجة أقل دول الخليج، تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تطّور هذا املشروع، القليمية )إير 

 والبقاء عليه ضمن أضيق الحدود.

 

وفيما يتعلق بإمكانية زيادة عدد الدول املشاركة في املشروع، فإّن فرص ذلك تبدو ضعيفة، خاصة في ظل  

حيب المريكي بتصدير الغاز املصري إلى لبنان عبر سوريا، العقوبات المريكية على سوريا، فبالرغم من التر 
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، وهذا يعيدنا 
 
 أّن العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة على الخيرة، تجعل وصول هذا الغاز مشروطا

ّ
إال

 إلى أهمية أثر القوى الدولية في املنطقة، وتأثيرها في السياسات العربية. 

ظمة السياسية، واختالف آليات صنع السياسات والقرارات في الدول من جهة  أخرى، فإّن اختالف الن

الثالث، سيعرقل سير عمل املشروع، ويظهر ذلك بشكل  واضح في العراق، الالعب الساس ي في املشروع، حيث 

أّن فوز حلفاء إيران في االنتخابات التشريعية القادمة، قد يجمد املشروع، ويعود بالعراق إلى االقتراب من 

 لسياسة اليرانية، والتي سبق ذكر مخاوفها من أي تكتالت تضم العراق. ا

 

إّن نجاح املشروع بتحقيق الثر السياس ي واالقتصادي الذي تسعى إليه الدول الثالث، يتطلب معالجة 

 من املؤسسية في تبادل الدوار بين الدول الثالث، وذلك لتنفيذ الخطو 
 
ات مسألة شح املوارد املالية، ومزيدا

الجرائية بفّعالية، فعملية تدوير سكرتاريا املشروع بين الدول الثالث، تحتاج إلى مزيد من الخطوات 

 
 
املؤسسية لغايات التقييم واملتابعة، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من مختلف الطراف سياسيا

، لضمان عدم عرقلة املشروع ونجاحه.
 
 واقتصاديا

 

د على أّن فرص نجاح مشروع بصورة عامة، فإّن ما تشهده خ
ّ
طوات املشروع الولى من تأخير  في تنفيذها، يؤك

الشام الجديد في تحقيق كافة أهدافه االقتصادية، بما ستنتجه من معطيات سياسية جديدة في القليم، 

ة، قد تبدو ضعيفة، فاملشروع  قد ال يتعّدى توقيع اتفاقيات تبادل  تجاري، وشراكات  محدودة في مجال الطاق

 يستغرق تنفيذها سنوات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع

 ( هل هناك مشروع لشام جديد؟ موقع الخليج الجديد. 2020أغسطس 29أبو رمان، محمد، )

-https://thenewkhalij.news/article/203013/%D9%87%D9%84

-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83

-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-0%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8 

سبتمر(، االنعكاسات القليمية الستيراد لبنان الغاز والكهرباء عبر سوريا، مركز  2021تقدريرات املستقبل، )

.  1330املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، العدد 
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-A7%D8%A1https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/6590/%D8%BA%D8%B7%D8%

-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-AA

-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF

-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1  

 

 29مليار دوالر،) 577اقتصادات بقيمة  3تقرير بعنوان: إنفوغراف.. "الشام الجديد"، تحالف بين 

 ( موقع الشرق لألعمال. 2021يونيو

asharqbusiness.com/article/19256https://www. 

  

(، موقع شبكة 2022يناير 17، )2022تقرير: تحليل: تحّديات االقتصاد املصري والنمو املستدام في عام 

-DW. https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84

-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85

60442860-2022/a-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A  

 

 يات الردني. حزيران(، منتدى االستراتيج 2021، )2020تقرير: االقتصاد الردني في عام 

 

(  موقع الحرة. 2021نوفمبر14تقرير: تعاف تدريجي و"اعتماد مفرط".. االقتصاد العراقي إلى مفترق حاسم، )

-https://www.alhurra.com/iraq/2021/11/14/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81

-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A

-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF

-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A

%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82  
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نت عربية. ( مشروع "الشام الجديد" يهّدد نفوذ إيران، موقع إندبند2021أيلول  21ديلواني، طارق، )

https://www.independentarabia.com/node/260896/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%

D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B4%D8%

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-B1%D9%88%D8%B9

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

-9%81%D9%88%D8%B0%D9%86%D-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86  

 

( اللقاء الثالثي": أربع سالل وثالثة عوائق، موقع الحرة. 2021يونيو 4رنتاوي، عريب، )

-https://www.alhurra.com/different

-angle/2021/07/04/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1

-D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%

-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9

-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9

%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82  

( الشام الجديد وأثره على النفوذ اليراني في املنطقة، مجلة مدارات 2021يناير 4شاهر، شاهر اسماعيل، )

 (. 66-064ص 14إيرانية، العدد 

 

(،  التكامل الدولي/ دراسة في املفاهيم واملقاربات النظرية، مجلة الناقد 2018، نسيمة، )أكتوبرطويل

 (. 98-94، ص)3للدراسات السياسية، العدد 

 

( ماذا يعني مشروع الشام الجديد؟ املوقع اللكتروني ملركز النذار 2020ديسمبر 21عاطف، عبدالرحمن، )

 املبكر، 

 

-2020/12/21/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7https://ewcenter.com/

-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/  

 

 مع من وضد من؟، املوقع اللكتروني لشبكة الجزيرة.” تحالف الشام( “2021يوليو 15عربي، قطب، )

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/7/15/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84

-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%81

%D9%85%D9%86%D8%9F-%D9%88%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86  
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، ورقة عمل (، مشروع الشام الجديد/ الدالالت والفرص والتحّديات2021عز العرب، محمد، ) ديسمبر

ّدمت في مؤتمر بعنوان: الردن في بيئة إقليمية ودولية متغيرة )
ُ
 (. عمان، الردن.4ق

(، مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العربي ومقترحات إحيائه، مجلة 2011ديسمبر 1قاسم، أحمد، ) 

 .87آراء، العدد

 -28-90-16-06-https://araa.sa/index.php?view=article&id=311:2014

50&Itemid=314&option=com_content#:~:text=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A

7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8

%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%

A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%3A&text=%D9%88%D9%87%D8%B0%

%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D9%88D9%87

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B4%

D9%83%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B,%D

8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%

%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DD8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7

9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A . 

 

املنفعة بالتكامل االقتصادي، صحيفة الغد. ”.. الشام الجديد“( مشروع 2021يوليو 26تل، رعد، )

-https://alghad.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

-85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/  

 

( مشروع الشام الجديد: إنقالب استراتيجي أم حلم معاد؟، صحيفة 2020أغسطس  27محاريق، سامح، )

o.uk/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9https://www.alquds.c-القدس العربي. 

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A

%D8%A3/  

 

كامل أم باب جديد للهيمنة، صحيفة املجلة. ( الشام الجديد، مشروع ت2021أيلول  2منصور، عالية، )

https://arb.majalla.com/node/158511/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8

-%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-D8%A7%D8%A8%D8%A8%

%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9  

( "الشام الجديد".. تحالف شريانه أنبوب نفط، موقع الحرة. 2020سبتمبر 3منصور، نضال، )

-https://www.alhurra.com/different

-angle/2020/09/03/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84

-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81

-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87

%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8  
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اقع التخطيط التنموي اإلستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية  و

The reality of strategic development planning and its role in determining the needs of 

local councils 

 حامد عدوان  عدوان شكيب حامد 

Hamed Shakeeb Adwan Hamed Adwan 

 فلسطين -رام هللا 

 

  2022/07/30تاريخ النشر:  2022/06/28تاريخ القبول:  03/15/2022ستالم:إل تاريخ ا

 

 امللخص

جي ودوره في تحديد احتياجات املجالس واقع التخطيط التنموي الستراتيإلى التعرف على  الدراسة هدفت

تكون مجتمع الدراسة من رؤساء وأعضاء وموظفي املجالس املحلية في قرى محافظة القدس، حيث ، املحلية

ة لس املحلياللمج الستراتيجيةإلى املواطنين املشاركين في عملية إعداد وتنفيذ الخطة التنموية  بالضافة

 .عناتا، الجيب، الجديرة، بير نباال، رافات، قلنديا، بيت حنينا(التالية )بيت سوريك، بيت عنان، 

 الدراسة املتمثلة في تيأدا تصميم وتمالتحليلي،  واملنهج استخدم الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي

مكونة من سؤال لكل من رئيس املجلس  كأداة دراسة ثانية أسئلة مقابلةو  ( فقرة،57مكونة من ) "استبانة

( نسخة من 315في املجالس املحلية أنفة الذكر، وقام الباحث بتوزيع ) التخطيط منسق عمليةو ، لياملح

 .%(79.4االستبانة على عينة الدراسة، وبلغت نسبة االسترداد )

أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن درجة وضوح مفهوم التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته 

، وأن املشاركة املجتمعية والرسمية في وضع للمجلس املحلي وامل
 
جتمع كانت إيجابية وبشكل عالي نسبيا

الخطط التنموية الستراتيجية لدى املجالس املحلية ليست كبيرة، كما أفادت الدراسة أن هناك ضعف في 

تراتيجي االهتمام من قبل إدارة املجالس املحلية على تدريب كوادرها على عملية التخطيط التنموي االس

وتطويرهم، وأن هناك ضعف وقلة اهتمام من قبل وزارة ومديرية الحكم املحلي في متابعة إعداد الخطة 

التنموية الستراتيجية للمجالس املحلية، وأن املجالس املحلية تستخدم موضوع التخطيط التنموي 

 االستراتيجي ذريعة للحصول على الدعم املالي.

أهم املعوقات لعملية التخطيط التنموي االستراتيجي للمجالس املحلية كانت كما كشفت نتائج الدراسة أن 

ا من الهم فالقل أهمية )قلة املوارد املالية الالزمة لتحقيق الهداف، ضعف البنية  على النحو التالي بدء 

تراتيجية، ضعف التحتية املتوفرة، اعتماد املجلس املحلي على املنح الخارجية في تنفيذ الخطة التنموية الس

قدرات املجلس املحلي وإمكانياته، عدم مالئمة املخطط الهيكلي الحالي لالحتياجات املستقبلية للمجتمع 

 املحلي(.
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خلصت الدراسة ملجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على إنشاء قسم خاص بالتخطيط في كافة 

كما يجب أن تلتزم املجالس املحلية بالتخطيط املجالس املحلية، ليجاد التخصصية واملهنية في العمل، 

املستمر، والعمل على تحديث خطتها بشكل سنوي، لتطوير أدائها وتحسين عملها، مع ضرورة مشاركة 

املجتمعات املحلية في تنفيذ بعض املشاريع والقرارات، إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون املسائلة واملحاسبة 

الرسمية في حال تقصيرها وإهمالها، والعمل على مكافئتها وتقديرها في  للمجالس املحلية من قبل الجهات

 حال نجاحها وقيامها بأعمالها على أكمل وجه.

املشاركة املجتمعية، التخطيط ، املحلية الهيئة، املحلي املجتمع، ياملحل املجلسالكلمات املفتاحية: 

 االستراتيجي، التخطيط التنموي االستراتيجي.

 

Abstract 

This study aimed to identify the reality of strategic development planning and its role in 

determining the needs of local councils. (Beit Surik, Beit Anan, Anata, Pocket, worthy, Bir 

Nabala, Rafat, Qalandia, Beit Hanina). 

In this study, the researcher used the descriptive approach and the analytical approach, and the 

two study tools represented by a “questionnaire consisting of (57) paragraphs and 

corresponding questions were designed as a second study tool consisting of a question for each 

of the head of the local council and the coordinator of the planning process in the 

aforementioned local councils. By distributing (315) copies of the questionnaire to the study 

sample, and the recovery rate was (79.4%). 

The study showed a set of results, the most important of which is that the degree of clarity of 

the concept of strategic development planning and its importance to the local council and the 

community was positive and relatively high, and that the societal and official participation in 

the development of strategic development plans for local councils is not great, and the study 

also reported that there is a weakness in the interest by the councils administration The local 

councils have trained their cadres on the process of strategic development planning and their 

development, and that there is a weakness and lack of interest on the part of the Ministry and 

the Directorate of Local Government in following up the preparation of the strategic 

development plan for local councils, and that the local councils use the issue of strategic 

development planning as an excuse to obtain financial support. 

The results of the study also revealed that the most important obstacles to the strategic 

development planning process for local councils were as follows, starting from the most 

important to the least important (lack of financial resources needed to achieve the goals, poor 
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available infrastructure, dependence of the local council on external grants in implementing 

the strategic development plan, weak capabilities of the council the local community and its 

capabilities, the inadequacy of the current structural plan for the future needs of the local 

community). 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which is the need 

to work on establishing a special department for planning in all local councils, to find 

specialization and professionalism at work. The local councils must also be committed to 

continuous planning, and work to update their plan annually, to develop their performance 

and improve their work, with the need for the participation of local communities. In the 

implementation of some projects and decisions, in addition to the necessity of activating the 

accountability law for local councils by the official authorities in the event of their negligence 

and negligence, and working to reward and appreciate them if they succeed and carry out their 

work to the fullest. 

 

Keywords: local council, local community, local authority, community participation, 

strategic planning, strategic development planning 

 مقدمة

يتوقف نجاح أو فشل املنظمة على مدى قدرتها على تحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها، وهذا يتطلب وضع 

إستراتيجية معينة والسعي لتنفيذها في ظل التغيرات املختلفة املحيطة باملنظمة، والوسيلة الوحيدة أمام 

 (. 2010ا بعملية التخطيط االستراتيجي )السكارنة، املنظمة ملتابعة تنفيذ استراتيجيها أو تعديلها هي بقيامه

فالتخطيط االستراتيجي هو أمر يطبق في كافة الشركات واملؤسسات واملنظمات الحكومية وغير الحكومية، 

حيث تتطلب عملية التخطيط االستراتيجي تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه 

ستقبلية التي تطمح املنظمة في الوصول إليها، ووضع الستراتيجيات التي تمكن املنظمة، وصياغة الصورة امل

 املنظمة من االرتقاء بوضعها الحالي لبلوغ الصورة املستقبلية املنشودة. 

الستمرار عمل املنظمات الحكومية وغير  وحيوية مهمة الستراتيجي هي عملية عملية التخطيط وعليه فإن

املنظمات الحكومية في دولة فلسطين أن تقوم  علىيجب  وبالتالي لتها وأهدافها،رسا تحقيق في الحكومية

خدماتها للجمهور على أكمل وجه، وهذا ال يتم إال من خالل عملية التخطيط الستراتيجي تقديم بتحسين 

 الداخلية التي تساعد على بقاء هذه املنظمة ونجاحها واستمرارها. العوامل أحد باعتبارها

قنا قليال لدور ومهمة عمل املجالس املحلية في دولة فلسطين باعتبارها جزء من هذه املنظمات فإننا ولو تطر 

سنالحظ بأن التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تشهدها البلديات واملجالس املحلية، تفرض 

الجودة والفاعلية والكفاءة في عليها االستجابة والتعامل مع الستراتيجيات التنموية، وذلك للوصول إلى 
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وبالتالي يجب على هذه البلديات واملجالس املحلية تحديد املجاالت التنموية  التنمية املحلية للمجتمع املحلي،

 واالحتياجات الولية والبرامج واملشاريع ملجتمعها املحلي من خالل املشاركة املجتمعية الفاعلة.

 

 مشكلة الدراسة

 المر الذي منع تعاقب االحتالل، أهمها املعوقات من الكثير فلسطين في طعملية التخطي واجهت

 تأخذ ال التخطيط عملية فكانت عملية التخطيط ملستقبلهم، في املبادرة الفلسطينيين من الخذ بزمام

 للمناطق أنجزت التي الهيكلية املخططات تفلح لمو طبيعة املنطقة،  وال املنطقة سكان احتياجات بالحسبان

من  والهجرة النمو معدالت في التسارع بسبب التنموية، العملية في ردف الكبيرة املدن وخاصة الفلسطينية

م، حسب نتائج التعداد 1997% من السكان للعام 54حيث بلغت نسبة سكان الحضر  الريفية، املناطق

  تي ظلتال املصادر وشح في مستقرة غير أجواء ظل في الخدمات على الطلب زاد مما العام،
 
  دائما

 
 بيد حكرا

 جعله ال مما التخطيط وهو املواطن الفلسطيني عملية في املشاركة غاب أهم عنصر عن كما االحتالل،

  أو يكون  التخطيطية للعملية باالنتماء يشعر
 
وبناء على ما سبق كان ال بد ، ( 2008لنجاحها )الهموز، داعما

م هذه املشاكل املتمثلة بالحصار والغالق والتوسع من إيجاد طرق ووسائل جديدة للتخطيط تعالج معظ

 إلى جنب مع 
 
االستيطاني وبناء الجدار وتساهم في خلق بيئة تنموية يشارك في صياغتها املجتمع املحلي جنبا

كافة القطاعات العامة والخاصة، ويتم ممارسته بشكل خالق من أجل زيادة فرصة البقاء والنجاح 

فمن هنا ونتيجة لهمية الدور الذي تقوم به املجالس املحلية وفي ظل البيئة ، واالستمرارية في العمل

الفلسطينية التي تتميز بعدم الثبات وعدم االستقرار، ولضمان قيام هذه املجالس املحلية بالدوار املناطة 

في تحديد بها على أفضل وجه، كان ال بد لنا من تناول واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ومعرفة دوره 

 وعليه جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ي التالي:، احتياجات املجالس املحلية

اقع التخطيط التنموي اإلستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية؟  ما و

 ويتفرع من السؤال الرئيس ي السئلة الفرعية التالية:

ستراتيجي وما هي أهميته لدى املجالس املحلية في قرى ما مدى وضوح مفهوم التخطيط التنموي ال  .1

 محافظة القدس؟.

ما هي املعوقات الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي لدى  .2

  املجالس املحلية في قرى محافظة القدس؟.

ة الستراتيجية لدى املجالس ما مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموي .3

  املحلية في قرى محافظة القدس؟.

ما مدى التزام املجالس املحلية في قرى محافظة القدس بإدارة ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط التنموي  .4

 الستراتيجي وتفريغ جزء من وقت العاملين على إعدادها؟.

 ة؟.ما مدى مالئمة المكانيات املتوفرة لالحتياجات املطلوب .5

 

 أهمية الدراسة
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في تطوير أداء ودوره وضوع التخطيط التنموي الستراتيجي العملية ملهمية ال  أهمية الدراسة في تتمثل

حيث ستقوم الدراسة بتوفير معلومات وبيانات حول آليات التخطيط في املجالس املحلية، املجالس املحلية، 

خطيط وإدارتها ومتابعتها وتنفيذها وتقييمها، وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في عملية الت

تحديد املعوقات الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي بالضافة إلى 

 ملعالجتها. وتزويدها لصانعي القرار

التخطيط التنموي  بدراسة واقعالولى من نوعها التي تهتم كما تكمن الهمية العلمية للدراسة بأنها ستكون 

آفاق بحثية حول واقع  ح، إضافة إلى كونها ستفتلمجالس املحلية في قرى محافظة القدساالستراتيجي ل

 .التخطيط التنموي االستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية

 

 اإلطار النظري 

: التخطيط التنموي اإلستراتيجي
 
 أوال

 تيجيمفهوم التخطيط التنموي االسترا

 
 
حيث يعتبره مجموعة جهود واعية  يعتبر تعريف "واترسون" للتخطيط التنموي التعريف الكثر شموال

ومستمرة تبذل من قبل حكومة ما لزيادة معدالت التقدم االقتصادي واالجتماعي، والتغلب على جميع 

أما بالنسبة ، (2008موز، الجراءات املؤسسية التي من شأنها أن تقف عائقا في وجه تحقيق هذا الهدف )اله

مارس في الراض ي الفلسطينية فهو عبارة عن منهج علمي ُيستخدم 
ُ
ملفهوم التخطيط التنموي االستراتيجي امل

لبلورة الولويات والهداف التنموية للتجمعات السكانية وتحديد البرامج واملشاريع القادرة على تحقيق هذه 

تماش ى مع تطلعات السكان والخذ بعين االعتبار املوارد املتاحة الهداف خالل فترة زمنية معينة بما ي

 .(2010، وزارة الحكم املحليواملعوقات املحتملة )

 أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي وأهدافه

تحقق ، وأهمها بأنها تكمن أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي في مجموعة الهداف التي يسعى لتحقيقها

، تماعية عن طريق توزيع وإعادة توزيع الدخول بين السكان واملناطق والقاليم بشكل مقبول العدالة االج

تحقيق ، وتساعد على االستغالل المثل للموارد الطبيعية والتوظيف السليم للموارد البشريةوتعمل على 

العادل التوزيع ، وتقوم بمعدالت نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة ونوعية حياة السكان

 
 
  لعائدات النمو االقتصادي ومكاسب التنمية طبقيا

 
 تعمل على وإقليميا

 
املساهمة في وضع الحلول ، وأخيرا

 .( 2005)املرواني، املناسبة واملوضوعية للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والبيئية

 غايات التخطيط التنموي االستراتيجي 

تعزيز مبادئ ، و تعزيز التوجه نحو الالمركزية والحكم املحليبوي الستراتيجي تتمثل غايات التخطيط التنم

تطوير آليات تحديد القضايا ، و الحكم الرشيد وآليات املشاركة في اتخاذ القرار على املستوى املحلي

، يدعم وتنظيم العمل التنموي على املستوى املحل، و والولويات والهداف التنموية على املستوى املحلي
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)وزارة  وضع السس لتوجه تنموي متكامل ما بين مختلف املستويات الدارية والتخطيطية في فلسطينو 

 .2010)، الحكم املحلي

 مراحل عملية التخطيط التنموي اإلستراتيجي

كل مرحلة و تتشكل منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنموية الستراتيجية من خمس مراحل، 

خطوات، وكل خطوة تتضمن أنشطة ولكل نشاط أداة خاصة به لتنفيذه، كما هي موضحة في  مقسمة إلى

 :الشكل التالي

 

 مراحل عملية التخطيط التنموي الستراتيجي(: 1الشكل رقم )

: دور املجتمع املحلي وممثليه في الخطة التنموية اإلستراتيجية
 
 ثانيا

لتخطيط ومتابعة التقييم ضرورية بالفعل، فهي جزء أساس ي إن مشاركة ممثلي املجتمع املحلي في عمليات ا

من منهجية التخطيط، وهي مهمة لعطاء الخطة صفة الشرعية املستمدة من كونها خطة متفق عليها من 

القيام بدوره ب قبل الهيئة املحلية وممثلي مختلف قطاعات املجتمع املحلي، وعليه يتمثل دور املجتمع املحلي

الديمقراطي من خالل املشاركة الفاعلة في رسم السياسات وعمليات التخطيط وصناعة في ترسيخ العمل 

املشاركة في عضوية مختلف لجان العمل في إطار عملية التخطيط ، و القرار وكذلك الرقابة على أداء الهيئات

ملشاركة في أنشطة ا، و تزويد فريق التخطيط ولجان العمل باملعلومات واآلراء، و التنموي االستراتيجي ملدينتهم

تنفيذ بعض ، و ومراحل عملية التخطيط املختلفة واعتماد الخطة التنموية وإعطائها الصفة الشرعية

إبرام شراكات ومذكرات تفاهم مع املجلس املحلي النجاز العمل ، و املشاريع التي تنجم عن الخطة التنموية

 (.2013، وزارة الحكم املحليالتنموي في البلد )

 

:
 
 الهيئات املحلية /ملجالس ا ثالثا

 مفهوم املجالس / الهيئات املحلية
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مجلس منتخب تتركز فيه سلطات الوحدة املحلية، ( أن الهيئات املحلية عبارة عن 2003أشار الطعامنة )

 لجهزة الدولة ،ويكون عرضة للمساءلة السياسية أمام ناخبين سكان الوحدة املحلية
 
وأهم ما  ،ويعتبر مكمال

التعريف تركيزه على انتخاب املجلس املحلي بصفته الجهة التي تتولى سلطات الوحدة املحلية  يميز هذا

 .ومسؤوليته أمام الناخبين

 مقومات الهيئات املحلية

من مجمل التعريفات التي وردت للتعريف بالدارة املحلية نستطيع أن نحدد املقومات والدعائم الساسية 

وحدات إدارية مستقلة متميزة عن املصالح القومية وهو ما  هيو ثالث محاور للهيئات املحلية التي تتلخص ب

استقالل الهيئات ، و قيام مجالس محلية منتخبة لدارة املصالح املحلية، و يطلق عليه بالشخصية املعنوية

 (.2005، إسماعيل) املحلية في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة املركزية ورقابتها

 ط في الهيئات املحليةأهمية التخطي

اعتمادا على الدور والوظائف التي تقوم بها املجالس البلدية، تطلب منها زيادة اهتمامها في عملية التخطيط 

 (:2008وذلك لألمور التالية )العتال، 

زيادة الطلب على الخدمات نتيجة الستمرار الزيادة السكانية، مما يستدعى بقيام البلديات باستغالل  -

 طاقات والمكانات الحتواء هذه الزيادة املتسارعة.كافة ال

- .
 
 ونوعا

 
 تطلعات أفراد املجتمع املستمرة إلى الخدمات الفضل كما

 زيادة اعتماد أفراد املجتمع املحلي على املجالس البلدية في تلبية وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم. -

الخدمات، بسبب انتشار مبادئ العدالة  يحتم على املجالس البلدية تبني معيار املساواة في توزيع -

 واملساواة،

 تغيرات نوعية في إمكانيات املجالس البلدية، بسبب التغيرات التكنولوجية والعملية في مجال الدارة. -

 جديدة  -
 
املنافسات الدولية في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أعطى بدوره أبعادا

 ة.لهداف املجالس البلدي

 لدراسات السابقةا

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التخطيط الستراتيجي، والتخطيط  عدد منسيتم التعرف على 

وأهم  ومنهجيتها حيث سيتم الشارة إلى هدف هذه الدراسةواملشاركة املجتمعية،  ،التنموي االستراتيجي

 النتائج التي توصلت إليها.

وذج قبالن في التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات املحلية ( بعنوان "نم2013دراسة ناصر )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط التنموي االستراتيجي في الهيئات املحلية الفلسطينية" 

الفلسطينية من خالل دراسة خطة قبالن التنموية الستراتيجية وتحليلها، والتعرف على مواطن القوة 

لية التخطيط ذاتها، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، وتم والضعف في عم

 استخدام أداة املقابالت الشخصية لذوي العالقة واالختصاص، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن

وأنها في تقدم وتطور  تجربة التخطيط التنموي االستراتيجي في الهيئات املحلية الفلسطينية الزالت حديثة



 

148 

 

مستمرين، وأن هناك حاجة كبيرة لتمام املرحلتين الرابعة والخامسة من عملية التخطيط التنموي 

االستراتيجي واللتين تتمثالن في املتابعة والتقييم والتحديث، وهذا يساعد في رفع نسبة التنفيذ للمشاريع 

 نسبة تدنيها، بينما هدف
 
( بعنوان "التخطيط باملشاركة 2011دراسة خليفة )ت التنموية والتي كان واضحا

إلى تسليط الضوء على دور مشاركة املجتمع املحلي في املجتمعية في البلديات الفلسطينية املستحدثة"، 

الوسائل والدوات املستخدمة لشراك  عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية املستحدثة، كما ركزت على

تخطيط وصنع القرار وجميع الظروف والعقبات، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املجتمع املحلي في ال

التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود موقف إيجابي ورغبة بين أفراد عينة الدراسة نحو املشاركة املجتمعية 

ية السلبية وأن هناك عدم اهتمام ملوضوع املشاركة بسبب التجارب املاض ،وأهمية دورها في عملية التخطيط

دراسة لعملية املشاركة، حيث أن البلديات واملسؤولين لم يكونوا منفتحين ملشاركة الجمهور، في حين هدفت 

اقع2010مصلح )  قلقيلية من محافظة في الحكومية الوزارات في اإلستراتيجي التخطيط ( بعنوان "و

 محافظة قلقيلية، في الحكومية الوزارات في الستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلىموظفيها"  نظر وجهة

 للمتغيرات التالية )العمر،
 
 ومعرفة وجود فروق في استجابات عينة الدراسة حول أثر التخطيط في الداء تبعا

التخطيط(، وقد  في التدريبية الدورات عدد الوظيفي، التخصص، املسمى العلمي، املؤهل الوظيفية، الخبرة

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود صفي التحليلي، وأظهرت النتائج عدماستخدم الباحث املنهج الو 

 لكل املوظفين استجابات معدالت ( في α≤ 0.05الداللة ) مستوى 
 
 الوظيفية، الخبرة )العمر، متغيرات من تبعا

  االستجابات معدالت في وجود فروق كافة، وتبين البعاد على التخصص( العلمي، املؤهل
 
 ددع ملتغير تبعا

 الدرجة وعلى التخطيط(، الوزارة، أهداف الولى )الرؤية والرسالة، الثالثة البعاد على التدريبية الدورات

دراسة حامد التقييم(، أما  الرقابة، )التنفيذ، الثالثة الخيرة البعاد على فروق وجود وعدم لألبعاد، الكلية

فهدفت إلى التعرف على منطقة أريحا واألغوار"  ( بعنوان "إستراتيجية تطوير الهيئات املحلية في2009)

واقع الهيئات املحلية في منطقة أريحا والغوار من خالل مراجعة مراحل تطور الهيئات املحلية في فلسطين في 

الفترات السابقة وتحليل وتقييم الواقع الحالي لهذه الهيئات، واعتمدت الدراسة على املنهج املسحي الوصفي، 

جري مع كل الهيئات املحلية في منطقة  وكذلك املنهج
ُ
التحليلي، بالضافة إلى نتائج دليل املقابلة الذي أ

هيئة موزعة بين مجلس قروي ومجلس خدمات مشترك ودوائر وزارة في ثالث  20الدراسة والتي بلغ عددها 

ت املحلية وتعدد محافظات ملنطقة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود مركزية في النظام الداري للهيئا

للواقع  1997املستويات الدارية، كما أظهرت الدراسة عدم مالئمة قانون الهيئات املحلية الفلسطينية لعام 

الحالي في منطقة الدراسة، وعدم توفر املرونة الالزمة ملواجهة التطورات والتحديات املختلفة، بينما هدفت 

اقع التخطيط االستراتيجي في بلديات جنوب الضفة الغربية( بعنوان "2008دراسة العتال ) الى "، و

( بلدية، 27لغربية والبالغ عددها )التعرف على واقع التخطيط الستراتيجي في بلديات جنوب الضفة ا

والتعرف على مدى الوعي بمفهوم التخطيط الستراتيجي، وبيان درجة مشاركة الجهات ذات العالقة في وضع 

الخطط الستراتيجية، بالضافة إلى التعرف على مواقف البلديات نحو أهمية التخطيط الستراتيجي، وقد 

ي، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة رؤساء وأعضاء املجالس البلدية استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل

ومدراء الدوائر والقسام في بلديات جنوب الضفة الغربية الذين ينتمون للبلديات التي تلتزم بمفهوم واضح 

 يميل إلى وضع الخطط 38.2% بينما ينتمي 22.2للتخطيط الستراتيجي بلغت 
 
% منهم لبلديات تطبق مفهوما

( بعنوان 2013) Jesualeدراسة راتيجية من قبل رئيس البلدية، وبالتالي تطبيق مفهوم املركزية، وفي الست

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%CA%CE%D8%ED%D8%20%C7%E1%C7%D3%CA%D1%C7%CA%ED%CC%ED&choice=0&cardNo=174930
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عملية التخطيط االستراتيجي  -"التخطيط املحلي واسع النطاق : دراسة ثماني مدن في والية أوريغون 

نية )البلديات املحلية في هدفت إلى حالة من جهد املجتمع الثما، واسع النطاق على مستوى املجتمع املحلي"

والية اوريغورن( فهي تصف تطور عملية التخطيط االستراتيجي، وتقدم نتائج اعتماد النطاق العريض 

واالستراتيجيات الرئيسية  الستراتيجيةواستخدام الخطط، وتقدم تحليال على مستوى الوالية من الهداف 

لى انجاز عمليات التخطيط في أربعة مدن فقط من للمجتمعات املشاركة، على الرغم من أنه تم العمل ع

أصل ثمانية، وهناك اتجاهات الناشئة التي تشير إلى إجراءات السياسات على مستوى الوالية التي من شأنها 

أن تكون فعالة جدا لزيادة اعتماد النطاق العريض واالستفادة منها، هناك أيضا االتجاهات الناشئة للتنمية 

ية ودعم املجتمع املحلي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على استخدام النطاق العريض, االقتصادية املحل

حيث تم تصميم عملية التخطيط االستراتيجي للسماح للتنوع في مجتمعات أوريغون، والتي انتقلت من 

ق الوعي املجتمعات القبلية النائية، إلى املدن الجامعية، واملدن الساحلية، تم تصميم القالب أيضا لخل

( بعنوان 2011) Ignacyدراسة والرؤية في قضايا النطاق العريض واستخدامها على مستوى الوالية، وأخيرا 

والتي عملت على توفير معايير االختيار املطبقة  "معايير اختيار األهداف اإلستراتيجية للحكومة املحلية"،

ستراتيجية، واستندت عملية البحث في هذه املوص ى بها للسلطات املحلية )وارسلو( الختيار الهداف ال 

الدراسة على أساليب البحث املختلطة )النوعية والكمية(، وتم تطبيق العينات الهادفة الختيار املقابالت 

 –املعمقة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها وجود منطقة مهملة في مجال التنمية املحلية 

مل الناتجة مما أدى بشكل كبير إلى انخفاض مستوى تنفيذ الخطط البلديات بحيث ال يدركون العوا

الستراتيجية، وعليه فإن املشاكل التي تم تحديدها تتطلب من الحكومات املحلية اتخاذ الجراءات الالزمة 

 للتغلب عليها.

 الدراسات السابقة و الدراسة  أوجه التشابه واالختالف بين هذه 

تشابهت مع الدراسة الحالية في الدراسات  ابقة سالفة الذكر يتضح أن تلكمن خالل مراجعة الدراسات الس

منهجية البحث، واختلفت بالدوات حيث استخدمت الدراسة الحالية أداتي بحث )االستبانة واملقابلة(، في 

( حيث تطابقت 2011) Ignacyدراسة حين استخدمت الدراسات السابقة أحدى هذه الدوات باستثناء 

في غالبيتها على واقع عملية التخطيط الدراسات السابقة ركزت ، كما مع الدراسة الحالية بأدواتها

املوارد املتاحة في عملية التخطيط الستراتيجي، إضافة للمعوقات التي  استغاللالستراتيجي، وعلى مدى 

اتيجي في رفع دور التخطيط االستر و تعترض عملية التخطيط الستراتيجي وتطبيق هذه الخطط التنموية، 

ولكن في هذه الدراسة تم التعرف على واقع التخطيط التنموي االستراتيجي ، كفاءة املؤسسة أو املنظمة

ركزت الدراسة على معرفة مدى املشاركة املجتمعية والرسمية و ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية، 

، الستراتيجيةعملية وضع الخطط التنموية املجالس املحلية في  احتياجاتوأهميتها ودورها في تحديد 

املعوقات  علىاملطلوبة لإلمكانيات املتوفرة، إضافة الى التعرف  االحتياجاتودراسة مدى مالئمة هذه 

ويأتي ذلك في  ،الداخلية والخارجية التي تعيق عملية التخطيط التنموي االستراتيجي لدى املجالس املحلية

رة الحكم املحلي ووكالة جايكا اليابانية لعينة الدراسة من ورشات عمل ضوء ما تم تقديمه من قبل وزا

 ودورات خاصة حول التخطيط التنموي وأهميته ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية.
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 فرضيات الدراسة

عينة الدراسة نحو  استجابات( في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (1

املجالس املحلية تعزى للمتغيرات  احتياجاتالتخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد  واقع

الديمغرافية التالية )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، املسمى الوظيفي، عدد الدورات التدريبية 

 في مجال التخطيط(.

 عينة الدراسة بين استجاباتفي  ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (2

املجالس املحلية ومدى املشاركة  احتياجاتواقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

 املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية. 

 نة الدراسة بينعي استجابات( في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (3

املجالس املحلية واملعوقات الداخلية  احتياجاتواقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

 والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي.

وي واقع التخطيط التنموذلك لوصف املنهج الوصفي واملنهج التحليلي،  تم استخدام: منهجية الدراسة 

وتحليل أثر ذلك على املتغيرات املستقلة )وضوح  االستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية

املفهوم، املعوقات الداخلية والخارجية، مدى املشاركة املجتمعية والرسمية، مدى مالئمة المكانيات 

ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط التنموي املتوفرة لالحتياجات املطلوبة، مدى التزام املجالس املحلية بإدارة 

 الستراتيجي، واملتغيرات الديمغرافية(.

يتكون مجتمع الدراسة من رئيس وموظفي وأعضاء املجالس املحلية في كل من وعينتها: مجتمع الدراسة 

، نا(نباال، بيت عنان، عناتا، رافات، الجيب، قلنديا، الجديرة، بيت حني بيت سوريك، بيرالقرى التالية )

تتكون ، و الذكر أنفةإضافة إلى املواطنين املشاركين في وضع الخطط التنموية الستراتيجية للمجالس املحلية 

 عينة الدراسة من عينتين وهما:

رئيس وموظفي ( مبحوث من 315: وتشمل عينة مسح شامل مكونة من )االستبانةعينة  العينة األولى:

نباال، بيت عنان، عناتا، رافات، الجيب،  )بيت سوريك، بيررى التالية وأعضاء املجالس املحلية في كل من الق

إضافة إلى املواطنين املشاركين في وضع الخطط التنموية الستراتيجية لهذه قلنديا، الجديرة، بيت حنينا(، 

 .املجالس املحلية

ل من رئيس املجلس ( مبحوث تشمل ك 18عينة املقابالت: وتشمل عينة شاملة مكونة من ) العينة الثانية:

 .
 
 املحلي ومنسق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي في املجالس املحلية املذكورة سابقا

 وصف خصائص عينة الدراسة

التي تشكلت منها عينة الدراسة )الجنس، املؤهل  الديمغرافيةلخصائص لفي هذا الجزء  سيتم الشارة

الوظيفي، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط،  العلمي، سنوات الخبرة في مجال العمل، املسمى

 املجلس املحلي الذي تتبع له كل عينة(، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول املرفق.

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة: (1جدول رقم )
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 النسبة املئوية العدد املتغيرات الرقم

1  

 الجنس

 76.4 191 ذكر

 23.6 59 أنثى

2  

 هل العلمياملؤ 

 33.2 83 ثانوية عامة أو أقل

 61.2 153 بكالوريوس -دبلوم 

 5.6 14 ماجستير فأعلى

3  

 سنوات الخبرة في مجال عمله

 42.8 107 سنوات 5أقل من 

 34.8 87 سنوات 10–5من

 22.4 56 سنوات 10أكثر من 

4  

 

 املسمى الوظيفي

 2.8 7 رئيس املجلس

 2.0 5 نائب رئيس املجلس

 3.2 8 سكرتير املجلس

 18.0 45 عضو مجلس

 8.4 21 موظف في املجلس

 65.6 164 مواطن في املجتمع املحلي

5 

 

عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط التنموي 

 الستراتيجي

 60.8 152 أقل من دورتين

 26.8 67 دورة 5-2من 

 12.4 31 دورات 5أكثر من 

6 

 

 

 

 

 

 

 املجلس املحلي الذي تتبع له العينة

 12.0 30 بيت سوريك

 13.2 33 بيت عنان

 15.6 39 عناتا

 14.0 35 بير نباال
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 11.6 29 الجديرة

 8.8 22 الجيب

 7.2 18 قلنديا

 8.0 20 بيت حنينا

 9.6 24 رافات

 100.00 250 املجموع 7

 

إلى أن نسبة الذكور ( 1الديمغرافية املشار إليها في الجدول رقم )اسة الدر  خصائص عينة أشارت نتائج تحليل

وهذا مؤشر على تدني نسبة مشاركة الناث في املجالس %، 23.6% فيما بلغت نسبة الناث  76.4قد بلغت 

 املحلية.

 61.2وأقل، % ثانوية عامة أو 33.2أما على صعيد متغير املؤهل العلمي فقد جاءت النتائج على النحو اآلتي: 

، وهذا مؤشر % 5.6 تقد بلغ فأعلى املاجستيرنسبة حاملي درجة في حين نجد أن  ،والبكالوريوس % للدبلوم

 طبيعي يدل على أن حملة الشهادة العلمية الولى هم الكثر شيوعا في املجتمع.

، بينما سنوات 5ل من % ملن هم أق 42.8 النسبة فقد بلغت تغير عدد سنوات الخبرة في العململ أما بالنسبة

سنوات  10أكثر من للفئة  سنوات، أما 10سنوات  إلى أقل من  5% ملن كانت خبرتهم من  22.4نجد أن هناك 

 ، وهذا مؤشر يدل على أن غالبية عينة الدراسة من ذوي الخبرة القليلة.%22.4فقد بلغت 

رئيس %  2.8على النحو التالي:  كانتوزيع عينة الدراسة حسب متغير املسمى الوظيفي أن فيما نالحظ 

% بمسمى 18سكرتير املجلس املحلي، وكانت ما نسبتهم %  3.8، و نائب رئيس املجلس% 2، مقابل مجلس

%، والغالبية العظمى من  8.4وظيفي عضو مجلس محلي، أما موظفي املجالس املحلية فقد بلغت نسبتهم 

عدد الدورات التدريبية بينت النتائج الخاصة بمتغير و %، 65.6عينة الدراسة كانت للمواطنين بنسبة بلغت 

%  26.8%، فيما بلغت النسبة  60.8قد بلغت دورتين قل أأن الفئة  في مجال التخطيط التنموي الستراتيجي

، وهذه املؤشرات تدل % 12.4بلغت النسبة دورات   5دورات، والفئة أكثر من  5من  من دورتين إلى أقلللفئة 

ية العظمى لعينة الدراسة لم يحصلوا على عدد دورات كافي يمكنهم من القيام بإدارة عمليات على أن الغالب

التخطيط بشكل مثالي، أما بالنسبة ملتغير املجلس املحلي الذي تتبع له عينة الدراسة كانت النسبة العلى 

 %.7.2بلغت  %، وأقلها مجلس محلي قلنديا بنسبة15.6للمشاركة  ملجلس محلي عناتا بنسبة بلغت 

 أداة الدراسة

لغايات جمع ، القسم الول تم استخدام االستبانة كأداة دراسة أولى اشتملت أداة الدراسة على قسمين

 عينة قصدية منتوزيعها على  حيث تمالبيانات 
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القسم الثاني يتمثل في ، و ( فقرة57وقسمت إلى ستة مجاالت وبعدد )، قرى محافظة القدس "حالة دراسية" 

ومنسقي عملية التخطيط التنموي ، قرى محافظة القدسفي بلة شخصية لرؤساء املجالس املحلية مقا

، وكانت االستبانةاملجالس املحلية، حيث أجريت هذه املقابالت بالتزامن مع عملية توزيع  تلك االستراتيجي في

م الخطة التنموية : لرئيس املجلس وهو )كيف تقو السؤال األول ، أسئلة املقابلة على النحو التالي

: ملنسق عملية التخطيط السؤال الثانيو ، الستراتيجية بتحديد احتياجات مجلسكم املحلي، وتلبيتها ؟(

التنموي في املجلس املحلي وهو )ما حدود صالحياتكم في املجلس املحلي ملمارسة عملية التخطيط التنموي 

 االستراتيجي؟(.

 ثبات األداة

فرد من أفراد العينة،  20على عينة قصدية مكونة من  لالستبانةالداخلي  قاالتساجرى التحقق من صدق 

تم توزيعه على كامل  االستبيانوأعيدت إليهم بعد أسبوع لإلجابة عليها مرة ثانية وبعد التأكد من ثبات 

 االستبانةبين كل مجال من مجاالت  ألفااملبحوثين، ومن ثم تم حساب معامل الثبات الداخلي كرونباخ 

بين كل فقرة من فقرات  ألفا، وكذلك تم حساب معامل الثبات الداخلي كرونباخ لالستبانةوالدرجة الكلية 

 . (2الجدول رقم )وفق إليه والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي  االستبانة

 ألفا( يمثل معامالت الثبات ملجاالت الدراسة حسب معامل الثبات الداخلي كرونباخ 2جدول رقم )

عدد  املجال الرقم

 الفقرات

معامل 

 كرونباخ

 %83.1 10 اثر التخطيط التنموي االستراتيجي على تحديد احتياجات املجالس املحلية 1

 %76.2 10 مدى وضوح مفهوم التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته للمجلس املحلي واملجتمع 2

 %78.4 10 ستراتيجياملعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي ال  3

مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية لدى املجالس  4

 املحلية
11 86.1% 

 %87.8 11 مدى التزام املجالس املحلية بإدارة ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط التنموي الستراتيجي 5

 %82.2 5 حتياجات املطلوبةمدى مالئمة المكانيات املتوفرة لال  6

 %92.3 57 محور واقع التخطيط التنموي االستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية 7

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج املتعلقة بمجاالت الدراسة
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 احتياجاتد تحدي لإلجابة عن املحور الرئيس ي للدراسة )واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في

(، تم استخراج العداد والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية املجالس املحلية

 (.3ملجاالت الدراسة الستة، كما هو موضح في الجدول رقم )

واقع ( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت استمارة الدراسة حول 3جدول رقم )

 مرتبة ترتيب املجالس املحلية احتياجاتتحديد  يط التنموي الستراتيجي ودوره فيالتخط
 
 تنازليا

 
 ا

رقم 

 املجال
 املجال

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية
 الدرجة

2 
مدى وضوح مفهوم التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته للمجلس املحلي 

 واملجتمع
 متوسطة 85.0 367. 2.55

 مرتفعة 77.2 592. 3.86 املعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي 3

 مرتفعة 72.2 680. 3.61 اثر التخطيط التنموي االستراتيجي على تحديد احتياجات املجالس املحلية 1

 متوسطة 69.7 776. 3.49 مدى مالئمة المكانيات املتوفرة لالحتياجات املطلوبة 6

5 
مدى التزام املجالس املحلية بإدارة ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط التنموي 

 الستراتيجي
 متوسطة 66.9 756. 3.35

4 
مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموية 

 الستراتيجية لدى املجالس املحلية
 متوسطة 64.0 685. 3.20

اقع التخط  احتياجاتيط التنموي اإلستراتيجي ودوره في تحديد املحور الرئيس ي/ و

 املجالس املحلية
 متوسطة 66.8 448. 3.34

يتضح أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملجاالت استمارة الدراسة حول واقع التخطيط التنموي 

(، 0.45ره )(، وبانحراف معياري مقدا3.34هو ) املجالس املحلية احتياجاتتحديد  الستراتيجي ودوره في

مجاالت استمارة الدراسة حول واقع التخطيط التنموي درجة %(، وهذا يدل على أن 66.8وبنسبة مئوية )

كانت متوسطة، وهنا يرى الباحث أنه يوجد إجماع  االستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات املجالس املحلية

على تحديد احتياجات املجالس املحلية  محلي ورسمي على وجود دور لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي

 ولكن هناك بعض الفجوات والتقصير من قبل املجالس املحلية واملجتمع املحلي في بعض الجوانب.

حيث أشارت نتائج املجال الول )اثر التخطيط التنموي االستراتيجي على تحديد احتياجات املجالس املحلية( 

(، وبنسبة مئوية 0.68(، وبانحراف معياري مقداره )3.61)أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو 

اثر التخطيط التنموي االستراتيجي على تحديد احتياجات املجالس درجة %(، وهذا يدل على أن 72.2)

املحلية كانت مرتفعة، ويظهر هنا قناعة املجتمع املحلي واملجالس املحلية بأهمية التخطيط ودوره وأهميته في 

 ات وتنفيذ الولويات.تحديد االحتياج
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للمجلس  ستراتيجي وأهميتهمفهوم التخطيط التنموي ال في حين أشارت نتائج املجال الثاني )مدى وضوح 

(، وبنسبة 0.37(، وبانحراف معياري مقداره )2.55املحلي واملجتمع( أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو )

للمجلس  ستراتيجي وأهميتهفهوم التخطيط التنموي ال ممدى وضوح درجة %(، وهذا يدل على أن 85مئوية )

 لعينة 
 
املحلي واملجتمع كانت مرتفعة، وهنا وحسب تقدير الباحث يعود هذا المر بسبب ما تم تقديمه مؤخرا

الدراسة من ورشات عمل ودورات خاصة بمفهوم التخطيط وأهميته ودوره، وذلك من خالل وزارة الحكم 

 ة جايكا اليابانية.املحلي الفلسطيني ووكال

بينما أظهرت نتائج املجال الثالث )املعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي( أن 

%(، 77.2(، وبنسبة مئوية )0.59(، وبانحراف معياري مقداره )3.86املتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو )

ارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي كانت مرتفعة، املعوقات الداخلية والخدرجة وهذا يدل على أن 

وفي هذا املجال وحسب رأي الباحث فإنه من الطبيعي أن تكون الدرجة مرتفعة وذلك لن موضوع املعوقات 

 هو أمر واضح وملموس لكافة املواطنين، ويشعرون به بشكل يومي.

دى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع وكان املتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الرابع )م

(، وبنسبة 0.69(، وبانحراف معياري مقداره )3.20الخطط التنموية الستراتيجية لدى املجالس املحلية( هو )

مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط درجة %(، وهذا يدل على أن 64مئوية )

دى املجالس املحلية كانت متوسطة، ويعود السبب هنا وحسب رأي الباحث إلى التنموية الستراتيجية ل

التجارب السابقة التي خاضها أبناء املجتمع املحلي حتى وصل بهم المر إلى عدم االكتراث واالهتمام، 

 بالضافة إلى توقعاتهم السابقة بعدم جدية املوضوع.

جالس املحلية بإدارة ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط كما أظهرت نتائج املجال الخامس )مدى التزام امل

(، 0.76(، وبانحراف معياري مقداره )3.35التنموي الستراتيجي( أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو )

مدى التزام املجالس املحلية بإدارة ومتابعة تنفيذ عملية درجة %(، وهذا يدل على أن 66.9وبنسبة مئوية )

الستراتيجي كانت متوسطة، تعتبر هذه النسبة طبيعية حسب رأي الباحث، وذلك بسبب  التخطيط التنموي 

تعامل املجالس املحلية مع القضايا الحياتية اليومية للمجتمع املحلي وانشغالهم عن الخطة وتنفيذ بنودها 

 ومتابعتها.

اجات املطلوبة( أن املتوسط وأخيرا أشارت نتائج املجال السادس )مدى مالئمة المكانيات املتوفرة لالحتي

%(، وهذا يدل 69.7(، وبنسبة مئوية )0.78(، وبانحراف معياري مقداره )3.49الحسابي للدرجة الكلية هو )

مدى مالئمة المكانيات املتوفرة لالحتياجات املطلوبة كانت متوسطة، هنا يرى الباحث أن درجة على أن 

طلوبة عادة ما تكون غير مستقرة ومرتبطة بالوضع العام للدولة، موضوع المكانيات املتوفرة واالحتياجات امل

 لذا فمن الطبيعي أن تكون درجة التوافق متوسطة.

مدى وضوح مفهوم التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته كما كشفت نتائج الدراسة أن املجال الثاني "

%(، كما تبين أن أقل املجاالت من حيث 85" جاء في الترتيب الول بنسبة مئوية )للمجلس املحلي واملجتمع

مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية لدى النسبة املئوية كان "

%(، وهنا يرى الباحث أنه أصبح لدى املجالس املحلية واملجتمع املحلي 64" وبنسبة مئوية )املجالس املحلية

 من قبل وزارة الحكم املحلي معرفة بمفهوم التخطيط و 
 
أهميته وذلك من خالل ما تم تقديمه لهم مؤخرا
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ووكالة جايكا اليابانية، ولكن مازال مدى املشاركة متوسط بسبب قناعتهم السابقة بأن كل هذه العملية ما 

ه هي إال مرحلة فقط لوجود تمثيل رسمي، بالضافة إلى تجاربهم السابقة حول هذا املوضوع وعدم جديت

 "حسب ما أفادوا".

 النتائج املتعلقة بفحص فرضيات الدراسة

للتحقق من صحة الفرضيات تم استخراج العداد واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ونتائج 

اختبار )ت(، ونتائج اختبار تحليل التباين، ونتائج اختبار )شيفية( للمقارنات الثنائية البعدية، وكانت النتائج 

 النحو التالي: على

عينة  استجابات( في  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ):  الفرضية األولى

املجالس املحلية تعزى  احتياجاتالدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

 :للمتغيرات الديمغرافية التالية

ية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضتم قبول متغير الجنس: 

( في استجابات عينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره α≤ 0.05الداللة الحصائية )

 املجالس املحلية تعزى ملتغير الجنس. احتياجاتفي تحديد 

القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الصفرية تم قبول متغير املؤهل العلمي: 

عينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي  استجابات( في α≤ 0.05مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير املؤهل العلمي، باستثناء مجال مدى وضوح مفهوم  احتياجاتودوره في تحديد 

، 0.05أقل من  sigستراتيجي وأهميته للمجلس املحلي واملجتمع حيث يتبين أن قيمة التخطيط التنموي ال 

وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ي عينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنمو  استجابات( في α≤ 0.05عند مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ملجال مدى وضوح مفهوم  احتياجاتالستراتيجي ودوره في تحديد 

التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته للمجلس املحلي واملجتمع، ونقبل الفرضية البديلة التي تقول بوجود 

عينة الدراسة نحو  استجابات( في α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير املؤهل العلمي  احتياجاتواقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

 .ملجال مدى وضوح مفهوم التخطيط التنموي الستراتيجي وأهميته للمجلس املحلي واملجتمع

القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية الصفريةتم قبول متغير سنوات الخبرة: 

عينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي  استجابات( في α≤ 0.05مستوى الداللة الحصائية )

 .املجالس املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة في مجال العمل احتياجاتودوره في تحديد 

ضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الفر تم قبول متغير املسمى الوظيفي: 

عينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي  استجابات( في α≤ 0.05مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير املسمى الوظيفي ملجال املعوقات الداخلية  احتياجاتودوره في تحديد 

، وهي 0.05أقل من  sigملية التخطيط التنموي الستراتيجي، ومن جهة أخرى يتبين أن قيمة والخارجية لع

بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
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نموي الستراتيجي عينة الدراسة نحو واقع التخطيط الت استجابات( في α≤ 0.05مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير املسمى الوظيفي لكافة املجاالت باستثناء مجال  احتياجاتودوره في تحديد 

املعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي، ونقبل الفرضية البديلة التي تقول 

عينة الدراسة  استجابات( في α≤ 0.05الحصائية )بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

املجالس املحلية تعزى ملتغير املسمى  احتياجاتنحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

الوظيفي لكافة املجاالت باستثناء مجال املعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي 

املعوقات واضح للجميع وال حاجة الختالف املسمى الوظيفي حتى يعلم مجال  وذلك كون الستراتيجي، 

 على سبيل املثال.
 
 املوظف أن قلة املوارد املالية هي معوقا

نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات متغير عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط: 

عينة الدراسة نحو واقع التخطيط  استجابات( في α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية )

املجالس املحلية تعزى ملتغير عدد الدورات التدريبية لكافة  احتياجاتالتنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

املجاالت باستثناء مجال املعوقات الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي، ومن جهة 

، وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة 0.05أقل من  sigأن قيمة أخرى يتبين 

عينة  استجابات( في α≤ 0.05بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية )

لية تعزى ملتغير املجالس املح احتياجاتالدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط التنموي الستراتيجي لكافة املجاالت باستثناء مجال املعوقات 

الداخلية والخارجية لعملية التخطيط التنموي الستراتيجي، ونقبل الفرضية البديلة التي تقول بوجود فروق 

عينة الدراسة نحو واقع  استجابات( في α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية 

املجالس املحلية تعزى ملتغير عدد الدورات  احتياجاتالتخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

التدريبية في مجال التخطيط التنموي الستراتيجي لكافة املجاالت باستثناء مجال املعوقات الداخلية 

أمر طبيعي أن يكون الشخص الحاصل على دورات  ، وذلكتنموي الستراتيجيوالخارجية لعملية التخطيط ال

 تدريبية في مجال التخطيط لديه القدرة واملعرفة واملهارة أكثر من غيره.

عينة  استجابات( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الثانية

املجالس املحلية ومدى  احتياجاتوي الستراتيجي ودوره في تحديد واقع التخطيط التنم الدراسة بين

 املشاركة املجتمعية والرسمية. 

 احتياجاتلواقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد  Correlations( نتائج اختبار 4جدول رقم )

 التنموية الستراتيجية املجالس املحلية ومدى املشاركة املجتمعية والرسمية أهميتها في وضع الخطط

 
مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط 

 التنموية الستراتيجية لدى املجالس املحلية

عملية التخطيط  استخدامواقع 

 في املجالس املحلية الستراتيجيالتنموي 

 0.839 معامل ارتباط بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة
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 250 العدد

، وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا 0.05أقل من   sigتبين أن قيمة  Correlationsد إلى اختبار باالستنا

( في  α≤ 0.05نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املجالس  احتياجاتد عينة الدراسة بين واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحدي استجابات

املحلية ومدى املشاركة املجتمعية والرسمية أهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية، ونقبل الفرضية 

عينة  استجابات( في  α≤ 0.05البديلة التي تقول يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املجالس املحلية ومدى  احتياجاتدوره في تحديد الدراسة بين واقع التخطيط التنموي الستراتيجي و 

املشاركة املجتمعية والرسمية أهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية، وقيمة معامل االرتباط بلغت 

0.839 .
 
 وتعكس عالقة ايجابية قوية جدا

عينة  استجاباتفي (  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الثالثة

املجالس املحلية واملعوقات  احتياجاتالدراسة بين واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

 الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي.

 احتياجاتدوره في تحديد لواقع التخطيط التنموي الستراتيجي و  Correlations( نتائج اختبار 5جدول رقم )

 املجالس املحلية واملعوقات الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي

 
املعوقات الداخلية والخارجية لعملية 

 التخطيط التنموي الستراتيجي

عملية التخطيط  استخدامواقع 

املحلية في املجالس الستراتيجيالتنموي   

 0.062 رتباط بيرسون معامل ا

 0.326 مستوى الداللة

 250 العدد

     

، وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا 0.05أكبر من  sigتبين أن قيمة  Correlationsباالستناد إلى اختبار 

 ( α≤ 0.05) فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

املجالس  احتياجاتعينة الدراسة بين واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد  تجاباتاسفي 

املحلية واملعوقات الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق عملية التخطيط التنموي الستراتيجي، وقيمة 

. 0.062معامل االرتباط بلغت 
 
 وتعكس عالقة ضعيفة جدا

 حالية مع نتائج الدراسات السابقةمناقشة نتائج الدراسة ال

كشفت النتائج أن هناك ضعف وقلة اهتمام من قبل وزارة ومديرية الحكم املحلي في متابعة إعداد  -

(، بأن 2013الخطة التنموية الستراتيجية للمجالس املحلية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ناصر )
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 التنموي االستراتيجي ة من عملية التخطيطتين الرابعة والخامسلحاجة كبيرة لتمام املرحهناك 

 ، مما يساعد في رفع نسبة التنفيذ للمشاريع التنموية.واللتين تتمثالن في املتابعة والتقييم والتحديث

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ضعف في املشاركة املجتمعية في عمليات  التخطيط بسبب قناعاتهم  -

 (.2011ة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة خليفة )بعدم جدواها اعتمادا على تجارب سابق

كشفت نتائج الدراسة أن هناك ضعف في المكانيات املتاحة مقارنة مع االحتياجات املطلوبة، وهذه  -

( بأن نقص املوارد عائق أمام بالتخطيط إضافة إلى 2011النتيجة تتفق جزئيا مع دراسة خليفة )

 تمعات املحلية.السياسة والعشائرية التي تتحكم في املج

أظهرت النتائج أن املجالس املحلية تستخدم موضوع التخطيط التنموي االستراتيجي ذريعة للحصول  -

أن الدافع الساس ي وراء هذا النهج (، 2011على الدعم املالي، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة خليفة )

 .الجديد هو املانحين

 0.05اللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية )ذات دكشفت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد فروق  -

≥α احتياجاتعينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد  استجابات( في 

 .(2010املجالس املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة في مجال العمل، وهذا ينطبق مع دراسة )مصلح، 

( في α≤ 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة الحصائية )ذاكشفت الدراسة أنه يوجد فروق  -

 احتياجاتعينة الدراسة نحو واقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد  استجابات

املجالس املحلية تعزى ملتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط، وهذا ينطبق مع دراسة 

 .(2010)مصلح، 

راسة أن مفهوم التخطيط التنموي االستراتيجي واضح لدى عينة الدراسة وهذه أظهرت نتائج الد -

 (.2006النتيجة تتفق مع دراسة ردايده )

بينت نتائج الدراسة الحالية أنه يتم تحديد احتياجات املجالس املحلية وتلبيتها يتم من خالل عقد  -

جتمع املحلي بالتنسيق مع املجلس االجتماعات وتبادل لآلراء والخبرات بين املؤسسات الهلية وامل

تلتزم (، والذي أفاد أن نسبة البلديات التي 2008املحلي، وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع دراسة العتال )

 .%22.2بمفهوم واضح للتخطيط الستراتيجي بلغت 

 

 ملخص النتائج والتوصيات

 
 
على  كانتمجاالت الدراسة وفرضياتها، أهم نتائج الدراسة املستمدة من خصائص العينة، و : النتائج / أوال

 النحو التالي:

اهتمام  عدم%(، وهذا مؤشر على 56بلغت نسبة أعضاء املجالس املحلية املشاركين في عينة الدراسة ) -

في البحوث والدراسات الخاصة بمثل هذه املواضيع، بسبب قناعتهم الخاصة أعضاء املجالس املحلية 

 ج  هذه الدراسات، اعتمادا على نتائج سابقة.بعدم وجود جدوى حقيقية من نتائ
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درجة مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وأهميتها في وضع الخطط التنموية الستراتيجية لدى  -

، بالضافة إلى توقعات سابقة بعدم واالهتمام االكتراثعدم بسبب املجالس املحلية كانت متوسطة، 

  .جدية املوضوع

خمسة معوقات داخلية وخارجية لعملية التخطيط التنموي  كشفت نتائج الدراسة أن أهم -

قلة املوارد املالية وهي  االستراتيجي للمجلس املحلي كانت على النحو التالي بدءا من الهم فالقل أهمية

اعتماد املجلس املحلي على املنح الخارجية ، و ضعف البنية التحتية املتوفرةالهداف، و الالزمة لتحقيق 

عدم مالئمة وإمكانياته، و ضعف قدرات املجلس املحلي الستراتيجية، و خطة التنموية في تنفيذ ال

 املخطط الهيكلي الحالي لالحتياجات املستقبلية للمجتمع املحلي.

كشفت نتائج الدراسة بأنه يتوفر لدى العاملين في املجالس املحلية املعرفة واملهارة والقدرة للمشاركة  -

في املقابل ال يوجد لديهم الرغبة أو السعي لتطوير قدراتهم وتحسينها في في عمليات التخطيط، ولكن 

الذاتي وشعورهم بأنهم قد وصلوا  االكتفاءمجال التخطيط، وهنا يمكن الشارة إلى وجود نوع من درجة 

 ملرحلة الكمال.

ية عند وضع الخطة الداخلية املادية والبشر  بإمكاناتهامقارنة  احتياجاتهااملجالس املحلية تراعي وتالئم  -

 بشكل جيد. الستراتيجيةالتنموية 

عينة الدراسة بين  استجابات( في  α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

املجالس املحلية ومدى املشاركة  احتياجاتواقع التخطيط التنموي الستراتيجي ودوره في تحديد 

الخطط التنموية الستراتيجية، وهذا يدل على قوة العالقة بين املجتمعية والرسمية أهميتها في وضع 

 مدى املشاركة املجتمعية والرسمية وواقع التخطيط التنموي في تحديد االحتياجات.

ومشاريعها بشكل  وأنشطتهاأن املجالس املحلية تعمل على تحديد موازنات تقديرية لتحقيق أهدافها  -

 مقبول.

 

 
 
 الدراسة والتي كانت على النحو التالي: إليهاوصيات التي خلصت أهم الت: التوصيات/  ثانيا

ضرورة العمل على إنشاء قسم خاص بالتخطيط في كافة املجالس املحلية، وذلك ملا لهذا القسم من  -

 أهمية كبيرة وضرورة ملحة، ليجاد التخصصية واملهنية في العمل.

لتخطيط التنموي االستراتيجي ملوظفي وأعضاء العمل على توفير الدورات التدريبية الالزمة لعملية ا -

 التخطيطية من أجل تحقيق الهداف التنموية. كفاءتهماملجالس املحلية، لرفع 

ضرورة العمل على تحديد احتياجات املجالس املحلية وفق دراسة علمية واستطالع رأي عام للمجتمع  -

 املحلي.

س املحلية من قبل الجهات الرسمية في حال يجب أن يتم تفعيل قانون املسائلة واملحاسبة للمجال -

 تقصيرها وإهمالها، والعمل على مكافئتها وتقديرها في حال نجاحها وقيامها بأعمالها على أكمل وجه.

الخطة التنموية  إعدادضرورة متابعة وزارة ومديرية الحكم املحلي للمجالس املحلية في عمليات  -

 افها، بالضافة إلى الشراف على عمليات التقييم.، ودعم تنفيذ مخرجاتها وأهدالستراتيجية
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الدراسات والبحوث  وإجراءيوص ي الباحث بضرورة التركيز على موضوع التخطيط التنموي االستراتيجي 

املعمقة حوله ملا لهذا املوضوع من أهمية كبيرة لدوره في تنظيم عمل املجالس املحلية وتحديد احتياجاتها 

 
 
 الى أهدافها املنشودة وخاصة من خالل ما يعرف بالتخطيط  لمكاناتهابدقة وفقا

 
الداخلية ووصوال

باملشاركة، علما بأن عملية التخطيط التنموي االستراتيجي يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون واملتابعة من قبل 

 الجهات الرسمية والهلية والخاصة، ضمن مشاركة مجتمعية تساهم في تحقيق الهداف املنشودة.
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