مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  31ديسمبر 1037

الوضع الداخلي اللبناني واإلسرائيلي
قبل الحرب اإلسرائيلية على لبنان صيف عام 6002م

(*)

أ .عامر سليمان زريبة

المقدمة:
تعتبرر لحرررا لحترره رلجا لحإلرريئ ليسر لر يله علررا ير لي حبلاليرة هيررر ل اميرة

لهلل أط ر ل لحر ررر ا لحت رره رائ ررتجا نسر ر لر يل مل ررت ل رروتجا ري ررا لس ررتمري
مقارلررة بم ررار تجا لرره لحعررال لن لح

ررة

رره ير لي رررزا

ررين ي م ررا تحر ر

رره علررا مرررر لحررت لسررتمر مررن  13أ ت ر بر –  7لر لمبر عررا

 ، 3591ررتح ررررا ل يررا لحسررتة لحترره لسررتمري مررن  33-9ي لير عررا  3517ررررا لحسرراال

من أ تر بر مرن  22-1أ تر بر عرا  . 3571يرال أالي رتا لحرررا نحرا لترا ر بيررس باحلسربة حلبلران
لس ر لر يل ،لعل ررا لحإلال ررا لحلبلرراله تس ررببي لحر رررا لرره ت ررالمير لس ررإ حلبلررا لحترتي ررة لحلبلالي ررة لحر ررا
رسا ر يرس بااليتراال لحلبلاله إلال نلجا تت لر ح ما برين  39 - 9مليرار ال الر أمري ره ،مرا تسرببي
لحررا له لقاللن حبلان يرلبة ل حف لح

ما رة رجيال أالي نحرا تجإليرر يسرر حرر لحه ملير ن حبلراله

من أبلاء لحإلل ا لحبقاع لحئارية لحإلل بية حبير ي.
أما علا لحإلالا ليس لر يله لقال الي ت لفة تا لحررا عاحيرة نت أالي نحرا رسرا ر لره لحمإلرال

لاليتررراال يررالري بلر ر  1مليررارلي ال الر بايئررالة نحررا لحرسررا ر لحب ررية ريررا بل ر نإلمرراحه عررالال
لحقتلرا ليسر لر يليين لقرا حمريررا ليسر لر يلية نحرا  391يترري مرلج  337إللرراليا  15مررالليا 9555
إلريح لئطر  155أحف نس لر يله نحا تر ملازحج له مال نسر لر يل حمرالس تررل أ رر مرن رجر،
رره ليعررة هيررر مسررب ية لرره ترراريد نس ر لر يل يررال رررالر لرره لجايررة لحررررا ي ررلر مإلل ر

ل مررن ري ر

 3753علررا لح ررره م ررن أن ررتل لحقر ررلر حر ر يتر ررإل م ررا رققت ررل لحمقا م ررة م ررن نلإل ررازلي ل ل ررل حر ر ي ررن
حيرررالر علررا ررتا لحر ر رس ح ر ال رررم ال لحمقا مررة ،ريررا الرري لحر ر رس ل حيررة حلق ررلر سرري ة حل ايررة،
يم ررن برررفة عامررة ترررليف لحتررو يرلي لحاللرليررة حلررررا ليس ر لر يلية علررا حبلرران عررا  2551نحررا
ررة مس ررت ياي سياس ررية ليتر رراالية عسر ر رية لعل ررا س رربيل لحم ررال أالي لحر رررا نح ررا تعمير ر راح ررة

لحتاللرل بين لحاللرل لحرارج له ناللرس لحملفاي لحلبلالية لحمفت رة

رتح راحرة لالسرتقطاا برين لحقر

لحسياس ررية لحلبلالي ررة عل ررا رلفي ررة تلر ر لحملف رراي رار ررة يئ ررية سر ر ح ر ررزا لهلل لحع ي ررة م ررإ سر ر ريا
(*) لية لاليتراال لحعل

لحسياسية  /إلامعة لحزيت لة
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لحررراليا عررن ت ر يل ر مررة طليررة ت ييررر معاالحررة لحت ر لزن لحطررا فه لحقا مررة .علررا لحررره مررن أن
لحقر ر

لحلبلالي ررة ي ررال أب ررالي الرإل ررة بير ررس م ررن لحتماسر ر لح رراللرله أ ل رراء لحر رررا نال أل ررل بالتج رراء لحر رررا

سرعان ما بالأي لحق

لحلبلالية له نعاالس لحل رر لره سياسراتجا مرا حرة لسرترالل لترا ر لحرررا حتو يرال

م ليفجا من لحملفاي ل ساسية م ئإ لحر ف بين تا لحق

يبل لحررا.

أمررا عل ررا لحإلالررا ليسر ر لر يله لق ررال أالي لحررررا نح ررا راحررة م ررن لحإل ررالل لحسياسرره لحعمير ر رر ر ل

ن احياي عاليالس م ل لحراإلة نحا يياالس تاريرية برارزس ررال ال يرالرس لحررالع ليسر لر يله للحرة لحعسر رية

ليس ر لر يلية .ررتح أالي نحررا تبرراالل لاللتقررااللي بررين لحساسررة لحعس ر ريين تح ر لرره ئ ر ء مررا

ررفي

علل لحررا من نم الية نحرا أئرلر إلسيمة مؤ رس باحإليئ لحمإلتمإ ليس لر يله علا رال س لء.

أهمية البحث:
تتم ررل ل

ميررة لحعلميررة لرره لحقئررايا لحل ريررة لحترره ي ير ررا لحبرررا لحراإلررة نحررا ال لرسرراي ترليليررة

حلت ررو يرلي لحاللرلي ررة حلر ررر ا لحال حي ررة عام ررة لحر ررر ا لحعربي ررة-ليسر ر لر يلية رار ررة.

ررتح ال لرس ررة

نسرترلتيإلية لحمقا مرة لحع لمرل لحترره تسراعال ا علرا لاللترررار لحقرالرس علرا رررال لحعرال لن ل مرر لحررت
يساعال لحمقا مة لحفلسطيلية لحعرليية له لالرتتلء بجتل لحلم تج أيئا.

هدف البحث:
يجرالف لحبررا نحررا ت ئريح لحعررال لن ليسر لر يله علررا حبلران ررريف عرا  2551ريررا نلرل مررن

رر يله لتل رران مررن لحرررعا لسررتبا ل ررراللا برراحتلبؤ بال ررار
أعلررف إل ر الي لحر ررلع لحعربرره-ليسر ل

لحمتع ررالالس لحت رره س ررتلر ببلي ررة مإلتمع رره طرل رره لحرر ررلع م ررن إل ررزء تلر ر لحر رررا ب رراحل ر نح ررا ر ر ن
لحت ييرلي لحلاتإلة عن لحرر ا راررة إلالبجرا لالإلتمراعه ريرا ال يم رن لست راف ار را نال بعرال

لتر ررس م ررن لح ررزمن لر ر ن ررتل ال يلف رره إلر ر ال مؤ ر ررلي يم ررن م ر تج ررا عب ررر ع ررالس مس ررت ياي سياس ررية
ليتراالية عس رية سي ن لحمست

لحسياسه مر ر ل تما

تل لحبرا.

المشكل البحثي:
-

ررل أال لاللس ررراا ليسر ر لر يله م ررن إللر ر ا حبل رران نح ررا تق ي ررة ال ر ر ررزا لهلل اللر ررل لحمعاالحر ررة
لحسياس ررية لحلبلالي ررة

ر ر م ررا يعل رره بطبيع ررة لحر ررال ت ر ر ل حلسياس ررة ل ملي ررة لحعسر ر رية حلر م ررة

ليس لر يلية؟
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ررل الرري حلعمليرراي لحعس ر رية ليس ر لر يلية ئررال حبلرران  2551تجررالف نحررا نئررعاف ررتل لحررال ر
حرزا لهلل؟

-

يف أ ري تا ل راللا علا ل ئاع لحسياسية له لحإلالبين؟

فرضية البحث:
حقال أال لاللسراا ليسر لر يله مرن إللر ا حبلران نحرا تعرا

ال ر ررزا لهلل زيراالس رعبيتل

مررا أال باحمقابررل نحررا نئررعاف ررعبية لحر مررة ليس ر لر يلية ،مررن أإلررل ترراللر

ر

ررتل لحرطررو أطلقرري

نس ر لر يل عمليرراي عس ر رية ئررال رررزا لهلل ح سررا لحتوييررال اللرررل نس ر لر يل لئررعاف ررعبية رررزا لهلل

اللرل حبلان.

منهجية البحث:
يعتم ررال ررتل لحبر ررا عل ررا ملجإلي ررة علمي ررة ت ررمل لحم ررلجر لحترليل رره باعتب ررار أن طبيع ررة لحال لرس ررة

تلرررا علررا ترليررل لح ئررإ لحرراللرله لحلبلرراله ليس ر لر يله يبررل لحررررا ليس ر لر يلية علررا حبلرران لرره
ر ر رريف ع ر ررا  2551لح ر ررت لر ر ررلا ملاس ر رربا ييئ ر رراح تفس ر ررير بعر ر ر

لحم لي ر ررف أ ترلير ر ررل بعر ر ر

لالتإلا اي.

أو ال :الوضع السياسي الداخلي اللبناني:

لتس ر لح ئ ررإ لحلبل رراله لح رراللرله يب ررل لحر رررا باالسررتقرلر لحلس رربه مل ررت لحت ر ررل نح ررا لحمر رراحرة

لح طليرة "لتفررا لحطرا ف" لعر ن لحإلمج ريررة لح اليرة ريررا ألجرا لتفررا لحطررا ف لعليرا لحررررا ل ليررة
لحلبلالية لحته اللمي رمسة ع ر عاما

ل لم تج لحاليمقرلطية لحت للقية ما ر بعرال لتفرا لحطرا ف

(هاحه ، 2551 ،ص .)333علا لحره من تح ل ن لتفا لحطا ف ر ال ر لحإلماعراي لي ليرة
لقررال أعطررا لالتفررا عررالالل متسررا يا مررن لحمقاعررال ح ررل مررن لحمسرريريين لحمسررلمين لرره مإلل ر

لحلبلرراله مررلح مزيررالل مررن لالرتراررراي حمإلل ر
ملرررا ر رري

لحل ر لا

لح ر زرلء ر يسررل ممررا يرل ر ل عررا مررن لحت ر لزن بررين

لحإلمج ريررة "لحمسرريره لحمررار له" ر رري

مإللر

لحر زرلء "لحمسررل لحسررله" ،نال أن ررتل

لحت ر لزن لحإلاليررال ح ر يررؤال نحررا م الرررة لحررر ح لحطا فيررة لرره حبلرران نت أررربري عمليررة ت زيررإ لح ررا ف
لحر مية تتبإ مير لزن لحلفر ت لحطرا فه برين زعمراء أ مم لره لحط ل رف لره لحر ر (ل
ص .)31مإ يرا لالسترقا لحر اسه له حبلان لحت
له لحتماليال حلر ي
لسررتقطاا حلق ر

نميل حر ال من

رعل، 2551 ،

ان مقر لر له لر لمبر  2553برالي لحرهبرة

تعاليل لحالست ر ح ه يسمح بجتل لحتماليال ل مرر لحرت أال نحرا

لحسياسررية لحلبلاليررة بررين معررار

مؤيررال حجررتل لحتعرراليل لحررا تفرراي لح ئررإ لحسياسرره
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لحاللرله لحت
لحررت

رل تر تل باهتيرال ر ري

لحر زرلء لحسراب رلير لحرريرر لره لب لريرر  2559ل مرر

الرري حررل ررارا علررا رريطررة لحتراحفرراي بررين لحق ر

ي

ع  31ديسمبر 1037

لحسياسررية ريررا ألرررز تح ر ي ر

 33تلر

 8تلر علا لحلر لحتاحه (لح ر به ، 2559 ،ص:)33

 -1النتخابات النيابية اللبنانية لعام 6000م:
تع ررال ررتا لاللتراب رراي أ ل للتراب رراي عام ررة بع ررال لاللس ررراا ليسر ر لر يله ل ر رراال م ررن لحإللر ر ا

لحلبلاله ريرا أسرفري رتا لاللترابراي عرن تإلاليرال عئر ية مإللر

لحلر لا بلسربة تر لز لح لرا تقريبرا

عن عالال من لح تل لحبرحمالية مم لة لره تلرة لحرريرر " 22عئر ل"

تلرة رر رة أمرل " 37عئر ل"

لحرررزا لحتقررالمه لال ررت لر ه " 31عئ ر ل"

تلررة رررزا لهلل " 32عئ ر ل"

تلررة حيررال إللررب ط ر رري

(عبال لحرلي  ، 2559 ،ص.)315
م ل لحعالال ليإلماحه عئاء تا لح ترل مرا ير لز لررف أعئراء لحمإللر
ما سرب

يئراف تحر نحرا

تلرة لحمسرتقلين عرالال أعئرا جا  19عئر ل أرير لر تلرة ل ررزلا لحرر يرس لحتره حر يرررل

أ ملجررا س ر

علررا عررالال مرررال ال مررن لحمقاعررال يت ر لر ح بررين مقعررال لرررال أربعررة مقاعررال يررال بل ر عررالال

أعئرراء تل ر لح تلررة  25عئ ر ل (برراليإ ، 2551 ،ص .)131ررجالي لحسررارة لحلبلاليررة ليس ر لر يلية
تطر رلي يررس ملررت لاللسررراا ليسر لر يله ل ررراال لحإلالررا مررن لحإللر ا لحلبلرراله لح رريط لحرررال ال
ل مله له  23ماي  2555لقال جالي لحسارة ل حرا نإلررلء لاللترابراي لحليابيرة ت ر يل ر مرة
إلاليرالس بر اسررة رلير لحرريرر مررن عررا  2555رترا عررا  2553أال لحتماليرال حلرر ي

حرر ال نحررا

راح ررة م ررن لحت رراللرل ب ررين لح رراللرل لحر ررارج ل رره ناللرس لحتف رراع ي لحقئ ررايا لحلبلالي ررة لحمفت ر ررة رار ررة
مستقبلل رر ي

حلبلران سر ح ررزا لهلل لحع يرة مرإ سر ريا لحراإلرة نحرا يرال ن للتررابه إلاليرال لقرال

لسررتمري راحررة لالسررتقطاا بررين لحق ر

 ، 2555ص.)35

لحسياسررية لحلبلاليررة ر ر ل ررتا لحقئررايا (أب ر طاحررا مليسرره،

لحإل ررالير باح ررت ر ري ررا أل ررل ع ررن لحإلال ررا ليسر ر لر يله لق ررال ررجالي لحس ررارة ليسر ر لر يلية ر ررع ال

ررار ن نحررا ر اسررة لح ر زرلء تبليررل سياسرراي يمعيررة لرره م لإلجررة للتفائررة ل يرررا ل مررر لحررت أ ررر

سررلبيا علررا لحريرراس لحسياسررية ليس ر لر يلية ررتا لئ ر عررن تو ير ررا لحسررلبه علررا لحمؤسسررة لحعسر ر رية
ليس لر يلية.
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 -6التمديد للرئيس لحود وتداعياته:
طبقا حلالست ر لحلبلاله ان مت يعا أن تلتجه مالس ر اسة حر ال لحرت تر حا لحر اسرة عرا 3558

برل ل سربتمبر عرا  2553نال أن لحرر ي
حقب ل الية الية نتل طلبي أهلبية مإلل

حرر ال أعلرن لره  29مرن أهسرط

 2553ألرل مسرتعال

لحل لا ملل تحر (ب لفر رال ، 2557 ،ص .)325مرن ر

ان لئرا أن س ريا يال عزمي علا لحتماليال حلر ي

حر ال تح حتومين لالسرتم لررية لالسرتقرلر لره

ع ياي لحال حتين رارة مإ تال ر ع ياي س ريا باح الياي لحمترالس حرتح مارسري سر ريا ئر طا
اليالس له لتإلاا تعاليل لحالست ر لحلبلاله بجالف لحتماليال حلر ي

لحق

ر ل ترراليا حربع

حر ال ل مر لحت

حرر ال لحمعرر ف

لحلبلالية لحته أبالي معارئتجا نما حف ررس تعراليل لحالسرت ر لمرا ح ررص لحرر ي

باح الء حلل ا لحسر ر أ حلسرببين معرا (هراحه ، 2551 ،ص .)331لرتباطرا بمرا سرب أيرر مإللر
لحر زرلء لحلبلرراله لرره إللسررة يررريرس لسررت ريي ع ررس اليررا

 2553تعرراليل لحمرراالس

لرره  28أهسررط

ررة زرلء

" "35مررن لحالسررت ر لحلبلرراله تح ر بم للقررة  21زي ر لر مررن أرررل  15زي ر لر ريررا ر ر ي

،

من تلة لحلا ا حيال إللب ط ئال لحتماليال بايئالة نحا لمتلراع أربعرة زرلء عرن لحرئر ر (ليرا
 ، 2559ص.)351
ي ررال رران حج ررتل ل م ررر ر رراللا عل ررا لحمس ررت

ميرا يررل لح ررا ر لحررت

لح ررال حه ل رراللرليا رربل

لحلبل رراله لح رراللرله لحمس ررت

رران يررال أعلررن تر رريرل حملرررا لحر اسررة إللسررة لحر مررة لحترره أيررري م ررر ع

لحتعرراليل بعمليررة تجريررا إلررري لرره حيلررة ال ئ ر ء يمررر ليجررا معترئررا علررا لحتعرراليل

ررتح لعت ر لر

لحلا ررا حيررال إللررب ط أعلررن ألررل ال يم ررن أن يت لإلررال مررإ م رراهبين عس ر ريين (لحتقريررر ليسررترلتيإله

لحعربه ، 2553 ،ص .)139بيلما للت ري بايه لحق
ر ري

لحر زرلء لحرريرر

بر ي

لحلبلالية لحمعارئرة حلتماليرال لسرتإل ء م يرف

مررا نتل ران سرريبقا لرره ملرربل أ يسررتقيل ررالال ر رري

مإللر

لحلر لا لبيررل

 1سبتمبر م عال ح يترلع لحبرحماله ر ل تعراليل لحمراالس " "35مرن لحالسرت ر أمر أن ترربح

الير ررة حر ر ر ال أم ر ر لر ليعر ررا (ب لف ر ر رال ، 2557 ،ص .)312أمر ررا علر ررا لحررررعيال لحر ررال حه لقر ررال ترر ر رري

لح اليرراي لحمترررالس لرلسررا اللرررل مإلل ر
لحلبلرراله لحمرررالال م عررال ا لرره ي ر

لحالسررت ر مررن أإلررل لحتماليررال حلررر ي

ل مررن بجررالف لستررراللر ي ررلر يسررتب إللسررة مإلل ر

 1سرربتمبر  . 2553مررإ ني ررلر مإلل ر

لحل ر لا

لح ر زرلء م ررر ع لحتعرراليل

حر ر ال ررجال لحم يررف لحفرلسرره ترررعيالل تح ر مررن أإلررل لسررتبا

لاليترلع لحبرحماله علا م رر ع لحتعراليل مرن ر أيرالي لرلسرا لحإلجر ال ل مري يرة يرراللر يررلر ال حره
من مإلل

ل من (إلاال ، 2551 ،ص.)27
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مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
لرره لح رراله مررن سرربتمبر 2553

 3995عرن مإللر

لتيإلررة حلإلج ر ال ل مري يررة لحفرلسررية رررالر لحق ررلر لحررال حه ري ر

ل مرن بم للقررة تسرإ ال ل لمتلرراع سري ال ل عررن لحترر يي مررن ئرملجا لحرررين

ر سرريا ري ررا ل ررص لحقر ررلر  3995عل ررا للت رره :مطاحب ررة إلمي ررإ لحقر ر لي ل إللبي ررة لحبايي ررة ل رره حبل رران

بااللسررراا مررن حبلرران ،لح ررالع س نحررا لررزع أس ررلرة الررة لحميلي ررياي لحلبلالي ررة هيررر لحلبلاليررة رلج ررا،
العر سرريطرس لحر مررة لحلبلاليرة علررا الررة لحتررلا لحلبلرراله ،لحررالع س يإلررلء لاللترابرراي لرره م عررال ا
(إلاال ، 2551 ،ص.)13
ريررا يررر لحبارررا ألررل لرره نطررار لحسرريا لحسرراب يم ررن لحق ر ل أن لحق ررلر يررال طاحررا بالسررراا

إلميررإ لحق ر لي لحعسر ر رية لحس ر رية تحر ر علررا لعتبررار أن لحقر ر لي ليس ر لر يلية للس ررربي مررن لحإللر ر ا
لحلبلاله له ماي  2555علا لحره من إل ال ا له مزلرع بعا

تح العا لحقرلر نحرا ررل إلميرإ

لحميلي ياي لحلبلالية هير لحلبلالية أ لرزع سر ح لحميلي رياي لره لحمريمراي لحفلسرطيلية لرزع سر ح

رررزا لهلل لحررت

رران مرتف ررا بررل ملررت ت ييررإ لتفررا لحطررا ف لرره عررا  . 3585يررال للقسررمي لحق ر

لحسياسية لحلبلالية له م يفجرا مرن رتل لحقررلر نحرا لرريقين ل ل ترمر

حمئرم ن لحقررلر راررة ليمرا

يتعلر بئرر رس للسرراا لحقر لي لحسر رية مرن حبلران باحررتلي لره ئر ء لحرربط بررين إلر ال رتا لحقر لي
بسياالس لستق ل حبلران بيلمرا لعتبرر لحفرير لح راله لحرت يئر ررزا لهلل رر رة أمرل لحقررلر

لحمسا

بم ابة مؤلمرس علا لحمراحح لحلبلالية لح طلية مرا حة حفر

لح راية علرا حبلران (براليإ، 2551 ،

ص.)193

 -3انتخابات مجلس النواب مايو 6002م وأزمة تشكيل الحكومة:
ران لررا إلررالل لسررإ يبررل نإلررلء لاللترابرراي لحليابيرة رر ل يررال ن لاللتررراا لحررت سرريت نإلررلء

لاللتراباي لقا حل لاحمعر ف أن حبلان ح ي جال لستق لر لر ت رريعيا ليمرا يتعلر بقرال ن لاللترابراي ملرت

لس ررتق حل ل رره ع ررا  3531باس ررت لاء ي ررال ن للتر رراا س ررلة  3515لح ررت أإل ررري ل رره نط ررارا أربر ررإ

للترابرراي ت رريعية متتاحيررة .لقررال رران لحت عررا برررال ال لحررال ل ر لاللترابيررة ر ل اللس ل ساسررية لحترره
لسرترالمتجا لحقر

لحسياسرية لحمرتلفرة حلرتر

لحطررا ف لررص علررا لعتمرراال لحمرال ررة وسررا

لره لتررا ر لحعمليرة لاللترابيرة علرا لحرره مرن أن لتفررا
حلررالل رس لاللترابيررة بجررالف المررر مرتلررف لحط ل ررف معررا

لحقئاء علا لحطا فية لحسياسية ل ن تل ل مر ح يطب

مإ لحررل

لح راليال حقرال ن لاللترراا حعرا

 ، 2555نال ألررل ت ر نإل ررلء لاللترابرراي لحليابيررة لقررا حررل (أب ر طاحررا مليسرره ، 2555 ،ص.)25
ريا يس

تل لحقال ن برسا لحماالس  2ملل لحال حرة لحلبلاليرة نحرا  33الل ررس للترابيرة لإلعرل بيرر ي 1
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ال ل ررر إلبررل حبلرران  3ال ل ررر

ع  31ديسمبر 1037

ررمال حبلرران الل ررتين لحبقرراع  1ال ل ررر لحإللر ا الل ررتين .ي رر مررن

ر ل تل لحتقسي أن لحقال ن ح يعتمال ل اما لرالل حلال ل ر لقال رلط برين لحرال ل ر لحرر ر "لحقئراء"
إلعررل لحمررال تين الل ررس لره بعر

لحتقسريماي مررن

ريلرا لحرال ل ر لح بررر "لحمرال رة" أريالررا أررر

تررلص لحمرراالس " "12ملررل علررا أن لحل ررا لحمعتمررال حلف ر ز باحمقاعررال ر ل ررا ل

ريررة بريررا يفر ر ز

لحمرال ررة لح لرررالس عررالس ال ل ررر لرره ررراالي أرررر  .برسررا لحقررال ن لر ن لاليت ررلع ي ر ن عامررا س رريا

أعئرراء لح رررة لحررتين يرر ررل ن علررا أ بررر ع ررالال مررن أر ر لي لحمقترررعين ررل لرره م رران تر رررل

(لح ر به ، 2559 ،ص.)21

أمررا ليمررا يتعلر ببررلمر ل ررزلا لحتيررارلي لحسياسررية لرره حبلرران للر تعلررن ررتا ل ررزلا لحتيررارلي

عن أ برلرامر عمرل سياسره تحر الل ر احجا ببلراء تراحفراي إلاليرالس ريرا رررري رل طا فرة ير س

سياسررية علررا بلرراء تراحفرراي مررإ ي ر

ط ل ررف أرررر

لحمررلررة

الرري ررتا لحتراحفرراي رره أسررا

لحس ررابقة ح لتراب رراي لحليابي ررة لعل ررا س رربيل لحم ررال الر ررل تي ررار لحمس ررتقبل لحر ررزا لحتق ررالمه لال ررت لر ه
ر ررزا لهلل رر ررة أم ررل ل رره تر رراحف رب رراعه رر ر ل لحعملي ررة لاللترابي ررة ل م ررر لح ررت أال نح ررا يلر ر
مسيره مرن رتل لحترراحف لحمسرل "لحسرله – لح ريعه – لحرالرز " ريرا أن لحمسريريين رال ل رللئرين

حقررال ن لاللتررراا حعررا  2555نال ألررل مررإ لحئ ر ط لحفرلسرره ل مري رره ت ر نإل ررلء لاللترابرراي لقررا
حجتل لحقال ن (أرمال ، 2559 ،ص.)55

 -4الوضع األمني والعسكري:
يرلل تل لحإلزء لح ئإ لحلبلراله لحعسر ر لره لحإللر ا لحلبلراله بعرال لاللسرراا ليسر لر يله مرا

ت ا من سلسلة لالهتياالي لحسياسية لحته بالأي باهتيال لحررير علا لحلر لحتاحه:
أ -حزب اهلل والوضع األمني في الجنوب اللبناني بعد النسحاب اإلسرائيلي:

للسربي ي لي إليئ لالرت ل ليس لر يله من لحإللر ا لحلبلراله ملطقرة لحرر لز ل ملره لره 23

مررن مرراي 2555

تح ر بفئررل لحمقا مررة لحمتم لررة لرره رررزا لهلل ريررا أإلبررري ررتا لحمقا مررة ي ر لي

إل ر رريئ لالر ر ررت ل ليسر ر ر لر يله عل ر ررا لاللس ر ررراا ل ر ر رراال لحإلال ر ررا م ر ررن حبل ر رران (لي ر ررا

، 2559 ،

ص .)393لرره نطررار تح ر أ ررالي ل م ر لحمترررالس أن ررتل لاللسررراا ليس ر لر يله إلرراء تلفيررتل حلق ررلر
" "329لحررراالر عررن مإلل ر

ل مررن علمررا أن ررتل لحق ررلر رررالر عررن مإلل ر

ل مررن لرره  35مررار

 3578عقا لالإلتياح ليس لر يله ل ل له حبلان (لحمرإلإ لحساب  ، 2559 ،ص.)398
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ع  31ديسمبر 1037

ب -الغتيالت السياسية في لبنان:
تع ررر

زي ررر لاليتر رراال لحلبل رراله م ررر لن رم رراالس ل رره أ تر ر بر  2553حمرا ح ررة لهتي ررال بس رريارس

مفررة بعب س لاسفة تزن  35يل إل لرمراي براحره مرن لإلاترل نال أن رتل لحرراالا م رل بالليرة حسلسرلة
من لحتفإليرلي لالهتياالي ح ررياي معر لة علا لحسارة لحلبلالية

ر رري

لح ر زرلء لحسرراب رلي ر لحرريررر لحررت تعررر

رل تحر تر ترل مرإ لهتيرال

م بررل اللفإلررار لرره  33لب لريررر  2559ريررا

ت له  21ررا  225إلريرا ح يلر من لحراالا مرن مرللقيرل نال باسرل لليرران لحرت حقرا رتفرل
ليمررا بعررال بسرربا نرررابتل لحرطي ررس يررال رران مررن بررين ترراللعياي ررتل لحررراالا للئررما سررعال لحرريررر

لحت رلف لحالا له زعامة تيار لحمسرتقبل رسرميا نحرا لحمعارئرة حل إلر ال لحسر ر لره حبلران (بلقزيرر،
 ، 2559ص .)38لرتباطررا بمررا سررب رل ر

زيررر لحاللرليررة سررليمان لرلإليررة ل ررس لحترقي ر لحررال حه

ر ية لتح باا لحترالرل لحررارإله يئراف نحرا تحر نرسرال ل مر لحمتررالس بع رة حتقرره لحرقرا

نحرا

حبلان أرالري تقري لر إلاء ليل" :أن لهتيرال لحرريرر إلرر لره سريا سياسره أملره يتسر باسرتقطاا
ر رراال رر ر ل مسررروحة لحلفر ر ت لحس ر ر ر ل رره حبلررران عإل ررز لحال ح ررة لحلبلاليرررة ع ررن ت ر ر لير لحرماي ررة لح الير ررة
حم لطليجررا أن لحر مررة لحس ر رية تترمررل مسررؤ حية ر يسررية عررن لحت ر تر لحررت سررب لهتيررال لحرريررر
متإل ررا زس ل رره تحر ر لحق ررالر لحمعقر ر ل ل رره ع ي رراي لحتع ررا ن لحإلر ر لر ب ررين لحط رررلين" (س ررعال، 2557 ،
ص.)53

 -2الموقف اللبناني تجاه تسوية الصراع مع إسرائيل:
ح ر ي ررن لررا أ لتفايرراي بررين لحطرررلين لحلبلرراله ليس ر لر يله ملررت لالرررت ل ليس ر لر يله حلبلرران

عا  3582س

تفا

أبريل لحم يرإ لره  21أبريرل 3551

ر لالتفرا لحرطره لح ريرال لحمعقر ال

بررين نس ر لر يل حبلرران بم ررار ة س ر ريا ت ييررإ ررل مررن لح اليرراي لحمترررالس لرلسررا

لقررا حررل ت ر نيقرراف

لحعمليرراي لحعس ر رية ليس ر لر يلية لرره حبلرران ريررا تئررمن ت يررف رررزا لهلل لحمل مرراي لحمسررلرة عررن
لسررتجاللف نس ر لر يل باحر ر لريد مقابررل ت يررف نس ر لر يل عررن لسررتجاللف لحمررالليين لحلبلرراليين لعتمررال ررتل
لحتف ررا

حتلفي ررتا عل ررا حيت ررين ل ح ررا أملي ررة تم ل رري ل رره حإلل ررة مرليب ررة لح الي ررة تتم ررل ل رره لحمإلم ع ررة

لالست ارية بر اسة لح الياي لحمترالس ( ابي ، 2555 ،ص.)57

لحس

بف ررل لحقمررة ل مري يررة لحسر رية لحترره تمرري لرره إلليررف لرره مررار  2555السررت لاف مراال رراي
ريا رل

لحر ي

رال ل سال عر

برا لر ح لسرراا ليسر لر يله مرن ل لرئره لحسر رية،

ح ر يررالرل لحطرلرران لحلبلرراله ليس ر لر يله لرره أيررة مفا ئرراي ل ر لر ن حبلرران رران الل مررا يرررر علررا
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ئرر رس تر ز لحمسررارين لحلبلراله لحسر ر

ع  31ديسمبر 1037

مررن ر عررال للفررلال نسر لر يل باتفررا حلتسر ية معررل ال ن أن

ي ن لرا لتفايرا علرا لحمسرار لحسر ر (ربيرا ، 2553 ،ص .)5بعرال لاللسرراا ليسر لر يله مرن
حبل رران ل رره  23م رراي  2555حر ر ي ررالرل لحطرل رران ل رره أي ررة مفا ئ رراي أ لتف ررا حلتسر ر ية ،ري ررا تر ر
لاللسراا ليس لر يله ب ل ملفرال (أرمال ، 2559 ،ص.)351
مإ لستمرلر لحرل

ليس لر يله ح لسراا من مزلرع بعا لررتف ررزا لهلل بسر رل رتح يرا
لحإللر ر ال حمب رراالحتج

بع ررالس عملي رراي مس ررلرة ليم ررا لس ررتجاللي أس ررر بعر ر

رران ح رربع

لحقر ر

لحلبلالي ررة

ترف رراي عل ررا عملي رراي ر ررزا لهلل ر ررية أن ي ررؤ ر تح ر عل ررا لحمر رراحح لحلبلالي ررة يتم ررل تحر ر ل رره

م يررف تررراحف  33تلر لحررت أر ئررر رس لررزع س ر ح رررزا لهلل .لرره مقابررل تح ر أر رررزا لهلل
تسررالالا لرره تح ر ي ر
بعا ت ل فر

 8تلر ئررر رس لالسررتمرلر لرره م لإلجررة نس ر لر يل طاحمررا ح ر ترررل يئررية م رزلرع

با (عبال لحرلي  ، 2559 ،ص.)371

ثاني ا :الوضع السياسي الداخلي اإلسرائيلي:
للسررربي لحق ر لي ليسر ر لر يلية مررن إللر ر ا حبلرران ل رره مرراي 2555

بع ررال أ ررجر يليل ررة مررن ررتل

لاللسراا للالحعي لاللتفائة لحفلسرطيلية لح اليرة – للتفائرة ل يررا لره  28سربتمبر عرا 2555

يررال سررا مي لاللتفائررة نحررا رررال بيررر لرره عمليررة تررالله ررعبية نيج ر ال بررا لر ل مررر لحررت أال نحررا

رررع ال ررار ن نحررا سررالس لحر ر

برراحره مررن لعتمرراال ر مررة بررا لر علررا لسررترالل لحقر س لرره لحتعامررل

مررإ لاللتفائررة نال ألررل لررتح برراا لحر ر لر أمررا لحفلسررطيليين ريررا رران لحجررالف ل ساسرره حررال بررا لر

تجال ررة لح ئررإ ل ملرره لحمتفرراي (مرتئررا ، 2553 ،ص .)35ريررا تإلررالر لي ررارس نحررا ألررل بف ررل
بررا لر لرره لحت رررل نحررا لتفررا مررإ لحفلسررطيليين ترلإلعرري ررعبيتل لرره لح يرري لفسررل أالي لالل ررقاياي
اللر ررل لال ررت ف لحر ررا

نح ررا لق ررالا ل هلبي ررة لحبرحمالي ررة م ررن ر ر لئ ررطر ب ررا لر نح ررا تق ررالي لس ررتقاحتل

لحالع س نحا نإلرلء للتراباي علا ملررا ر ري

أرييل ار ن نحا سالس لحر

زيمة با لر .

لحر مرة لره رجر لب لريرر  2553للتجري ب رر ل

 -1حكومة شارون األولى 6001م:
ان أما

ار ن ريارلن حت ر يل لحر مرة :لحريرار ل ل يم رل لره ت ر يل ر مرة مرن لحلي ر ال

مإ أرزلا لحيمين لح سط .لحريار لح اله نيامة ل ت ف م لل ل ساسه رزبرا لحعمرل لحلي ر ال .هيرر
ألل أر بون ألئرل سريلة ييامرة ر مرة مسرتقرس تتم رل لره نيامرة ر مرة ررالس طليرة بئر ررزا
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لحعمل من إلالرا تلرازل ررزا لحلي ر ال عرن رقيبتره لحرارإليرة لحراللاع مرن إلالرا ررر لتيإلرة حرتح
أ ئ ررح ررار ن ل رره رطاب ررل لح ررت أحق رراا أم ررا لح ليس رري ل رره لحس ررابإ م ررن م ررار  2553أل ررل س ررعا
حتوسرري

ر مررة م سررعة ت ر ن يرراالرس علررا تإلميررإ ررل لحق ر

(رير  ، 2559 ،ص.)231

لرره م لإلجررة ترررالياي لح ئررإ لح ر لر ن

باحفعرل ر ل ررار ن ل رت ف ر ميررا حررص أ الللررل لره للترره برسرا أ ميتجررا باحلسربة ح احبيررة

ليس لر يليين
لحسر

ه :ترقي ل من لحق مه ل من لح ررره حمر لطله لحال حرة إلمريعج  ،ترقير ل مرن

لحرقيقره بررين نسر لر يل إليرللجرا علررا أسرا

لتفايرراي سر

طيرالس ،تجي ررة لح رر ف حتطر ير

ليتر رراال ر ررر مزال ررر رلا ررة لإلتماعي ررة م الر ررة لحفق ررر لحبطاح ررة تقل رريص حلفإلر ر لي لالإلتماعي ررة
لحتعلرري

لالسررت مار لرره رلررإ مسررت

تعزيررز لحجإلررس نحررا نسر لر يل لالسررتيعاا لحلرراإلح حلمجرراإلرين لرره

الررة ميرراالين لحريرراس تعزيررز لالسررتيطان لرره ررل ألر راء نس ر لر يل ت سرريعل تط ر يرا تررررين لحل ررا

لحر رراليمقرلطه رق ر ر

ليلسر رران سر ررلطة لحقر ررال ن تعمي ر ر لحتعلر رري

تعزير ررز لالرتبر رراط بت ر ررلا نس ر ر لر يل

بتإلس رريال لحر ررجي لية تعزي ررز لحمس ررا لس ل رره لحمإلتمر ررإ ليسر ر لر يله ل رره إلمي ررإ لحقطاع رراي لحط ل ر ررف
( ا ا ، 3555 ،ص)11
أما علا رعيال ل رزلا ليس لر يلية ل الي ل زمة لحته يمر بجا ررزا لحعمرل ره ل بررز علرا

لحسارة ليس لر يلية لعقا لستقاحة با لر من لحرزا مر لحررزا برررلع برين لحمتلالسرين علرا ر لترل
تإلسال تل لحر ف أ ال رر ل لحم يرف مرن لال رت ف لحرت سرعا رار ن نحرا توسيسرل بعرال لر زا لره

لاللتراب رراي اللعي ررا ر ررزا لحعم ررل حلم ررار ة لي ررل بيلم ررا ت ررزع أب لر ررا بر ر رج ر رري
لحمعارئين حالر ل لحرزا لال ت ف .ياال يم ن بيريرز لحرر ي

لح ليس رري إلبج ررة

لحمؤيري حررزا لحعمرل لرتل لحإلبجرة

ل رررر لحاللعيررة ح لئررما نحررا لال ررت ف لحر ر مه ،هيررر أن ررتل لحر ررلع للتجررا بفر ز بليررامين بررن

لحيعررازر بر اسررة لحرررزا

ر يعررال لرره لفر

لح يرري لفسررل أ ررر لح ر زرلء لحم ررار ين لرره لحر مررة يربررا

من أل ار ار ن ت إلجاتل (سم را ، 3558 ،ص.)77

لحت

باحره من ل ل ار ن له عر ج لح ئرإ ل ملره لحقئراء علرا لاللتفائرة براحق س لره لح يري
ان لاليتراال ليس لر يله يمرر بوزمرة طارلرة حر ي رجال ا مرن عقر ال تم لري لره للرفرا

عا رال

لحسر رريارة تر ررال ر يطاعر رراي لحمق ر ررا الي لحبلر رراء لحز لرعر ررة لرتفر رراع لفق ر رراي لحر رراللاع ل مر ررن رماي ر ررة
لح مسررت طلاي لحمسررت طلين نال أن ررعبيتل ح ر تت ررو ر ريررا ت ر للتراب ررل م ررس الي ررة ،بررل لس ررتطاع أن
يئ رراعف ع ررالال مقاع ررال رزب ررل "لحلي ر ر ال" ل رره لح ليس رري م ررن  35مقع ررالل نح ررا  18مقع ررالل ري ررا

ررفي

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

07

لاللترابرراي لحمب ر ررس حل ليس رري "لحساالس ررة ع ررر" لحت رره أإلري رري ل رره  25يل رراير  2551ع ررن لس ررتمرلر

ع  31ديسمبر 1037

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

رررع ال لف ر ت لحيمررين ليس ر لر يله برررفة عامررة مررإ ت لرإلررإ بيررر هيررر مسررب
 35مقعر ررالل ر ررتح أالي لاللترابر رراي نحر ررا تقلر رريص تم ير ررل رزبر رره مي ر ررت

حليسررار برر ر حل علررا
ر ررا

(مفير ررال، 2551 ،

ص.)322
 -6حكومة شارون الثانية 6003م:
بف رل ريرار ت ر يل ل رت ف ر ر مه يم رل ر مرة ررالس طليرة حررل

نحررا ر مررة ررار ن لسررتبعاال ريررار ر مررة تئ ر
لئل ار ن ت يل ر مة تئ رزا يل

ررا

ررزا لحعمرل لاللئررما

لحرررزا لحق ر مه رررزا لالتررراال لح ر طله،

لحررزا لحراليله لحقر مه ررزا لالترراال لحقر مه يرال

يرررري لح تررل ل ر رزلا لحم ررار ة لرره لال ررت ف لحعمررل معررا لرره ر مررة لرررالس حم لإلجررة لحترررالياي

ل ملي ر رة لحسياسر ررية لحتر رره ت لإلججر ررا نس ر ر لر يل لحعمر ررل ل ر ر عر ررالس مبر رراال ملجر ررا تعزير ررز أمر ررن نس ر ر لر يل
مررإ ررل ال ل لحملطقررة

لالسررتقرلر لرره لحملطقررة ،ررتح لحعمررل علررا اللررإ لحسر

ررع بجا مررإ لحرفررا

علررا لحمررراحح ل مليررة لحتاريريررة لحق ميررة ليس ر لر يلية (مفيررال ، 2551 ،ص .)315ررتح أن ت ررت

لحتس ر ياي مررإ لحفلسررطيليين لحس ر ريين علررا أسررا

ي ررلر مإلل ر

ل مررن لحررال حه  ،118 232أمررا

باحلس رربة حلبلررران لق ررال رأي لحر مرررة أن عل ررا حبلررران لح لررراء ب رراحقرلر  329لر رره لح ي رري لفسر ررل سر ررتعمل
لحر مة ليس لر يلية لقا حمس

لحته طررجا ر ري

لحر زرلء لره رتسريليا لره  33اليسرمبر 2552

لحتره تعتمرال علرا تسر ية سياسررية تتئرمن ال حررة للسرطيلية (لح ررعيبه ، 2553 ،ص .)53بعرال أيررل

من عا من ت يل لال ت ف لحر مه الرلي ر مة ار ن له عالس أزماي علا لحلر لحتاحه:
أ -أزمة الئتالف الحكومي:
الرل لال ت ف لحر مه له م لإلجاي بين ر ي

لح زرلء رار ن ل ررزلا ل ررر

ران أ ل

رتا لحم لإلجرراي بررين ررار ن زرلء لالترراال لحقر مه لحمفرراللل تحر لره نطررار ئررمان أهلبيررة حتمريررر
رطررة لحفرررل ل ررراال لحإلالررا ل ر لالرتبرراط اللرررل مإلل ر

لح ر زرلء ريررا عمررال ررار ن نحررا نياحررة

زرلء لالتر رراال لحقر ر مه ،ري ررا حر ر ي ررؤ ر ر ررر إلج م ررن لحر م ررة عل ررا أهلبي ررة ر م ررة ررار ن ل رره

لح ليسري مرن إلالرا رررر لسرتقال زعري رررزا لحمفراللل معرل لا برل برراحتزلمن مرإ نياحرة زرلء لالتررراال
لحقر ر مه (رفل رره ، 3551 ،ص .)33حر ر ي ت ررف ررار ن ب ررتح
اللررررل ررررزا ر رريل

أالي لحر لررراي بر ررين رر ررزا ر رريل

 2553ئال م ر ع لحميزللية نحا ييا

ح ل ررل عم ررل عل ررا زرع لالل ررقاياي
رررار ن تر ر ر يي ل لبرررل لر رره اليسر ررمبر

ار ن ب ياحرة زرلء لحررزا مرن ر يم رن لحقر ل أن معرار

ار ن اللررل لال رت ف لحر ر مه أ جرري رإلر لالل رقاياي لحرررلعاي اللررل ل ررزلا ليسر لر يلية
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( ا ررا ، 3555 ،ص .)13بايئررالة نحررا مررا سررب لتئررح أن لحر رزبين لح بي ررين لرره نس ر لر يل يررال
م لر بوزماي اللرلية تح علا لحلر لحتاحه:
 أزمة حزب العملل :مرر ررزا لحعمرل برررلع عليرف علرا ر اسرتل بعرال لسرتقاحة برا لر  ،ل مرر لحرتللتجا بف ز بن لحيعازر ما سلف لحت ر ح ن مإ مر ر لح يي ح يتإلا ز لحررزا أزمترل ريرا تراللا

تم يلررل لرره لح ليسرري برر ر حل لرره للترابرراي لح ليسرري لحساالسررة ع ررر علررا  35مقعررالل راس ر لر بررتح

سررتة مقاع ررال ب ررالل لئ رررا أن لحر ررزا يع رراله م ررن أزمررة ر رراالس مل ررت مقت ررل نس رررا لرب ررين ل رره لر ر لمبر
 3559أالي سياسررة بررا لر  2553- 3555نحررا تعمي ر أزمررة لحرررزا بعررال أن ليترررا ي ر لر مررن

رؤيررة لحيمررين (الر يررئ ب ررير ، 3558 ،ص )85ريررا أال للئررما لحرررزا نحررا ر مررة ررار ن
ل حررا نحررا تررال ر ررعبيتل لسررتمري لحر ررلعاي لحاللرليررة لرره لحرررزا بعررال للترابرراي  2551علررا
لح ررره م ررن رلر ر

عمي ررر مس ررتلاع ر رري

لحر ررزا ل ررتل لاللئ ررما نح ررا لال ررت ف لحر ر ر مه ح ررن

باسررتقاحة مسررتلاع يب ر ل لحرررزا حع ر الس رريم ن بيريررز حر اسررة لحرررزا ل مررر لحررت أال نحررا للئررما

بيريز نحا لال ت ف لحر مه لره عرا  2559مبرر لر تحر برمايرة رطرة لر لالرتبراط مرن تجاليراللي
لحيمررين يال لر ررل أن أهلررا ليس ر لر يليين يؤيررال لجا ح ررن ررتل ل مررر ح ر يرلررإ مررن ررعبية لحرررزا ي ر لر
(ل ر لحالين ، 2557 ،ص.)333
ل رره  35لر ر لمبر  2559ل ررر لاللتراب رراي لحاللرلي ررة حلر ررزا ر ررالا ت ي ررر لري ررال رران بم اب ررة

للقر ر ا إل ررتر اللر ررل لحر ررزا

ر ر مإل ررهء أ ل س ررفارال حر اس ررة لحر ررزا "عمي ررر بير ررت " ري ررا أن

لحرررزا تررري ر اسررة بيريررز تر ر ل نحررا رررزا عرراإلز عررن لحملالسررة لحسياسررية أ طرررح برراليل رقيقرره
مل ررال

حليم ررين ليسر ر لر يله ب رراي متم رريا م ررإ ت إلج رراي لحلي ر ر ال ل م ررر لح ررت ألق ررال لحر ررزا ي لع ررالا

لح ررعبية لاللترابيررة لحترره تررر ليررل تمرراي لز عررن لحلي ر ال مررن ر لحيمررين أال تح ر نحررا تف ر إلبجررة
لحيسار تالله لسا لحتوييال حل له لح ارع ليس لر يله (أل ر ، 2559 ،ص.)237
 أزملللة حلللزب الليكلللود :ررجال رررزا لحلي ر ال ر للر ررر أزمررة اللرليررة بررين ر يسررل لحمعارئررين ح ررلبرراحرزا ،ريررا اللري معررار بررين ررار ن ر رري

لحرررزا لحمعس ر ر لحمعررار

حررل برراحرزا بزعامررة

بليررامين لتليررا  ،ريررا يرراال ل ريررر معارئررة رطررة ل ر لالرتبرراط لحترره طررجررا ررار ن ح لسررراا
ل رراال مرن يطرراع هرزس مرإ تف ير
لحئفة لح ربية مإ عر

الرة لحمسرتعمرلي بررل ،بايئرالة نحرا أربررإ مسرتعمرلي لا يرة لرره

ار ن رتا لحرطرة حلترر يي لره لحلإللرة لحمر زيرة حلررزا أعلرن لتليرا

رلئررل حجررتا لحرطررة (أل ر ر ، 2559 ،ص .)213طاحررا بترقي ر

ررر ط

ررة حتوييررالا ررتا لحرطررة

ه لستمرلر نس لر يل له لحسيطرس علا لحمعابر لحرال اليرة بعرال لاللسرراا مرن يطراع هرزس لحررر ل
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علررا نع ر ن لئررح مررن ل ررلطن بولجررا تعطرره يس ر لر يل لحر ر لرره ئ ر لحتإلمررإ لالسررتيطاله لحررت
يفتررر  %8مررن أ لرئرره لحئررفة لح ربيررة نحررا رررال ال نس ر لر يل لرره اللرررل لحرررط ل رئررر "رررال ال 3
ي لي ر  " 3517تعجررال ل ررلطن بتوييررال نس ر لر يل لرره مطاحبتجررا حلفلسررطيليين ب سررقاط ر ر لحع ر الس يررال
ررررل ررار ن باحفعررل علررا لحتعجرراللي ل مري يررة لحمطل بررة ممررا ئررإ معس ر ر لحيمررين لحلي ر ال لرره

م رروز رقيق رره ل رره لالس ررتفتاء لح ررت ر ررالا اللر ررل لحر ررزا عل ررا ررتا لحرط ررة أع رررا  %95.9م ررن
أعئا ل عن رلئج حجا (لح عيبه ، 2553 ،ص.)355
يررا

ررار ن بتقررالي رطررة معالحررة حمإلل ر

لح ر زرلء حلرر ر ل علررا م للقتررل تمجيررالل حعرئررجا علررا

لح ليسري بعرال تمريرر لحم للقرة علرا لحرطرة لحمعالحرة لره ر اسرة لحر زرلء لئررا أن لحمعرار لحاللرليرة
اللرررل رررزا لحلي ر ال يررال ل ررتالي علررا رلفيررة رطررة ل ر لالرتبرراط زلال ل مررر س ر ءل علررالما أعلررن 31

لا بررا ل رره لحرررزا ألجر ر سيرر ر ت ن ئررال لحميزللي ررة لحمقتررررة رت ررا يس ررقط ل ررار ن ر مت ررل ب ررتح
ير ح ر ن ال ن نتمررا تلفيررت رطررة ل ر لالرتبرراط ل مررر لحررت يرراال نحررا لرتمررال نيررالل

ررار ن علررا رررل

لح ليسررري لحرررالع س نحر ررا للترابررراي مب ر ررس مر ررإ لاللفرر ررال عرررن ررررزا لحلي ر ر ال ت ر ر ين رر ررزا إلالير ررال
(لحعبيال  ، 2533 ،ص.)75
باحفعل أعلن ار ن عن للسرابل من ررزا لحلي ر ال لحرت أسسرل بلفسرل ت ر يل ررزا االيمرا

ح ر يرتلررف برلررامر رررزا االيمررا عررن رؤيررة ررار ن لرره لحقئررايا لحسياسررية لحمرتلفررة ليمررا يتعل ر

بمسررتقبل لحتسر ية مررإ لحفلسررطيليين يم ررن نإلمررال برلررامر االيمررا لحسياسرره لرره للترره :ر أن ت ر ن

لحقررال

عارررمة أباليررة يس ر لر يل هيررر رائ رعة حلتقسرري أ لحتإلز ررة ليامررة ال حررة للسررطيلية ملز عررة

لحس ر ح بعررال لحقئرراء علررا لير رراا تف ي ر لحمسررت طلاي لحع ر ل ية لرره لحئررفة لح ربيررة مررإ ليبقرراء
علررا لح تررل لالسررتيطالية لح بي ررس ئررمجا نحررا نس ر لر يل ،ه ر ر ل رالن يقررإ ئررمن لحملرراط ل مليررة

ليس ر ر لر يلية لسر ررتمرلر بلر رراء لحإلر رراللر لحعر ررازل لقر ررا حمسر ررارا لحمعر ررالل رفا ر ررا علر ررا ل مر ررن ليس ر ر لر يله
(لحبقاعه ، 2551 ،ص.)21
تل لر ل ن لالل قرا لحرت يرراالا رار ن ألئرا نحرا نل رراء رررزا إلاليرال

رر ررزا م ررر ع سياس رره يق ر ر

عل ررا ألقر ررا

رر ررزا لحلي ر ر ال تر ر تقر ررالي

ر رررزا االيمرا

ررتل لحرر ررزا نح ررا لح ررارع

ليس ر لر يله برررفتل أمررل نس ر لر يل لحإلاليررال للتقررل يررر مررن أعئرراء رررزا لحلي ر ال نحررا رررزا االيمررا
ررتح للتقررل بع ر

أعئرراء رررزا لحعمررل نحيررل لالتقررل

ررة مررن أ ر رم ر زا لحسياسررية ر مؤسس ر ا

ل ا لحر ررره حررل رريم ن بيريررز رررايي لرمر ن اللحيررا ليتسرري  .أيئررا حر تقترررر ررا رس لالل ررقاياي

عل ررا ررررزا لحلي ر ر ال للمر ررا طاحر رري لحرر ررزا لحر رراليله لحق ر ر مه "لحمفررراللل"
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لحرررلعاي لحاللرليرة رر ل لحقيراالس
مقابل رتل الي لا

يرة لحرررزا ع ياترل مررإ برايه لحمل مرة لحرزبيررة ل رررر  .لرره

ا ررس لاللالماج لحررزبه لتيإلرة عمليراي نعراالس بلراء لحتراحفراي لحسياسرية لحتره

ر لي لتإلا ررا معا سررا ح ررا رس لحتفتيرري

بعاحيا بزعامة لاتان رللس ه

رران أبرررز تلر لاللررالماإلاي مررا رررالا بررين لحلي ر ال لسر لر يل
ران سرببا لره ترالعي ررزا ررر ر نسر لر يل بيتلرا

لحتراحف لحرت

بر اسة "أليإلال ر حيبرمان" ب رفل معب لر عن مراحح لحيج ال لحر سه (لحسعال  ، 3585 ،ص.)15
أال بررر ز تيررار احررا ب قررل رررزا االيمررا نحررا رلرلررة لحسررماي لحرا مررة حل ررا لح لا يررة لحرزبيررة

لحررت ميررز تط ر ر بلي ررة لحسياسررة ليس ر لر يلية ل رره ررقجا لحمؤسسرره لحف ررر طر ر ل لحسررل لي مررن ع ررا
2559-3557

لقلررل نحررا بليررة متعررالالس لحق ر

لحع اليال من لحقئايا برين لحقر

مررا سررا

تح ر لرره تبيرران لحف ر لر لحعقا اليررة تإلرراا

لحمجيملرة علرا تلر لحمل مرة نال رتل حر يرؤ ر علرا لحقئرية لحمر زيرة

لحمتعلقر ررة بتس ر ر ية مر ررإ لحفلسر ررطيليين رير ررا ر رران لر ررا لتفر ررا ر ر ر ل ل س ر ر

لحفلسرر ررطيليين

لحعامر ررة حلتس ر ر ية مر ررإ
ال ي لزحر ر ررة الر ر ررة

ر ر رره ال حلع ر ر ر الس نحر ر ررا رر ر ررال ال  3ي لي ر ر ر  3517ال حتقسر ر رري لحقرر ررال

لحمست طلاي ليس لر يلية له لحئفة لح ربية ما رالا له يطاع هزس ال حعر الس لح إل رين لحفلسرطيليين
اللرل لحرط ل رئر ،ح لل بالل أن لا

لحق ر

لحر يسررية لحسياسررية ،ررتا لحف ر لر

مة ل لر لسبية بعال تل لحت ييرلي تإلراا رتا ل سر

برين

رره لحترره بل ر ري ررررا ص لحبرلررامر لاللترررابه ح ررل رررزا

يبل للتراباي مار ( 2551لحعبيال  ، 2533 ،ص.)78
 -3انتخابات الكنيسة السابعة عشر مارس 6002م:
بعال أن أس

ار ن رزا االيما ح ي ن حاليل تر ر مرالال عرن م عرال لاللترابراي لحإلاليرالس نت

رران يومررل أن ت ر ن يريبررة للررربي إلجر الا علررا تررالعي رزبررل لحإلاليررال رطررة لر لالرتبرراط هيررر ألررل
بف ر ز عميررر بي ررت

بزعامررة رررزا لحعمررل للسرررابل مررن لال ررت ف يبررل ررار ن بف ررس تب يررر م عررال

لاللتراباي (لحتقرير ليسترلتيإله لحعربه ، 2557 ،ص.)13
له  21ل لمبر  2559أرالر لحر ي

ليس لر يله م ه تساف مرس

يرر ل ح رار ن ررل

لح ليسرري لحررالع س يإل ررلء للترابرراي مب ررس لرره مررار  2551أعقررا ررتل مرس ر
لح ليسي من

رررر يقرررر رررل

ل وي بلية تلي مرالالين أ حجرا لعتبرار ر مرة رار ن لحتره باتري تئر زرلء مرن

رزب ررل االيم ررا بع ررال للس ررراا ال ررة لحر ر زرلء م ررن ل رر رزلا ل ر ررر م ررن لال ررت ف لحر ر ر مه-ر م ررة

للتقاحيرة حرررين نإلررلء لاللترابرراي اليجمررا أن لحقر

لحمعارئرة حقررلر رررل لح ليسرري (أحفرره، 2555 ،

ص )31تب يررر م عررال لاللترابرراي مجلررة يررالر ا  23ي مررا يبررل أن يررالرل لحق ررلر ريررز لحتلفيررت حت ر يل
ل ررت ف إلاليررال م ر ن مررن  13عئر ل باح ليسرري ح يررف يررلر لحرررل مررن ر العر س لحررر ي
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نحررا لرتيررار أبرررز لح ررررياي لحترره ير رررجا لال ررت ف لحإلاليررال حت ر يل ر مررة إلاليررالس رتررا لحم عررال
لحفعلر رره ح لترابر رراي لتل ح ر ر تر ررتم ن ر ررتا لحق ر ر

مر ررن ت ر ر يل لال ر ررت ف ير ررالرل ي ر ررلر لحرر ررل لإل ر ررلء

لاللتراباي لحمب رس ريز لحتلفيت لحفعله (ع ا ة ، 2555 ،ص. )337
له أ لاء لستعاللاللي ل رزلا لحق

لحسياسرية ليسر لر يلية ح لترابراي لحتره سرتإلر لره مرار

 2551أريا رار ن بإللطرة الماهيرة أالرلترل لره هيب برة املرة طبقرا ح لتقرال لحسرلمه لحرت يرت
لقررا حلمرراالس  31مررن لحق ر للين ل ساسررية أررربح نيج ر ال أ حمررري زيررر لحماحيررة لحقررا بوعمررال ر رري

لح ر زرلء ر ر رري

رررزا االيم ررا (لحمرإلررإ لحسرراب  ، 2555 ،ص .)322أس ررفري لتررا ر للترابر راي

لح ليسرري لحسررابعة ع ررر عررن ل ر ز رررزا االيمررا بر ر 25مقعررالل ،بيلمررا ررررل رررزا لحعمررل علررا 35
مقعررالل ،أمررا رررزا لحلي ر ال لقررال ررررل علررا  32مقعررالل ررررل رررزا ررا

علررا  32مقعررالل رررزا

نسر لر يل بيتلرا علرا  33مقعرالل لالترراال لحقر مه علرا  5مقاعرال رررل ررزا إليرل لحمتقاعرالين علرا
 7مقاع ررال (لحعبي ررال  ، 2533 ،ص .)81يم ررن لي ررارس نح ررا أب رررز لحمؤ ر ررلي لحت رره رملتج ررا ررتا
لاللتراباي علا لحلر لحتاحه:
أ -بل ر ع ررالال لحمقت رررعين ل رره تلر ر لاللتراب رراي  1.317ملير ر ن لارب ررا أ م ررا يع رراالل  %11.1م ررن
نإلماحه عالال لح تلة لاللترابيرة لحباح رة  9.531ملير ن لاربرا يعرال رتل لحمعرالل ر ل يرل لره تراريد
لاللتراب رراي ليسر ر لر يلية يم ررن نرإل رراع تحر ر نح ررا إلر ر ال ير ر

حر ر ترسر ر م يفج ررا لحلج ررا ه حرر رراحح

لحم رار ة لره لاللترابراي بايئرالة نحرا لالعتقراال برون االيمرا رسر لترا ر لاللترابراي حرراحرل يبررل

نإل لر جا.

ا -لحراسررر ل بررر لرره ررتا لاللترابرراي رران ر لحرزبرران لح بي ررلن لحلي ر ال لحعمررل لحلررتلن لعتب ر لر
مم لررين

ر تيررارين لحيمررين لح سررط ريررا لقررال رررزا لحلي ر ال أ ررر مررن ل رره لحمقاعررال لحترره الرري

بر زتل له لح ليسي لحساب .

ج -ررج رزا لحعمل من تا لاللتراباي بل متعاالل علا لحره مرن لحررع باي لحتره لعترئري
زعامت ررل لحإلالي ررالس لب رراحره م ررن ررر ر حل عل ررا  35مقع ررالل ل رره لاللتراب رراي نال أل ررل ال يم ررن نهف ررال
للئما أربعة من أ

رم زا لحسياسية نحا رزا االيما.

ال -م ررل عررالال لحمقاعررال لحترره ررررل عليجررا رررزا إليررل لحمتقاعررالين لس ر لر يل بيتلررا مفاإلرروس (مفيررال،
 ، 2551ص )339بالأي لحقر

لحسياسرية تسررع لره ت ر يل لال رت ف لحر ر مه لحإلاليرال

رجالي

رتا لحفتررس سررياالس لحملرا رلي لحسياسرية تلي لحطررابإ لحمررلره لسرتطاع نيجر ال أ حمرري ر رال لحتوييررال
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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حر مت ررل بالئ ررما ر ررزا لحعم ررل ح ررت ف لحر ر ر مه ري ررا م ررل رزب ررا االيم ررا لحعم ررل لر ر لس ررتا
لحر مة له  3مراي ررال لح ليسري علرا لال رت ف لحر ر مه لحرت يت ر ن مرن أربرإ ير
االيما لحعمل

ا

ررزا

إليل لحمتقاعالين بر اسة أ حمري سيطر تل لال ت ف علرا  17مقعرالل تر

للتراا اللحيا ليتسي ر يسا حل ليسي و ل لمرأس ت أر

لح ليسي (أحفه ، 2555 ،ص)13

لحم رر علررا ررتا لحر مررة لحإلاليررالس ألجررا رلرري مررن مم لررين ح رريرة مجمررة مررن لحس ر ان رره
لحيج ر ال لحررر

ررتح ت لرإلررإ عررالال لحإلل ررلالي اللرررل لحر مررة ،نت تق ر

لحر مررة علررا أهلبيررة مالليررة

بايئ ررالة ح ر ر ن لحرب رراعه لح ررت ي ر ر ل لحسياس ررة ليسر ر لر يلية تل ط ررابإ م ررالله "ر رري

لحر ر زرلء زي ررر

لحاللاع زيرس لحرارإلية زير لحماحية" (ما ر ، 2555 ،ص.)97

ثالث ا :الوضع األمني والعسكري:
ريررا يتلررا ل ررتل لحإلررزء مفجر

ل مررن ليس ر لر يله لحسياسرراي ليس ر لر يلية لرره م لإلجررة للتفائررة

ل يرا بايئالة نحا أزمة لحمؤسسة لحعس رية.
 -1مفهوم األمن اإلسرائيلي:
ي ير مفج

ل من نحا تل لحمباال لحر يسية أ لحمعتقاللي لحإل رية لحته تعتمرال عليرل ال حرة مرا

ل رره لحتعام ررل م ررإ لحقئ ررايا ل ملي ررة لح ب ررر
ر يسرية .أ حجرا أن نسر لر يل ت لإلرل تجاليرالل يمر

يقر ر

مفجر ر

ل م ررن ليسر ر لر يله عل ررا

ررة للت لرئ رراي

إل ال را لفسرل بمررا يعليرل تحر مررن لتررات رررلعجا مررإ

لحع رررا ط ررابإ لحمب ررارلس لحر ررفرية .اليجم ررا أن نسر ر لر يل ال تس ررتطيإ رسر ر تحر ر لحرر ررلع م ررإ لحع رررا

باح سررا ل لحعس ر رية حررتح لررره لالعتمرراال علررا إلي ررجا لحررت تسررترالمل حلرفررا علررا إل ال ررا حرري
يزلحة أعالل جا .اح جا أن نس لر يل ال تستطيإ لالعتماال علا ي س رارإليرة حلرفرا علرا إل ال را مرن
لعليجا بلاء أملجا باالعتماال علا يالرتجا لحتلتية (رمزس ، 2551 ،ص.)85
إلررالال لحمف رر لحر زير ليس ر لر يله ل سررب ليإلررال ح ر ن أ رراللف ليسررترلتيإلية ل مليررة ليس ر لر يلية
لرره تاب ررل "
رمايتجا من أ

ررة ر ررر ا سر ر
إل

لر ررال" عل ررا لحلرر ر للت رره :بق رراء نسر ر لر يل ي ي ررة مس رريطرس حئ ررمان

عربه مرتمل يت تح عن طري نل اء إليئ ير

ت

فراءس عاحيرة تقليرة

متط ر رس ،رررل م ر لة ل يليررة لحعالاليررة حلمإلتمررإ ليس ر لر يله عررن طري ر لحت سررإ لحس ر اله يررت تح ر

بت ررإليإ لحلمر لحطبيعرره حلسر ان مررن إلجررة لحجإلررس لحيج اليررة لحإلماعيررة نحررا نسر لر يل مررن إلجررة أرررر
يررال أر بررن إل ري ر ن ألررل حررن ي ر ن لررا أمررن يس ر لر يل مررن ال ن إل ررس "لجرره لحترره ترلررف ليعررا

لستيطاليا إلاليالل له ل رلئه لحمرتلة" (لحمرإلإ لحساب  ، 2551 ،ص.)85
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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لحعلمرره

لحمإلتمررإ ليس ر لر يله باسررتمرلر لرره تط ر را لالإلتمرراعه لاليتررراال

ب يررة زيرراالس لحج ر س بررين ررتل لحمإلتمررإ لحمتقررال لحمإلتمعرراي لحعربرره لحترره يعتبر لجررا مإلتمعرراي مترلفررة
تحر ر حلررر ر ل عل ررا تفر ر

سياس رره عسر ر ر راس ررمين الل م ررين (ع ا ررة ، 2555 ،ص.)385

لعراللال لحمإلتمررإ ليسر لر يله نعرراللالل عسر ريا ررام يؤ لررل باحتفررارر مرإ إلرريئ عرراحه لحتررالريا متطر ر
لحتسليح حترقي للترار سريإ راس مإ ترقي ي س رالع لاعلة .لر

ررال ال ملرة م مرة تم رن

نس لر يل من لحاللاع عن لفسجا.
لجه له ل ر ح ن الري تعتمرال يبرل رررا  3517علرا يطراع سرارله ئري  .لرر

س

لتفاييرة

تم ن لعترلف لحررا ب سر لر يل تئرمن حجرا لحرر رة لحرررس حلسرلإ ل ل رار يرر حر ن أن رتا

لالتفاييررة حررن تترقر نال لتيإلررة تف ر

عسر ر نسر لر يله راسر ليئررطر لحعرررا بسررببل نحررا لالعت ررلف

برررا مر لح لير ررإ (مر ررا ر ، 2555 ،ص .)77يق ر ر

مفج ر ر

أساسية تتمر ر ر حجا ليسترلتيإلية ل ملية ليس لر يلية
أ -العتماد على الهجوم "مبدأ الحركة":
يس ررتلال لحمب ررالأ لحجإلر ر مه ل رره مفجر ر

لحمسلرة من ريا لح
لحتف

ل مرررن ليس ر ر لر يله علر ررا

ر ررة مبر رراال

ه علا لحلر لحتاحه:

ل م ررن ليسر ر لر يله نح ررا مب ررررلي أ مج ررا مرال الي ررة لحقر ر لي

ئرلحة لحعمر ليسرترلتيإله راررة يبرل عرا  3517لحرهبرة لره لسرت ل

لحل عه له ررا تتس بااللاللاع لحرر ة له رتل لحسريا تبررز

رة أ راللف ر يسرية حلمبرالأ

لحجإلر مه ،أ حجرا ررمران أ طررف عربره مررن ترقير أ نلإلراز عسر ر أ سياسره رر ل لحررررا.

اليجا ترطي لحق لي لحعربية يالر ليم ران مرن رر ل معرار سرريعة راطفرة .اح جرا نلجراء لحرررا

لرره ألئررل ئررإ عس ر ريا سياسرريا ممررا رران عليررل لرره بررالليتجا ل مررر لحررت يعلرره أن الع ر لح ررالع
ليس ر لر يله ،أرررت ررتل لحمبررالأ يتعررر

حترررال لتيإلررة ت لزيررال لسررترالل لحر ر لريد لرره لحمعررار لحرالي ررة،

بايئالة نحا لحتط ر لحمتزليال لحت يلر ب الة أل لع لحر لريد (مفيال ، 2551 ،ص.)383
ب -الحدود اآلمنة:

لرترربط مبررالأ لحرررال ال للملررة مررن ريررا لحإل ر ر ب ر ال لر لحقرراالس ليس ر لر يليين رررع بة لحرراللاع عررن

لحرررال ال ليس ر لر يلية يبررل عررا  ، 3517ي ررتبط ررتل لحمبررالأ باحمبررالأ لحجإل ر مه ،ريررا ت ر ت رري
ل رير لتيإلة ح ياا لحعم ليسترلتيإله لحت يم ل أرال متطلبراي لحررال ال للملرة
ليسر ر لر يله م ررإ ل رالن ر ر ل ئ ررعف عل ررا ليطر ر
لحبر ررر لحمت سرررط  95مر رري ح لر ررل رران يع ر ر

ران ررط لحررال ال

ري ررا ال تتإل ررا ز لحمس ررالة ب ررين لج ررر ل رالن

تح ر ر أن ل رالن يعر ررال ر ر
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لحم لإلجررة لحعربيررة-ليس ر لر يلية مررن ر تتم ررل أ ميررة ررررا  3517ليمررا لرتررل يس ر لر يل مررن رررال ال
أ ر أملا من لحمل ر لحإلي لسترلتيإله (لح عيبه ، 2553 ،ص.)332
عرف ح ن لحرال ال للملة بولجا ه" :تل لحته ترت ز علرا عمر نيليمره م للرإ طبيعيرة م رل
ّ
لحميرراا لحإلبررال لحرررررلء لحمم ررلي لحئرريقة لحترره تر ر ل ال ن تقررال إلي ر ئ بريررة مررز الس باحمررالرعاي
ه لحرال ال لحته تساعال علا لسترالل
يم ررن أيئررا أن تسررترال

سا ل ليلرتلر لحفعاحرة ئرال ليتررلا لحطرا رلي لحمعااليرة لحتره

ق لعررال م مررة حلقيررا بجإل ر

مئرراال" (مرتئررا ، 2553 ،ص .)11يررال

أ ررري عمليررة لحتس ر ية لحسررلمية علررا ررتل لحمبررالأ ريررا يلط ر

باعتبار ا أسا

لحقب ر ل بررري ة ل ر

عملية لحتس ية لحسلمية علا تر ل له لحل رس حم ميرة ل مليرة حرمر

مقابررل لحس ر

مرن ر لره

مبالأ لحرال ال للملة (لحمرإلإ لحساب  ، 2553 ،ص.)15
ج -التفوق النوعي:
يررتبط ررتل لحمبررالأ بمرال اليررة لحمسررارة ئررلحة لحعمر ليسررترلتيإله يررال عبررر بيريررز عررن أ ميتررل
علالما ترالا عن لحتفا ي لح مه لحجا رل برين نسر لر يل لحعررا حري

أيئررا لرره مإل ررال لحمسررارة ح لررل أب رررز يررف يترريح لحتفر ر

لقرط علرا ررعيال لحسر ان للمرا

لحل ر عه لرره لح ي رري لح ر لر ن تإلررا ز ت ررو ير

لحتفا ي لح مره (أرمرال ، 2559 ،ص .)325ي رير رتل لحمبرالأ مرن لحمل ر ر ليسر لر يله نحرا معلرا
ررامل ليقرررال بررل إل ر ال ي ر س ئرراربة ل عيررة أسررلرة متقالمررة ت ل ح إليررا ل ررا تعب ررة مر ر
نعرراللال مس رررح لحعملي رراي ح ررتح لج ر يف ررر

سرررعة

نعط رراء علاي ررة رارررة حتلمي ررة ليم ال رراي لحعلمي ررة ب ر ر ل

مستمر رارة له مإلال لحت ل ح إليا لحعس رية (زياالس ، 2559 ،ص.)59
د -العتماد على قوة خارجية "إستراتيجية المناورة الخارجية":

رره نسررترلتيإلية تعطرره ئررمالا الل مررا يس ر لر يل مرررالر ررتل لحئررمان لرره لح يرري لحررراحه ر
لح اليرراي لحمترررالس لحترره تعتبررر أ بررر ترررر نسررترلتيإله يسر لر يل يئرراف نحررا تح ر ي تجررا لحتلتيررة تح ر

له نطار لحع ية لحمميزس مإ لح الياي لحمترالس تلي لحإلرت ر لحعميقرة لحمعرززس بتما رل لحقري لحسياسرية

ليجم ررا بايئ ررالة نح ررا لح ق ررل لح بي ررر لح ررت تلعب ررل لحإلاحي ررة لحيج الي ررة ل رره تق ي ررة ررتا لحع ي ررة ( ررايمر،
لحي ، 2551 ،ص.)29
هل -المبدأ التعبوي (اإلستراتيجية التعبوية):
يق

تل لحمبرالأ علرا مرتلرف ألر لع لحتعب رة لحلفسرية لحمااليرة ليع ميرة لحب ررية مرن ئرملجا

ل را متميررز لريررال مررن ل عرل لرره لحعرراح حتعب ررة لالرتيرراط لسرتلفرا لعرراللالا لسررتمرلر حلررررا (لحمرإلررإ
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لحسرراب  ، 2551 ،ص .)15باحترراحه لل ريررة ل مررن ليسر ر لر يله ال تتئررمن تعزيررز لحق ر س لحعسر ر رية
رسا بل ت مل أيئا لحسياسة لحرارإلية لحتقالير ليسرترلتيإله حل ليرإ لحإلي بر حيتي ه لحمرريط ب يران
لحال ح ررة (ملرر ر ر ، 2552 ،ص .)23ي ررال حر ررص أريير ررل ررار ن ل رره ملتر ررف لح ماليلي رراي أبر رررز
ل س

لح ر ط لحمطل بة حتعزيز أمن نس لر يل لحق مه له لحلقاط لحتاحية لحتره الترزلل سرارية لحمفعر ل

رتررا للن

رره تررومين تف ر

نس ر لر يل ت بيرري مي رزلن لحق ر

لحمطل ر ا تعزيررز بليررة نس ر لر يل لحترتيررة

لاليتر رراالية لحعلمي ررة لحاليم إلرللي ررة لحماالي ررة ح رره ت ررتم ن م ررن رم ررل ع رراء أملج ررا لحقر ر مه لإلر ررلء
مفا ئرراي سياسررية مررن م يررإ لرسررد مررن أإلررل م لرررلة لحس ر

بررين نس ر لر يل لحعرررا

ررتح بل ر رس

لحع ي ررة ب ررين نسر ر لر يل لح ررعا لحيجر ر ال ل رره لح ررتاي لئر ر ع ررن زي رراالس لحتع ررا ن ليس ررترلتيإله م ررإ
لح اليرراي لحمتر ررالس تطر ر ير ع يرراي أملي ررة ب ررال ل سرري ية

لحعاح (رفله ، 3551 ،ص.)38

ررر أ س ررطية ألريقيررة ال ل أر ررر ل رره

 -6السياسات األمنية والعسكرية اإلسرائيلية بعد النسحاب من الجنوب اللبناني:
ر ر ر ل لاللس ر ررراا ليسر ر ر لر يله ل ر ر رراال لحإلال ر ررا م ر ررن إللر ر ر ا حبل ر رران اإلس ر ررا أملي ر ررا حلر م ر ررة
ليسر ر لر يلية ري ررا إل رراء ررتل لاللس ررراا بع ررال عملي رراي عسر ر رية ير ررس بيلج ررا ب ررين لحمقا م ررة لحلبلالي ررة
لحمتم لرة لره ررزا لهلل

الري عر الس ررزا لهلل ربل لحرسرمية قر س را مررة علرا لحررال ال تعلره تجاليررالل

مت لر ر يس ر لر يل (لح ررعيبه ، 2553 ،ص .)351لل ر ت فررر نس ر لر يل بت ييررإ أ لتفررا س ر
حبلرران أ لرره لررر

مررإ

ترتيبرراي أمليررة لئررمن حجررا لحسرريطرس علررا لحتط ر رلي لحر ر لالا لحترره تقررإ علررا

لحرررال ال مررن ر ل ررل مبررالأ لحرررال ال ل مليررة لحررت يعتبررر ر لررا أررري لرره لحعقيررالس ل مليررة لحعس ر رية
أيئررا ررتح م ررل لاللس ررراا تررراليا حف ر ررس لحر رررا لحراطف ررة لحترره تل رراال ب ررن لحر رررا اللر ررل أر
لحعال مإ عال لحسماح بو رال بالتقاحجا نحا لحعم ( ابي ، 2555 ،ص.)333
ت ر ر لي رر ررة رللئ رره لحرالم ررة لحإلالي ررالس ع ررا 2552

تتر ر ير حلإل ررالل لح ررت

رران ي ررال ر ل رره

رر يلية ر ر ل مررال أر ييررة ممارسرراي لحإلرريئ ليس ر لر يله لرره ل لرئرره لحمرتلررة لفرره
لحررررف ليسر ل
 29يل رراير 2552

ج ررر نعر ر ن م ررالل ع ل رره ر ررريفة ررارت

ل رره رر ر رس رط رراا ي ررإ علي ررل 92

ئابطا إللاليا من س ح لالرتياط باحإليئ ليس لر يله الع ل ليل رلرا لحسر ح ح لئرما نحريج
أال

حقرال

ج ر تا لحرر ة نحا للقسا لره لحمإلتمرإ ليسر لر يله ل مرر لحرت أ جرترل لسرتط عاي لحر أر

(لحمرإلإ لحساب  ، 2555 ،ص .)325ليما يرص معاحإلة لحمؤسسة لحعس رية حجرتا لحتطر رلي لقرال
عمررالي نحررا عررال حفرري للتبرراا لح ر أر لحعررا حلرر ررة باحت رراليال علررا أن رل ر

لحرالمررة سررباا تتعل ر

باحئررمير ير ررا بتقررالير لحمؤسسررة لحعسر رية ررتح تر تقررالي علارررر يليلررة نحررا لحمرا مررة لحعس ر رية
رارة ياالس لحرر ة ل طا جا لحمرتبطين باحق

لحسياسية (هاحه ، 2551 ،ص.)375
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 حركة رافضي تنفيذ األوامر العسكرية:تعتب ررر ررتا لحرر ررة لحت رره تتف رررع نح ررا رر رراي عالي ررالس تر رري لالسر ر لفس ررل لح إل ررل للر ررر حرر ررة
رللئه لحرالمة ما يم ن لعتبار را رالل علرا تيرار لحيمرين لحم إلر ال لره إلريئ لالرتيراط لحرت يعتبرر
ألجررا مرا حررة مررن لحيسررار حترريررا لحإلرريئ
رلفي ررة لاللس ررراا ل ر رراال

الرري لررا رر رراي عاليررالس ت ر لي اللرررل لحإلرريئ علررا

تف ير ر لحمس ررت طلاي ل رره لحئ ررفة لح ربي ررة يط رراع هر رزس تبلر ر ري ررتا

لحرر ة ب ئر ح بعرال نعر ن رار ن تلفيرت رطرة لر لالرتبراط (أرمرال ، 2559 ،ص .)327ررالالي
ررتا لحرر ررة أ ررالللجا لرره الع ر س ررل يج ر ال مرلررص نحررا أن يرررارا ب ررل ي تررل نر ر ء لحيج ر ال مررن

لحمست طلاي تسليمجا لئعاف لحق س لحئاهطة من أإلل تلفيت رطرة لر لالرتبراط عرن طرير إلمرإ
أ بررر عررالال مررن لحت ييعرراي مررن يبررل إلل ر ال لحرالمررة لحل اميررة رالمررة لالرتيرراط علررا نع ر ن رلئررج
نرر ء لحمسررت طلاي ررتح رل ر إلبجررة ررعبية حل ررر

لفسررل (مررا ر ، 2551 ،ص .)311يتئررح

من تح ألل له لحرقيقة أن يبة لحإليئ ليس لر يله يالرتل علا لر

لاللئباط علرا إللر الا باتري

مجالالس بسبا تا لحرر اي نال أن اتين لحرر تين التزلال ئعيفتين.
 -3الموقف اإلسرائيلي من التسوية السلمية:
بالأي عملية لحتس ية عم ما بعرال زيمرة عرا  3517لسرتمري ب ر ل أ برلرر ح رن لره رل
إل ال مل رين عربه لس لر يله مرتلفين تمامرا حلتسر ية علرا لحرره مرن ألرل تر لحت ررل نحرا لتفرا
حلتسر ية مررإ ررل مررن مرررر ل رال ن نال ألررل ح ر يررت لحت رررل نحررا لتفررا مما ررل علررا بررايه لحمسررارلي
(ل ر لحالين ، 2557 ،ص )338ليما يررص لحمسرار لحسر ر
لحط رررلين مر ررس أر ررر ل رره م ررار 2555

الري يرال لسرتؤلفي لحمفا ئراي برين

ي ررال بار ررا عرئ ررا يتئ ررمن لاللس ررراا م ررن ررل لحإلر ر الن

باسررت لاء رريط ئرري علررا لمترراللال لحإلالررا لح ررماحه لح ررريه حبري ررس طبريررة يررال رلئرري س ر ريا ررتل
لحعر

ريا تريال للسرابا نس لر يليا ام من الة لحإل الن (ربيا ، 2553 ،ص.)39

أما باحلسبة حلمسار لحفلسطيله لجلا مسوحتان أساسريتان تتررالا علجمرا نسر لر يل ب ئر ح مرا ال
حعر الس لح إل ررين ال حتقسري لحقررال

تعتمرال نسر لر يل لره سياسررتجا لرر لحتسر ية علرا لتفاييرراي مررليررة

ت ررمل رط ر لي مرررالالس ل مررر لحررت بررالل لئرررا لرره لتفررا أ سررل
بزعامة لتليا

عرا  3551للقلرا علرا مسريرس أ سرل

تلراي

ح ررن مررإ مإلررهء رررزا لحلي ر ال

مرإ لجإلجرا لحقرا علرا لحفررل برين

مررلررة للتقاحيررة مررلررة لجا يررة طرررح بررالي حف ررس لحرزم رة لح لرررالس لع ر ن أن نس ر لر يل حرراليجا أل ررار
رارر ررة باحرر ررل لحلجر ررا ه علر ررا لحفلسر ررطيليين أن يقبل ر ررا أ يرلئ ر ر ا (لحمرإلر ررإ لحسر رراب ، 2553 ،

ص .)23ح ن مإ مإلهء رزا لحعمل بقياالس با لر نحرا لحسرلطة لره عرا  3555طررح لره امرا
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اليفيال أل ا لر إلاليالس رارة باحرل حلتس ية ،ريا بالأ لحراليا عرن ن ررلف عربره علرا بعر

ل ريراء

ررتح علررا لحمقالسرراي لحاليليررة لحعربيررة عررن ع ر الس عرراللال مرررالالس مررن لح إل ررين علررا مررالس ط يلررة
لسبيا ح ن لحم لة ألل ان يريال نبرلء تمة لجا يرا مرن لحفلسرطيليين بالتجراء لحرررلع ل مرر لحرت أال

نحا رلئل من لحإلالا لحفلسطيله (ع ا ة ، 2555 ،ص.)315
لررا

ررة ع لمررل سررا مي لرره نإلجررا

عبري عن نرا ليرباط لحمت لر
لح مباالس ليس لر يلية باحرق
عملية لحس

عمليررة لحس ر

ملت سل لي حرال لحفلسرطيليين

ره ب ر ل أ برلرر تم رل رالل علرا

لحم ر عة حل عا لحفلسرطيله ح رن رتل لحعامرل هيرر راسر لره يرف

ريا أ بتي ل راللا أن لحمفا ئاي يم ن أن تستمر علا لحرره مرن ترراعال لحعلرف

لرره لحملطقررة أمررا لحعامررل لح رراله لج ر ل
لبرلير 2553

أ حجررا للررالالع للتفائررة ل يرررا لحترره

لحرلل

ررر أ ميررة يتم ررل لرره رررع ال ررار ن نحررا سررالس لحر ر لرره

حعملية لحسر

برمتجرا لحعامرل لح احرا ل ريرر لجر

رر ل ناللرس إلر رج

البلي ب ئ نحا لحسلطة له لح الياي لحمترالس لره يلراير ( 2553لجمره ، 2551 ،ص .)317لره
أبريررل  2551أطلقرري لح اليرراي لحمترررالس بررايه ال ل لحلإلل ررة لحرباعيررة لحترره تئ ر لح اليرراي لحمتر ررالس
لالتراال ل ر به ل م لحمترالس ر سريا ،مرا يسرما رارطرة لحطرير

حلررلع لحعربه-ليس لر يله علا أسا

لحتره تسرعا ييإلراال ررل الل ر

نيامرة ال حرة للسرطيلية برلر ل عرا 2559

ره تلي ر ا

مرلرل تلتجه ب يامة لحال حة لحفلسطيلية (لحمرإلإ لحساب  ، 2551 ،ص.)373
مر ررن ر ر ل ر ر ن نس ر ر لر يل تفئر ررل لحت رر ررل نحر ررا لتفر ررا حلتس ر ر ية يق ر ر
لحمفا ئرراي ر لحت رررل نحررا لحرررل لحلجررا ه ل مررر لحررت
تسررتطيإ لحمماطلررة لرره تلفيررت لالتفررا

علر ررا م لررر ررل مر ررن ر ر ر ل

جررر أيئررا لرره رارطررة لحطري ر

ررتح تتبررإ سياسرراي تع ر

لحت رررل نحررا لحرررل لحلجررا ه

مررن ر

ررتل

لسرتمرلر لحت سرإ لره بلراء لحمسررت طلاي مرإ لالسرتمرلر لره بلراء لحإلرراللر لحعرازل لع لجرا برون لحطرررف
لحفلسطيله حي

معليا باحس

ل مر لحرت عرا تلفيرت لتفرا رارطرة لحطرير ليسر لر يله ل مرر لحرت

يترق عن طري لالرتفا بملاط اللرل ل رلئه لحعربيرة م رل لحرر لز للمرن لره لحإللر ا لحلبلراله

(ربيا ، 2553 ،ص.)21
لح

حقال أ جر تل لاللسراا عقما إل ريا له مبالأ ليلتلر لحمب ر لحرت يعتبرر لررالل مرن لحر را ز

ررة حلمررت ا لحعس ر ر ليس ر لر يله مررإ لح ررالع لحقررالرس علررا لاللترررار لحراس ر لرره لحررررا .لفرره

راحررة ل ررل لحررالع رران مررن لحمفتررر

أن لحم سرراال سرريعطه نلررتلر مب ر لر برر رس اليررة تم ررن نسر لر يل

من تعب ة لالرتياط لحته ت ل لره لح ليرإ أهلبيرة لحقر لي لحمسرلرة ليسر لر يلية لره لح يري لفسرل يفيرال
ررتل لحمبررالأ لرره ت ر لير معل مرراي عررن ترر رراي تررررلاي عالل يررة بر ر رس مب ررس ممررا يم ررن لحق ر لي
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ليس ر لر يلية مررن لالسررتعاللال ح ررن ررتل لحمبررالأ أرف ر نحررا رررال بيررر لرره لحتعامررل مررإ لحمقا مررة لحلبلاليررة
لحترره تم ل رري م ررن ت إليررل ئر ررباي م إلع ررة حلق ر لي ليسر ر لر يلية (لح ر ب رره ، 2559 ،ص .)28بع ررال
أربعررة أ ررجر مررن لاللسررراا ليس ر لر يله مررن لحإلل ر ا لحلبلرراله للررالحعي لاللتفائررة لحفلسررطيلية لح اليررة
لحترره عرلرري بالتفائررة ل يرررا ل مررر لحررت أال نحررا نتبرراع نسر لر يل سياسرراي يمعيررة حم لإلجررة ررتا

لاللتفائة ل مر لحت سلتلا حل ليما يله:
أ -سياسة إسرائيل في مواجهة النتفاضة:
لرره بالليررة ل

ررجر ل حررا مررن لاللتفائررة لترررتي لحمعاحإلرراي لحعسر رية ليسر لر يلية أ ر اال عررالس

ع سرري ليررإ ل مررر يررال لر مررن لالرتبررا برررز ب ئ ر ح مررن ر ر ل تعررالال لحسرريلاري اي لحرطررط ،م را
تإللا له لحر لاي لحتره ل روي لره أ سراط لحمؤسسرة لحعسر رية تقراليرلتجا لحمتبايلرة ل مرر لحرت أ رر
لرره مررال يررالرس لحر مررة ليسر لر يلية علررا لحمعاحإلررة لحعسر رية ح لتفائررة مررن لاريررة رر رس نس ر لر يل

لحسياسر ررية لر رره لحعر رراح مر ررن لارير ررة أرر ررر (ل ر ر ر لحر ررالين ، 2557 ،ص .)313ير ررال لتبعر رري نس ر ر لر يل
سياستين أساسيتين له م لإلجة لاللتفائة:
لالرت ا بجالف نر ا لحسيطرس علرا لحم لإلجراي لحفلسرطيلية رتح

األولى :لرت ل ملاط لحتما

تالمير م ليإ عس رية للسطيلية متارمة نئالة نحا تالمير مباله تسمح حلإليئ بررية لحرر ة.
الثانيللة :ترررفية ل ررطاء لاللتفائررة

ر أسررل ا تر لتباعررل ب ر ل مسررتمر الل ر ريررا أن لحمعاحإلررة

لحعس رية ح لتفائة لحفلسرطيلية مرن رر ل رتا لحتررفياي تر لر يسر لر يل أ رر مرن لا رالس ل ل لره
لحترلص من ل طاء لاللتفائة ما أن لحل طاء للررين يئطر ن نحرا لتبراع سياسرة لحررتر بريرا

يررؤال تح ر نحررا لرتمررال تإلميررال أل ررطتج

لحزعي لحر ره حرر ة رما

رران أبرررز ررتا لحترررفياي لهتيررال لح رريد أرمررال ياس ررين

(عال لن ، 2551 ،ص.)313

لترتي نس لر يل له نطار م لإلجة للتفائة ل يرا ير لر لر نسرترلتيإليا أرراال لحإلالرا ببلراء إلراللر

عرازل بجررالف ملررإ لحعمليرراي لحتره تقر

بجررا لحمقا مررة لحفلسررطيلية اللررل نسر لر يل ،لقررال يرررري لحر مررة

ليس لر يلية له  21ي لي  2552نيامة إلاللر أمله له لحئفة لح ربيرة يفررل بيلجرا برين ل لرئره
لحفلسرطيلية لحمرتلررة ،يررت بلرراء ررتل لحإلرراللر علررا ر ا م لررررل ،ررل مررلررة حجررا م لرررفاتجا لحرارررة
(رفلرره ، 2553 ،ص .)15يتل ر ع ر ل لحإلرراللر مررا بررين سررياج مررن أس ر
عاحق رة باحإلرراللر ر رلررال بعررر

مسررفلي بعررر

 32متررر ب ررر

ررا ة ح حبيررة

 3أمتررار عم ر  9أمتررار يرروته مبا ررس عقررا ل س ر

ر

رره

ررارع

عمليرراي لحمرليبررة لالسررتط ع يليررل ررارع م طررا برراحترلا لحرمررل
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لحلرراع بعررر

 3متررر ح ررف ررار لحمتسررللين ر لحإلرراللر

نح تر له بارتفاع أ ر من

ر إلرراللر نسررملته يعل ر ا سررياج معررالله

ة أمتار مر بة عليل أإلجرزس نلرتلر نح تر ليرة

راميرلي أئر لء ا رفة

ت إل ررال ررتا لحمل ررلي لفس ررجا عل ررا لحإلال ررا للر ررر حلإل رراللر م ررا تر ر ت بي رري ر ا رراي باحإل رراللر تلي

ملا ير عبارس عن اميرلي تلفزي لية ر يرس يم ن لحرتر

ليجرا مرن م ليرإ حلمرليبرة عرن بعرال (مرا ر،

 ، 2551ص .)335يررال سررايي نس ر لر يل عررالس مبررررلي مررن أإلررل بلرراء ررتل لحإلرراللر

رره با سررا

مبررررلي أمليررة تجررالف نحررا ت ر لير أيرررا رمايررة حلمسررت طلين علررا لعتبررار أن ررتل يررؤال نحررا تفرراال
ير ع عمليرراي لست ررجاالية اللرررل ل لرئرره ليسر لر يلية أ لحرررال ملجررا

ر باحلسرربة حجررا ررالف م ررر ع

(لحمرإلإ لحساب  ، 2551 ،ص.)331
ب -أزمة المؤسسة العسكرية:
م لرري للتفائررة ل يرررا باعتبار ررا علرر لر مرف ر لز حزيرراالس لح ررع ر بمررراطر لحتجاليررال أمررن لحال حررة
لحمر لطن الللعررا حتبرراالل لالتجامرراي بررين يرراالس لحمؤسسررة لحعس ر رية لحقرراالس لحسياسرريين رررتر بررا لر لرره
لحرطرراا لحررت أحقرراا لرره رتسرريليا لرره اليسررمبر  2551مررن ت عررا لحإلرريئ بايم الرراي لحريررارلي
لحمطر رة أما لحقياالس لحسياسية حاللعجا حتبله م يرف ال ن لحل رر حبقيرة لحبرالل ل ،مرا ررتر لره لح يري

لفس ررل م ررن ت لي ررف لحقي رراالس لحسياس ررية حلإل رريئ بمج ررا هي ررر يابل ررة حلتلفي ررت (مفي ررال ، 2551 ،ص.)253
أالي ممارساي لحإليئ ليس لر يله له ل لرئره لحمرتلرة بعرال للرالالع لاللتفائرة نحرا ت ر ين رر راي
ترالع حلتمررال علرا أ لمررر لحمؤسسررة لحعسر رية رهر أن رر راي رلر

لحرالمررة رر راي رلر

تلفيررت

ل لمررر لحعس ر رية حيسرري إلاليررالس لرره لح ليررإ ليس ر لر يله نال أن ج ر ر تل يمرراي إلاليررالس ملجررا تبل ر ري

ر ل تل لالتإلاا أراا لحمؤسسة لحعس رية له نس لر يل باحقل

أبرز تا لحتيارلي ه:

 رافضو الخدمة:يع ال مفج

رل

لحرالمة نحا ماليلاي لحقررن لحمائره باحتراليرال بعرال لح رز ليسر لر يله حلبلران

ع ررا  ، 3582لف رره أعق رراا

ررف لحت لط ررؤ ليسر ر لر يله ل رره تلفي ررت متبر ررة ر ررب لر

رراتي لل ررالحعي

لحم را رلي لرره نسر لر يل ملررالالس برراحررا لحتره تررال ر رررارج ررال ال لحال حررة ،ال تسرراعال لره ترقير أملجررا

بل تلطد ر رتجا ر رس إلي جا (ل

عل ، 2551 ،ص .)253ليما يررص حبلران لجلرا نرررلر

مرن يبررل نسر لر يل علررا ألجررا للسرربي مررن الرة ل لرئرره لحلبلاليررة برتح ت ر ن نسر لر يل لفررتي لحقررلر
 329له مقابل تح تطلا من حبلان لح لاء بجتل لحقرلر.
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النتائج:

ريا ت رل لحبارا من ر ل الرلستل نحا عالس لتا ر تم لي له للته:
أولا :الساحة اللبنانية:

 -3م ر ررل لاللس ر ررراا ليسر ر ر لر يله م ر ررن لحإللرر ر ا لحلبل ر رراله ع ر ررا  2555للتر ر ررا لر ب ر ررا لر حر ر ررزا لهلل

"لحمقا مة" تر ل نحا لررة تاريرية حلرزا ح سا لحتوييال لحاللرله له لحفترس مرن عرا  2555نحرا
. 2559

 -2أبرررزي لحررررا ليسر لر يلية علررا حبلرران عررا 2551

ا ررة لحت للر لحلبلرراله .ريررا سرررعان مررا

برررز لاللقسررا لحسياسرره لحررراال بعررال لحررررا ،لتس ر لح ئررإ لحلبلرراله برراحإلم ال رتررا للتررراا مي ررال

سليمان ر يسا حلبلان  29ماي . 2558
 -1أ برري لح ئ ررإ لحلبل رراله بع ررال لحر رررا ب ررل م ررا مررر ب ررل م ررن أزم رراي أن ل ررا ليتلاع ررا ح ررال لحقر ر
لحسياسررية لحلبلاليررة تم ررل لرره ألررل مجمررا سرراءي ل م ر ر بيلجررا لر ن ل مررر حررن يرررل نحررا رررال لحررررا

ل لية ريا أربري لحع الس نحا لحررا ل لية رط أرمر ال يم ن تإلا زا مرس أرر .
ثاني ا :الساحة اإلسرائيلية:
 -3حقال ان من أ
لهلل يع

لترا ر لاللسرراا ليسر لر يله مرن إللر ا حبلران ران ر نعطراء للتررار حررزا

من ال را لحسياسه علا لحسارة لحلبلالية.

 -2ح ت ن طريقة لحمعاحإلة ليس لر يلية رطاء لاللسرراا م لقرة علرا لحرره مرن نرراللا لل رقاياي
لئررعاف حررال ر رررزا لهلل اللرررل حبلرران ،ح لجررا أالي نحررا لتررا ر سررلبية اللرررل نس ر لر يل للقررال أالي نحررا
ليطارة بوهلا لحقيااللي لحعس رية لحسياسية تراعال لحيمين ليس لر يله.
 -1تل ل يالرس لحرالع ليس لر يله ريا ان أرال ل

اللف لحمعللرة مرن إلررلء رتا لحرررا ر لسرتعاالس

يالرس لحرالع ليس لر يله ح ن نس لر يل ل لي له ترقير تحر ريرا حر تسرتطإ نحررا لحجزيمرة بررزا
لهلل طيلة لح
تباالل ل سرر

ة

ين ي ما مرالس لحرررا أيئرا رئرري نسر لر يل ح رر ط ررزا لهلل يبلري بعمليرة
ره لحعمليرة لحتره لسرتعاال ليجرا ررزا لهلل برايه ل سرر لحلبلراليين رلراي لح يرر مرن

ل سر لحعرا له مقابل ررر ل نسر لر يل علرا رلراي لحإللراليين لحلرتين أسرر ما لحررزا يبرل عرال لن

 32ي حي  2551ل مر لحت يعله زيمة أرر يس لر يل.
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قائمة المراجع:
 .3ل

ر ررعل ،عبرررال لهلل  .لحم ر رؤلمرس لحقال ليرررة علر ررا س ر ر ريا -.لحقرررا رس :اللر لحلرر ررر حلطباعر ررة لحل ر ررر

. 2551،

 .3أحفر رره ،أ ر ررر  .لحيمر ررين لحمت ر ررالال :نعر رراالس ت زير ررإ ل ر ر ر لي -.لحقر ررا رس :مر ر ررز ل ر ر لر حلال لرسر رراي

لحسياسية ليسترلتيإلية .2555،
 .2ألر ر ،ل ر ر  .للحتمييررز ئررال لحيج ر ال لح رررييين لرره نس ر لر يل -.لحقررا رس :لحمل مررة لحعربيررة حملا ئررة

لحتمييز.2559 ،

 .1ب لفر ر ر رال ،لي الس ر ر رزحزلل .حبل ر رران :لهتيرر ررال رلير ر ر لحرريرر ررر

تو ي لرت ر ررل لر ر رره لح ر ررر ل سر ر ررط-.

لحقا رس:م تبة مالب حه.2557 ،
 .3لحبقاعه ،مرمرال علره لحرسريله .لحل را لحسياسره لره لح يران لحررجي له -.بيرر ي :اللر لح تراا

ليس مه.2551 ،

 .9بلقزير ،عبال ليحل .رزا لهلل من لحتررير نحا لحررالع  -.2551-3582بيرر ي :مر رز ال لرسراي
لح رالس لحعربية.2559 ،

 .1رفله ،يالر  .الرلسة له لح ررية ليس لر يلية -.لحقا رس :م تبة مالب حه.3551،
 .7الر يررئ ،مررر لن ،ب ررير ،لبيررل .لحيج ر ال لح ررريي ن رر ررة ررا

بررين لي ليررة لحررالين -.لررابل :

مر ز لحبر ا لحالرلساي لحفلسطيلية.3558 ،

 .8رير  ،نيله .ل يلياي لحعريياي لحط ل ف لحيج اليرة لره نسر لر يل -.بيرر ي :ماليريرة لحال لرسراي
لحت ي .2559،
 .5زي رراالس ،رئر ر لن .لحسر ر

لح ررتلته :لحمفا ئ رراي لحسر ر رية ليسر ر لر يلية -.بي ررر ي :مر ررز ال لرس رراي

لح رالس لحعربية.2559،

له نس لر يل -.عمان :اللر لحإلليل.3585،

.35

لحسعال  ،هاز  .ل رزلا لحسياسية لحر

.33

سر ررم را ،سر ررامه .اليمقرلطير ررة ن لير ررة :نس ر ر لر يل م ر ررال لحرر ررجي لية لحمعار ر ررس -.تر ررل أبير ررا:

لحإلامعة لحمفت رة.3558،
.32
.31
.33

لح عيبه ،ل ز  .نس لر يل من لحاللرل -.بير ي :اللر لحجإلرس حلطباعة لحل ر.2553،
ا ا ،رسن .لح ررية ليس لر يلية -.الم

 :اللر لحقل .3555،

لحعبي ررال  ،عر ررا عل رره .ل رر رزلا لحسياس ررية ل رره نسر ر لر يل ال لرس ررة تاريري ررة -.بي ررر ي :اللر

لحملجل لحلبلاله حلالرلساي.2533 ،
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ع ا ر ررة ،سر ررعيال .لسر ررتمرلر أزمر ررة لحيسر ررار ليس ر ر لر يله -.لحقر ررا رس :مر ر ررز ل ر ر لر حلال لرسر رراي

لحسياسية ليسترلتيإلية.2555،
.31

مرررا ر ،ريم ر ر ن " .لحإلررراللر ل ملر رره عب ر ر س لاسرررفة حرريطر ررة لحطري ر ر " -.مرترررارلي نس ر ر لر يلية،

.37

 -.لحقررا رس :مر ررز ل ر لر حلال لرسرراي لحسياسررية

ع.2551،351

مررا ر ،ريم ر ن  .رررع ال لف ر ت لحيج ر ال لحررر

ليسترلتيإلية.2555 ،

.38

مفيال ،عبال لحر ي  .رررا ل ررزلا ليسر لر يلية -.بيرر ي :مر رز باررا حلال لرسراي لحسياسرية

ليسترلتيإلية.2551 ،
.35

ل ر ر لحررالين ،مررراحرة  .نس ر لر يل لح بررر

.25

أب طاحررا ،رسررن ،مليسرره ،أرمررال "لاللترابرراي لحلبلاليررة مررا بعررال ا"  -.لرسرراي نسررترلتيإلية،

لحقال  :مؤسسة لحالرلساي لحفلسطيلية.2557،

لحفلسررطيلي ن :سياسررة لحت سررإ -.2555-3517

ع.2555 ، 59
.23

.2559

.22

أرمال ،أرمال ي سف  ".أربع ن عاما من لحرررلع مرإ نسر لر يل" -.لحسياسرة لحال حيرة ،ع،313
ابرري ،أرمررال ".الالالي نسررترلتيإلية ح لسررراا ليس ر لر يله مررن حبلرران" -.مرتررارلي نس ر لر يلية،

ع.2555، 11
.21

إلررراال ،عمررراال ".لاللترابررراي ليس ر ر لر يلية :رررل يم ر ررن ررررلإ س ر ر

مر ررإ رررار ن" -.لرسر رراي

نسترلتيإلية ،ع .2551 ،329
.23

ربيررا ،رراله " .بررين ر ر مته بررا لر  -ررار ن ،لحسياسررة لحعس ر رية ل مليررة ليس ر لر يلية لرره

م لإلجة لاللتفائة لح الية" -.مإللة لحرؤية ،ع .2553،8

.29

رفلر ر رره ،ير ر ررالر  ".لحإلر ر رراللر لجاير ر ررة لحرل ر ر ر

لحميعر ر رراال لر ر رره نس ر ر ر لر يل" -.ملر ر ررف ل ر ر ر لر

ر

ليسترلتيإله ،ع .2553،355
.21

رمرزس ،مرمرال ".لحلتررا ر لحسياسرية لاليتررراالية حلرررا ليسر لر يلية علرا حبلرران علرا لحر مررة

.27

تو ي لرتررل لييليميررة"  -.أ لر لح ررر ل سررط،

ليس لر يلية"  -.أ لر لح ر ل سط ،ع .2551 ، 19
سررعال ،ليفررين ".لحتررراحف ليس ر لر يله-لحس ر ر

ع.2557 ، 11
.28

عبررال لحرل رري  ،راح ررال عمررر ".لتف ررا لر ررر لهلل-ع ر ن لع رراالس ت ر ر يل لحت لزلرراي لحسياس ررية ل رره

حبلان" لحسياسة لحال حية ،لحعالال .2559،313
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.25

ع  31ديسمبر 1037

عررال لن ،بيسرران".رررزا ررار ن لحإلاليررال مسررتقبل لحال حررة لحفلسررطيلية" -.لحسياسررة لحال حيررة ،ع

.2551،311
.15

هراحه ،نبر لر ي ".لحراللرل لحلبلرراله ،بعررال لحرررا سررإلال لحال حررة لحطا فرة"  -.لحسياسررة لحال حيررة،

.13

لجمر ر ر رره ،ط ر ر ر ررار ".رريطر ر ر ررة لحطرير ر ر ر ر  :لحم ير ر ر ررف-لحت إلج ر ر ر رراي-لحمؤ ر ر ر ررلي"  -.لحسياس ر ر ر ررة

ع .2551 ،311

لحال حية،ع.2551 ،391
.12

لي ررا

 ،راح ررال ".ر ررزا لهلل ب ررين لحتماسر ر ليي ررالي ح إله لحبرلإلماتي ررة لحسياس ررية" -.لحسياس ررة

لحال حية ،ع .2559 ، 312
.11

لح ر برره ،مرم ر ال ررراحح ".حبلرران بررين ترراللعياي لاللسررراا لحس ر ر

.13

مرتئررا ،نرسرران ".ل مررن لحق ر مه ليس ر لر يله بررين لح لبرري لحمت ي ررلي" -.ررؤ ن ل سررط،

 -.لحمستقبل لحعربه ،ع.2559 ،113

لاللترابرراي لحت رريعية"

،ع .2553،339
.19

ملرر ر ر ر ،مي ر ررل ".أر ر رراللا لحر ر رراال ع ر ررر م ر ررن س ر رربتمبر  2553لحم لإلج ر ررة لحفلس ر ررطيلية

.11

ايمر ،ميرز ،لحي ،ستيفن؛ ترإلمرة مإلم عرة برار ين ".لحلر به ليسر لر يله سياسرة أمري را

ليس لر يلية"  -.مإللة لحالرلساي لحفلسطيلية ،ع .2552 ،35
لحرارإلية" -.لحمستقبل لحعربه ،ع .2551، 127
.17

لحتقرير ر ررر ليسر ر ررترلتيإله لحعربر ر رره  -. 2553-2555لحقر ر ررا رس :مر ر ر ررز لحال لرسر ر رراي لحسياسر ر ررية

ليسترلتيإلية .2553 ،
.18

.2557

.15

لحتقريرر ليسرترلتيإله لحعربرره  -.لحقرا رس  :مر رز لحال لرسرراي لحسياسرية ليسرترلتيإلية بررا لر ،
بررراليإ ،رلليرررة مرمر ررال .سياسررراي لحمرررراحرة لحر ر ررلعاي لي ليرررة لر رره حبلر رران :أزمر ررة لحت امر ررل

 ، 3555-3585إلامع ررة لحق ررا رس -لي ررة لاليتر رراال لحعلر ر

لحسياس ررية( .2551 ،لطر ر ررة ال تر ر رلا

هير مل رس)
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