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  "الصراع العربي اإلسرائيلي"
 : فالمستقبل من الذاكرة التاريخية إلى الواقع

 فالتدبير لوعي والتدبرل نحو مساق
 *د.نادية مصطفىأ.

 

 مقدمة: في طبيعة الصراع وأهمية الوعي به:
ع مآالخيررربررريل لهعلررر عتععشررري    عم ي ررر  عيأتضررري أمثررر  عع جررر تاعخييا ممررر علررر الصررر العال ررر اعاليررر ا ممتدع ررر الع  ررر  ع

ع.عاجل ي  عبيلرتقبعتاالي ش افعتس بلتمم امل
 ررر الععيفع رررصا ع ررر العتجررص تهرررصعع:ع ررر العقرررصمد ع رر الع بممررر ي ع ررر العأيرر يصلصجد األطرر هررصع ررر العم  ررر  ع

ععع.ح ت 
ال ييرررهعهنييررر عالبررر  ععمشررر تلعالصررر ممصعمم عال يملممررر عهررر  فيعيفبررر أعاألطرررصاا عم ررر ععيبهم ررر عهرررصع ررر العم  رررصاعاألشررر ي 

إىلعت ررصالفعع ال فرريتوعتال بتصمييررمم  متسررياا عع يحل تبعال تسرر  ي عال رر   ررع؛1948 تلرر عإيرر ا مم ععخيأيررمم عإىل ع شرر 
ع. عتميعختت عذلكعمنع يايي ع  ا مم عم     عاألش ي عتاألييلممبعتاآلثياتاملبيتم عالش لمم ع احل تبعالصغ عم حت ع

قتمممردعال ر اععيهممركع رنعأتضريلعال  ري عال ممتمم  ع ر ممصعمم عتإير اأخ  ع  بمم عتعع تمم عأتضيل ع مم عتععأثَّر  هصع  الع
ع.ال يملدحتصال عال  ي عتع

ع:عأزم عالش قعاألتيط عالص العالفتتس ممينعالي ا ممتد عالبضمم عالفتتس مم مم .أخ  ع  ي  عأمسيءعمح لعهصع  اع
اع رررر عقررر  عتابررررهعتع ال  بممرررر عخيب يلفرررري عتاورررصع صعرررر ع رررر ا فيعحضرررياي يعيفعقترررربعاألمرررر عقرررر  عمرررهع ررررص عهرررر اعالصررر الع  رررر ف

تاليرمممم عاررياسعإير ا مم عمررنعخملر عأ تاافاعتخيررأثعا عشرو؛عيرر ممفيعدرصعشرر    عتجص هريعيفعامل  برر عامسمم ريعتشرر لممفي عإالعأ ع
تال شر ين.ع رمعي در  ععي ي اج عالص دعحببممب  عأتع اج عإ ااكعخمريط  عأضر معم فيتخير  عتخي ر علر  عجممر عالبر  عاحلر

ريعقلت ري.ع  ترعفاعمريعخي رص عااله مي عإالعمهع  عأزم عج ي  عييخ   عي  زع تمم ريعال رم  ع مريعلرصعأ عالصر الع عي رنعقي مف
 رر  عاالقرررتابعمررنعقضررمم عالصرر العال رر اعع:ب لرريا عأخرر  ع.وي لرر  عذا رر  عالرر ا   ع مرريع رري عتحرر اعتأت ررت يعإىلعأزمرر عااه رر 

عأتعاع بي ممفيعبنيعم اح عال  صا.ععءفاالي ا ممتدعالعمي نعأ عي ص عجم زع
خي    عمصي اعتمؤشر ا عتعع. تىعمتس صيي ع   خصص مم  عتأمهمم  عع-مبياع عبغع -عهل اعالص الع  مما ع مهعه تع

 : تىعال  صعاآليتعتخصص مم  صضصلعه اعاملأمهمم ع
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 صاعال مقي عال تلمم  عالتسممييي عاخلياجمم  ع:عخيتجميال عخي يتل ؛عميعبنيع حبت عت ااي  عم اخ تخي  صلعخي    ع (أع
م  يلمم عمنععخي يقبع تىع ااي  عتخي ايتس عأجممي  ععتل اعإخل..ال تلمم  عال  صعال  بمم ..الصطنعال  اعيفعالتسمميي ع

 ع.املخ تف ال صج ي عالف  ي عتالتسممييمم ععيذتعمنععالليحتني
عالص عظت (بع احملي  عال تلمم عال متمم عتيفعيفعع  عبصصا عمليش  عأتعوععمليش  يالعحيض  ع ا مفعمعمصضص ي عه ا

 ع.امل عمم عتالتسممييمم ال تممم  عتال  تا عتاملت بممي عاملؤا ا ع
ذا   ععمنعخي   عأ عل عاملصضصل   عاالقرتابعمنعه اعع ع مب  ا مفيع تس بلتمبع يض عحبع ميضممحتبي ععاخيصتم (جع

عع.مم ع ااي  تم  دع مصضص خيؤث عيفعخي يت عخييا مم ع
ع يعمع ( ع عخيزا –مص  ع تىعاأسع-تال عالص الع تيفعقتبع  تمفي عه ا عإ اا  عع  ؛ ع تا    امل  يض  :عت تا  هي

التسمميقعال مسدعتاجمل م دعخيأثعاخي ع تىع ممفمم عتميياسععالصط مم  عتالقتممممم عال  بمم  عتاحلضياي عاليمممم عتال يملمم .
التس  يي عامل بيبت ع)أتعامل صيا  (ع نعخي صاعيل عإ اا عالص العتمنعه يع   عع.ه اعالص العتالص دعب إ ااكع
 .يصاءع تىعالص مم عال   يعأتعال  لممبدع؛م  مقضمم ع   ي عتم  يجمم ععه  عالتسل  عخي  عتع ي جع تأ تاخي 

ع (هع عالي ا ممتد عال  ا عالص ال عع  ي ع- تممم ي–خصص مم  عملفيهممص عاخ ليا  عيف عبرعخي مت  عالص ال(خي  تق ع )طلمم  
  عمصيحلعي يصلصجممأم  صاا ع تصعال مقي عال تلمم ع نعمصي اعالص ا ي عتأيليهبيع)قصممم  عع تاخ ليا عل ؤع
ال يملدعالقتمممدعتعالتستصعثياهيع تىعاالي ب ااعتعآت نعع يتممم ...( ااهتيع) تس  ي  عت نعأ تا عإع ايرتاخيممدمم (

 عته  ا....ت تاعإي ا مم عبمم  يعقيلممصعال ي ممم  عتاالم ييلمم عال يملمم ع تىعأت تىعأ تا عاهل
عالص الع   عالليحثعع ب ليا عأخ   (تع عع  يفعع-تمآالخي يم  ا اخي عب-يفعه ا النعيصاج عمصقففي عأتعخي لممبممفيعتاح ف ع.ي

إىلعع-خييا فيعتتاق فيعتمتس بلمفع- عمنعأج عاي مم يبحي يجعع شيم ع حضياي  العع:طصالفعت  ضفيع  صع  الع   
ع ع تمم  عاؤي  عأهني عالت ي ممي عأهصعخصي ص ي خي ع ااعأ تا عإ  صعيفعتعع  بتمم ي عيفعت فالتاالي ب يبي عخي ديتز

عث ي ممي ع؛تع ي د  عقلمم  عقصمدمن عع/: عع/م يييلإ يين  عح تبعايرتاخيممدد  عامسد/ش يب  عيتمد   تس  ي/
ع.اخلعع يممم /مبيتم عش لمم  ع  اء/خي لممه..

ع  ع تىعخي   هي ي  عي  ييخيععايصعخ ي  منعأج عع؛ق ا ع تممم عم  م ع ااي  عيفه اعالص الععي  تب ميع
عممي عال تمد.يحلبيعيتسمىعملتعع ال  ممزا عالصياخ عامل غتب ع:  عمنل ديتزعالت ياي ع

  

 النظر: نحو منظور حضاري للصراعمداخل  -أوال
تي  زع  ع؛عبصف عخي  عتم  يعالص العال  اعالي ا ممتدعبصف ع يم ؛عأمنيطعالص ا ي م يقش عخي    عم اخ ع

ع عالص ا مم ؛ عاحليل  ع  ي   عمن ع تىع  ص  عالص العع:مت م  ي عممصي ا عأط عتأيليب   عالص ال  عمتسيا عخي صا افع اح 
عأتعوععال مسد عال مسدعع؛قتممممم عأتعال يملمم تأمنيطعخيفي مهتيعاملليش  عأتعالالص ال ع  اا عأتعخيتسصي عأ تا عإتمت :عم  ي
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عثبي مم ...(ع الص العامل  ص  ع) تس  ي  عإ مممم   عال اق صي ي   عالبضييي عال  عيمج ع نعالص العتع يقيهتي ع.تال يملمم قتممممم 
أ ت عمشصالفععممقع  ص  بلم  يمت ععإمنيعهدعم اخ  عيغينعب ض يع نعب ضع  لممتسمعب اعه  عامل اخ منعالصاضحعأ عتع

علتص ال.
ع ع ي عاخ مميا عتإذا عحبتمم عيفع تععمنعال اايي عتالل صا  ع متمم  عامل اخ عض تا  ع عخصص مم   أح عه  

ىعاؤي عالعخيب ص ع تع؛بب اعالم ي جم م  فعهل  عامل اخ عاؤي عحضياي عجيم  عشيمت ععالص العال  اعالي ا ممتدعخيب ضد
عاملتسياعم  عخيلع صعمنعال ت ع بط عتاليلعتمتسيع  بتصمييمم عامسمم عبنيعأط افعالص اعأح ااعتخي صاا ع تس  ي عتع  أ

إىلعاجل تاعال يا مم  عتع بط عتل نعا  عأيضفيعبيل ااي عإىلعالش صبعتاجلمي ي ع اخ عال ت عت  عاحل ت  عع1948
عامل بيبت ...إخل.تاألي يصلصجمم عإىلعاملش ت ي عالف  ي عتع

عامل خ  عه ا عأمهمم  عا–احلضيايعع/امل  صاخيز ا  عأت عال بتمم ي  علتصاق مم  عالامل ديتز عأت عهلمم تمم  عاملؤيتسمم  أتعتمم المم 
عاليمممم  عأت عالص الع-البصممم  عمن عاألخع عالب   عابه عل ااي  عاألخ  عل تعع بيل تسل  عامل اخ  عن علف صعيض تاعخي    

ععال  صاا عالتسيبب .
ع بط عتع ص عح صمي  عبني ع  ا في عاألخع  عال بص  عيف عالص ال  عي   عتعع  تص عي ص عال تس  ي علمم  بيأل تا 

أيضفيعبب اعميعهدع مم عع  تي أض مععتال  صي ي عالش لمم تاالق صي ي عأتعال بتصمييمم عال بتمم ي ع بط عتل نعالش صبع
تال  صي ي عالش صبعتظتمع يعمعع يصاءعمنعإي ا مم عأتعمنعاحل صمي عال  بمم .عحبممب ع؛ م عتال  يي   عبيلمتس    ع
ععالش لمم  عج تا عم   ع ا مفي عإع الص الحيض   عامل ي   عحضصاهي عاز ا  عأع  عالبصممم ال عال ت  عأ تاا عخي اجه تمنعع مه

 ي ا عأتعاملع بيل   فعاهتيم يهدم عإ مممم عتيممييمم ع تمم ي عتعيفعظ ععاملفياقي عأ عيز ا عحضصاعال  صي ي عالش لمم 
عامل  ب . ي عاألمنعتالتسم عيفعأتعهتأتعالمت د ععأتعخي ينيعالص ال ع يلاهيببأتعع لتتسيممم 

 ع    عقتممممم عت يملمم عامسممجيعبع تا  عإعامسمم عمنعصعميعأض معحتصز عإي ا مم عمنعش    تيفعاملبيب  عتاو
عخيزاي  عمب  بط عتل نعبأ تا عمبيتم عش لمم علمم عبأ تا عمبيتم ع تس  ي عوععامسمم ععيتم عه  عالش    بب اعمي

عال ممي عم     عيفعال اخ عالفتتس ممينعتالقتمممدعال  اعتاحلضيايعال يملد ععم عمم  عخي زع  ص ي عتإاهيبمم عه ا مجمم  ي
علت ميب اطمم عتال    ي .عدالص ممصينعامل  

 عتجص عإي ا مم عيفعامل  ب عتطلمم  عخيغع ع  ععصفعالب  عاألخععطلمم  عأ تا عالص العتطلمم ع ب ليا عأخ  
ععه اعالص العتأط ا  :عال  ب؟عاملتستمص ؟عالفتتس مم ص ؟عتامل ا ي ع نع ال ؤع

ع يفعاملتسياعال يا دحتممتيعع أم تيع إىلعاجل تابيلل ثع خ عحضيايعشيم  عمي  عتمنعمثعخيز ا عاحليج عإىلعم
عم  ممي ع عتي صقفع    عالصاقه عال اهن عي ييش  عال ي عععمعهدلممتسع يلتب ي عاألخع ع.الليحثامل ي   ع احلبممب   

ع تت  يي عأخ    عتتقي ه عملتس بلاعيصفعحيم تعع يصابق عتاحليض ععوعهي.عبيل أ مم   عالتسيبق عمن عم حت  ع   تحص 
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اج  ي فاعيفع  صعمتسياعتمآ عه اعالص العاحلضيايعع؛تال ف ممكع   عتاالي   اوم بيبت عحت يجعلتعتاملتس بل عي  يي  ع
ع صعاملم  .امل

 مدخل الذاكرة التاريخية الحضارية: -ثانيا
 م  يمتني:عاالقرتابعمنعه اعاملضمص عم    عامل اخ ع تىعمتس صينيعمي ن

  :جية التطور التاريخي للمسار واألحداثمنه -أ
 :نيتخي  ص عمنعأيتصبنيعم  يجمم

عأسلوب أفقي كلي - ع: عيتس   و عل  صا عال يا د عالص ال املتسيا ع احمل  ا ع ال   عاملفي  عم اح 
عع.تالف  ي عحصهلياجتيهي عالتسممييمم عاالعتخ ي  عج ا 

منعاملتسيا:ععت عاليتعات عإطياعحتتمم ع  عم حت أيعامل اخ عال ص مم عامل بيبع؛نوعي يأسلوب رأستي  م ع -
حص عطلمم  عاملش تلعالص ممصينعت تل عإي ا مم  عيممييي عأط افعالص العاملليش   عي يصلصجمم عالف  ي عتاأل

عجيعبعال   ني عالص العمن عال تيلعأ تا عإ اا  عال  ي  عخي  عتخيأثعاخي  احملممطعتأمنيط  صاقبع  عع خمخي 
ع.م حت ع تىعطلمم  عال  ي عال  اعتاألمنعالبصمدعال  ا

 األسئلة التالية: نع المزدوجة جيةب هذه المنهوتجي
تخي صا ؟ع ممفعععشأخي عيفميعاحمل  ا عاملؤث  عع؟ج تاعالص العال يا مم ؟عميعهدعطلمم  عه اعالص العبزوم ممفع

عع؟عميعخصي صعالصضهعال اهنع تىعضصءعخ  عه اعاملتسيا؟ع خي صاعمتسياع
 راع:صمراحل تطور التصنيف 

عم اح ع   :عال   عإىلعمتسياعخي صاعالص الع  ع)مخ (تمي نع
 (.1948ع-1898خي شنيعاملش تلعالص ممصينعيفع تتس ني:عالف   عتاأل تا عتاملبيتم عل ع) (1)
 (.1967ع-1948  ع  بمم عمصح  ع)لالص العال تس  يعتج (2)
 (.1973ع-1967تب اي عمفيتضي عوععمليش  عتاخ م ي ع  بمم ع)ع1967ع ع تس (3)
ع (4) عاحل تبعال   "منعح بعأ  صب  عالفتتس مم مم "إىلعع" آخ  عا"البضمم  عب اي  عامل ف   ع: ل تسصيي عاجلز مم 

 (.1996ع-1973  عال  بمم :ع)لتخيف كعاجلع مم تح تبعجز 
عش قعأتي  (5) عإعد!ع ي  عت مقي ع  بمم  عالفتتس مم مم  عييخنعالبضمم  عخي لممه عإىل عبيا  عمنعيم  ي ا ممتمم  

 (.2023ع-1996 عيفعال اخ ع)ممتمبيتم ع تتس مم 
 تلمم عأتععإالعأ عحم  ا عأخ  عيصاء عع دنخيصاا  يعهصعع م  تقعحت ي عامل اح عالتسيبب اعالشيا عإىلعأ عاجتتع

 إي ا ممتمم عاجت مهع اخ ع  عم حت .
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 وقضايا كبرى مفصلية أحداثمنهجية النماذج التاريخية:  -ب
عم حت  ع عيممييعيأح اثفعتعخيصاايخععش   ع   عخيشيب معخمهلي عيفع اخت ي ط افعالص العتأ تا عأعي  عحيمس 

عتاخلياجمم  ع تىعدصعأب زعجممص ي عم  ص  عمنعالبضييي عم  ي عال اختمم  عال مسمم عتوععال مسمم    عخي ش  عم  يعاملليش   
همم  عتال ميذجع.عتبب اعميعات عه  عاألح ااعي  ع  عم  يع نعحم  ا عتخصي صع  عم حت ع"نماذج تاريخية"

ع.الطياعال  تممتدعل  عم حت عمنعم اح عال  صاعبب اعميعحت يجعيفعح عذاهتيعإىلع ااي عاأيمم 
ععاألحداث المفصليةمن إلى مجموعات النماذج ويمكن تصنيف  (عأ عجصال عاحل تبعت ق عم ييع:    

عال  بمم ع عأمنيطعاملبيتم  عتاخيفيقممي عال تسصي   عال تلمم  عال بتصمييمم  عتاجل ص  عامل     عق ااا عاألمص تاملفيتضي  
 ميعيتد:عع- تىعيلمم عاملتي -ع  عاألح ااهعتمنعتالفتتس مم مم عتال تلمم ... عأمنيطعال  خم عاخلياجمم ...

 عاالع  ابعتا ت عالف  عال  بمم  عمصجي عاهلد  عالمم ص ي عيفعظع1917ع عت  عبتفصا1898مؤا عبيز ع .1
ع عال اقال ي يينعيفع تتس ني  ع)ثصا  عالفتتس مم مم  عتالتصاعع 1929عاملبيتم  عالفتتس مم مم  عالصط مم  ع-1933 

عع (1939 عبيل بتسممص عامل     عاألمص عاألتىلتإ ع 1947ق اا عتاحل بعال  بمم  عإي ا مم  ع تل  عخي صين عم 
 تع ي د ي.

 ع1967 عح بع1956 عح بعبمم  يعال  بعاجتيذبي األحمفعالغ بمم عتععاال رتا ي عال تلمم عب ي ا مم   .2
عتلل ي   عمنعاألا   عالفتتس مم   عاملبيتم  عحيل ععب اي  علت تسصي   عال تلمم  عتاجل ص  ح بعاالي  زافعاملص ي 

 .1973عالميتصعتالمح ب عح بعأ  صب 
ع)اخيفيقمم .3 عالفص  ع يفمم 1976ع-1974ي  عت يمب عالي ا ممتمم ع1977ع( عاملص ي  عالتسم  عتم يه  

االع فيض عع (1982ع-1981 تىعج صبعلل ي ع)عب اي عاحل تبعالصغ  :عال  تا عالي ا ممتد ع1981
ع عاملفيتضي عتاالخيفيقي عالت ي مم :عاألا عمم عتالفتتس مم مم 1991( عمؤا عم اي ع1987الفتتس مم  عاألتىلع)

(1991-1993). 
( عاملبيتم عالفتتس مم مم عمنعوز ع1993ع-1991الفتتس مم مم عتاألا عمم عمهعإي ا مم عم  ع)أب ي عال مقي ع .4

 عاجل ص عال تلمم عمنعأج عح عال تل ني عيممييي عال  صي عتاالي مم ي عالي ا ممتدع2006تحصياهيعم  ع
ع عم   عاألاوعاحمل ت  عيف عالفتتس ممين عالش ب ع تى ع تتس ني...عع1967تال  تا  عت  ب عتوز ( )الضف 

 ع2021 ع2014 ع2009ع-2008 عتوز ع)2006ال  تاعمم عالي ا ممتمم ع تىعج صبعلل ي ععاحل تب
2022.) 
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الب  عمنعجيعبعال  مم عاألم ي دع تعيل عع/ع فب ا مم عتملي ا مصجي عخي لممهع ت عأخ  ع  بمم عمهعإي ع .5
  ص عالمممنيعالي ا ممتدعامل زاي عع؟!أينعح عال تل نيع.. عاخيفيقي عالتسم ع"الب اهممممم " 2020عخي امب

 إىلعالممص .ع(...2023ع-2006)
ععالقضايا الكبرى: (عب عال تد عاملتسيا ع ن عخي لتق عاليت عهد عال يا مم  عال فصممتمم تمنيذج  عاخ لياا عع تأح اث  تات 

تمي نعع.العأ عج تاهيعال يا مم عش ي  عاألمهمم  دممم  يعااه  عم ي   عإع   عق ت تاض  عمليعآ عإلمم عالص الع
 البضيييعت قع   عم ييعع تىعال  صعال ييل:ال ميذجعمنعأيضفيعخيص ممفعه  ع

ع تتس مم مم  -1 عمصعي  عالع:قضييي عتاألقصى  عمالب س ع  ب ع1948جوص   عاملبيتم ع  عإي ا مم   ح ت 
ع عال تعالفتتس مم مم   عالفتتس مم مم ح  عالصط مم  عالتست   ععل ني  عتوز  عالضف  عيف عال   ي عع1993م   تم  م 

عاملممي .ع  ممالفتتس مم  عالبضيييعجبصال عال  صي عتاالي مم ي   ع منعاملفيتضي عتاالخيفيقي عتلب عم  عه  
  يعال اهن؟ ميعتض 

تال  ررصاا عيفعالرر اخ عع ال  ررصاا عيفعاملشرر تلعالصرر ممصينعتايرررتاخيممدمم عاألمررنعاليرر ا ممتمم عقضرريييعإيرر ا ممتمم : -2
ال فرررررصقعال بتممررررر يعتالتسرررررم عال رررررصتي ععتاالق صررررري ي  عال تسررررر  ي عاليررررر ا ممتمم عالبرررررص   ي ررررر عع اليررررر ا ممتد

ال  ييررر عتال رررم  عالترررصاعالصررر ممصينعيفعالصاليررري عع االيررررتاخيممدمم عاألم ممررر عاليررر ا ممتمم ع)مرررؤا ا عه خيتسرررممتممي(
امل  ر   عيممييري عشر عاألطر افعالقتمممممر عت ر عالقتمممممرر ع)التسممييري عاخلياجممر عاجتري عاهل ر عتالصرني عاجترري ع

حررري طعالفصررر عال  صررر يعتخيغممرررعع ميصج ا ممررريعاملررر   ع ررر ص عالمممرررنيعالررر يينعخي  ممررريعتإيررر ا ...( عااليررر مم ي عتع
 .تال تميين

أمنرريطعح  رري عاملبيتمرر عال تسرر  ي عمثعالتسررتممم عال مسممرر  عأمنرريطعمصجرري عالتسررم ععالتسممييرري عال  بممرر عتأ تاهترري: -3
عال تسررر  ي ع ررر عاملبيتمررر عالفتتسررر مم مم مرررهعإيررر ا مم  عأمنررريطعح  ررري عاملبيتمررر عالفتتسررر مم مم عتال  بممررر عامل عممررر  عح ع

مرررررررنعال بصبررررررري عاالق صررررررري ي عال مسممررررررر ع ترررررررىعإيررررررر ا مم عإىلعال مقررررررري عم  ررررررريعتاملبيط ررررررري عع تحصرررررررياعورررررررز 
 .الش لمم ...إخل.عه  عمنيذجعمنعقضيييع تىع   عمتس صيي ع    عأتعحم   عزم ممفي

 ي ممررر عيررررتاخيممدمم عاألمعمتسررريع  عإيررر ا مم عتالصررر ممصعمم عتبرررنيعمبيتم  مررري:عإيررر ا مم عيفعاالبرررنيعال  ررري عال ررريملد: -4
 .تال تيمم عتاألتاتبمم عتالصمم مم  عإي ا مم عيفعاحملي  عامل عمم عال يملمم عحلبصقعالعتسي عتمبيتم عال  ص ي 

 

 إعادة صياغة سؤال الصراع من منظور حضاري كلي -ثالثا
عم  بعم    عاملتس صيي :عيؤا عم  صمدعنلجيب ع منعامل صعيفعه اعالطياعا

ع؟حتصي ع    عته فعايرتاخيممددع) تل علتمم ص (عإىلعتاقهعيفالص ممصعمم ع)ال تميعمم عأتعال ي مم (عع ممفعجن م -
عتال صيهع تس  يفيع تىعحتسيبعال ت عال  بمم ؟ ت ممفعا   ععت ممفعجن معإي ا مم عيفعخي  ممصعأا ي عقصهتي
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ص عال  تعإىلعحتممف؟ع"؟عته عحتالب اهممممم عاألتىلعإىلعاخيفيقي ع"ال  لممهع"  عاحل ت عمنعاخيفيقي ع"التسم 
 ديتزع  ي  عالبص عب  !!(عخي  ي  عقص ع  ممصعمم عإي ا ممتمم عذاخيمم ع)العخي عه  عال  صاا عإىلعه عخي جهعأيليبع

عأ عمث عخيفتسعا عأخ  ؟ع ؟ال  بمم عجم م 
إي ا مم ؟ع ممفعتمليذاععالص ممصينعت تل  ععاملش تل عع-  عق   ع-تاليمممم عممفعتاج معال ت عتالش صبعال  بمم ع  -

ميعأمنيطعاملبيتم ع؟عخع ق ص  عإي ا مم ع تىعاألاع بتمعال ت عمنعالص العاملتستحعإىلعال تسصي عالتستممم ؟عته عا
تموعخي ب  عاملصاج  عع؟إىلعم حت  عال اه  عالصيي  عالتستممم عيفعإ اا عالص الاليتعاع  د  يعالش صبعم  عب اي ع

 الش لمم عتموعخي أخ ؟
تخي  عمصاقفعالبص عال   عخيأثعاهتيع تىعمتسياا عإ اا عالص العاملتست  ععل صام عاخلياجمم  ممفعميايمعا -

عتع عالش صب عت ممفعميايم عأ-التستممم ؟ عال ي    عالفتتس ممينعع-اجيء عالش ب عحبصق عمتسيع   عيف أ تااهي
 تالش صبعال  بمم عبصف ع يم ؟

إش يلممي عاحلتسيبي عتاملصازعي عبنيعاملصيحلعميعهدععالسؤال العملي الذي يختبر مناهج تفكيرنا السياسية: -
:ععع؟تبنيعضغصطعالصاقهعتبنيعثصابمعامل ج مم  املصازعي عبنيعاي م ااعالص الع تس  يفيعتبنيعخيتسصي  ع ممفعخي صعمتمف

ه عع:ب ليا عأخ  ه عخي غتبعمب ضممي عال تسصي عالتستممم عتحم  اهتيع تىعمصي اعتج تاعالص ال؟ععت:يتمممفي؟عأ
عال عأ  عالص ال عه ا عمت  عيف عتخيفصمممف عمجت  عم  صض  عتال تسصيي عالتستممم  عت تا هععالصتح عش تط عمن عهلي ب 

 تأه اف.
بنيعالص ا ي عاليتعع(م  عب اي عاأللفمم عالتيلت )الصضهعال اهنعلتص العال  اعالي ا ممتدعهدعمآال عميعع:تأخعفا -

ع  بنيع  ا ي عأخ  عييخثيعصيعإىلع  الععد؟ع ممفعحتص عمنع  العأييي2001خي ا مع تىعاألم عم  ع
عت ي مم عتمتست   عتطي فمم  عقصممم  ع صام  عالص العع؟حت   ي عهب ا عال يا مم  عال  صال  عاضد عأ  عع صصا تإال

ع)يمم يايصهي عاملتس بل عاملم   عيفعضصءعامل  ممي عال يا مم عتالصاق مم (.
ع

خيص صيعأتعإ ممد عي  فعإىلعأ عحت فظعقضمم  يعملتسيقعخي تمممدعأتعخيتبممفدعأتعحتيت عأ عخيؤي عه  عاؤي عأتلمم ع
عتحممصع عيممييي عالرتاجهعتاالي تسم عي  ي عتأالعخي  ث عحتمعخي ابعهتممت حبمميهتي  عتأييلممبعالهليءعال متمم عاجلياي ع تمم ي

 م عالبضمم عتالبضيءع تمم ي.عتهصعمتسيقعمف ص عخيتس ىعلتال شصيشعتال شصي عتال تسمممصعالف  ي عمنعتااءعتج ي ع
امللتغنيعمنعيي  عاجل ي عاليتعالعخي  عحت فظعهبصي  يعتاع مي  يعإىلعأم  يعتحضياهتيعتخي  زعب  تب  ي عمنيعتع ت عتم ي علتم

ععسوف أظل عربيا!تهت فعتااءعاا  عامل اي عاحلضياي عيفعال تص عالتسممييمم عحيم عابممه:ع
عع



8 
 

 قائمة قراءات مقترحة حول الموضوع
 

 عامةدراسات ( أ)
 مث عجممص  ي :عتأب ي  حبتسبعم اح عالص الع

 :للصراع المراحل التاريخية -1
 .1987 عبعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  عمستقبل الصراع العربي اإلسرائيليأييم عالغزايلعح ب ع .1
ع .2 عال  ا عتالص ال عالفتتس مم مم  عالبضمم  عال جيين  عع   ع-ب هي  ع الي ا ممتد: بحوث ومناقشات الندوة ايرتاخيممدمم  

 (.1999 عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  ع)بعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  عومواجهة إسرائيلالفكرية: العرب 
خي مج :عإب اهممصع يحل عبعت :عم  زع اايي عالصح  ععالصراع العربي اإلسرائيلي: مئة سؤال وجواب،بمم اتعب يممد  ع .3

 .2012ال  بمم  ع
 .1991بعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  ع عفلسطين..تاريًخا..وعبرة ...ومصيًراشفممقعال شمم ا  ع .4
ع-2000 تمميءعتج يعيتس ي عأث عاالع ميجعالتسممييدعاألتاتاع تىعيمميي عاالحتي عاألتاتاعاجتي عالبضمم عالفتتس مم مم ع) .5

 .ع2010(ع)اييل عميجتس ع( عجيم  عالبيه  :ع تمم عاالق صي عتال تص عالتسممييمم  ع2006
ع .6 -1799صراع العربي اإلسرائيلي: جذور الصراع وقوانينه الضابطة )التحدي واالستجابة في ال صينع  يخ 

 .2008بعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  عع(،1949
ع .7 عالعرب ومواجهة إسرائيل: احتماالت المستقبلجممص  عمؤلفني  عال  بمم    ع2000 عبعت :عم  زع اايي عالصح  

 جزءين.
ع .8 عمؤلفني  عم  زعاًما: بين ضراوة الواقع وطموحات المستقبلالقضية الفلسطينية في أربعين عجممص   عبعت :  

 .1989 اايي عالصح  عال  بمم  ع
بعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  ععاالستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية،حمتسنع صو ع .9

1988. 
ع .10 عالفتتس مم مم  عالبضمم  عاألتابمم عاجتي  ( ع)اييل عميجتس ععيفعال تص ع1985-1967)حمم عخيل عاألز  :عمصقفعاجلمي  

 تىعال ينعهم  عأ. .عي ي عحممص ع عإش اف:عأ. .1989تص عالتسممييمم  عالتسممييمم ( عجيم  عالبيه  :ع تمم عاالق صي عتال 
 مص فى.

بين تطور الحل العسكري اإلسرائيلي ومراجعة السياسة اإلسرائيلية عي ي عحممص عمص فى عأجم عج ي ع)حم اا (:ع .11
يتتست عشوص عإي ا ممتمم عت تتس مم مم عع ( قراءة في وثيقة جنيف وتداعياتها2004 -2000ه التسوية السلمية )تجا
 .2004م  زعالل صاعتال اايي عالتسممييمم  عع:البيه  عجيم  ع( 1)
إلى خبرة  2التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية: من خبرة كامب ديفيد عي ي عحممص عمص فى عأجم عج ي ع)حم اا (:ع .12

يتتست عشوص عإي ا ممتمم عت تتس مم مم  ععة شارون أحادية الجانب وما بعد عرفات: المسارات والدالالت واآلفاق،خط
 .ع2005 عجيم  عالبيه  :عم  زعالل صاعتال اايي عالتسممييمم  ع8ال   ع
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ع .13 عأميين عتم حمعميه  عحت ي ()ويمن جيم  ع)الدالالت والمآالت :لبنان حرب رية فيالعدوان، المقاومة الحضا 
 (ع2007ع ب عيمجعال اايي عاحلضياي عتحصااعالتبي ي عالبيه  :

عآيزعش ي عميي  تعع حصاعبنيعع افعال ا   .14 ع20عإعرتيمعأم ي ي ع 2019 عام الكبرى األوسط الشرق حرب 
 https://cutt.us/oDWtG عم ي ع  عال ابط:ع2018عأوتس  /آب

15. Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 
Random House Inc, 2001. 

16. Hillel Cohen, Year Zero of the Arab-Israeli Conflict 1929, Brandeis University 
Press, 2015. 

17. Michael Brecher, Dynamics of the Arab–Israel Conflict, London: Palgrave 
Macmillan, 2017. 

 األبعاد المختلفة للصراع: -2
ع.1987بعت :عم  زع اايي عالصح  عال  بمم  ع عالبعد القومي للقضية الفلسطينيةإب اهممصعاب اش ع .1
ع .2 عب يممد   ع اايي عالصراع العربي اإلسرائيلي: مئة سؤال وجواببمم ات عم  ز عبعت : ع يحل  عخي مج إب اهممص  

 .2012الصح  عال  بمم  ع
 .1990 عيصعممصع62   ععمجلة شؤون عربية،الي ا ممتد:عخيصصاا ع  ممصعمم  عع-خيممصعي   عالص العال  اع .3
 عبعت :عم  زع1917-1897، المشروع الصهيوني وبدايات الوعي العربي لمخاطره مي عشتيبي مممعيتمم .4

 .2016 اايي عالصح  عال  بمم  ع
 .2006 عش يءع128   ععمجلة شؤون عربية، ل عالل عبتبزيز عالتبييفعتاحلضيايعيفعالص العال  اعالي ا ممتد ع .5
ع .6 عمؤلفني  عال  بمم  عالمستقبلالعرب ومواجهة إسرائيل: احتماالت جممص   عالصح   ع اايي  عم  ز عبعت :  

  عجزءين.2000
ع .7 ع صو  ع اايي عالصح  ععاالستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية،حمتسن عم  ز بعت :

 .1988ال  بمم  ع
 .1998 عالبيه  :عهنض عمص  عإسالمية الصراع حول القدس وفلسطينحمم ع ميا  ع .8
ع أوربا والعرب: من تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي إلى الشراكة األوربية المتوسطيةى ععي ي عحممص عمص ف .9

 .1998م  زع اايي عالصح  عال  بمم  ع:ع( عبعت 1997خيب ي عحي عاألم عيفع ي ع)ع:)يف(
ععععع .10 ع)حم اا (  عال ين ع ز عجم  عمص فى  عحممص  عالل صاعع:البيه  عجيم  ع إسرائيل في  مفترق طرقعي ي  م  ز

 .2003تال اايي عالتسممييمم  ع
عععععع .11 عاؤتفع)حم اا (: عهل  عمص فى  عحممص   عإسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسيناريوهات المستقبلعي ي 

  ع)جزءا (.2003  زعالل صاعتال اايي عالتسممييمم  ع:عمالبيه  
 مم عع:عإي ا4متفعع)عحم اا ( إم يع عش ي  عتع ميعاتحيعي:عيفع العربيةرؤية إسرائيلية للثورات اا  عممزعخيتس يع .12

 ع(2014 ال  لممبمم عاالج مي مم علت اايي عال  اعامل  زعال  م ع  امل صال عيفعاحملممطعال  ا )عحممفي:ع التع

https://cutt.us/oDWtG
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ع يم عأبصع  عي .  .13 عالعربية الثورات إزاء اإلسرائيلي السلوك  ع2018عي يي ع16عالتمثيء  عال ابط:ع  م ي ع  

https://adnanabuamer.com/post/134ع
 عم ي ع2019ععص م ع26 علتتسممييي عالمياا عم  ز، وُفرصها السورية الحالةلتحديات  اإلسرائيليالمنظور  .14

 https://cutt.us/uVpC5  عال ابط:ع
15. Daniela Huber, The International Dimension of the Israel-

Palestinian Conflict, State University of New York Press,2021. 
16. Michael Brecher, Dynamics of the Arab–Israel Conflict, London: 

Palgrave Macmillan, 2017. 
17. Shameer Modongal, Islamic Perspectives on International 

Conflict Resolution: Theological Debates on the Israel-
Palestinian Peace Process, London: Routledge, 2023.  

 قائمة بإصدارات مركز الحضارة حول الصراع العربي اإلسرائيلي)ب( 
ع:تخيضصعثمث عأش ي عمنعال  ااا 

 ":سلسلة "أمتي في العالم -أوال
ال   عاألت عمنعأميتعيفعال ي :عاألم عتال صمل  ع)البيه  :عععن القدس وفلسطين )وعاؤها الجغرافي(،املتس شياعطياقعاللش ي عع-

 https://cutt.us/02Taa( عم ي ع  عال ابط:ع1998م  زعاحلضيا علت اايي عالتسممييمم  ع
عال ين - ع ز عال ين عوالمضامين األبعاد الصهيونية: بعد ما ظاهرة ،جم  عمن عاألت  عال    ع  ع  عم ي  عال ي   عيف أميت

عhttps://cutt.us/pjBRWال ابط:
عال ين - عال ينع ز عم ي ع  عقضايا الصراع الداخلي في إسرائيل وسبل إدارته ،جم  عاألت عمنعأميتعيفعال ي   عال     

 us/owwfChttps://cutt.ال ابط:ع
عالتيينعمنعأميتعيفعال ي :ع  الرسمية وغير الرسمية التفاعالت بين الند: ديزني في القدس قضيةعآمي عالشمممد  - ال   

ع عالتسممييمم   علت اايي  عاحلضيا  عم  ز ع)البيه    عاألم   ع اخ  عاللمم مم  عال ابط:ع2000ال مقي  ع   عم ي   )
https://cutt.us/fVgcU 

عج ي  - عأمح  عأجم  عال ابط:عع اآلسيوية – اإلسرائيلية العالقات  ع   عم ي  عال ي   عيف عأميت عمن عالتيين ال   
https://cutt.us/JXtkm 

 عال   عالتيينعمنعأميتعالدولي والصمت المسلمين عالم وتخاذل التهويد سياسات بين القدس قضية عأجم عأمح عج ي  -
 https://cutt.us/nyFJVيفعال ي  عم ي ع  عال ابط:ع

ع رتيتسد - عطم  ع . عال ابط:علبنان في اإلسالمية المقاومة  ع   عم ي  عال ي   عيف عأميت عمن عالتيين عال     
https://cutt.us/QYeO6ع

https://adnanabuamer.com/post/134
https://adnanabuamer.com/post/134
https://cutt.us/uVpC5
https://cutt.us/02Taa
https://cutt.us/pjBRW
https://cutt.us/owwfC
https://cutt.us/fVgcU
https://cutt.us/fVgcU
https://cutt.us/JXtkm
https://cutt.us/JXtkm
https://cutt.us/nyFJV
https://cutt.us/QYeO6
https://cutt.us/QYeO6
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ع - عاملتسعي  عالصهيب ع ل  عتاالي ديبي عالصهيونية في مائة عام،  . عال   يي  عخي ا د عق   عىف عاألم  عالتسي س: ال  يب
 (.2004 ع)البيه  :عم  زعاحلضيا علت اايي عالتسممييمم  عم  ل عالش تقعال تلمم  ع"م عيفعق  .ع"األتاالع فيوعدصعاملتس بل 

ال  يبعالتسي س.ع(، 2001 -1881الظاهرة االنتفاضية: دراسة في النموذج الفلسطيني )أ.عبشععي مم عأبصعالب ايي ع -
ع.األم عيفعق  

 عال   عاخليم عمنعأميتعيفعال ي :عخي ا ممي عالممص عاألم ي د:عإسرائيل: استراتيجية ناجحة في توظيف األزمةأمع عأبصعمس   ع -
ع عالتسممييمم   علت اايي  عاحلضيا  عم  ز ع)البيه    عيل م   عمن ع ش  عال ابط:ع2003احلي ي ع   عم ي   )

https://cutt.us/Vdl8m 
ع - عالب ايي  عم ي ع  عالصراع العربي اإلسرائيلياالنتفاضة الفلسطينية ومسار بشععأبص عاخليم عمنعأميتعيفعال ي   عال     

عhttps://cutt.us/kKXdlال ابط:ع
احل بع تىعال  اقع ال   عالتسي سعمنعأميتعيفعال ي :عن،المعل غير والدور االستراتيجية األهداف إسرائيل:،  تمميءعتج ي -

ع عتخي ا مميهتي عالتسممييمم   علت اايي  عاحلضيا  عم  ز ع)البيه    عاألم   عال ابط:(، 2005 تى ع    م ي 
https://cutt.us/pQROa 

عج ي  - عأمح  عال ي  ،الطريق وخريطة الفلسطينية االنتفاضة، أجم  عيف عأميت عمن عالتسي س عال ابط:ع، ال    ع   م ي 
https://cutt.us/79cKK 

ال   عالتسي سعمنعأميتعيفع للعراق، األمريكي االحتالل بعد المنطقة خريطة رسم وإعادة إسرائيل،  .عحممص ع ل عال يه  -
 https://cutt.us/ikauP م ي ع  عال ابط:ال ي  ع

 عال   عالتسيبهعمنعأميتعيفعاإلصالح العدو: الرؤية اإلسرائيلية واألمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقة، أبصعالب اييبشعع -
ع علت اايي عالتسممييمم   عم  زعاحلضيا  ع)البيه    عبنيعال اخ عتاخلياج  عال م عيفعاألم  عم ي ع  عال ابط:ع2007ال ي :  )

https://cutt.us/fxp9d 
 عال   عالتسيبهعمنعأميتعيفعال ي  عم ي ع  عالمقاومة انتصار إلى السالح نزع من اهلل: وحزب لبنان ع .عطم ع رتيتسد -

 عhttps://cutt.us/W1l85 ال ابط:
ع - عميه   عاستمرار مسلسل تضييق القضيةفلسطين: م حم عال ي   عيف عأميت عمن عالتيمن عال  صوعتمش تلعاألم  :ال   

 .(2009 البيه  :عم  زعاحلضيا علت اايي عالتسممييمم  ، )2008حي عاألم عع:احلضياي
عالتيمنال   ع ع: دراسة في إدارة الصراع ومستقبله2008السياسة اإلسرائيلية تجاه العالم اإلسالمي عام أجم عج ي  ع  -

 https://cutt.us/mZSFCم ي ع  عال ابط:ع منعأميتعيفعال ي  
)البيه  :عم  زعاحلضيا عالعدد التاسع من أمتي في العالم: غزة بين الحصار والعدوان: قراءة في الدالالت الحضارية،  -

 (.2010 لت اايي عالتسممييمم  
ال   عال يش عمنعأميتعيفعال ي :عاحليل عالتبي مم عيفعع تدافع الثقافي والسياسي: ماذا يحكم فلسطين؟ ع .بشععأبصعالب ايي -

ع عالتسممييمم   علت اايي  عاحلضيا  عم  ز ع)البيه  : عاليممد  عال ابط:ع2011ال ي  ع   عم ي  )
https://cutt.us/mmyQLع

http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=215&Itemid=527
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=215&Itemid=527
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=category&id=215&Itemid=527
https://cutt.us/Vdl8m
https://cutt.us/Vdl8m
https://cutt.us/kKXdl
https://cutt.us/pQROa
https://cutt.us/pQROa
https://cutt.us/79cKK
https://cutt.us/79cKK
https://cutt.us/ikauP
https://cutt.us/fxp9d
https://cutt.us/fxp9d
https://cutt.us/W1l85
https://cutt.us/mZSFC
https://cutt.us/mmyQL
https://cutt.us/mmyQL
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ي والسياسي في االستراتيجية اإلسرائيلية لتهويد القدس: قراءة في تفاعالت األمة مع قضية القدس الثقاف أجم عج ي   -
عhttps://cutt.us/qx2plال   عال يش عمنعأميتعيفعال ي  عم ي ع  عال ابط:ع، 2010عام 

ال   عاخليم ع ش عمنعأميتعيفعال ي :عع،ومآالت قضية فلسطين المشروع الصهيوني واإلسالموفوبيا ع .عميز عال ديا -
ع) عاليممد عتال ي  عاليم  ع تى عاهلدص  عيف عاجل ي  عاليممص صبممي: عب   عمي عم  زع2020-2010يممييي  ع)البيه  :  )

 https://cutt.us/8vabG( عم ي ع  عال ابط:ع2021احلضيا علت اايي عالل صا ع ااعاللشععلتتبي  عتال تص  ع
 

 فصلية قضايا ونظرات: -ثانيا
ع - عال ين  عتع  ا عما الجديد في العالقات التركية اإلسرائيليةشممميءعهبيء ع صتمم عقضييي عالتيينع–   ع2016يصعممصعع-ال   

عhttps://cutt.us/eIWomم ي ع  عال ابط:ع
ع - عم  ص   عتع  ا االقتصاد السياسي العالمي لالستيطان الصهيونيميهمم يب عقضييي ع صتمم  عالتيلثع-  يل م عع-ال   

عhttps://cutt.us/XQIrM ععم ي ع  عال ابط:ع2016
 ع2016يصعممصعع-ال   عالتيينع–يعتع  ا ع ع صتمم عقضييتهديدات تهويد القدس وآفاق انتفاضة جديدة .بشععأبصعالب ايي ع
عhttps://cutt.us/eIWomم ي ع  عال ابط:ع

ع - عإب اهممص  عتع  ا أمة في حركة...الرباط في األقصى بين التحدي والتصديميج   عقضييي ع صتمم  عاخليم ع–  ع-ال   
 https://cutt.us/GxiMQ عم ي ع  عال ابط:ع2017أب ي ع

عتع  ا عمقاومة غزة ودالالت عشر أعوام من الحصارم ت عيصيف ع -  ع2017أب ي عع-ال   عاخليم ع– ع صتمم عقضييي
عhttps://cutt.us/GxiMQم ي ع  عال ابط:ع

ع - عالب ايي  عتع  ا عالمدنية في الضفة الغربية في مواجهة االستيطان  اإلسرائيليالمقاومة  .بشععأبص عقضييي ع صتمم  ع– 
عhttps://cutt.us/GxiMQ عم ي ع  عال ابط:ع2017أب ي عع-ال   عاخليم 

ال   عع- صتمم عقضيييعتع  ا ععام،  اإلسرائيلي: االحتالل والمقاومة عبر مئة -خبرة تطور الصراع العربي م ت عيصيف  -
 https://cutt.us/j3wXG عم ي ع  عال ابط:ع2017أ  صب عع-التسيبهع

ععالعدد السابع - عتع  ا : عقضييي )مائة عام من وعد بلفور المسار والمآالت(، وبداخله ملف فرعي يتناول منع صتمم 
ععالعربية المختلفة من المشروع الصهيوني،مواقف التيارات الفكرية  عال ابط:ع2017أ  صب  ع   عم ي   

https://cutt.us/dXaUX 
ع - عقضيييعتحوالت وضعية إسرائيل وصورتها في المنطقة العربية: بين السياسة وصناعة الصورةم حمعميه   ع صتمم   

 https://cutt.us/t3gTE عم ي ع  عال ابط:ع2018عي يي ع-ال   عالتيمنعع-تع  ا ع
ع - عال ين  ع ز ععيه   ع2017-2016انكشاف التحول في السياسة المصرية تجاه إسرائيل: الموقف والعالقات  .

عhttps://cutt.us/d1G5d عم ي ع  عال ابط:ع2018ي يي عع-ال   عالتيمنعع- صتمم عقضيييعتع  ا ع
 ع2018ي يي ععخرائط االختراقات والتهديدات اإلسرائيلية في المنطقة العربية،منع صتمم عقضيييعتع  ا :ععالعدد الثامن -

 https://cutt.us/zrBQ5م ي ع  عال ابط:ع

https://cutt.us/qx2pl
https://cutt.us/8vabG
https://cutt.us/eIWom
https://cutt.us/XQIrM
https://cutt.us/eIWom
https://cutt.us/GxiMQ
https://cutt.us/GxiMQ
https://cutt.us/GxiMQ
https://cutt.us/j3wXG
https://cutt.us/dXaUX
https://cutt.us/dXaUX
https://cutt.us/t3gTE
https://cutt.us/d1G5d
https://cutt.us/zrBQ5
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ع - ع-ال   عال ييهعع- ع صتمم عقضيييعتع  ا عقبل القرار األمريكي: العرب وإسرائيل والقدسما املتس شياعطياقعاللش ي 
 https://cutt.us/XTsd3 عم ي ع  عال ابط:ع2018أب ي ع

 عم ي ع  ع2018ي عأب عع-ال   عال ييهعع- ع صتمم عقضيييعتع  ا ، قراءة في جهد حامد ربيع عن إسرائيل ل  عإب اهممص -
 عhttps://cutt.us/05r1Yال ابط:ع

ع - عيصيف  عتع  ا عنحو إعادة االعتبار النتفاضة القدس ضد التهويد اإلسرائيليم ت  عال ييهعع- ع صتمم عقضييي ع-ال   
 https://cutt.us/9lC3i عم ي ع  عال ابط:ع2018أب ي ع

ع- ع صتمم عقضيييعتع  ا عباعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري” اإلسكوا“المقاومة القانونية: قرار لجنة  .حمم عت ممق ع -
 https://cutt.us/04czz عم ي ع  عال ابط:ع2018أب ي عع-ال   عال ييهع

عالعدد التاسع  - ع صتمم  عامن عتع  ا : لقرار األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها قضييي
 https://cutt.us/LdDfv عم ي ع  عال ابط:ع2018 عأب ي عومقاومته

ع- ع صتمم عقضيييعتع  ا المقيدة تداعيات نقل السفارة األمريكية إلى القدس: مسيرات العودة واالنتفاضةطياقعجم  ع -
عhttps://cutt.us/bu4rk عم ي ع  عال ابط:ع2018أ  صب عع-ال   عاحلي يع ش 

إماطة إسرائيل وفزاعة إيران والقضية الفلسطينية: قراءة في نماذج لمؤتمرات ”.. العدو البديل“ميج  عإب اهممصع يم  ع -
عتع  ا يةعربية ودول عقضييي ع صتمم  ع ش ع-  عال ابه عع-ال    عال ابط:ع2019يصلممص ع   عم ي   

https://cutt.us/l6ULUع
ال   عال ابهع ش عع-عقضيييعتع  ا  صتمم ع ع(2019-2017مؤتمرات القمة العربية والقضية الفلسطينية )أجم عج ي  ع -

 https://cutt.us/dLFK7 عم ي ع  عال ابط:ع2019يصلممصعع-
ع - ع صتمم عالسياسات اإلسرائيلية األمريكية وأزمات سوريا ولبنان والعراق: التطورات، األسباب، األهدافأجم عج ي    

 https://cutt.us/GN4Yr عم ي ع  عال ابط:ع2020ي يي عع-ال   عالتسي سع ش ع-قضيييعتع  ا 
ي يي عع-ال   عالتسي سع ش عع- ع صتمم عقضيييعتع  ا عسياسة تجفيف المنابع المالية للمقاومة الفلسطينيةم ت عيصيف ع -

 tt.us/GN4Yrhttps://cu عم ي ع  عال ابط:ع2020
ع - عتع  ا ما مصير الصفقات اإلسرائيلية في فلسطين واألردن؟طياقعجم   عقضييي ع صتمم  عع-  ع ش  عال ييه ع–ال   

عhttps://cutt.us/uBGvJ عم ي ع  عال ابط:ع2020أ  صب ع
ي يي عع–ال   عال ش ت عع– ع صتمم عقضيييعتع  ا عالفلسطينيةتطور صفقة القرن، وآفاق ترتيب الصفوف طياقعجم  ع -

 https://cutt.us/24wlK:ع عم ي ع  عال ابط2021
ع - ع  ي   عحممص  عتع  ا عالعدوان الرقمي اإلسرائيلي على فلسطين،آي  عقضييي ع - صتمم  عتال ش ت  عالتيين يصلممصعع-ال   

عhttps://cutt.us/sybXy عم ي ع  عال ابط:ع2021
ال   عع- ع صتمم عقضيييعتع  ا عمصير صفقة القرن والموقف األمريكي تجاهها مع بدايات إدارة بايدن لممت عبنع صي  ع -

 https://cutt.us/4nY2oال ابط:عع عم ي ع  2021يصلممصعع-التيينعتال ش ت ع

https://cutt.us/XTsd3
https://cutt.us/05r1Y
https://cutt.us/9lC3i
https://cutt.us/04czz
https://cutt.us/LdDfv
https://cutt.us/bu4rk
https://cutt.us/l6ULU
https://cutt.us/l6ULU
https://cutt.us/dLFK7
https://cutt.us/GN4Yr
https://cutt.us/GN4Yr
https://cutt.us/uBGvJ
https://cutt.us/24wlK
https://cutt.us/sybXy
https://cutt.us/4nY2o
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ع - ع ي    عال محن عتع  ا فلسطين: من تعثر المصالحة واالنتخابات إلى هبَّة القدس ل  عقضييي ع صتمم  عالتيينع -  ال   
  عhttps://cutt.us/3rcdG عم ي ع  عال ابط:ع2021يصلممصعع-تال ش ت ع

ع - عتع  ا عالمضمون واألهداف”: اإلبراهيمية“الدعوة لتالقي األديان باسم أمح عختف  عقضييي ع صتمم  عالتيينعع-  ال   
 https://cutt.us/Cf2Qj عم ي ع  عال ابط:ع2021يصلممصعع-تال ش ت ع

ع،2021؟ الجديد والُمنتظَر بعد مواجهة فلسطين للعدو مايو «حارس األسوار»تهزم « سيف القدس»م حمعميه  ع -
 https://cutt.us/Py9Gd عم ي ع  عال ابط:ع2021يصلممصعع-ال   عالتيينعتال ش ت عع- صتمم عقضيييعتع  ا ع

 صتمم عقضيييعتع  ا عع نموذًجا اإلسرائيلي بيجاسوس لعالم:ا عبر اإللكترونية الحروب إلى االختراقات منع م ت عيصيف -
 https://cutt.us/7EaXP عم ي ع  عال ابط:ع2022ي يي عع–ال   عال ابهعتال ش ت عع–

عطياقعجم  - عمسارات الداخل والخارج في فلسطينعماذا بعد العدوان اإلسرائيلي وسيف القدس؟  عقضيييع   صتمم 
عhttps://cutt.us/mpeEWع: عم ي ع  عال ابط2022ي يي عع–ال   عال ابهعتال ش ت عع–تع  ا ع

 عالسياسات األوروبية تجاه القضايا العربية: دراسة في الموقف من القضية الفلسطينة وتدفقات الهجرةأمح عحمم  ع -
 https://cutt.us/eRshR عم ي ع  عال ابط:ع2022أب ي عع-ال   عاخليم عتال ش ت ع- صتمم عقضيييعتع  ا 

عتع  ا عاالستغالل وسياسات اإلغفال سياسات بين وأفريقيا: وإسرائيل العربتلمم عالبيضد ع - ال   عع– ع صتمم عقضييي
عhttps://cutt.us/2C5Kuم ي ع  عال ابط:عع 2022أ  صب عع–التسيبهعتال ش ت ع

ع
 تقارير ودراسات: -ثالثا
-يصلمم 9-8   عع مجلة الفكر االستراتيجي العربي .عي ي عحممص عمص فى:عال بتصمييمم عالف عتسمم عتالغزتعالي ا ممتدعلتل ي  ع -

 .1983أ  صب عي  ع
، مجلة الفكر (:عاألب ي عاحمل  ا 1977-1967التسمميي عالف عتسمم عاجتي عالص العال  اعالي ا ممتدع) .عي ي عحممص عمص فى ع -

عع االستراتيجي العربي ع13-14    عال ابط:ع1985يصلمم  ع   عاحلضيا  عم  ز عمصقه ع تى عم ي   
https://cutt.us/4MrDH 

عمص فى - العربي في الثمانينيات.. بين الفرص والمكاسب اإلسرائيلية -، سياسات سباق التسلح اإلسرائيلي .عي ي 
عوبين القيود والضغوط على مصر،  عأب ي  عال  ا  عااليرتاخيممدد عالف   ع  ع1990جمت  عاحلضيا  عم  ز عمصقه عم ي ع تى  

 rhttps://cutt.us/orfl: ال ابط
عمص فى .  - عحممص  عالبص عتمصازي   عععي ي  عالتبييفعال ب يعيفع  ال عاحلضياي  عالل   عحص  عالب سعت الال عال صمل   هتصي 

 https://cutt.us/3H5Dk عم ي ع تىعمصقهعم  زعاحلضيا ع  عال ابط:ع1999 عأب ي ع4ال   عالقدس،
 ع1999عص م علقدس، ا عاؤي عحص عم لصال عال مق عبنيعالتبييفعتالتسممييدعالب سعيفع يزينعالع !!ععي ي عحممص عمص فى .  -

 https://cutt.us/I1J8Fم ي ع تىعمصقهعم  زعاحلضيا ع  عال ابط:ع

https://cutt.us/3rcdG
https://cutt.us/Cf2Qj
https://cutt.us/Py9Gd
https://cutt.us/7EaXP
https://cutt.us/mpeEW
https://cutt.us/eRshR
https://cutt.us/2C5Ku
https://cutt.us/4MrDH
https://cutt.us/4MrDH
https://cutt.us/orflr
https://cutt.us/3H5Dk
https://cutt.us/I1J8F
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عاألقصى.  - عقم  عإىل عاألقصى عاع فيض  عمن عمص فى  عحممص  الرسمي، -السياسي، الجماهيري-الدينيفي مغزى ع:عي ي 
عإسالم أون الين  العسكري-والسلمي عال ابط:ع2000عص م ع4  ع   عاحلضيا  عم  ز عمصقه ع تى عم ي   

https://cutt.us/x0gTW 
ع - عيصعممصع!االستيطان الصهيوني ... مشروع استعماري آخر بدون قداسة أو فرادة .ميز عال ديا   عمصقهعم  زعاحلضيا  

 عhttps://cutt.us/MgYI3 عم ي ع  عال ابط:ع2015
ع - عال ديا  التحيزات المعرفية في خطاب دراسات العهد القديم: تمحور حول الذات واختزال التاريخ ونفي  .ميز 

 https://cutt.us/k0BPx عم ي ع  عال ابط:ع2015 عمصقهعم  زعاحلضيا  عأ  صب عاآلخر!
 ع2017ا  عأ  صب عيمصقهعم  زعاحلضالمشروع الصهيوني والنظام الدولي عبر مئة عام من وعد بلفور، عي ي عمص فى عع . -

عhttps://cutt.us/8sSEaم ي ع  عال ابط:ع
منعخيب ميعحلتب ععالقرار األمريكي بخصوص القدس.. وعبرة عقود من التراجع العربي أمام إسرائيل، .ععي ي عمص فى ع -

ع عتالل صا  علت اايي  عاحلضيا  عمب  ز ع ب   عع11عبيشمم  عال ابط2017 يتسم  ع   عم ي  عاحلضيا   عم  ز عمصقه :ع 
https://cutt.us/AzmfJ 

 عم ي ع  ع2018م  زعاحلضيا  عي يي ع عمصقهعالتحول في المواقف الرسمية الفلسطينية تجاه إسرائيل .عبشععأبصعالب ايي ع -
 https://cutt.us/BXjscال ابط:ع

  يبعإل رتتينع عع2022عص م ع عمن أجل القدس واألقصى: مقاومة حضارية ممتدةم  زعاحلضيا علت اايي عتالل صا ع -
عhttps://cutt.us/cYzhuم ي ع تى:ع
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