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 (البحرين إمنوذجًا ) اخلليج العربي

 زينب نعام طرويل .الباحثة                 هروى هيثن حوذ   .الباحثة
 ري قار هحافظة تربيةل العاهة وذيريةال

Marwwamai94@gmail.com 
 الولخص:

 وكسر السياسي التحرر نحو ميمة خطوة 3122 عاـ بدأت التي العربية الحركة مثؿ
 فإف وبالتالي. االستبدادية األنظمة عمى والقضاء العامة الحريات قيد الذي الخوؼ جدار

 السياسي الواقع في تغيير حدوث إمكانية تدرؾ الحاكمة السمطات جعمت الثورات ذهى
 الثورات،كؿ يبتمؾ الخميج التعاوف مجمس دوؿ جميع تأثرت العامة،لذلؾ الحريات اليقيد
 العربي الربيع أحداث تداعيات. )الدراسة عنواف اختيار إلى دفعتنا المعطيات ىذه

 "(.نموذجا   البحريف" العربي الخميج منطقة عمى 3122
 .(، البحريفالربيع العربي، دوؿ الخميج)الكممات المفتاحية : 

The events of the Arab Spring in 2011 on the Arab Gulf region 

"Bahrain as a model" 

Zainabnaamtarweel                          MarwaMaythamMuhamma 
DhiQar  Education Directorate 

Abstract: 

Like the Arab movement that began in 2011, an important step 

towards political liberation and breaking the wall of fear that 

restricted public liberties as well as the elimination of authoritarian 

regimes. Consequently, these revolutions made the ruling authorities 

aware of the possibility of a change in the political reality that would 

not restrict public liberties, so all the GCC countries were affected by 

those The revolutions, all these data prompted us to choose the title of 

the study (the repercussions of the events of the Arab Spring in 2011 

on the Arab Gulf region “Bahrain as a model”). 
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 املقدمت : 
التحػػػػػػرر  خطػػػػػػوة ميمػػػػػػة نحػػػػػػو  3122الحػػػػػػراؾ العربػػػػػػي الػػػػػػذي بػػػػػػدأ عػػػػػػاـ  مثػػػػػػؿ

لعامػػػػػة وايضػػػػػا القضػػػػػاء السياسػػػػػي وكسػػػػػر جػػػػػدار الخػػػػػوؼ الػػػػػذي كػػػػػاف يقيػػػػػد الحريػػػػػات ا
وبالتػػػػػػػالي اكػػػػػػػعرت تمػػػػػػػؾ الثػػػػػػػورات السػػػػػػػمطات الحاكمػػػػػػػة  ، عمػػػػػػػى االنظمػػػػػػػة االسػػػػػػػتبدادية 

ىػػػػػػا عمػػػػػػى تغيػػػػػػر الواقػػػػػػع السياسػػػػػػي امكانيتابقػػػػػػوة االرادة الكػػػػػػعبية فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ التحػػػػػػرر و 
يكػػػػوف ميػػػػر مقيػػػػد لمحريػػػات العامػػػػة  ولػػػػـ تكػػػػف منطقػػػة الخمػػػػيج العربػػػػي بعيػػػػد عػػػػف الػػػذي 

ريػػػػػػػاح التغيػػػػػػػر التػػػػػػػي كػػػػػػػممت المنطقػػػػػػػة  وتػػػػػػػأثرت جميػػػػػػػع دوؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف بتمػػػػػػػؾ 
وانمػػػػػا تعػػػػػود الػػػػػى  لحظتيػػػػػا دة يػػػػػاذ لػػػػػـ تكػػػػػف احتجاجػػػػػات الخمػػػػػيج العربػػػػػي ول، الثػػػػػورات 

تػػػػػي اطمػػػػػؽ كػػػػػرارة تمػػػػػؾ فتػػػػػرات زمنيػػػػػة الحقػػػػػة لكنيػػػػػا تػػػػػأثرت بثػػػػػورات الربيػػػػػع العربػػػػػي ال
، فكػػػػػػػؿ تمػػػػػػػؾ المعطيػػػػػػػات دفعتنػػػػػػػا الختيػػػػػػػار عنػػػػػػػواف الثػػػػػػػورات لتغيػػػػػػػر الواقػػػػػػػع السياسػػػػػػػي 

 لاااااقث نلخااااا ثاب لاااااع ثث3122انعكاساااااااث اااااا الثابي عااااا ثابعي ااااا ث اااااا ث)الدراسػػػػػة 
 ابعي  ث"ثاب ايعنثان وذجاً"ث(.

، جػػػػػػػاء المحػػػػػػػور األوؿ وخاتمػػػػػػػة محػػػػػػػاور ثالث مقدمػػػػػػػةو الػػػػػػػى ُقسػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػة 
،  (اسثاااااااا الثابي عاااااا ثابعي اااااا ث لااااااقث نلخاااااا ثاب لااااااع ثابعي اااااا انعكاااااا)عنػػػػػواف تحت

اثػػػػػػر الثػػػػػورات عمػػػػػػى منطقػػػػػة الخمػػػػػػيج وحػػػػػدوث العديػػػػػػد مػػػػػف االحتجاجػػػػػػات  فأبرزنػػػػػا فيػػػػػو
 المحػػػػػػػورامػػػػػػػا . الحاكمػػػػػػػة وكيػػػػػػػؼ تاػػػػػػػدت ليػػػػػػػا الحكومػػػػػػػات والثػػػػػػػورات عمػػػػػػػى  الػػػػػػػنظـ 

بدايػػػػة تمػػػػؾ الثػػػػورة مػػػػف خػػػػالؿ  (ث3122ثااااويبثاب ااااايعنث ااااا ث)بحثنػػػػا فيػػػػوفقػػػػد  الثػػػػاني
ابيا التػػػػػي انتكػػػػػرت فػػػػػي جميػػػػػع انحػػػػػاء البحػػػػػريف وكػػػػػكمت خطػػػػػر عمػػػػػى السػػػػػمطات واسػػػػػب

يػػػػػػػؽ التػػػػػػدخؿ العسػػػػػػػكري ر ممػػػػػػا اسػػػػػػػتدعى قياميػػػػػػا بالقضػػػػػػػاء عمييػػػػػػا عػػػػػػف ط، الحاكمػػػػػػة 
الخميجػػػػػػي بموجػػػػػػب اتفاقيػػػػػػات الػػػػػػدفاع المكػػػػػػترؾ مػػػػػػع بقيػػػػػػة دوؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػاوف التػػػػػػي 

يػػػػػة دوؿ بػػػػػدورىا سػػػػػارعت مػػػػػف اجػػػػػؿ القضػػػػػاء عمػػػػػى تمػػػػػؾ الثػػػػػورة خكػػػػػية انتقاليػػػػػا الػػػػػى بق
. وتضػػػػػمف المجمػػػػػس وبالتػػػػػالي تكػػػػػكيؿ خطػػػػػر حقيقػػػػػي عمػػػػػى انظمػػػػػة الحكػػػػػـ الخميجيػػػػػة 

، (اب وقاااالثااعيانااا ثواب لعجااا ث ااانثثاااويبثاب اااايعن)المحػػػور الثالػػػث واألخيػػػر دراسػػػة 
ورة مكػػػػػروعة لممطالبػػػػػة بػػػػػالتغير االمػػػػػر الػػػػػذي ثػػػػػاذ أيػػػػػدت ايػػػػػراف ثػػػػػورة البحػػػػػريف وعػػػػػدتيا 

، فضػػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػػف الداخميػػػػػػػػػػة رفضػػػػػػػػػػتو دوؿ المجمػػػػػػػػػػس وعدتػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػ ونيا 
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موقػػػػػػػؼ دوؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف المتبػػػػػػػايف مػػػػػػػف احػػػػػػػداث الثػػػػػػػورة فػػػػػػػي نا فيػػػػػػػو وضػػػػػػػحذلكأ
 البحريف .

انعكوواا احووداث الربيووع العربووي علووى منطقووت اخللوويج احملوووا ال: : 
 :العربي

كانػػػػػػت المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة قػػػػػػد كػػػػػػيدت العديػػػػػػد مػػػػػػف الحركػػػػػػات االحتجاجيػػػػػػة التػػػػػػي 
اذ بػػػػػدأت الثػػػػػورات فػػػػػي تػػػػػونس  3122وبدايػػػػػة عػػػػػاـ  3121انطمقػػػػػت فػػػػػي اواخػػػػػر عػػػػػاـ 

وبعػػػػػدىا انػػػػػدلعت فػػػػػي ماػػػػػر ثػػػػػـ بػػػػػدأت فػػػػػي االنتكػػػػػار السػػػػػريع فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي اذ 
 (2)عماف حدثت ثورات في ليبيا وسوريا واالردف والبحريف والجزائر ولبناف و 

اذ كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف االسػػػػػػباب التػػػػػػي ادت الػػػػػػى االنتكػػػػػػار السػػػػػػريع لتمػػػػػػؾ 
االحتجاجػػػػػػػات منيػػػػػػػا الضػػػػػػػعؼ االقتاػػػػػػػادي  وانتكػػػػػػػار الفسػػػػػػػاد وميػػػػػػػاب ثقػػػػػػػة الكػػػػػػػعب 

 ممػػػػػا اد  الػػػػػػى  بالنظػػػػػاـ السياسػػػػػي وميػػػػػػاب الحريػػػػػات فػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدوؿ العربيػػػػػػة
مضػػػػػػػب النكػػػػػػػطاء الػػػػػػػذيف كػػػػػػػانوا قػػػػػػػد اسػػػػػػػتغموا مواقػػػػػػػع التوااػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي الحديثػػػػػػػة 
لالحتجػػػػػاج عمػػػػػى تػػػػػردي االوضػػػػػاع االقتاػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة ومحاولػػػػػة ااػػػػػالح تمػػػػػؾ 

 (3)االوضاع
وفػػػػػي ضػػػػػؿ تمػػػػػؾ االوضػػػػػاع المتأزمػػػػػة فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي لػػػػػـ تكػػػػػف دوؿ الخمػػػػػيج 

نػػػػػت تتمتػػػػػع باالسػػػػػتقرار العربػػػػػي بعيػػػػػدة عػػػػػف تمػػػػػؾ االحػػػػػداث عمػػػػػى الػػػػػرمـ مػػػػػف انيػػػػػا كا
السياسػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػبي بسػػػػػػػػػػبب السػػػػػػػػػػمطات الحاكمػػػػػػػػػػة وتمتعيػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتقرار 
االقتاػػػػػادي  لكػػػػػف ذلػػػػػؾ لػػػػػـ يمنػػػػػع الكػػػػػارع الخميجػػػػػي مػػػػػف التػػػػػأثر فػػػػػي ثػػػػػورات الػػػػػوطف 

 (4)العربي
 3122اذ كانػػػػػػػػػت ابػػػػػػػػػرز الثػػػػػػػػػورات التػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػدثت فػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػيج العربػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ 

ريف التػػػػػػػػي جوبيػػػػػػػػت بػػػػػػػػػالقمع وحظيػػػػػػػػت باىتمػػػػػػػػاـ اقميمػػػػػػػػي ودولػػػػػػػػي وىػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػورة البحػػػػػػػػ
العسػػػػػكري الخميجػػػػػي اذ كانػػػػػت السػػػػػعودية مػػػػػف اكثػػػػػر الػػػػػدوؿ التػػػػػي واجيػػػػػت الثػػػػػورة والبػػػػػد 

دوؿ الخمػػػػػػػيج التػػػػػػػي مكنػػػػػػػت  الداخميػػػػػػػة التػػػػػػػي كانػػػػػػػت تمػػػػػػػر بيػػػػػػػا  مػػػػػػػف معرفػػػػػػػة اوضػػػػػػػاع
 .منارساؿ قواتيا لقمعياالسعودية 
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 اوال : الكويت :  
ت حظيػػػػػػػػػػت الكويػػػػػػػػػػت بناػػػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػػف انعكػػػػػػػػػػاس االحػػػػػػػػػػػداث عمييػػػػػػػػػػا اذ  اطاحػػػػػػػػػػػ

اذ اف  (5) 3122االحتجاجػػػػػػػػات بػػػػػػػػرئيس الػػػػػػػػوزراء وميػػػػػػػػرت البرلمػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػويتي عػػػػػػػػاـ 
لػػػػـ يكػػػػف وليػػػػد المحظػػػػة وانمػػػػا كػػػػاف يعػػػػود  3122تػػػػدىور االوضػػػػاع فػػػػي الكويػػػػت عػػػػاـ 

لسػػػػػػنوات سػػػػػػابقة  اذ اف الحركػػػػػػة الدسػػػػػػتورية ادت دور بػػػػػػارز فػػػػػػي التعبئػػػػػػة ضػػػػػػد رئػػػػػػيس 
وليػػػػػػو مناػػػػػػب رئػػػػػػيس الػػػػػػذي كػػػػػػاف متيػػػػػػتـ بالفسػػػػػػاد منػػػػػػذ ت (6)الػػػػػػوزراء نااػػػػػػر المحمػػػػػػد
مػػػػػرات واعيػػػػػد تكميفػػػػػو مػػػػػف جديػػػػػد   عػػػػػدة اذ انػػػػػو اسػػػػػتقاؿ  3117الػػػػػوزراء اوؿ مػػػػػره عػػػػػاـ 

 (7)3122لكف لـ يكمؼ بعد استقالتو عاـ 
 لػػػػػـ يقتاػػػػػر الفسػػػػػاد عمػػػػػى رئػػػػػيس الػػػػػوزراء انمػػػػػا طػػػػػاؿ االمػػػػػر بعػػػػػض النػػػػػواب اذ  اذ

تقريػػػػػر حػػػػػوؿ ادعػػػػػاءات بكػػػػػأف تضػػػػػخـ  3122نكػػػػػرت اػػػػػحيفة القػػػػػبس فػػػػػي أب عػػػػػاـ 
مميػػػػػػوف  28بعػػػػػػض النػػػػػػواب وبينػػػػػػت الاػػػػػػحيفة اف نائبػػػػػػا قػػػػػػد حاػػػػػػؿ عمػػػػػػى حسػػػػػػابات 

 (8)مالييف دينار كويتي  9دينار كويتي واخر عمى 
وتاػػػػػػاعدت االزمػػػػػػة بعػػػػػػد قيػػػػػػاـ االؼ مػػػػػػف المتظػػػػػػاىريف الكػػػػػػويتييف مػػػػػػف اقتحػػػػػػاـ 

تكػػػػريف الثػػػػاني احتجاجػػػػا عمػػػػى اعتػػػػداء قػػػػوات  27فػػػػي الكػػػػويتي  مبنػػػػى مجمػػػػس االمػػػػو 
يف لمػػػػػػػػنعيـ مػػػػػػػػف الواػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػى منػػػػػػػػزؿ رئػػػػػػػػيس االمػػػػػػػػف عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف المتظػػػػػػػػاىر 

وكػػػػػػػارؾ عػػػػػػػدد مػػػػػػػف النػػػػػػػواب ايضػػػػػػػا فػػػػػػػي اقتحػػػػػػػاـ قاعػػػػػػػة عبػػػػػػػد ا  السػػػػػػػالـ  (9)الػػػػػػػوزراء
فػػػػػػي اجتمػػػػػػاع اسػػػػػػتثنائي  (:)الاػػػػػػباح وازاء تػػػػػػدىور االوضػػػػػػاع اعػػػػػػرب اػػػػػػباح االحمػػػػػػد

ني ولػػػػػػوزارة الداخميػػػػػػة باتخػػػػػػاذ التػػػػػػدابير طعػػػػػػف اسػػػػػػتيائو وااػػػػػػدر االوامػػػػػػر لمحػػػػػػرس الػػػػػػو 
االؼ مػػػػػواطف كػػػػػويتي طػػػػػالبو برحيػػػػػؿ رئػػػػػيس الػػػػػوزراء ونائبػػػػػة  6واحتكػػػػػد   (21)االزمػػػػػة 

وعػػػػدد مػػػػف الػػػػوزراء وبعػػػػد رفػػػػض مطػػػػالبيـ تػػػػـ تنظػػػػيـ مسػػػػيرات كبيػػػػرة فػػػػي كػػػػانوف االوؿ 
التػػػػػػي طالبػػػػػػت بػػػػػػرئيس منتخػػػػػػب وانتقػػػػػػاؿ مػػػػػػف دولػػػػػػة االسػػػػػػرة الػػػػػػى دولػػػػػػة  3122عػػػػػػاـ 

اسػػػػػػػػتجاب رئػػػػػػػػيس  3122الكػػػػػػػػعب فػػػػػػػػي اطػػػػػػػػار مممكػػػػػػػػة دسػػػػػػػػتورية وفػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة عػػػػػػػػاـ 
زراء وقػػػػػدـ اسػػػػػتقالتو وكػػػػػكمت اسػػػػػتقالتو سػػػػػابقة ميمػػػػػة فػػػػػي منطقػػػػػة الخمػػػػػيج العربػػػػػي الػػػػػو 

 (22)التي نجح فييا الضغط الكعبي في اسقاط رئيس الوزراء 
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 ثانيا: عمان : 
كػػػػػػػانوف الثػػػػػػػاني عػػػػػػػاـ  28تحػػػػػػػرؾ المئػػػػػػػات مػػػػػػػف المتظػػػػػػػاىريف الػػػػػػػى مسػػػػػػػقط فػػػػػػػي 

كػػػػػير  وبعػػػػػد، طالبػػػػػة بتحسػػػػػيف الػػػػػدخؿ والحػػػػػد مػػػػػف ارتفػػػػػاع اسػػػػػعار السػػػػػمع  ملم 3122
مػػػػػػف تمػػػػػػػؾ المظػػػػػػػاىرات اسػػػػػػتجابت الحكومػػػػػػػة برفػػػػػػػع الحػػػػػػػد االدنػػػػػػى مػػػػػػػف اجػػػػػػػور القػػػػػػػو  

 (23)العاممة 
 نضػػػػػػػػػـ مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػباب  نتيجػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػذلؾ حػػػػػػػػػدثت مظػػػػػػػػػاىرات اخػػػػػػػػػر  اذ

رفعػػػػػوا خالليػػػػػا مطػػػػػالبيـ الػػػػػى السػػػػػمطات وابػػػػػرز  3122كػػػػػباط عػػػػػاـ  29فػػػػػي  مظػػػػػاىره 
 :تمؾ المطالب 

 ح لوتعديؿ االحيات مجمس الكور  وكروط التركي-2
تعػػػػيف رئػػػػػيس مجمػػػػس وزراء لمػػػػػدة خمػػػػػس سػػػػنوات عمػػػػػى اف يػػػػتـ محاسػػػػػبة مػػػػػف -3

 قبؿ مجمس الكور  في نياية فترتو 
 تعديؿ قانوف المطبوعات والنكر بما يضمف حرية حؽ التعبير -4

وبعػػػػد عػػػػدـ االسػػػػتجابة لمطػػػػالبيـ حػػػػدثت مظػػػػاىرات اخػػػػر  كػػػػارؾ فييػػػػا كثػػػػر مػػػػف 
ابيػػػػا مظػػػػاىرات مدينػػػػة اػػػػحار كػػػػاب وىػػػػي المظػػػػاىرات التػػػػي تفجػػػػرت عمػػػػى اعق 411

 (24)وسقوط قتيميف وعكرات الجرحى
كػػػػباط امتػػػػدت حركػػػػة التظػػػػاىرات الػػػػى جنػػػػوب عمػػػػاف  واعتاػػػػموا امػػػػاـ 36وفػػػػي 

مبنػػػػػػى محافظػػػػػػة اػػػػػػاللو ووجيػػػػػػوا نػػػػػػداء الػػػػػػى الحكومػػػػػػة جػػػػػػاء فيػػػػػػو " اف جميػػػػػػع كػػػػػػباب  
واىػػػػالي محافظػػػػة ظفػػػػار مػػػػف منطمػػػػؽ واجػػػػبيـ الػػػػوطني فػػػػي المكػػػػاركة فػػػػي اػػػػنع القػػػػرار 

يطػػػػػػة المسػػػػػػتقبؿ فػػػػػػأنيـ ي يػػػػػػدوف مػػػػػػاورد فػػػػػػي مطالػػػػػػب المسػػػػػػيرة الخضػػػػػػراء " واػػػػػػنع خر 
المسػػػػػػػػيرات فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ  فانتكػػػػػػػػرتولػػػػػػػػـ يتوقػػػػػػػػؼ الكػػػػػػػػعب العمػػػػػػػػاني عنػػػػػػػػد حػػػػػػػػد معػػػػػػػػيف 

واتخػػػػػػذ عػػػػػػدد مػػػػػػف  (25)المحافظػػػػػػات العمانيػػػػػػة وبػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتجاب ليػػػػػػـ السػػػػػػمطاف قػػػػػػابوف
القػػػػػػػرارات اىميػػػػػػػا مػػػػػػػنح مجمػػػػػػػس عمػػػػػػػاف الاػػػػػػػالحيات والتكػػػػػػػريعية والرقابيػػػػػػػة وتكػػػػػػػكيؿ 
مجمػػػػػػس  وزراء برئاسػػػػػػتو وتعػػػػػػػيف وزيػػػػػػر جديػػػػػػػد لممكتػػػػػػب السػػػػػػمطاني واتخػػػػػػػذ عػػػػػػدد مػػػػػػػف 

 (26)االجراءات االخر  في الجانب االقتاادي واالجتماعي 
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 ثالثا: المملكة العربية السعودية:
تنظػػػػػػر الػػػػػػى اف أي تغيػػػػػػر فػػػػػػي النظػػػػػػاـ العربػػػػػػي سػػػػػػواء كانػػػػػػت القيػػػػػػادة السػػػػػػعودية 

عػػػػػف طريػػػػػؽ الثػػػػػورات او االزاحػػػػػة نظػػػػػره سػػػػػمبية وعمػػػػػى الػػػػػرمـ مػػػػػف محػػػػػاوالت الحكومػػػػػة 
السػػػػػعودية التاػػػػػػدي ألي عمػػػػػػؿ يػػػػػػوحي بػػػػػػاختراؽ الربيػػػػػػع العربػػػػػػي لحػػػػػػدودىا اذ ظيػػػػػػرت 

مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف الكػػػػػػػباب اطمقػػػػػػػوا عمػػػػػػػى انفسػػػػػػػيـ الكػػػػػػػباب  3122اذار عػػػػػػػاـ  22فػػػػػػػي 
لحكومػػػػػػػة السػػػػػػػعودية الػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف االاػػػػػػػالحات دعػػػػػػػوا ا (27)االحػػػػػػػرار

السياسػػػػػية واالقتاػػػػػادية ومنيػػػػػا السػػػػػماح بحريػػػػػة التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرأي وانتخػػػػػاب مجمػػػػػس 
كػػػػػور  ومحاكمػػػػػة الفاسػػػػػديف واطػػػػػالؽ المسػػػػػاجيف السياسػػػػػييف واعطػػػػػوا الحكومػػػػػة موعػػػػػد 
لتنفيػػػػذ مطػػػػالبيـ وفػػػػي حػػػػاؿ لػػػػـ تسػػػػتجب الحكومػػػػة فأنػػػػو لػػػػف تكػػػػوف ىنػػػػاؾ مطالػػػػب بػػػػؿ 

وبعػػػػػػػد زيػػػػػػػادة الغضػػػػػػػب الكػػػػػػػعبي ومطػػػػػػػالبتيـ  (28)يسػػػػػػػعى الكػػػػػػػعب لتحقيقيػػػػػػػا  اىػػػػػػػداؼ
مجموعػػػػة مػػػػف االوامػػػػر الممكيػػػػة التػػػػي  (29)بإاػػػػالح االوضػػػػاع ااػػػػدر الممػػػػؾ عبػػػػد ا 

مميػػػػػػػػػػار دوالر لمكػػػػػػػػػػروعات لجديػػػػػػػػػػدة اضػػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػػى  48تتضػػػػػػػػػػمف تخاػػػػػػػػػػيص نحػػػػػػػػػػو 
مسػػػػػػاعدات اقتاػػػػػػادية واجتماعيػػػػػػة ليسػػػػػػر والطػػػػػػالب المبتعثػػػػػػيف فػػػػػػي الخػػػػػػارج وبػػػػػػالرمـ 

محػػػػػػاوالت ااػػػػػػالح لكنيػػػػػػا لػػػػػػـ تمبػػػػػػي مطالػػػػػػب الكػػػػػػعب لػػػػػػذلؾ انكػػػػػػأ العديػػػػػػد مػػػػػػف  مػػػػػػف
 31النكػػػػػطاء اػػػػػفحات عمػػػػػػى مواقػػػػػع التوااػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي لتنظػػػػػيـ احتجاجػػػػػات فػػػػػػي 

وتمكنػػػػػػػت الكػػػػػػػرطة مػػػػػػػف القضػػػػػػػاء عمػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ االحتجاجػػػػػػػات فػػػػػػػي   3122اذار عػػػػػػػاـ 
 (:2)مدينة جدة  الساحمية وتـ احتجاز عدد مف المحتجيف 

 ربية وقطر :رابعا: االمارات الع
االمػػػػػػػػػارات الوضػػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػ ثر الربيػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى 

اذ يمكػػػػػػف القػػػػػػوؿ اف موقفيػػػػػػا كػػػػػػاف متبػػػػػػايف اذ سػػػػػػاىمت فػػػػػػي انجػػػػػػاح ثػػػػػػورة (31)العربيػػػػػػة
ويعػػػػػػود  3122كػػػػػانوف الثػػػػػػاني عػػػػػاـ 36ليبيػػػػػا لكػػػػػف موقفيػػػػػػا اختمػػػػػؼ فػػػػػي ثػػػػػػورة ماػػػػػر 

موقفيػػػػػا الػػػػػى العالقػػػػػات بعػػػػػض النخػػػػػب االماراتيػػػػػة مػػػػػع بعػػػػػض رمػػػػػوز النظػػػػػاـ الماػػػػػري 
 (32)والعتقاد اناع القرار في ابو ظبي اف الثورة الكعبية لف تنجح 

قطػػػػػػػػػر فكػػػػػػػػػاف موقفيػػػػػػػػػا اكثػػػػػػػػػػر وضػػػػػػػػػوح اذ سػػػػػػػػػاندت االقطػػػػػػػػػار العربيػػػػػػػػػػة اذ امػػػػػػػػػا 
اسػػػػػتعانتيا بألتيػػػػػا االعالميػػػػػة وىػػػػػي قنػػػػػاة الجزيػػػػػرة وامكانتيػػػػػا الماليػػػػػة الضػػػػػخمة  يمكػػػػػف 
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باتػػػػػػت قطػػػػػػر تػػػػػػنيج و  6::2القػػػػػػوؿ اف التغيػػػػػػر فػػػػػػي سياسػػػػػػية قطػػػػػػر يعػػػػػػود الػػػػػػى عػػػػػػاـ 
زف اذ وكػػػػاف موقفيػػػػا مػػػػف الثػػػػورات ميػػػػر متػػػػوا (33)خػػػػط مػػػػوازي فػػػػي عالقتيػػػػا مػػػػع ايػػػػراف

تاػػػػدت قطػػػػر بقػػػػوة لػػػػدعـ الثػػػػورة فػػػػي تػػػػونس وفػػػػي ماػػػػر ادت قنػػػػاة الجزيػػػػرة دور فػػػػي  
نقػػػػؿ احػػػػداث الثػػػػورة امػػػػا فػػػػي ليبيػػػػا جػػػػاءت االحػػػػداث فػػػػي مكػػػػيد اعتقػػػػدت قنػػػػاة الجزيػػػػرة 
اف نجػػػػاح ميػػػػر مسػػػػبوؽ لمقنػػػػاة وكػػػػذلؾ سػػػػاىمت القنػػػػاه فػػػػي فضػػػػح النظػػػػاـ الميبػػػػي  امػػػػا 

واتاحػػػػػت ثػػػػػورات الربيػػػػػع (34)ع فػػػػػي سػػػػػوريا جػػػػػر  التقميػػػػػؿ ممػػػػػا جػػػػػر  عمػػػػػى ارض الواقػػػػػ
العربػػػػػي لقطػػػػػر فػػػػػي توسػػػػػيع عالقاتيػػػػػا عبػػػػػر التحػػػػػالؼ مػػػػػع تيػػػػػارات االسػػػػػالـ السياسػػػػػي 

 (35)في الدوؿ التي كيدت انتفاضات الكعبية 
 : 3122احملوا الثاني : ثواة البحرين عام 

وانمػػػػػػا ، لحظتيػػػػػػاالحػػػػػػراؾ الكػػػػػػعبي واالحتجاجػػػػػػات فػػػػػػي البحػػػػػػريف وليػػػػػػدة  يكػػػػػػفلػػػػػػـ 
مبػػػػػة الكػػػػػعب البحرينػػػػػي فػػػػػي ابػػػػػراز قضػػػػػية الػػػػػدفاع عػػػػػف حقوقػػػػػو عػػػػػزز الربيػػػػػع العربػػػػػي ر 

وعمػػػػػػى ، امػػػػػػال اف تحاػػػػػػؿ عمػػػػػػى اىتمػػػػػػاـ خػػػػػػارجي مثػػػػػػؿ نظيراتيػػػػػػا الثػػػػػػورات االخػػػػػػر  
الػػػػػػػرمـ مػػػػػػػف اف المعارضػػػػػػػة السياسػػػػػػػية تضػػػػػػػـ القػػػػػػػو  السػػػػػػػنية والكػػػػػػػيعية اال اف القػػػػػػػو  
الكػػػػيعية تفػػػػوؽ القػػػػو  االخػػػػر  لػػػػذلؾ عممػػػػت الحومػػػػة عمػػػػى تفتػػػػت وحػػػػدتيا بحجػػػػة انيػػػػا 

االسػػػػػػػػتقرار الػػػػػػػداخمي لمبحػػػػػػػػريف وبػػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػػػف القػػػػػػػوؿ انيػػػػػػػػا اػػػػػػػبغت الاػػػػػػػػراع  تيػػػػػػػدد
السياسػػػػػػي باػػػػػػبغة طائفيػػػػػػة بأتخػػػػػػذىا مجموعػػػػػػة مػػػػػػف االجػػػػػػراءات لتحجػػػػػػيـ دور الكػػػػػػيعة 

 (36)في العممية السياسية في البحريف 
عنػػػػػدما ااػػػػػدر دسػػػػػتور  3113اذ تعػػػػػود بدايػػػػػة االزمػػػػػة  فػػػػػي البحػػػػػريف الػػػػػى عػػػػػاـ 

ممكيػػػػػػػة منفػػػػػػردة اذ اعتبرتػػػػػػػو المعارضػػػػػػػة تراجعػػػػػػا عػػػػػػػف الميثػػػػػػػاؽ الػػػػػػػوطني  جديػػػػػػد بػػػػػػػأرادة
فكػػػػػاف رد الحكومػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ قياميػػػػػا بػػػػػبعض التعػػػػػديالت عميػػػػػو  ومػػػػػف ىنػػػػػا بػػػػػدأ (37)

الخػػػػػػػالؼ بػػػػػػػيف السػػػػػػػمطة الحاكمػػػػػػػة والمعارضػػػػػػػة فػػػػػػػي تفسػػػػػػػير مػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي الميثػػػػػػػاؽ 
الػػػػػػوطني  اذ اكػػػػػػدت المعارضػػػػػػة عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة اف يكػػػػػػوف المجمػػػػػػس النيػػػػػػابي المنتخػػػػػػب 

امػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػالحيات الرقابيػػػػػػػػة والتكػػػػػػػػريعية وتنحاػػػػػػػػر ميمػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس الكػػػػػػػػور  فػػػػػػػػي ك
ة عػػػػػػدوبعػػػػػػد مػػػػػػرور   (38)اعطػػػػػػاء الػػػػػػرأي وال يحػػػػػػؽ لػػػػػػو اف يكػػػػػػوف كػػػػػػريؾ فػػػػػػي التكػػػػػػريع

سػػػػنوات عمػػػػى انكػػػػاء وثيقػػػػة العمػػػػؿ الػػػػوطني كػػػػاف ىنػػػػاؾ دعػػػػوات وتفاعػػػػؿ مػػػػع احػػػػداث 
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فػػػػػي  الربيػػػػع العربػػػػي وكانػػػػت دعػػػػواتيـ لمخػػػػروج فػػػػػي مسػػػػيرات مػػػػف اجػػػػؿ اجػػػػراء تغيػػػػرات
فبرايػػػػػػػر  وعممػػػػػػػت  25وحػػػػػػػدثت المسػػػػػػػيرات فػػػػػػػي   (39)النظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي فػػػػػػػي البحػػػػػػػريف

قػػػػػوات االمػػػػػػف عمػػػػػػى قمػػػػػػع تمػػػػػػؾ المسػػػػػػيرات ممػػػػػػا اد  الػػػػػػى وقػػػػػػوع عػػػػػػدة قتمػػػػػػى وجرحػػػػػػى 
وعممػػػػػػت الحكومػػػػػػة عمػػػػػػى  اعتقػػػػػػاؿ قػػػػػػادة الثػػػػػػورة وايضػػػػػػا عممػػػػػػت عمػػػػػػى تيدئػػػػػػة الوضػػػػػػع 

عػػػػػػديالت العػػػػػػاـ باتخاذىػػػػػػا مجموعػػػػػػة مػػػػػػف االجػػػػػػراءات مػػػػػػف ضػػػػػػمنيا اجػػػػػػراء بعػػػػػػض  الت
اذار واكػػػػػػتبكوا مػػػػػػع  29وتطػػػػػػورت االحػػػػػػداث وخػػػػػػرج النػػػػػػاس لممظػػػػػػاىرات  (:3)الوزاريػػػػػػة 

اذار ااػػػػػػػدر امػػػػػػػر بسػػػػػػػحب  29القػػػػػػػوات االمنيػػػػػػػة ووقػػػػػػػع عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الضػػػػػػػحايا وفػػػػػػػي 
القػػػػػوات العسػػػػػكرية واالمنيػػػػػة مػػػػػف الكػػػػػوارع مطمئنػػػػػا المعتاػػػػػميف فػػػػػي دوار ال لػػػػػ ة فػػػػػي 

لبحرينػػػػػػي الػػػػػػى الكػػػػػػعب اذار تحػػػػػػدث الممػػػػػػؾ ا 32الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى امػػػػػػنيـ وسػػػػػػالمتيـ و 
فػػػػػػي بػػػػػػث تمفزيػػػػػػوني  دعػػػػػػا الكػػػػػػعب الػػػػػػى الحػػػػػػوار ودعػػػػػػا الػػػػػػى تيدئػػػػػػة االوضػػػػػػاع فػػػػػػي 

االمريكيػػػػػػة عمػػػػػػى الحػػػػػوار مػػػػػػف اجػػػػػػؿ  cnnالبحػػػػػريف  وايضػػػػػػا اكػػػػػد فػػػػػػي قنػػػػػػاة تمفزيونيػػػػػة 
 (41)تيدئة االوضاع 

احملووووا الثالوووق : مواووود ايووورال :ا:  ملووود ال عوووا:ل مووون احوووداث 
 البحرين :

دعـ ايػػػػػػػػراف االمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي رفضػػػػػػػػتو الحكومػػػػػػػػة حظيػػػػػػػػت الثػػػػػػػػورة فػػػػػػػػي البحػػػػػػػػريف بػػػػػػػػ
نيا الداخميػػػػػػة امػػػػػػا ايػػػػػػراف فأنيػػػػػػا اكػػػػػػدت عمػػػػػػى اف و البحرينيػػػػػػة وعدتػػػػػػو تػػػػػػدخؿ  فػػػػػػي كػػػػػػ  

موقفيػػػػا ىػػػػػو دعػػػػػـ الكػػػػػعوب فػػػػػي مواجيػػػػػة المسػػػػػتكبريف والوقػػػػػوؼ الػػػػػى جانػػػػػب الكػػػػػعوب 
 3122-3121تاػػػػػػػػػريح ايرانػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػػامي  79اذ كػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػاؾ   ضػػػػػػػػػةالمنتف

يػػػػػراف بتػػػػػدريب  وتمويػػػػػؿ خميػػػػػة ألالبحرينيػػػػػة اتيػػػػػاـ بكػػػػػأف البحػػػػػريف  ووجيػػػػػت الحكومػػػػػة 
 (42)افراد منيا  4ارىابية واعمنت انيا قبضت عمى 
، إال انػػػػػػػذلؾ ايػػػػػػػراف دعميػػػػػػا لمثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي  عمػػػػػػى الػػػػػػرمـ مػػػػػػف اعػػػػػػالف

دوؿ ،لكػػػػػف  لػػػػػـ يمػػػػػؽ أي اىتمػػػػػاـ او اعتػػػػػراض مػػػػػف قبػػػػػؿ قػػػػػو  اقميميػػػػػة او دوليػػػػػةالػػػػػدعـ 
واد  ذلػػػػؾ ، ف البحػػػػريف الداخميػػػػة و تػػػػدخؿ فػػػػي كػػػػ   ذلػػػػؾ الػػػػدعـ مجمػػػػس التعػػػػاوف عػػػػدت

الػػػػى تػػػػوتر العالقػػػػات بػػػػيف ايػػػػراف والمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية والسػػػػيما بعػػػػد تأكيػػػػد ايػػػػراف 
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اف أي تػػػػػػدخؿ سػػػػػػعودي فػػػػػػي البحػػػػػػريف سػػػػػػتكوف لػػػػػػو عواقػػػػػػب وخيمػػػػػػو متيمػػػػػػة الريػػػػػػاض 
 (43)بتأجيج الوضع الطائفي في البحريف

امػػػػػا موقػػػػػؼ قطػػػػػر مػػػػػف احػػػػػداث البحػػػػػريف  فقػػػػػد ككػػػػػفت احػػػػػد  الاػػػػػحؼ المحميػػػػػة 
البحرينيػػػػػػػة عػػػػػػػف تفااػػػػػػػيؿ التػػػػػػػدخؿ القطػػػػػػػري فػػػػػػػي الكػػػػػػػ وف الداخميػػػػػػػة لمبحػػػػػػػريف خػػػػػػػالؿ 

مػػػػػػػع  (44)اذ ككػػػػػػػفت عػػػػػػػف اتاػػػػػػػاالت بػػػػػػػيف حمػػػػػػػد بػػػػػػػف جاسػػػػػػػـ  3122احػػػػػػػداث عػػػػػػػاـ 
جمعيػػػػػػة الوفػػػػػػػاؽ البحرينيػػػػػػػة وطمػػػػػػب منيػػػػػػػا التنسػػػػػػػيؽ مػػػػػػع الجمعيػػػػػػػات المتحالفػػػػػػػة معيػػػػػػػا 

اسػػػػػػػػتمرار المحتجػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػارع مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػى الحكومػػػػػػػػة لضػػػػػػػػماف 
البحرينيػػػػػػة وقػػػػػػدـ تاػػػػػػورا لجمعيػػػػػػة الوفػػػػػػاؽ مػػػػػػف اجػػػػػػؿ اطػػػػػػالؽ حػػػػػػوار وطنػػػػػػي لمناقكػػػػػػة 

 (45)مطالبيا السياسية
وبسػػػػػػػػبب تػػػػػػػػدىور االوضػػػػػػػػاع فػػػػػػػػي البحػػػػػػػػريف واسػػػػػػػػتمرار االحتجاجػػػػػػػػات اذ قػػػػػػػػدرت 

وبمػػػػػػػػػا اف القيػػػػػػػػػادة السياسػػػػػػػػػية خطػػػػػػػػػورة  الموقػػػػػػػػػؼ العسػػػػػػػػػكري الميػػػػػػػػػدد لكيػػػػػػػػػاف الدولػػػػػػػػػة 
البحػػػػريف عضػػػػوا فػػػػي مجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخمػػػػيج العربيػػػػة وتطبيقػػػػا التفاقيػػػػة الػػػػدفاع 

لػػػػػػػدوؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف التػػػػػػػي اقػػػػػػػرت فػػػػػػػي الػػػػػػػدورة الحاديػػػػػػػة والعكػػػػػػػريف (46)المكػػػػػػػترؾ 
 (47)  3113لممجمس االعمى في عاـ 

لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف امػػػػػػػر الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى االمػػػػػػػف الخميجػػػػػػػي بعيػػػػػػػدا عػػػػػػػف اػػػػػػػناع  القػػػػػػػرار 
فػػػػػػرض ذلػػػػػػؾ مسػػػػػػ ولية التػػػػػػزاميـ بخيػػػػػػار التعػػػػػػاوف والتنسػػػػػػيؽ السياسػػػػػػي الخميجػػػػػػي فقػػػػػػد 

لتحقيػػػػػػػػؽ االمػػػػػػػػف الػػػػػػػػوطني فػػػػػػػػي دوؿ مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػاوف  ولػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػأخر البحػػػػػػػػريف فػػػػػػػػي 
التػػػػػي تػػػػػ ثر فػػػػػي امػػػػػف الخمػػػػػيج عػػػػػف طريػػػػػؽ العمػػػػػؿ المكػػػػػترؾ مػػػػػع  ليوضػػػػػاعالتاػػػػػدي 

بقيػػػػػة دوؿ مجمػػػػػس التعػػػػػاوف وابػػػػػدت تعاونيػػػػػا مػػػػػع بقيػػػػػة دوؿ الخمػػػػػيج لمواجيػػػػػة الخطػػػػػر 
 (48)الذي تواجيو

المكػػػػػػػػتركة التػػػػػػػػي  (49)وبػػػػػػػػث التمفزيػػػػػػػػوف البحرينػػػػػػػػي طالئػػػػػػػػع قػػػػػػػػوات درع الجزيػػػػػػػػرة
بػػػػػدأت  بالػػػػػدخوؿ الػػػػػى البحػػػػػريف نضػػػػػرا لمػػػػػا كػػػػػيدتو البحػػػػػريف مػػػػػف اوضػػػػػاع مضػػػػػطربة  
وبػػػػػػث التمفزيػػػػػػوف مكػػػػػػاىد ألليػػػػػػات عسػػػػػػكرية سػػػػػػعودية تعبػػػػػػر جسػػػػػػر الممػػػػػػؾ فيػػػػػػد الػػػػػػذي 

 (:4)يربط السعودية والبحريف 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . السنة ال

 

 

 
 

2321 

كػػػػػػرطي امػػػػػػاراتي  611ودي ودخػػػػػػؿ الػػػػػػؼ جنػػػػػػدي سػػػػػػعفػػػػػػوجي الجميػػػػػػع بػػػػػػدخوؿ 
مػػػػف قػػػػػوات درع الجزيػػػػػرة  لمسػػػػػاندة حكومػػػػػة البحػػػػريف فػػػػػي حفػػػػػض االمػػػػػف بعػػػػػد اسػػػػػتمرار 
التظػػػػاىرات اكثػػػػر مػػػػف كػػػػير  وجػػػػاء فػػػػي بيػػػػاف القيػػػػادة العامػػػػة انطالقػػػػا مػػػػف مبػػػػدأ وحػػػػدة 
الماػػػػير وتػػػػرابط امػػػػف دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف وعمػػػػى ضػػػػوء المسػػػػ ولية المكػػػػتركة لػػػػدوؿ 

وااػػػػػػػػدر الممػػػػػػػػؾ حالػػػػػػػػة  (51)االمػػػػػػػػف واالسػػػػػػػػتقرار مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػاوف لممحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 
السػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػة وكمػػػػػػؼ القائػػػػػػد العػػػػػػاـ لقػػػػػػوة الػػػػػػدفاع سػػػػػػمطة اتخػػػػػػاذ التػػػػػػدابير االزمػػػػػػة 
لتنفيػػػػػػػذ مرسػػػػػػػـو السػػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػػة فػػػػػػػي جميػػػػػػػع انحػػػػػػػاء البحػػػػػػػريف لمػػػػػػػدة ثالثػػػػػػػة اكػػػػػػػير 

اذار  28وبػػػػػػدأت سػػػػػػمطات السػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػة فػػػػػػي اليجػػػػػػـو عمػػػػػػى المعتاػػػػػػميف  وفػػػػػػي 
اػػػػػػفوؼ العنااػػػػػػر المعارضػػػػػػة وتقػػػػػػرر  كػػػػػػنت السػػػػػػمطة حممػػػػػػة اعتقػػػػػػاالت واسػػػػػػعة فػػػػػػي

منػػػػػع التجميػػػػػر والتجمعػػػػػات والمسػػػػػيرات فػػػػػي جميػػػػػع انحػػػػػاء البحػػػػػريف وتوقفػػػػػت المػػػػػدارس 
وبعػػػػػد اجتمػػػػػاع وزراء الخارجيػػػػػة لػػػػػدوؿ مجمػػػػػس ، (52)الحكوميػػػػػة والخااػػػػػة عػػػػػف العمػػػػػؿ 

التعػػػػػػػاوف  اكػػػػػػػدوا عمػػػػػػػى وقػػػػػػػوؼ دوؿ الجمػػػػػػػس اػػػػػػػفا واحػػػػػػػدا فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة أي خطػػػػػػػر 
وااػػػػػػػبحت سػػػػػػػاحة اػػػػػػػراع اقميمػػػػػػػي  أاليتجػػػػػػػز  تتعػػػػػػػرض لػػػػػػػو دوؿ المجمػػػػػػػس واف امنيػػػػػػػا

ودخمػػػػت فػػػػي وضػػػػع لػػػػـ تعرفػػػػو طػػػػواؿ تاريخيػػػػا وتغمبػػػػت الحمػػػػوؿ االمنيػػػػة عمػػػػى الحمػػػػوؿ 
فػػػػي  وتػػػػـ االعػػػػالف رسػػػػيما عػػػػف دخػػػػوؿ قػػػػوة درع الجزيػػػػرة الػػػػى البحػػػػريف  (53)السياسػػػػية 

واتخػػػػػػػاذ مواقعيػػػػػػػا المناسػػػػػػػبة فػػػػػػػي البحػػػػػػػريف اذ تػػػػػػػزامف واػػػػػػػػوؿ  3122اذار عػػػػػػػاـ  25
االوضػػػػػػػاع مضػػػػػػػطربة وسػػػػػػػقوط  العكػػػػػػػرات فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة  القػػػػػػػوات فػػػػػػػي وقػػػػػػػت كانػػػػػػػت

 (54)في المنامة حيث مقر اعتااـ المتظاىريف  الم ل ة القوات االمنية في دوار
امػػػػػػػػػا موقػػػػػػػػػؼ الكويػػػػػػػػػت فقػػػػػػػػػد تحمػػػػػػػػػس عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػيعة الكػػػػػػػػػويتييف ونظمػػػػػػػػػوا 

لػػػػػػػػػدعـ مظػػػػػػػػػاىرات البحػػػػػػػػػريف ورفضػػػػػػػػػيـ لمتػػػػػػػػػدخؿ  مظػػػػػػػػػاىرات اػػػػػػػػػغيرة فػػػػػػػػػي الكويػػػػػػػػػت
ف الطػػػػػػائفي فػػػػػػي الكويػػػػػػت سػػػػػػعت حكومػػػػػػة الكويػػػػػػت التػػػػػػواز  ألىميػػػػػػةونضػػػػػػرا  العسػػػػػػكري 

لمتوسػػػػػػػط بػػػػػػػيف المعارضػػػػػػػة واألسػػػػػػػرة الحاكمػػػػػػػة فػػػػػػػي البحػػػػػػػريف لكػػػػػػػف االسػػػػػػػرة البحرينيػػػػػػػة 
كػػػػجبت جيػػػػود الحكومػػػػة الكويتيػػػػة وكػػػػذلؾ رفػػػػض عػػػػدد مػػػػف الجنػػػػود الكػػػػيعة المكػػػػاركة 

لػػػػػػذلؾ كانػػػػػػت  (55)فػػػػػػي قػػػػػػوات التػػػػػػدخؿ التػػػػػػي ارسػػػػػػميا مجمػػػػػػس التعػػػػػػاوف الػػػػػػى البحػػػػػػريف 
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اذ ارسػػػػػمت عػػػػػدد مػػػػػف السػػػػػفف الكويتيػػػػػة الػػػػػى البحػػػػػريف  وكػػػػػذلؾ مكػػػػػاركتيا كػػػػػكؿ رمػػػػػزي 
 (56)عضوا مف االطباء وفني طوارئ ومسعفيف  65ارسمت مفرزه طبية تضـ 

الممػػػػػػػػؾ  وبعػػػػػػػػد واػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف القػػػػػػػػوات العسػػػػػػػػكرية الػػػػػػػػى البحػػػػػػػػريف اسػػػػػػػػتقبؿ
اف تواجػػػػد قػػػػوة  (57)قائػػػػد القػػػػوة وعػػػػدد مػػػػف ضػػػػباطيا اذ اكػػػػد حمػػػػد بػػػػف خميفػػػػة البحرينػػػػي 

يس لمقيػػػػػػػاـ بحفػػػػػػػض النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخمي حيػػػػػػػث اف  ىػػػػػػػذه القػػػػػػػوه كػػػػػػػكمت درع الجزيػػػػػػػرة لػػػػػػػ
 (58)لمدفاع عف دوؿ مجمس التعاوف

ومػػػػػػػف جيػػػػػػػة اخػػػػػػػر  اعتبػػػػػػػرت المعارضػػػػػػػة دخػػػػػػػوؿ قػػػػػػػوات درع الجزيػػػػػػػرة احػػػػػػػتالؿ 
البحػػػػػػريف  الف اتفاقيػػػػػػة درع الجزيػػػػػػرة  ألىػػػػػػؿسػػػػػػعودي مسػػػػػػمح لمبحػػػػػػريف ولػػػػػػيس مسػػػػػػاعدة 

ىػػػػػو امػػػػػر ميػػػػػر قػػػػػائـ فػػػػػي ثػػػػػورة وفػػػػػؽ بنودىػػػػػا ال تسػػػػػتخدـ اال فػػػػػي االحػػػػػتالؿ االجنبػػػػػي و 
البحػػػػػػػريف وتفسػػػػػػػر موقػػػػػػػؼ الحكومػػػػػػػة فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة مطالػػػػػػػب الكػػػػػػػعب بأنػػػػػػػو اسػػػػػػػتجابة 
لمسػػػػػعودية وربمػػػػػا امريكيػػػػػة لعػػػػػدـ تقػػػػػدـ تنػػػػػازالت لمكػػػػػعب بحيػػػػػث ياػػػػػبح مثػػػػػاال يحتػػػػػذ  
بػػػػو فػػػػي بقيػػػػة اقطػػػػار الخمػػػػيج العربػػػػي اذ اف التحػػػػوؿ الػػػػى ممكيػػػػة دسػػػػتورية فػػػػي البحػػػػريف 

ذا اىميػػػػػػة بالغػػػػػػة فػػػػػػي احػػػػػػداث تحػػػػػػوالت سياسػػػػػػية  يعنػػػػػػي تحػػػػػػوال فػػػػػػي الواقػػػػػػع السياسػػػػػػي
واجتماعيػػػػػػػة واقتاػػػػػػػادية ليسػػػػػػػت فػػػػػػػي اػػػػػػػالح منظومػػػػػػػات القمػػػػػػػع واالسػػػػػػػتبداد والتبعيػػػػػػػة 

 (59)الحاكمة في الخميج العربي
امػػػػػػػا الػػػػػػػرد االيرانػػػػػػػي فقػػػػػػػد ذكػػػػػػػر المتحػػػػػػػدث باسػػػػػػػـ الخارجيػػػػػػػة االيرانيػػػػػػػة اف دخػػػػػػػوؿ 

وؿ وسػػػػػي دي قػػػػػوات تابعػػػػػة لػػػػػدوؿ مجمػػػػػس التعػػػػػاوف الخميجػػػػػي الػػػػػى البحػػػػػريف ميػػػػػر مقبػػػػػ
الػػػػى جعػػػػؿ الوضػػػػع اكثػػػػر تعقيػػػػدا واػػػػعوبة  ومػػػػف جانػػػػب اخػػػػر اعتبػػػػر مرجػػػػع االيرانػػػػي 
اف مايحػػػػػػدث فػػػػػػي البحػػػػػػريف بمثابػػػػػػة مجػػػػػػازر دمويػػػػػػة ترتكبيػػػػػػا القػػػػػػوات السػػػػػػعودية ضػػػػػػد 
الكػػػػػػعب البحػػػػػػريف واكػػػػػػار الػػػػػػى اف التػػػػػػدخؿ السػػػػػػعودي فػػػػػػي البحػػػػػػريف مخػػػػػػالؼ لمقػػػػػػوانيف 

الفعػػػػؿ االيرانػػػػي بأنيػػػػا تتػػػػدخؿ فػػػػي الدوليػػػػة وفػػػػي حػػػػيف اعتبػػػػرت الحكومػػػػة البحرينيػػػػة رد 
ف الداخميػػػػػػة لمبمػػػػػػد ورفعػػػػػػت مػػػػػػذكرة الػػػػػػى االمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة احتاجػػػػػػا عمػػػػػػى التػػػػػػدخؿ و الكػػػػػػ  

نيا الداخميػػػػػػة  وذكػػػػػػرت اف التػػػػػػدخؿ يتعػػػػػػارض مػػػػػػع مبػػػػػػادئ حسػػػػػػف و االيرانػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػ  
 إليػػػػػػػرافاالتيػػػػػػػاـ  وتوجيػػػػػػػو(:5)الجػػػػػػػوار والسػػػػػػػيادة الوطنيػػػػػػػة ومبػػػػػػػادئ  القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي 

بتيديػػػػد االمػػػػف الػػػػوطني الخميجػػػػي وفػػػػي  وعقػػػػد مجمػػػػس التعػػػػاوف اجتمػػػػاع اسػػػػتثنائي فػػػػي 
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الػػػػػذي اعػػػػػرب خاللػػػػػو رئػػػػػيس وزراء الخارجيػػػػػة القطػػػػػري عػػػػػف قمقػػػػػو  3122اذار عػػػػػاـ  4
ازاء اسػػػػػػػػػتمرار التػػػػػػػػػدخؿ االيرانػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػ وف الداخميػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدوؿ مجمػػػػػػػػػس التعػػػػػػػػػاوف 

ف مواطنييػػػػػػا فػػػػػػي انتيػػػػػػاؾ الخميجػػػػػػي ومحاولػػػػػػة بػػػػػػث الفرقػػػػػػة واثػػػػػػارة الفتنػػػػػػة الطائفيػػػػػػة بػػػػػػي
 (61)سيادتيا واستقالليا وطالب ايراف بااللتزاـ بمبادئ حسف الجوار 

وبعػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتقرار االوضػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػريف اكػػػػػػػػػدت الحكومػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية عػػػػػػػػػف 
حزيػػػػػػػراف  لسػػػػػػػحب معظػػػػػػػـ قواتيػػػػػػػا مػػػػػػػف البحػػػػػػػريف بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتقرار  39اسػػػػػػػتعدادىا فػػػػػػػي 

رية تابعػػػػػة لقػػػػػوات االوضػػػػػاع فييػػػػػا فيمػػػػػا اكػػػػػد عػػػػػدد مػػػػػف كػػػػػيود العيػػػػػاف اف قطػػػػػع عسػػػػػك
درع الجزيػػػػرة قػػػػد مػػػػادرت فػػػػي جػػػػنح الظػػػػالـ وانيػػػػا عمػػػػى مػػػػد  اربػػػػع ليػػػػاؿ وىػػػػي تحجػػػػز 

بينمػػػػػػػػػا  (63)الػػػػػػػػػرابط بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػعودية والبحػػػػػػػػػريف (62)مسػػػػػػػػػارات جسػػػػػػػػػر الممػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػد 
اوضػػػػػػحت ماػػػػػػادر عسػػػػػػكرية اف قػػػػػػوات درع الجزيػػػػػػرة سػػػػػػتبدأ باالنسػػػػػػحاب فػػػػػػي مطمػػػػػػع 

سػػػػػػتبقى منتكػػػػػػرة الػػػػػػى واف ىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدد مػػػػػػف قػػػػػػوات حفػػػػػػظ النظػػػػػػاـ  3122تمػػػػػػوز عػػػػػػاـ 
اجػػػػػؿ ميػػػػػرمعمف واف االنسػػػػػحاب ىػػػػػو جزئػػػػػي واف القػػػػػوات الموجػػػػػودة تقػػػػػع تحػػػػػت مسػػػػػمى 
قػػػػػػوات حفػػػػػػظ النظػػػػػػاـ  وبػػػػػػدئت قػػػػػػوة درع الجزيػػػػػػرة بػػػػػػالعودة الػػػػػػى معسػػػػػػكراتيا فػػػػػػي حفػػػػػػر 
البػػػػاطف فػػػػي السػػػػعودية بعػػػػد ثالثػػػػة اكػػػػير مػػػػف اعػػػػالف ممػػػػؾ البحػػػػريف حمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى 

 (64)السالمة الوطنية لممدة ثالثة اكير
اكػػػػػػػػاد المجمػػػػػػػػس االعمػػػػػػػػى لػػػػػػػػدوؿ مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػالنيج السػػػػػػػػميـ والثوابػػػػػػػػت و 

فػػػػي الػػػػدورة الثانيػػػػة والثالثػػػػيف  ممػػػػؾ البحػػػػريف الوطنيػػػػة التػػػػي انتيجيػػػػا حمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى
لمػػػػػػػػػا تحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػف  312265كػػػػػػػػػانوف االوؿ عػػػػػػػػػاـ  31لممجمػػػػػػػػػس االعمػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي 

خػػػػػػذىا واسػػػػػػتقرار فػػػػػػي البحػػػػػػريف معربػػػػػػا عػػػػػػف تقػػػػػػديره البػػػػػػال  لمخطػػػػػػوات الجػػػػػػادة التػػػػػػي ات
الممػػػػؾ لػػػػدعـ اسػػػػػس الدولػػػػة واكػػػػػد المجمػػػػس االعمػػػػى تأييػػػػػده الكامػػػػؿ لمبحػػػػػريف فػػػػي كافػػػػػة 
االجػػػػػػػػراءات التػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػذتيا لضػػػػػػػػماف الحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى الوحػػػػػػػػدة الوطنيػػػػػػػػة واالاػػػػػػػػػالح 

 (66)وسالمة امنيا 
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 اخلامتت : 
 توامت الدراسة الى مجموعة مف النتائج تمخات بما يمي : 

لمرحمػػػػػػػة جديػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي تػػػػػػػػاري  المنطقػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة كػػػػػػػكمت ثػػػػػػػػورات الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػة  -2
 والخميجي عمى السواء

بػػػػػػدأت مرحمػػػػػػة المطالبػػػػػػة بالحريػػػػػػات والتعبيػػػػػػر عػػػػػػف الػػػػػػراي وتغيػػػػػػر الواقػػػػػػع السياسػػػػػػي بمػػػػػػا   -3
 يمبي مطالب الكعب 

اثػػػػػر كبيػػػػػر عمػػػػػى الخمػػػػػيج العربػػػػػي اذ كػػػػػعرت  3122كػػػػػاف ألحػػػػػداث الربيػػػػػع لعربػػػػػي عػػػػػاـ  -4
واالقتاػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي وعػػػػػدـ تقيػػػػػد السػػػػػمطات الخميجػػػػػي بأىميػػػػػة االاػػػػػالح السياسػػػػػي 

 الحريات الف ذلؾ قد يككؿ خطر عمى االستقرار السياسي في المنطقة 
بػػػػرزت اىميػػػػة مواقػػػػع التوااػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي اعػػػػداد تمػػػػؾ التظػػػػاىرات وبػػػػذلؾ ااػػػػبح ال  -5

يمكػػػػػػف لمحكومػػػػػػات ممارسػػػػػػة المزيػػػػػػد مػػػػػػف االضػػػػػػطياد بحػػػػػػؽ الكػػػػػػعب فػػػػػػي ضػػػػػػؿ االنفتػػػػػػاح 
 مختمؼ دوؿ العالـالذي كيدتو المنطقة عمى 

 اهلوامش : 
                                                           

خضػػػػػير عبػػػػػاس عطػػػػػواف ، التغيػػػػػر فػػػػػي المنطقػػػػػة العربيػػػػػة وانعكاسػػػػػاتيا عمػػػػػى انظمػػػػػة دوؿ الخمػػػػػيج (2)
 29، عػػػػػػػػػػدد 6العربػػػػػػػػػي ، مجمػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػانوف لمعمػػػػػػػػػـو القانونيػػػػػػػػػػة ، جامعػػػػػػػػػة كركػػػػػػػػػػوؾ ، مجمػػػػػػػػػد 

 :44،ص3127،
(فانػػػػت احمػػػػد بػػػػرىـ ، ازمػػػػة اليويػػػػة وتػػػػداعياتيا عمػػػػى االسػػػػتقرار السياسػػػػي فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي ،  (3

 226،ص3129القدس ، 
(ماػػػػػػطفى بخػػػػػػوش ، العنػػػػػػؼ السياسػػػػػػي وعالقتػػػػػػو بعمميػػػػػػات الديمقراطيػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػوطف العربػػػػػػي ،  (4
 76، 3126، 84جمة دراسات كرؽ اوسطية ، االردف ، عدد م

 ظػػػػػاىرة(مػػػػػيالد مفتػػػػػاح الحراثػػػػػي ، محمػػػػػد عبػػػػػد الغفػػػػػور ، ثػػػػػورات الربيػػػػػع العربػػػػػي وتأثيرىػػػػػا عمػػػػػى  (5
 41، ص3126، السالـ السياسي واالاالح في الوطف العربي ، عماف 

(نااػػػػػػػر المحمػػػػػػػد الاػػػػػػػباح :  وىػػػػػػػو نااػػػػػػػر المحمػػػػػػػد االحمػػػػػػػد جػػػػػػػابر الاػػػػػػػباح ولػػػػػػػد فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  (6
ثػػػػػـ حاػػػػػؿ عمػػػػػى كػػػػػيادة  2:66اكمػػػػػؿ درسػػػػػتو الثانويػػػػػة فػػػػػي المممكػػػػػة المتحػػػػػدة وتخػػػػػرج عػػػػػاـ  2:51

عنػػػػػدما عػػػػػيف سػػػػػكرتير  2:75الػػػػػدبمـو العػػػػػالي فػػػػػي المغػػػػػة الفرنسػػػػػية  وبػػػػػدء مسػػػػػيرتو السياسػػػػػية عػػػػػاـ 
ثػػػػـ ااػػػػبح  فػػػػي نفػػػػس السػػػػنة عضػػػػوا فػػػػي الوفػػػػد الكػػػػويتي لػػػػد  االمػػػػـ المتحػػػػدة فػػػػي وزيػػػػر الخارجيػػػػة  

نيويػػػػػورؾ ثػػػػػـ تقمػػػػػد عػػػػػدد مػػػػػف المنااػػػػػب الوزاريػػػػػة منيػػػػػا وزيػػػػػر الكػػػػػ وف االجتماعيػػػػػة والعمػػػػػؿ ووزيػػػػػر 
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االعػػػػػالـ ووزيػػػػػر الدولػػػػػة لمكػػػػػ وف الخارجيػػػػػة ثػػػػػـ عػػػػػيف رئػػػػػيس لمػػػػػوزراء عنػػػػػدما تػػػػػولى اػػػػػباح االحمػػػػػد 
ثػػػػػػـ عػػػػػػيف مػػػػػػرة اخػػػػػػر  لمناػػػػػػبة نفػػػػػػس السػػػػػػنة  3118عػػػػػػاـ ثػػػػػػـ اسػػػػػػتقاؿ  3117حكػػػػػػـ الكويػػػػػػت عػػػػػػاـ 

، لممزيػػػػػػػػد ينضػػػػػػػػر :نااػػػػػػػػر المحمػػػػػػػػد الاػػػػػػػػباح ، 3122ثػػػػػػػػـ  اسػػػػػػػػتقاؿ عػػػػػػػػاـ  :311واسػػػػػػػػتقاؿ عػػػػػػػػاـ 
http//stringfixer.com 

المسػػػػػػػػػػػػػمميف ،  لإلخػػػػػػػػػػػػػواف(منػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػريـ ، رئػػػػػػػػػػػػػيس وزراء كػػػػػػػػػػػػػويتي جديػػػػػػػػػػػػػد والفضػػػػػػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػػػػػػود  (7
carnegieedowment-org، 

بػػػػػػيف الثابػػػػػػت والمتحػػػػػػوؿ ،مركػػػػػػز دراسػػػػػػات الوحػػػػػػدة العربيػػػػػػة ، (عمػػػػػػر ىكػػػػػػاـ الكػػػػػػيابي ، الخمػػػػػػيج  (8
 257،ص3125

  3127،21،28Aljazeera-hat(حؿ مجمس االمة الكويتي ،  (9
واكمػػػػػػؿ   :2:3(اػػػػػػباح االحمػػػػػػد: وىػػػػػػو االبػػػػػػف الرابػػػػػػع لمكػػػػػػي  احمػػػػػػد الجػػػػػػابر الػػػػػػذي ولػػػػػػد عػػػػػػاـ  (:

وزيػػػػػػػػر  2:74دراسػػػػػػػػتو فػػػػػػػػي الكويػػػػػػػػت وتػػػػػػػػولى العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المنااػػػػػػػػب السياسػػػػػػػػية  اذ عػػػػػػػػيف عػػػػػػػػاـ 
عػػػػػػيف نائػػػػػػب اوؿ  2::2وفػػػػػػي عػػػػػػاـ   2:89الخارجيػػػػػػة وعػػػػػػيف نائبػػػػػػا لػػػػػػرئيس مجمػػػػػػس الػػػػػػوزراء عػػػػػػاـ 

 3117ؼ بتكػػػػػػكيؿ وزارة جديػػػػػػد وتقمػػػػػػد الحكػػػػػػـ عػػػػػػاـ كمػػػػػػ 3114لػػػػػػرئيس مجمػػػػػػس الػػػػػػوزراء وفػػػػػػي عػػػػػػاـ 
، لممزيػػػػػػد ينضػػػػػػر : عبػػػػػػد ا  يوسػػػػػػؼ الغنػػػػػػيـ ، سػػػػػػمو الكػػػػػػي  اػػػػػػباح االحمػػػػػػد  3131وتػػػػػػوفي عػػػػػػاـ 

 33، 3115عزيمة وبناء ، الكويت ، 
(لفػػػػػػرع بػػػػػػف عمػػػػػػي ، المجتمػػػػػػع المػػػػػػدني فػػػػػػي منطقػػػػػػة الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي دراسػػػػػػة حالػػػػػػة الكويػػػػػػت ،  (21

 258،ص3129
 258( المادر نفسو ، ص (22
 289(ميالد مفتاح الحراثي ، المادر السابؽ ،ص   (23

يوسػػػػػؼ وردانػػػػػػي ، السياسػػػػػػات الخميجيػػػػػػة فػػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػػع الكػػػػػػباب بعػػػػػػد ثػػػػػػورات وانتفاضػػػػػػات  (24)
 3125،  22الربيػػػػػع العربػػػػػي ، مجمػػػػػة افػػػػػاؽ سياسػػػػػية ، مركػػػػػز العربػػػػػي لمبحػػػػػوث والدراسػػػػػات ، عػػػػػدد 

،79 
لة جنػػػػػػوب عمػػػػػػاف واكمػػػػػػؿ تعميمػػػػػػة فػػػػػػي مدينػػػػػػة اػػػػػػال 2:51(قػػػػػػابوس بػػػػػػف سػػػػػػعيد : ولػػػػػػد عػػػػػػاـ  (25

االساسػػػػي فػػػػي عمػػػػاف ثػػػػـ اكمػػػػؿ دراسػػػػتو فػػػػي المممكػػػػة المتحػػػػدة وعنػػػػدما عػػػػاد الػػػػى عمػػػػاف اقتػػػػرح عػػػػدد 
مػػػف المكػػػاريع التػػػي تحقػػػؽ تقػػػدـ الػػػبالد لكػػػف تػػػـ رفضػػػيا مػػػف قبػػػؿ والػػػده وفػػػي ظػػػؿ حكػػػـ والػػػدة كانػػػت 

العامػػػػة  نيضػػػػة فػػػػي عمػػػػاف وااػػػػالح االوضػػػػاع بإحػػػػداثالػػػػبالد تعػػػػيش اوضػػػػاع اػػػػعبة لػػػػذلؾ طالػػػػب 
الكػػػػعب وعمػػػػؿ عمػػػػى اجػػػػراء تغيػػػػرات داخميػػػػة  دبتأييػػػػوحظػػػػي  2:81فػػػػي عمػػػػاف وتػػػػولى السػػػػمطة عػػػػاـ 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . السنة ال

 

 

 
 

2335 

                                                                                                                                                      

مػػػػػف اجػػػػػؿ ااػػػػػػالح االوضػػػػػاع العامػػػػػػة لمػػػػػبالد ، لممزيػػػػػد ينظػػػػػػر : عبػػػػػد الفتػػػػػػاح ابوعيكػػػػػة ، موسػػػػػػوعة 
 358، ص3113القادة السياسييف عرب واجانب ، دار اسامة ، د.ـ ، 

 ياالسػػػػػػػػػتراتيجلخميجيػػػػػػػػػة الخميجيػػػػػػػػػة معضػػػػػػػػػمو الفػػػػػػػػػراغ (محمػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػالح المسػػػػػػػػػفر ، العالقػػػػػػػػػات ا 26(
 373، ص3129، مركز الجزيرة لمدراسات ،  3129-2:82والتجزئة 

 361(محمد االح المسفر ، المادر السابؽ ، ص (27
،  3122/ 31/4(ائػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ الكػػػػػػػػػػػػػػػباب االحػػػػػػػػػػػػػػػرار السػػػػػػػػػػػػػػػعودي يتبنػػػػػػػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػػػػػػػورة مضػػػػػػػػػػػػػػػب ،  (28

www.alalam.ir 
وىػػػػػو االبػػػػػف الثػػػػػاني عكػػػػػر مػػػػػف ابنػػػػػاء الممػػػػػؾ عبػػػػػد العزيػػػػػز   2:35( الممػػػػػؾ عبػػػػػد ا : و عػػػػػاـ  (29

اػػػػػػدر مرسػػػػػػـو ممكػػػػػػي بتعينػػػػػػو رئيسػػػػػػا لمحػػػػػػرس  2:74وتمقػػػػػػى تعميمػػػػػػة فػػػػػػي السػػػػػػعودية   وفػػػػػػي عػػػػػػاـ 
الػػػػػػػوطني  وتػػػػػػػػولى العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المنااػػػػػػػػب االداريػػػػػػػة منيػػػػػػػػا رئػػػػػػػػيس المجمػػػػػػػػس االقتاػػػػػػػػادي  رئػػػػػػػػيس 

لمعػػػػػػػادف ورئػػػػػػػيس نػػػػػػػادي الفروسػػػػػػػية فػػػػػػػي الريػػػػػػػاش وفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ المجمػػػػػػػس االعمػػػػػػػى لكػػػػػػػ وف البتػػػػػػػروؿ وا
ناػػػػػب ممكػػػػػا لمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية وباإلضػػػػػافة الػػػػػى كونػػػػػو ممكػػػػػا كػػػػػغؿ مناػػػػػب رئػػػػػيس  3116

، لممزيػػػػػػػد ينظػػػػػػػر : عػػػػػػارؼ محمػػػػػػػد مفمػػػػػػػح ، جيػػػػػػود خػػػػػػػادـ الحػػػػػػػرميف  3126الػػػػػػوزراء  وتػػػػػػػوفي عػػػػػػاـ 
نيضػػػػػػة العػػػػػػالـ العربػػػػػػي  الكػػػػػػريفيف جاللػػػػػػة الممػػػػػػؾ عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف عبػػػػػػد العزيػػػػػػز اؿ سػػػػػػعود ودوره فػػػػػػي

  26، ص 3123اإلسالمي ، الجنادرية لمنكر ، د.ـ ، 
(ائػػػػػػػتالؼ الكػػػػػػػباب االحػػػػػػػرار السػػػػػػػعودي يتبنػػػػػػػى ثػػػػػػػورة مضػػػػػػػب  ويطػػػػػػػاؿ بإاػػػػػػػالحات سياسػػػػػػػية  (:2

 www.nationalkuwait.comواقتاادية ،
احمػػػػػد البرىػػػػػاف واخػػػػػروف، افػػػػػاؽ السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة السػػػػػعودية فػػػػػي عيػػػػػد الممػػػػػؾ سػػػػػمماف بػػػػػف  (31)
 56، ص 3126لعزيز ، االردف ، عبد ا
 364(محمد االح المسفر ، المادر السابؽ ، ص (32
(محفػػػػػػػػػػوظ رسػػػػػػػػػػوؿ واخػػػػػػػػػػروف ، االزمػػػػػػػػػػة الخميجيػػػػػػػػػػة الراىنػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػباب والتػػػػػػػػػػداعيات ) قطػػػػػػػػػػر  (33

،  3127والمممكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية ، االمػػػػػػػػػارات العربيػػػػػػػػػة ، البحػػػػػػػػػريف ، ماػػػػػػػػػر ( ، عمػػػػػػػػػاف ، 
 272ص
اسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة القطريػػػػػػة تجػػػػػػاه ثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي ، رسػػػػػػالة ( امجػػػػػػد سػػػػػػالـ عطػػػػػػواف ، السي (34

 98،ص3124 االردف، اسية ، جامعة م تة ،يماجستير مير منكورة ، قسـ العمـو الس
(فاطمػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػاعيد ، مسػػػػػػػػػتقبؿ الػػػػػػػػػدوراالقميمي فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػوء الثػػػػػػػػػورات العربيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف التراجػػػػػػػػػع  (35

 :4،ص3125ر ،، الجزائ 22اسية والقانوف ، عدد يوالتمدد،مجمة وقائع الس
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( حػػػػػػوراء راكػػػػػػد  ميػػػػػػدي الياسػػػػػػري ، ثػػػػػػورة البحػػػػػػريف اػػػػػػراع لػػػػػػـ يسػػػػػػتيمؾ حػػػػػػدوده بعػػػػػػد ، مجمػػػػػػة (36
 268، ص 3124، ، العراؽ  9حمورابي ، عدد 

اػػػػػػػدر امػػػػػػػر مػػػػػػػف الممػػػػػػػؾ حمػػػػػػػد بػػػػػػػف عيسػػػػػػػى  3111(ميثػػػػػػػاؽ العمػػػػػػػؿ الػػػػػػػوطني :  فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  (37
خػػػػوض مرحمػػػػة جديػػػػدة فػػػػي بتكػػػػكيؿ المجنػػػػة الوطنيػػػػة العميػػػػا ألعػػػػداد مكػػػػروع ميثػػػػاؽ العمػػػػؿ الػػػػوطني ل

العمػػػػػؿ الػػػػػوطني فػػػػػي البحػػػػػريف ودعػػػػػا الممػػػػػؾ المػػػػػواطنيف لممكػػػػػاركة فػػػػػي االسػػػػػتفتاء واػػػػػوت الكػػػػػعب 
% ، لممزيػػػػػػػػد ينظػػػػػػػػر : ميثػػػػػػػػاؽ العمػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػوطني مضػػػػػػػػمونو وقيمتػػػػػػػػو القانونيػػػػػػػػة ،االمانػػػػػػػػة 9:بنسػػػػػػػػبة 

   5، ص 3129العامة ،مجمس النواب ، مممكة البحريف ،
مػػػػػػؿ الداخميػػػػػػة المػػػػػػ ثرة  فػػػػػػي التحػػػػػػوؿ الػػػػػػديمقراطي فػػػػػػي (ريػػػػػػاض نااػػػػػػر عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف ، العوا (38

 66البحػػػػػريف ، مجمػػػػػػة الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة ، الجمعيػػػػػػة الماػػػػػػرية ليخاػػػػػػائييف االجتمػػػػػػاعيف، عػػػػػػدد 
 5:7،ص3127،، مار 

(عبػػػػد ا  بػػػػف عمػػػػي اؿ خميفػػػػة ، الربيػػػػع العربػػػػي والممكيػػػػات ) نمػػػػوذج مممكػػػػة البحػػػػريف ، مجمػػػػة  (39
 56، ص3123، 62-44المنار ، عدد 

(ىكػػػػػػػػاـ بكػػػػػػػػير ، البحػػػػػػػػريف احتجاجػػػػػػػػات محميػػػػػػػػة وتػػػػػػػػدخالت خارجيػػػػػػػػة ، مجمػػػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػػػة ،  (:3
 278،ص3123مار ، ،53، عدد 22م سسة االىراـ  ، مجمد 

فػػػػػي اقطػػػػػار مجمػػػػػس  لإلاػػػػػالح(محمػػػػػد بػػػػػف طػػػػػاىر اؿ بػػػػػراىيـ ،السياسػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي الحاجػػػػػة  (41
 26،ص3123التعاوف لدوؿ الخميج العربية ، منتد  التنمية الخميجية ،

(منتيػػػػػػػى محمػػػػػػػود ، توجيػػػػػػػات السياسػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة االيرانيػػػػػػػة تجػػػػػػػاه االحتجاجػػػػػػػات فػػػػػػػي الػػػػػػػوطف  (42
، مجمػػػػػػة جامعػػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػػعود ، كميػػػػػػة الحقػػػػػوؽ والعمػػػػػػـو السياسػػػػػػية ، مجمػػػػػػد 3125-3122العربػػػػػي 

 338،ص3126 بية السعودية ،المممكة العر  ،3، عدد 38
دراسػػػػة فػػػػػي المتغيػػػػػريف السياسػػػػػي  3114(محمػػػػد حسػػػػػيف كػػػػػذر ، العالقػػػػات االيرانيػػػػػة بعػػػػػد عػػػػػاـ  (43

 89،ص3127وزيع ،تواالقتاادي ، دار الجناف لمنكر وال
فػػػػي  :2:6(حمػػػػد بػػػػف جاسػػػػـ : وىػػػػو خػػػػامس ابنػػػػاء جاسػػػػـ بػػػػف جبػػػػر اؿ ثػػػػاني الػػػػذي ولػػػػد عػػػػاـ  (44

قطػػػػػػر ثػػػػػػـ اكمػػػػػػؿ دراسػػػػػػتو فػػػػػػي بريطانيػػػػػػا  وتقمػػػػػػد العديػػػػػػد مػػػػػػف  الدوحػػػػػػة واكمػػػػػػؿ تعميمػػػػػػو االولػػػػػػي فػػػػػػي
المنااػػػػػػب السياسػػػػػػية فػػػػػػي قطػػػػػػر اذ كػػػػػػغؿ مناػػػػػػب مػػػػػػدير مكتػػػػػػب وزيػػػػػػر الكػػػػػػ وف البمديػػػػػػة والزراعػػػػػػة 

وزيػػػػػر الكيربػػػػػاء والمػػػػػاء لمػػػػػدة عػػػػػامينوتولى عػػػػػاـ  1::2وعػػػػػيف عػػػػػاـ   :2:9-2:93خػػػػػالؿ المػػػػػدة 
زراء وبقػػػػػػػي فػػػػػػػي عػػػػػػػيف رئػػػػػػػيس لمجمػػػػػػػس الػػػػػػػو  3118مناػػػػػػػب وزيػػػػػػػر الخارجيػػػػػػػة وفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  3::2

/ 41/22،لممزيػػػػد ينظػػػػر : الكػػػػي  خمػػػػد بػػػػف جاسػػػػـ بػػػػف جػػػػابر اؿ ثػػػػاني ، 3124مناػػػػبو حتػػػػى عػػػػاـ 
3125 ،www.aljazeera.net 
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،  3128، 7/ 9بػػػػػػػػػػػػػػػػالبحريف ،  3122(تفااػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ دور قطػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػي تاػػػػػػػػػػػػػػػػعيد احػػػػػػػػػػػػػػػػداث  (45
alarab.co.com 

خػػػػػػػػػالؿ (بعػػػػػػػػػد اف ادركػػػػػػػػػت دوؿ مجمػػػػػػػػػس التعػػػػػػػػػاوف اىميػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػف لممنطقػػػػػػػػػة الخميجيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  (46
التحػػػػديات التػػػػي وجيتيػػػػا لػػػػذلؾ عممػػػػػت دوؿ الخمػػػػيج عمػػػػى تحديػػػػد ر يػػػػػة واحػػػػدة حيػػػػاؿ مسػػػػألة االمػػػػػف 
وتحقيػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػتقرار لػػػػػػػػذلؾ عممػػػػػػػػت دوؿ المجمػػػػػػػػس عمػػػػػػػػى تطػػػػػػػػوير وتنسػػػػػػػػيؽ قػػػػػػػػدراتيا العسػػػػػػػػكرية  اذ 
اتبعػػػػػت خطػػػػػى ممموسػػػػػة فػػػػػي سػػػػػبيؿ تحقيػػػػػؽ ذلػػػػػؾ  وعقػػػػػدت دوؿ المجمػػػػػس اتفاقيػػػػػة دفاعيػػػػػة مكػػػػػتركة 

ي البحػػػػػريف وتضػػػػػمنت االتفاقيػػػػػة ثمانيػػػػػة عكػػػػػر مػػػػػادة التػػػػػي اكػػػػػدت فػػػػػي التػػػػػي وقعػػػػػت فػػػػػ 3111عػػػػػاـ 
مػػػػػواد االتفاقيػػػػػة عمػػػػػى اىميػػػػػة التعػػػػػاوف العسػػػػػكري بػػػػػيف دوؿ المجمػػػػػس فػػػػػي حػػػػػاؿ تعرضػػػػػيا الي خطػػػػػر 
خػػػػػػػارجي ، لممزيػػػػػػػد ينظػػػػػػػر : محمػػػػػػػد يػػػػػػػاس خضػػػػػػػير ، امػػػػػػػف الخمػػػػػػػيج العربػػػػػػػي فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ التحػػػػػػػوالت 

 246، ص 3123جامعة بغداد ،  ، مركز الدراسات الدولية ، 64االقميمية الجديدة، عدد 
 57عبد ا  بف عمي اؿ خميفة ، المادر السابؽ ،  ص 47
( امجػػػػػػد سػػػػػػالـ عطػػػػػػواف ، السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة القطريػػػػػػة تجػػػػػػاه ثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي ، رسػػػػػػالة (48

 216، ص3124االردف ، اسية ، جامعة م تة ، يماجستير مير منكورة ، قسـ العمـو الس
قػػػػػػػػػوة درع الجزيػػػػػػػػػرة :بعػػػػػػػػػد انػػػػػػػػػدالع  الحػػػػػػػػػرب العراقيػػػػػػػػػة االيرانيػػػػػػػػػة زادت مخػػػػػػػػػاوؼ دوؿ مجمػػػػػػػػػس  49

التعػػػػاوف مػػػػف امتػػػػداد اثػػػػر الحػػػػرب لػػػػدوؿ المجمػػػػس لػػػػذلؾ  عممػػػػت عمػػػػى مواجيػػػػة االخطػػػػار الخارجيػػػػة 
قػػػػػوة عسػػػػػكرية خميجيػػػػػة وبعػػػػػد عػػػػػدد مػػػػػف اجتماعػػػػػات لػػػػػوزراء الػػػػػدفاع و ر سػػػػػاء  بأنكػػػػػاءوالتاػػػػػدي لػػػػػو 

وف لوضػػػػػػع الخطػػػػػػط العسػػػػػػكرية وتػػػػػػـ التوقيػػػػػػع عمػػػػػػى االتفاقيػػػػػػة االمنيػػػػػػة االركػػػػػػاف لػػػػػػدوؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػا
 2:93الخااػػػػػة بتكػػػػػكيؿ القػػػػػوة فػػػػػي الػػػػػدورة الثالثػػػػػة لػػػػػدوؿ المجمػػػػػس التػػػػػي عقػػػػػدت فػػػػػي البحػػػػػريف عػػػػػاـ 

االؼ جنػػػػػػػدي مػػػػػػػف دوؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف كافػػػػػػػة ويكػػػػػػػوف تواجػػػػػػػد القػػػػػػػوة فػػػػػػػي  6وكػػػػػػػاف عػػػػػػػدد قواتيػػػػػػػا 
رو  ميػػػػػػػثـ حمػػػػػػػد ، قػػػػػػػوة درع الجزيػػػػػػػرة السػػػػػػػعودية فػػػػػػػي منطقػػػػػػػة حفػػػػػػػر البػػػػػػػاطف ، لممزيػػػػػػػد ينظػػػػػػػر :مػػػػػػػ

، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير ميػػػػػػر منكػػػػػػورة ، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة لمعمػػػػػػـو االنسػػػػػػانية ، جامعػػػػػػة ذي  2:93-3116
   57، ص 3132قار ، 
(درع الجزيػػػػرة فػػػػػي البحػػػػريف بترحيػػػػػب كػػػػعبي وايػػػػػراف تيػػػػػدد لػػػػف نقػػػػػؼ مكتػػػػوفي االيػػػػػدي ، جريػػػػػدة  (:4

 http//alwatan. kuwait،  23/9/3126الوطف ، 
 233، ص 3124اسامة محمد ابو نحؿ ، الحراؾ العربي المعاار ، بيروت ، ( (51
 27(محمد بف طاىر اؿ براىيـ ، المادر السابؽ ، ص (52
(سػػػػػػعاد حفػػػػػػاؼ ، الحػػػػػػراؾ الكػػػػػػعبي فػػػػػػي البحػػػػػػريف تحػػػػػػديات الػػػػػػداخؿ ورىانػػػػػػات الخػػػػػػارج ،مجمػػػػػػة  (53
 5، ص 3127،  6يف ،عددياكاديم
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اذار ،  25بػػػػػي بػػػػػي سػػػػػي نيػػػػػوز عربػػػػػي ، (قػػػػػوة عسػػػػػكرية سػػػػػعودية تاػػػػػؿ الػػػػػى البحػػػػػريف ، قنػػػػػاة  (54
3122 
ئفي والربيػػػػع العربػػػػي الػػػػذي لػػػػـ يحػػػػدث ، ترجمػػػػة امػػػػيف االيػػػػوبي ا(تػػػػوبي مػػػػاثيوس ، الخمػػػػيج الطػػػػ (55

 3125،بيروت ، 
، 32/4/3122(الكويػػػػػػػػػػػػت ترسػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػوات بحريػػػػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػواحؿ المممكػػػػػػػػػػػػة البحريػػػػػػػػػػػػة ، (56

frace24.com 
فػػػػػي الدوحػػػػػة واكمػػػػػؿ دراسػػػػػتو االوليػػػػػة فػػػػػي قطػػػػػر ثػػػػػـ  2:63(حمػػػػػد بػػػػػف خميفػػػػػة :ولػػػػػد فػػػػػي عػػػػػاـ  (57

وانضػػػػـ لمقػػػػػوات المسػػػػػمحة 2:82التحػػػػؽ بالكميػػػػػة العسػػػػكرية فػػػػػي المممكػػػػة المتحػػػػػدة وتخػػػػػرج منيػػػػا عػػػػػاـ 
 2:88القطريػػػػة وتػػػػدرج فػػػػي المنااػػػػب حتػػػػى ااػػػػبح قائػػػػد لمقػػػػوات المسػػػػمحة وبويػػػػع وليػػػػا لمعيػػػػد عػػػػاـ 

ع فػػػػػي نفػػػػػس السػػػػػنة وكػػػػػغؿ مناػػػػػب رئػػػػػيس المجمػػػػػس االعمػػػػػى لرعايػػػػػة وكػػػػػغؿ مناػػػػػب وزيػػػػػر الػػػػػدفا
تػػػػػػػػولي مقاليػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػر ، لممزيػػػػػػػػد ينظػػػػػػػػر :  6::2وفػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ  :2:8الكػػػػػػػػباب عػػػػػػػػاـ 

www.aljazeera.net.com 
 3122اذار ،  32(ممؾ البحريف قائدي درع الجزيرة المكتركة ،قناة البحريف ،  (58
 8(سعاد حفاؼ ، المادر السابؽ ، ص  (59
 277(بكير ىكاـ ، المادر السابؽ ، ص (:5
 ،  3127(عرفات عمي جرموف ، قطر وتغير السياسة الخارجية ،  (61
 264ص
(جسػػػػػػػر الممػػػػػػػؾ فيػػػػػػػد: بسػػػػػػػبب تطػػػػػػػور العالقػػػػػػػات التجاريػػػػػػػة بػػػػػػػيف البحػػػػػػػريف والمممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  (62

وبعػػػػد تبػػػػادؿ الزيػػػػارات بػػػػيف البمػػػػديف تػػػػـ تكػػػػكيؿ  2:76السػػػػعودية تبمػػػػورت فكػػػػرة انكػػػػاء الجسػػػػر عػػػػاـ 
لدراسػػػػة امكانيػػػػة تنفيػػػػذ المكػػػػروع وبعػػػػد دراسػػػػة التواػػػػيات التػػػػي قػػػػدمتيا  2:79لجنػػػػة مكػػػػتركة  عػػػػاـ 

، لممزيػػػػػد  2:97وتػػػػػـ اكمالػػػػػو عػػػػػاـ  2:92عمػػػػػؿ بالمكػػػػػروع بكػػػػػكؿ رسػػػػػمي عػػػػػاـ المجنػػػػػة تػػػػػـ بػػػػػدء ال
 –التػػػػػػػاري  –البحػػػػػػػريف ) العالقػػػػػػػة  –ينظػػػػػػػر :محمػػػػػػػد فكػػػػػػػري انػػػػػػػور ، جسػػػػػػػر الممػػػػػػػؾ فيػػػػػػػد السػػػػػػػعودية 

 48، ص 2:98، السعودية ، كانوف االوؿ ،  :22المستقبؿ ( مجمة الفياؿ ، عدد 
 39/7/3122ـ اعػػػػػػػػادة تموضػػػػػػػػع ، بػػػػػػػػدء االنسػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػف البحػػػػػػػػريف ا–(قػػػػػػػػوات درع الجزيػػػػػػػػرة  (63

،www.dw.com 
-www.center، 41/7/3122(قػػػػػػػػػوة درع الجزيػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػف تنسػػػػػػػػػػحب كميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػريف ،  (64

lcrc/news 
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فػػػػػػي مدينػػػػػػة الرفػػػػػػاع  فػػػػػػي البحػػػػػػريف وىػػػػػػو االبػػػػػػف  2:61(حمػػػػػػد بػػػػػػف عيسػػػػػػى:  ولػػػػػػد فػػػػػػي عػػػػػػاـ  (65
التحػػػػؽ  2:75ـ عيسػػػػى بػػػػف سػػػػمماف واكمػػػػؿ دراسػػػػتو االوليػػػػة  فػػػػي البحػػػػريف وفػػػػي عػػػػا ليميػػػػراالكبػػػػر 

 2:82والتحػػػػػؽ عػػػػػاـ  2:79بػػػػػدورة عسػػػػػكرية فػػػػػي كميػػػػػة مػػػػػونز الحربيػػػػػة لمضػػػػػباط وتخػػػػػرج منيػػػػػا عػػػػػاـ 
بمقػػػػػػره العسػػػػػػكري التػػػػػػدريبي فػػػػػػي كميػػػػػػة القيػػػػػػادة ورئاسػػػػػػة االركػػػػػػاف فػػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػة  
وبعػػػػد عوتػػػػو الػػػػى البحػػػػريف تسػػػػمـ عػػػػدد مػػػػف المنااػػػػب السػػػػكرية وعػػػػيف نائبػػػػا لػػػػرئيس مجمػػػػس العائمػػػػة 

رئػػػػػيس لممجمػػػػػس االعمػػػػػى لمكػػػػػباب والرياضػػػػػة وبعػػػػػد توليػػػػػو  2:86وعػػػػػيف عػػػػػاـ  2:85عػػػػػاـ  لمالكػػػػػةا
 www.moqatel.com، لممزيد ينظر : :::2العديد مف المنااب تولى الحكـ عاـ 

(البيػػػػػاف الختػػػػػامي لمػػػػػدورة الثانيػػػػػة والثالثػػػػػوف لممجمػػػػػس االعمػػػػػى لمجمػػػػػس التعػػػػػاوف  لػػػػػدوؿ الخمػػػػػيج  (66
، 3122، 23/ 31-:2العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودية ،  العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض ، المممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

http//www.moqatel.com. 
 

 : قائمة المصادر والمراجع
 اوال : الرسائؿ الجامعية : 

( امجػػػػػػد سػػػػػػالـ عطػػػػػػواف ، السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة القطريػػػػػػة تجػػػػػػاه ثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي ، رسػػػػػػالة -2
 3124اسية ، جامعة م تة ، يماجستير مير منكورة ، قسـ العمـو الس

( امجػػػػػػد سػػػػػػالـ عطػػػػػػواف ، السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة القطريػػػػػػة تجػػػػػػاه ثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي ، رسػػػػػػالة -3
 3124اسية ، جامعة م تة ، يماجستير مير منكورة ، قسـ العمـو الس

، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير ميػػػػػػػر منكػػػػػػػورة ،  3116-2:93مػػػػػػػرو  ميػػػػػػػثـ حمػػػػػػػد ، قػػػػػػػوة درع الجزيػػػػػػػرة -4
 3132،  كمية التربية لمعمـو االنسانية ، جامعة ذي قار

 
 ثانيا : الكتب العربية والمعربة 

فانػػػػػػت احمػػػػػػد بػػػػػػرىـ ، ازمػػػػػػة اليويػػػػػػة وتػػػػػػداعياتيا عمػػػػػػى االسػػػػػػتقرار السياسػػػػػػي فػػػػػػي الػػػػػػوطف  -2
 3129العربي ، القدس ، 

مػػػػػػيالد مفتػػػػػػاح الحراثػػػػػػي ، محمػػػػػػد عبػػػػػػد الغفػػػػػػور ، ثػػػػػػورات الربيػػػػػػع العربػػػػػػي وتأثيرىػػػػػػا عمػػػػػػى  -3
 3126السالـ السياسي واالاالح في الوطف العربي ، عماف ،  ظاىرة
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عمػػػػػر ىكػػػػػاـ الكػػػػػيابي ، الخمػػػػػيج بػػػػػيف الثابػػػػػت والمتحػػػػػوؿ ،مركػػػػػز دراسػػػػػات الوحػػػػػدة العربيػػػػػة  -4
 ،3125 

: عبػػػػػػػد ا  يوسػػػػػػػؼ الغنػػػػػػػيـ ، سػػػػػػػمو الكػػػػػػػي  اػػػػػػػباح االحمػػػػػػػد عزيمػػػػػػػة وبنػػػػػػػاء ، الكويػػػػػػػت ،  -5
3115 

العربػػػػي دراسػػػػة حالػػػػة الكويػػػػت ،  (لفػػػػرع بػػػػف عمػػػػي ، المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي منطقػػػػة الخمػػػػيج -6
3129 

عبػػػػػد الفتػػػػػاح ابوعيكػػػػػة ، موسػػػػػوعة القػػػػػادة السياسػػػػػييف عػػػػػرب واجانػػػػػب ، دار اسػػػػػامة ، د.ـ  -7
 ،3113 

 ياالسػػػػػػػتراتيجمحمػػػػػػػد اػػػػػػػالح المسػػػػػػػفر ، العالقػػػػػػػات الخميجيػػػػػػػة الخميجيػػػػػػػة معضػػػػػػػمو الفػػػػػػػراغ  -8
 ،3129، مركز الجزيرة لمدراسات ،  3129-2:82والتجزئة 

د خػػػػادـ الحػػػػػرميف الكػػػػريفيف جاللػػػػة الممػػػػػؾ عبػػػػد ا  بػػػػف عبػػػػػد عػػػػارؼ محمػػػػد مفمػػػػػح ، جيػػػػو  -9
العزيػػػػػز اؿ سػػػػػعود ودوره فػػػػػي نيضػػػػػة العػػػػػالـ العربػػػػػي اإلسػػػػػالمي ، الجنادريػػػػػة لمنكػػػػػر ، د.ـ 

 ،3123 
احمػػػػد البرىػػػػاف واخػػػػروف، افػػػػاؽ السياسػػػػة الخارجيػػػػة السػػػػعودية فػػػػي عيػػػػد الممػػػػؾ سػػػػمماف بػػػػف  -:

 3126عبد العزيز ، االردف ، 
االزمػػػػػػػة الخميجيػػػػػػػة الراىنػػػػػػػة االسػػػػػػػباب والتػػػػػػػداعيات ) محفػػػػػػػوظ رسػػػػػػػوؿ واخػػػػػػػروف ،  -21

قطػػػػػر والمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية ، االمػػػػػارات العربيػػػػػة ، البحػػػػػريف ، ماػػػػػر ( ، عمػػػػػاف ، 
3127 

: ميثػػػػػاؽ العمػػػػػؿ الػػػػػوطني مضػػػػػمونو وقيمتػػػػػو القانونيػػػػػة ،االمانػػػػػة العامػػػػػة ،مجمػػػػػس  -22
 3129النواب ، مممكة البحريف ،

فػػػػػػػي  لإلاػػػػػػػالحعامػػػػػػػة فػػػػػػي الحاجػػػػػػػة محمػػػػػػد بػػػػػػػف طػػػػػػػاىر اؿ بػػػػػػراىيـ ،السياسػػػػػػػة ال -23
 3123اقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ، منتد  التنمية الخميجية ،

دراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  3114محمػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػذر ، العالقػػػػػػػػػات االيرانيػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاـ  -24
 3127وزيع ،تالمتغيريف السياسي واالقتاادي ، دار الجناف لمنكر وال
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ئفي والربيػػػػػع العربػػػػػػي الػػػػػذي لػػػػػػـ يحػػػػػدث ، ترجمػػػػػػة اتػػػػػوبي مػػػػػػاثيوس ، الخمػػػػػيج الطػػػػػػ -25
 3125اميف االيوبي ،بيروت ، 

 ، 3127عرفات عمي جرموف ، قطر وتغير السياسة الخارجية ،  -26
 3124اسامة محمد ابو نحؿ ، الحراؾ العربي المعاار ، بيروت ،  -27
 

 ثالثا: المجالت :
مػػػػػػى انظمػػػػػػة دوؿ خضػػػػػػير عبػػػػػػاس عطػػػػػػواف ، التغيػػػػػػر فػػػػػػي المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة وانعكاسػػػػػػاتيا ع-2

، عػػػػػػدد 6الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي ، مجمػػػػػػة كميػػػػػػة القػػػػػػانوف لمعمػػػػػػـو القانونيػػػػػػة ، جامعػػػػػػة كركػػػػػػوؾ ، مجمػػػػػػد 
29 ،3127 
ماػػػػػطفى بخػػػػػوش ، العنػػػػػؼ السياسػػػػػي وعالقتػػػػػو بعمميػػػػػات الديمقراطيػػػػػة فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي -3
 3126، 84جمة دراسات كرؽ اوسطية ، االردف ، عدد م، 
فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع الكػػػػباب بعػػػػد ثػػػػورات وانتفاضػػػػات  يوسػػػػؼ وردانػػػػي ، السياسػػػػات الخميجيػػػػة-4

،  22الربيػػػػػػع العربػػػػػػػي ، مجمػػػػػػػة افػػػػػػػاؽ سياسػػػػػػػية ، مركػػػػػػػز العربػػػػػػػي لمبحػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػات ، عػػػػػػػدد 
3125 

فاطمػػػػػػػػة مسػػػػػػػػاعيد ، مسػػػػػػػػتقبؿ الػػػػػػػػدوراالقميمي فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء الثػػػػػػػػورات العربيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف التراجػػػػػػػػع -5
 3125، الجزائر ، 22اسية والقانوف ، عدد يوالتمدد،مجمة وقائع الس

حػػػػوراء راكػػػػد  ميػػػػدي الياسػػػػري ، ثػػػػورة البحػػػػريف اػػػػراع لػػػػـ يسػػػػتيمؾ حػػػػدوده بعػػػػد ، مجمػػػػة  -6
 3124،  9حمورابي ، عدد 

،  عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف عمػػػػػػي اؿ خميفػػػػػػة ، الربيػػػػػػع العربػػػػػػي والممكيػػػػػػات ) نمػػػػػػوذج مممكػػػػػػة البحػػػػػػريف-7
 312، 62-44مجمة المنار ، عدد 

الداخميػػػػػة المػػػػػ ثرة  فػػػػػي التحػػػػػوؿ الػػػػػديمقراطي فػػػػػي  العوامػػػػػؿريػػػػػاض نااػػػػػر عبػػػػػد الػػػػػرحمف ، -8
البحػػػػػريف ، مجمػػػػػة الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة ، الجمعيػػػػػة الماػػػػػرية ليخاػػػػػائييف االجتمػػػػػاعيف، عػػػػػدد 

66 ،3127 
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ىكػػػػػػاـ بكػػػػػػير ، البحػػػػػػريف احتجاجػػػػػػات محميػػػػػػة وتػػػػػػدخالت خارجيػػػػػػة ، مجمػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػة ، -9
 53،3123، عدد 22م سسة االىراـ  ، مجمد 

، توجيػػػػػات السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة االيرانيػػػػػة تجػػػػػاه االحتجاجػػػػػات فػػػػػي الػػػػػوطف (منتيػػػػػى محمػػػػػود -:
، مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة الممػػػػػػػؾ سػػػػػػػعود ، كميػػػػػػػة الحقػػػػػػػوؽ والعمػػػػػػػـو السياسػػػػػػػية ، 3125-3122العربػػػػػػي 

 3126، 3، عدد 38مجمد 
محمػػػػػػد يػػػػػػاس خضػػػػػػير ، امػػػػػػف الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي فػػػػػػي ظػػػػػػؿ التحػػػػػػوالت االقميميػػػػػػة الجديػػػػػػدة، -21
 3123، جامعة بغداد ،  ، مركز الدراسات الدولية 64عدد 
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