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 د اءـــى  الإ 
منارة القموب ومرشدنا األوؿ إلى مف كانت اقرأ أوؿ  وسيدىـ، إلىلى معمـ المعمميف إ

 . نبينا األعظم محمدإلى  ووقوداً  عمينا العمـ طريقا وسالحاً  طريقو فكاف حتماً 
مبي كبرت وكنت اماني حؽ الناس ببري وحبي وقأرىقتؾ في يوـ كنت أفي يوـ ولدت و 

حبيبتي انا ما كنت لوال عطاؤؾ وما تعممت اال حيف  وسكوني،سكني و  واختي ومعممتيوسندي 
ألمي  وفي يوـ اصعد فيو تستحقيف الحب االعظـ والدعوات االصدؽ فيؾ.اقتبست االيماف 

 .حبيبتي
ظر اف ينطؽ اسمو ى الحبيب الذي انتإل لى الذي أحب مف يقوؿ لي أنت شبو أبوؾِ إ

إلى مف أوصمني  فعني ويطمئنني ويعييننييدالذي مؿ حبيبي االوؿ وسندي االجالرفع ىامتي 
 .ألبي الغالي اليوـ إلى ىنا ويدعـ صعودي في كؿ مرة بكؿ ما يممؾ

التي  روحي أحد، أقرب منو ال نقاء مثؿ داخمو الال شبيو لو  إلى الذي أراىف العالـ بأف
مركبي في ىذه الحياة إنني وبكؿ صدؽ لـ أتوقع أف أرى  وصديؽاالجمؿ اقترنت بيا معممي 

خالصو،أحدا يميؿ إلى الكماؿ في تعاممو   مؤنسي ومعممي الذي رافقني في كؿ خطوة ليصؿ وا 
 .الغالي ىمام زوجيلشاطئو ىذا المركب 

إلى صغيرتي التي رافقت ىذا العمؿ منذ ميالدىا فكانت يدي التي تسرع في انجاز 
 .داليا ابنتي الحبيبةد لفصؿ حبيا مطمئنة فصوؿ العمؿ ألعو 

مصعب ومعاذ إبراىيم إلى أقماري الخمسة وسندي العظيـ ورئتي الثالثة أشقاء روحي 
 .حيف تحمموا مني الكثير وبذلوا األكثر بحب كنت أراه فييـ في كؿ مرة وعبداهلل وعزالدين

 .زوجيوالد إلى عمي الحاني وجماؿ طمتو وىدوء محياه وبيجة وجوده 
لى روح رافقت أعمالنا وبذؿ ال يشيخ وعطاء ال يتوقؼ الى  رحميا اهلل  حماتي الغاليةوا 

 .وغرسيا الجميؿ في عائمتي الثانية التي أحب
تو ولكنو بذؿ وأعطى وقدـ إلى أرباب العمـ والقمـ إلى كؿ مف لـ يجد مف يدعمو في مسير 

 قريبة، إلىجمو عمنا نساىـ في نيضة لى الوطف فمسطيف حيف نبذؿ كؿ ما استطعنا ألإلنزىر 
 .كؿ مف يحب العمـ ويحبنا أف نرتقي بو

 أىدي ىذا العمل

 الباحثة



  

 ج

 الشكر والتقدير

 ديرـق  والت   ر  ك  ـالش  


 ..فأتقف وأعطى ..وأخمص مـَ العِ  زرعَ  الذي لىإِ  ..الجميؿ رشديومُ  ميعمّ ومُ  ستاذيأُ  لىإِ 
  :رسالتي شرؼمُ  إلى ...البحث ىذا في خطوةٍ  ؿّ كُ  في معي كاف الذي لىإِ 

 .العمؿ ليذا وحيّ الرّ  األبّ  ،سرورُرعبدُالناصُ/ُالّدكتورستاذُالأُ

 ادة أعضاء لجنة المناقشة.لمس   ،االمتنافكر وعظيـ ـ بالش  كما وأتقد  
 .داخمياً  مناقشاً      خالد رجب شعبان /  الفاضل الدكتور

 .خارجياً  مناقشاً             إبراىيم محمد المصري  / الفاضل الدكتور

رشاد،  صحٍ سديانو لي مف نُ سالة، وما سيُ بوؿ مناقشة ىذه الرّ ميما، بقَ عمى تفض   ما و وا 
 اهلل.شاء  ثري ىذا البحثَ إفْ والتي ستُ  ،مةٍ قي  مانو مف مالحظاٍت سيقدّ 

 وُرّوادًا...  قادةً  فيو لنكوفَ   ؛الّصرح ىذا بنى َمفْ  إلى المركب... ىذا ُقبطاف لىإِ 
 .المدىون إبراىيم الدكتور/ محمدوالدي الحبيب  والّسياسة اإلدارة أكاديمية رئيس لىإِ 

 .والّرّواد فييا والعامميف الغّراء والسياسة اإلدارة ، أكاديميةالعمميّ  رحلى الص  إِ  

 .الحصوؿ والوصوؿ لممبتغى متِ سي   فحيالعمـ كافة  مناراتِ لى إِ 

 فْ مَ  وكؿّ  والقمـ ... مـالعِ  أرباب ؿّ كُ  لىإِ  عمّي ... فضؿٌ  لو ساعدني وكاف فْ مَ  ؿّ كُ  لىإِ 
 النور. لىإِ  العمؿ ىذا خراجإِ  في ساىـ

 

 

 ةالباحث



 

 د

 ملخص الدراسة

 راسةص الد  مخ  م  
عمى القضية الفمسطينية وأثرىا ، اإلسرائيمية–السياسية البريطانية العالقاتِ  راسةُ الدّ  ناولتِ تَ 

– ر التاريخي لمعالقات البريطانيةالتطو   نتِ تضم   حيثُ (، ـ2015-2000خالؿ الفترة )
البريطاني عـ مظاىر التعاوف والدّ  وأبرزتْ ؿ فترة ما قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ، الصييونية خال

 .(ـ2000)حتى عاـ  لى موقؼ بريطانيا مف القضية الفمسطينيةباإلضافة إ ،لمحركة الصييونية

لؾ وكذ ،بيف البمديف نائيةالث   العالقة دات الداخمية التي حكمتِ المحد كما وتناولتِ 
في ومواقفيا  ،السياسية المتبادلة راسة عمى العالقاتِ الدّ  زِت ركّ المحددات اإلقميمية والدولية، و 

 .الفمسطينيّ  المشيد السياسيّ  تطوراتِ وء ضُ 

ومنيج التحميؿ  ،ظـمنيج تحميؿ النّ  :وىي رئيسةٍ  مناىجَ  ةِ عمى ثالث راسةالدّ  واعتمدتِ 
 ومجرياتِ  ،بيف البمديف ر العالقاتِ الستعراض تاريخ تطو   ؛التحميميّ  والمنيج الوصفيّ  ،التاريخيّ 

 رات األحداث.تطو  
 من النتائج كان أىميا:  لى مجموعة  راسة إالد   وخمصتإ 

سرائيؿ في منطقة الشرؽ األوسط وجود - والعمؿ عمى  ،مصالح مشتركة بيف بريطانيا وا 
الجارية في البيئة اإلقميمية  اتِ مراريتيا مف خالؿ استثمار التطور واست ،المحافظة عمييا

 والدولية.
استمرار الطرؼ الفمسطيني  طبشر  ،وماليًا()سياسيًا بريطانيا القضية الفمسطينية  دعمتْ  -

 و بالعممية السممية.والتزام
إال  حماس،مع حركة  السياسة الخارجية البريطانية بالحد األدني مف العالقاتِ  متِ تز الْ  -

القيادة الفمسطينية المتوافؽ عمييا دوليًا ىو األنسب لسياستيا تجاه  بأف   تأتْ رْ أنيا ا
 اإلسرائيمي. –العربيالصراع 

مف مواقفيا تجاه بعض القضايا الدولية  إسرائيؿ في كسب تأييد بريطانيا لكثيرٍ  نجحتْ  -
 ر السياسيّ بريطانيا مف التغي   موقؼ ،اإليرانيّ مثؿ موقؼ إسرائيؿ مف النفوذ 

 إلخ. ..الفمسطينيّ 
 بمدى تأثير الموبي الصييونيّ  اإلسرائيمية مرتبطٌ -السياسية البريطانية مستقبؿ العالقاتِ  -

 عتبر الالعب األبرز في ىذه العالقات.حيث يُ  ،ا والواليات المتحدة األمريكيةيفي بريطان
انية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة بالقدر و الموقؼ البريطاني تجاه الحروب العد لـ يرتؽِ  -

 د.ة والجال  يبيف الضح ساوتْ  المطموب، حيثُ 
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ؽ عنيا ثنبت ،شاممةٍ  عربيةٍ  ستراتيجيةٍ ا: بناء إكاف أىمي توصياتٍ  ةِ بعدّ  الدراسةُ  وأوصتِ  -
والنظر  ،في التعامؿ مع العالقات الدولية في االتحاد األوروبي دةٌ موح   قوميةٌ  أىداؼٌ 
عادة النظر في  بكثيرٍ  مف الواقعية السياسية لسياسة بريطانيا تجاه القضية الفمسطينية، وا 

 ،تدرس مواطف القوة والضعؼ في تمؾ العالقاتِ  العالقات المتبادلة بينيـ، بحيثُ 
واستغالؿ التأثير اإليجابي لمقوة السياسية التي تتمتع بيا السياسة الخارجية البريطانية 

العربية  لى استثمار الجالياتِ باإلضافة إ ،القضية الفمسطينيةتوظيفًا ليا في خدمة 
 عارضٍ مُ  وتشكيؿ لوبي داخميّ  ،لخدمة القضية الفمسطينية ؛واإلسالمية في بريطانيا

بيف  نائيةٍ ثُ  ومواقؼ الحكومة البريطانية تجاه إسرائيؿ مع التأسيس لعالقاتٍ  لسياساتِ 
مف خالؿ  والشعبيّ  الرسميّ  عمى المستوىسطيف بما فييـ فم ،بريطانيا والدوؿ العربية

 .العربية واإلسالمية الموجودة في دوؿ االتحاد األوروبيّ  الجالياتِ 
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Abstract 

The study addressed the British-Israeli political relations and their impact on 

the Palestinian issue during the period (2000-2015), which includes the historical 

development of British-Zionist relations during the period before the State of Israel, 

and highlighted the cooperation and British support for Zionism , In addition to the 

position of the Palestinian issue until the year 2000, as internal determinants 

addressed that ruled bilateral relationship as well as regional and international 

parameters, the study focused on mutual political relations and their positions in the 

light of developments in the political landscape Palestinian people. 

The study has adopted three boss courses and curriculum systems analysis 

approach to historical analysis and descriptive analytical review of the history of the 

development of relations between the two countries and the course of developments. 

 The study found a range of outcomes, including:-a common interests between 

Britain and Israel in the Middle East and work to maintain continuity of 

ongoing developments through investment in regional and international 

environment. 

 Britain supported the Palestinian cause (politically and financially) preached 

persistence and commitment of the Palestinian side to the peace process  .  

 Other obligations British foreign policy with minimum relations with Hamas, 

but the Palestinian leadership felt internationally compatible is best suited to 

its policy toward the Arab-Israeli conflict. 

 -Israel has succeeded in lobbying Britain for much of their positions on some 

international issues such as Israel's position of influence – Britain's position 

of Palestinian political change etc  .  

 The future of the British-Israeli political relations linked to the influence of 

the Zionist lobby in Britain and the United States is the most prominent 

player in these relationships  .  

 British position has changed toward Israeli aggressive war on the Gaza Strip 

to the extent required, where parity the victim and executioner  .  

 The study recommended several recommendations, including: a 

comprehensive Arab strategy building looking for a unified national 

objectives in dealing with international relations in the European Union and 

consider many political realism of British policy towards the Palestinian 

issue, reconsider the mutual relations between them, To examine the 

strengths and weaknesses of those relationships and exploit the positive 

influence of political power enjoyed by British foreign policy employed in 

the service of the Palestinian issue in addition to Arabic and Islamic 

communities investment in Britain to serve the Palestinian cause and the 

formation of Indoor lobby galleries of British Government policies and 

attitudes toward Israel with the establishment of bilateral relations between 

Britain and the Arabic countries including Palestine official and popular level 

through Arabic and Muslim communities in the European Union  .  
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 اإلطار العام للدراسة الفصل األول

 الفصل األول
 راسةالطار العام لمد  

 :المقدمة
بالعديد مف  تْ ، ومر  ما يزيد عف مائة عاـٍ  منذُ  الييودية-ةالبريطاني العالقاتُ  بدأتِ 
 مو وزير الخارجية البريطانيالذي قد   ،(ـ1917)مف وعد بمفور في عاـ  اً بدء ،الميمة المحطاتِ 

ومواقؼ  وما تاله مف سياساتٍ  ،لمييود في فمسطيف قوميّ  آنذاؾ بإنشاء وطفٍ  )آرثر بمفور(
 .شعبًا وأرضاً عمى فمسطيف  وغير مباشرٍ  مباشرٍ  بشكؿٍ  رتْ وحروب أث  

 قوميّ  بإنشاء وطفٍ  مباشرٍ  بشكؿٍ  ساىمتْ ترة االنتداب فمواقؼ بريطانيا السياسية خالؿ ف
تيجير مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف مف عف ذلؾ مف  فمسطيف، وما نجـَ في  لصالح الييود

 رتِ ، في الوقت نفسو تطو  الفمسطينيةعرؼ بالقضية ليصبح فيما بعد بما يُ  ؛أراضييـ ومنازليـ
 .(ـ1948)منذ نشأة إسرائيؿ عاـ  ى المجاالتِ في شت   سرائيميةاإل-البريطانية العالقاتُ 

 الييودية نحو تكويف عالقاتٍ  الجماعاتِ  ياتُ توج   في مطمع ستينيات القرف الماضي بدأتْ 
مع  تكويف تحالفاتٍ  ىلإنظارىا أ جيتْ اتّ  حيثُ  ،مع بريطانيا خرى بعيدًا عف التحالفاتِ أُ  وتحالفاتٍ 

سرائيمية البريطانية اإل العالقاتُ  بات واضحًا بأنو ميما بمغتِ  مريكية بعد أفْ الواليات المتحدة األ
 لصالح الييود. ىيا لف تغمب مصالح بريطانيا العظمبريطان إال أف   ،متقدـ ىمف مستو 

الفرصة اجتماع "ممخصيا  واحدةٍ  األوروبية اإلسرائيمية بجممةٍ  نوجز العالقاتِ  وممكف أفْ 
 مرغبة اإلسرائيمية، وبالمقابؿ كانتْ ل مناسبةً الفرصة األوروبية دائمًا  كانتِ  ، حيثُ "واالستجابة

 ناشئةً  الحديث ليستْ  محؿّ  العالقاتِ  فإفّ  وعميو ،استجابة إسرائيؿ قدر الفرصة وربما يزيد أيضاً 
رتيا عوامؿ سياسية قر   ستراتيجيةإ، بؿ عالقات تاريخية يةبمعايير اقتصاد محكومةً  أو عاديةَ 

 .يديولوجيةوأوثقافية وأمنية 

 بأف   تأتْ اإلسرائيمية محور اىتماـ الدوؿ العربية التي ارْ -البريطانية العالقاتِ  رطو  تَ وكاف 
البريطانية  العالقاتُ  رتِ قد تطو  وبالتالي ف ،عمييا في كافة األصعدةؿ خطرًا شكّ ىذا التطور يُ 

ر تطو   استعرضتْ الدراسة  فإفّ  لذا ،يالألطراؼ الخارجية في ورٍ وجود دَ دـ ع سرائيمية في ظؿّ اإل
-2000الفترة بيف عاـ )خالؿ المختمفة السياسية ياتيا في توج  سرائيمية اإل–البريطانية القاتِ الع

ومحاولة استشراؼ مستقبؿ ىذه العالقات، وتأثيرىا عمى القضية  (، وواقع ىذه العالقاتِ ـ2015
 .الفمسطينية



 

3

 اإلطار العام للدراسة الفصل األول

 .وتساؤالتياراسة الد   مشكمةأواًل: 

اإلسرائيمية –السياسية البريطانية حوؿ طبيعة العالقاتِ  الدراسة،مشكمة  تمحورتْ  
 راتِ والمؤثّ  مع تسميط الضوء عمى دوافع ىذه العالقاتِ  المختمفة، وتطوراتيا في المجاالتِ 
 التي جعميا في مساراتيا عمى النحوّ  روالتأث   ،في تبمورىا ولية التي ساىمتْ الداخمية واإلقميمية والد

ؿ راسة تتمثّ مشكمة الدّ  فإفّ  مف الزمف، وعميو عدة عقودٍ  منذُ  –إيجابي –تسير بمنحنى تصاعدي
 السؤاؿ الرئيسي التالي: في محاولة اإلجابة عمى

عمى القضية  وما تداعياتيا سرائيميةال–البريطانية العالقات   رتإ طو  ت   كيف  
 (؟م2015-2000الفمسطينية )

 ع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:ويتفر  

 1917)خالؿ  سرائيميةاإل-السياسية البريطانية لمعالقاتِ  ر التاريخيّ التطو   مراحؿ ما-
 ؟(ـ1999

  ؟اإلسرائيمية–البريطانية السياسية العالقاتِ  رة فيالداخمية المؤثّ  محدداتالما 
  اإلسرائيمية؟ –السياسية البريطانية رة في العالقاتِ ات الخارجية المؤثّ المحددما 
  َشيد السياسي الم في ضوء متغيراتِ سرائيمية اإل-البريطانيةالسياسية  العالقاتُ  رتِ طو  كيؼ ت

 ؟(ـ2015-2000) الفمسطيني
  ؟القضية الفمسطينية عمى سرائيميةاإل-البريطانية السياسيةما تداعيات العالقات 

 راسة.الد   أىداف: ثانياً 
 لى ما يمي:راسة إالد   ىدفتإ 

  (.ـ1999-1917) سرائيميةاإل–البريطانية السياسية العالقاتِ  رتطو  دراسة 
  ِاإلسرائيمية. – البريطانية السياسية العالقاتِ رة في الداخمية المؤثّ  استعراض المحددات 
  اإلسرائيمية. – البريطانيةالسياسية  العالقاتِ رة في المحددات الخارجية المؤثّ استعراض 
 المشيد  في ضوء تطوراتِ  سرائيميةاإل-البريطانية السياسية العالقاتِ  طبيعة الوقوؼ عمى

 .(ـ2015-2000) السياسي الفمسطيني
  سرائيمية عمى القضية الفمسطينية.اإل - البريطانية السياسية العالقاتِ توضيح آثار 
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 راسة.الد   أىمية: ثالثاً 
  األىمية العممية: -أ 
  ٍاإلسرائيمية. – البريطانية تِ االعالق تناولتِ  عمميةٍ  المساىمة في إثراء المكتبة العربية بمادة 
  ٍالدولية. لمباحثيف والمختصيف في مجاؿ العموـ السياسية والعالقاتِ  ضافيةٍ إ عمميةٍ  تقديـ مادة 
 األىمية العممية: -ب 
  ٍالبريطانية ر العالقاتِ اع القرار الفمسطيني حوؿ تطو  نّ لدى صُ  عمميةٍ  تسعى لتقديـ رؤية-

 ودوافعيا والعوامؿ المؤثرة في مسيرتيا. ،اإلسرائيمية

 .راسةالد   حدود: رابعاً 

   وتداعياتيا عمى القضية ، سرائيميةاإل-البريطانية السياسية العالقات :الموضوعي   الحد
 الفمسطينية.

   فمسطيف. – سرائيؿ إ – بريطانيا : المكاني   الحد 
   ًا ؿ مفصػػاًل ميّمػػمث ػػنظػػرًا ألنيػػا تُ ؛ (ـ2015 – 2000الفتػػرة مػػا بػػيف عػػاـ )  :الزمــاني   الحــد

المشػػيد  وانعكػػس باثارىػػا عمػػى تطػػوراتِ  ،الداخميػػة والخارجيػػة راتِ مػػف التطػػو   تخممتػػو مجموعػػةٌ 
 .الفمسطينيّ  السياسيّ 

 راسة.الد   منيجية: خامساً 
 ىما:ثالثة مناىج رئيسية و  عمى راسةالدّ  اعتمدتِ 

   السياسية البريطانية ع العالقاتِ ساىـ في تتب  وىو المنيج الذي يُ  :المنيج التاريخي- 
ليس  االستفادة مف ىذا المنيج الدولية ، بمعنى آخر تـّ  ر العالقاتِ تطو   اإلسرائيمية في ضوء

ف وتحميؿ دوافعيا بيف البمديْ  ر تاريخ العالقاتِ ـ تطو  يْ في إطاره التقميدي، بؿ في إطار فَ 
 .(124: 1998)ادريس.  وأىدافيا وتطوراتيا

   (مايكؿ بريتشر)، (ديفيد ايستوف)مف ره كؿ وىو المنيج الذي طوّ : ظممنيج تحميل الن 
الخارجية، وتكمف أىمية ىذا  الدولية والسياساتِ  وغيرىـ مف عمماء العالقاتِ  (،ووشنايدر)

 ضوء تأثير متغيراتِ ي فيـ وتحميؿ أبعاد الظاىرة، في ساىـ فالمنيج أو النظرية، بأنو يُ 
مخرجات(  –عمميات  –وتفاعالتيا المتبادلة )مدخالت  ،)الداخمية والخارجية(ف البيئتيْ 

 . وتداعيات ذلؾ عمى المتغير التابع )القضية الفمسطينية(
 المنيج الوصفي التحميمي. 
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.راسةرات الد  تغي  م  : سادساً   

   اإلسرائيمية – البريطانيةالسياسية العالقات  مستقل:ر متغي. 
   القضية الفمسطينية. ر تابع:متغي 

 .راسةالد   أداة: سابعاً 
ونيا األداة األنسب لتناوؿ ك ؛تحميؿ المضموفأداة عمى الباحثة في دراستيا  اعتمدتِ 

  جوانبو.الموضوع مف مختمؼ 

 .ابقةراسات الس  الد  : ثامناً 
ابقة رافدًا ىامًا مف روافد المعرفة، وفائدًة كبيرًة مف خبرة السّ  واألبحاثُ  راساتُ ُتمّثؿ الدّ 

الباحثيف السابقيف الذيف تحّدثوا في نفس موضوع الدراسة أو موضوعات مشابية، واالستفادة مف 
الباحث خمفية قّيمة عف  لدىإلييا دراساتيـ، وبيذا يكوف  متْ التي توص   النتائج والتوصياتِ 

 ساىـ في إنجازىا بالشكؿ األفضؿ.موضوع دراستو، مما يُ 

 ذات الصمة بالعالقاتِ  الدراسة "األدبيات السابقة" وفي ىذا السياؽ، استعرضتِ 
 األدبياتِ ، سواء كاف االرتباط بيف وانعكاسيا عمى القضية الفمسطينيةاإلسرائيمية -البريطانية
دراسة  ؿّ مع التركيز عمى محاور كُ ، أو غير مباشرٍ  بشكٍؿ مباشرٍ  ةثودراسة الباح ،السابقة
 إلييا. التي خمصتْ  توصياتِ وأىـ النتائج وال ،وأىدافيا

 :العربيةالمحمية و  راساتالد   -
"العالقــــات األمنيــــة بــــين االنتــــداب والصــــييونية  :نــــوانبع   (م2006دراســــة ســــرور ) -1

 ".(م1939-1936وتداعياتيا عمى ديمغرافية فمسطين خالل ثورة ) 

االنتداب  مطاتِ األمنية بيف سُ  ر العالقاتِ الدراسة بالرصد والتحميؿ تطو   تناولتِ 
ليا  ضالتي تعرّ  أخطر المنعطفاتِ  متْ والتي شكّ  ،والصييونية خالؿ الثورة الفمسطينية الكبرى

كة الصييونية ر الحر لدوْ  تحميميةً  الدراسة معالجةً  ، وتضمنتِ الوجود البريطاني في فمسطيف
الوكالة الييودية( في استغالؿ حاجة بريطانيا لألمف واالستقرار في فمسطيف وجيازىا التنفيذي )

 االنتداب مطاتِ فقة سُ فمسطيف، وبموافي  رسميّ  بشكؿٍ  حةٍ مسمّ  ييوديةٍ  ماتٍ وذلؾ عبر إيجاد منظّ 
ىذا التعاوف  لى تداعياتِ الدراسة إِ  تِ قمشتركة ضد الثورة وقياداتيا، كما تطرّ  والقياـ بتنفيذ مياـٍ 

 وأثره عمى الواقع الديمغرافي في فمسطيف. ،األمني
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، إلى جانب االعتماد عمى بعض السياسيّ  منيج التحميؿ التاريخيّ راسة عمى دال واستندتِ 
 ر حركة اليجرة الييودية.والجداوؿ وخصوصًا تمؾ المتعمقة بتطو   حصائياتِ اإل

االنتداب  مطاتِ بيف سُ  األمنيةَ  العالقاتِ  مفادىا، أفّ  ةٍ رئيس لى نتيجةٍ الدراسة إ وخمصتِ 
 شابؾنحو التقارب والت سريعةٍ  وبخطةٍ تتجو  والصييونية خالؿ الثورة الفمسطينية الكبرى أخذتْ 

لى ى بدوره في نياية المطاؼ إىداؼ بيف الطرفيف، وىذا أدّ في ضوء التقاء المصالح واأل
 وتسريع وتيرة الزيادة السكانية الييودية في فمسطيف. ،القضاء عمى الثورة الكبرى

ــوان( بع  م2006دراســة حســونة ) -2 ــة تجــاه القضــية  :ن "السياســتان الفرنســية والبريطاني
 ."(م2000-1970لفترة ما بين ) ية  فمسطين الفمسطينية من رؤية  

ا مف القضية الفمسطينية مع اإلشارة ف فرنسا وبريطانيواقؼ ِكال الدولتيْ الدراسة م تناولتِ 
 التحميميّ  الدراسة المنيج الوصفيّ  ولقد استخدمتِ ، لسياسات ىذه الدوؿ لمنطقة الشرؽ األوسط 

فرنسا لعبت دورًا محوريًا  لى أفّ مْت إوتوصّ ، وأداة المقابمة في جمع المعمومات ،والمنيج المقارف
 معظـ الدوؿ األوروبية  وأف   ،في التحرؾ السياسي لالتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية

بريطانيا  أفّ و  ،المنطقة العربيةفي  رئيسيّ  المتحدة بمعب دورٍ  المجاؿ لموالياتِ  تركتِ عدا فرنسا ما
بموضوع  ولكنيا اىتمتْ  ،التعامؿ مع منظمة التحريرلمعارض في البداية اكاف دورىا منذ 

 العالقاتِ  وأف   ،عمى البقاء في الدائرة المحايدة تْ وأصرّ  ،الالجئيف والقضايا اإلنسانية األخرى
 بتْ فقد لعِ  ،الفمسطينية–جاـ أكثر مف العالقات البريطانيةباالنس سمتْ ات   الفمسطينية–الفرنسية

 بمدّ  عبر العديد مف المواقؼ قد ساىمتْ  وكانتْ  ،فرنسا دورًا محوريًا في دعـ الشعب الفمسطيني
 .وقضيتو يد العوف لمشعب الفمسطيني

الفمســطينية البريطانيــة فــي عيــد  ر العالقــاتإ طــو  "ت   :نــوانبع   (م2008) جــرواندراســة  -3
 ."(م2007- 1997)  توني بمير

 الجارية منذُ  البريطانية في ضوء المتغيراتِ -الفمسطينية العالقاتِ ر تطو   الدراسة تناولتِ 
ولقد  ،المتغيراتالعالقة وتأثير  ىـ تطوراتِ مع اإلشارة إلى أ ،إلى السمطة (بميرتوني )وصوؿ 

عمى  مف التوصياتِ  الدراسة إلى مجموعةٍ  وقد خمصتِ الدراسة منيج تحميؿ النظـ،  ستخدمتِ ا
 :مف أبرز ىذه التوصيات .وعمى الصعيد البريطاني أيضاً  ،الفمسطينيّ  والشعبيّ  الصعيد الرسميّ 

  نائية والجماعية الث   الخالفاتِ  وحؿّ  ،الداخمية لألقطار العربية ز المشكالتِ العمؿ عمى تجاوُ 
إعادة ترتيب وىيكمة وتفعيؿ  ،الفمسطينيةماـ البعض الذي يحاوؿ تجريـ المقاومة أ الوقوؼ بقوةٍ 
سالميّ  عربيّ  الدعوة إلنشاء برلمافٍ  ،طارىاومحاولة توسيع إ ،بية العربيةالشع المؤسسات يضـ  وا 
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ضماف استمرار المقاومة وتطوير أساليبيا  ،والمنظماتِ  القوى العربية والشعبية واالتحاداتِ 
يتـ صياغة المجتمع والمؤسسات والبرنامج  أفْ  ،رمدادىا باإلمكانات الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ التطو  وا  

بيف فصائؿ المقاومة  تعزيز وتفعيؿ التنسيؽ الميدانيّ  ،عمى أساس المقاومة الوطنيّ  السياسيّ 
 تنتيج الدبموماسية البريطانية أسموباً  فْ أ وأخيراً  ،ف االنتخابات والعمؿ عمى تنفيذىاإقرار قانو 

  .في المنطقة مريكية االستبداديةلمممارسات األ مغايراً 

 ييونية البريطانيـــة فـــي فمســـطينالصـــ العالقـــات  " :نـــوانبع   (م2009مقـــدادي )دراســـة  -4
 ."(م1936-1948)

لمواجية الثورة  ؛السياسية الصييونية البريطانية العالقاتِ ىذه الدراسة استعراض  تناولتْ 
العالمية الثانية حتى اية الحرب ني منذُ  رىاوكذلؾ تطو   ،ـ(1939-1936الفمسطينية الكبرى )

 دراسة العالقاتِ فضاًل عمى  ،ـ(1948-1945) نتياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيفا
الدراسة المنيج  واستخدمتِ  ،ـ(1948-1936االقتصادية الصييونية البريطانية ما بيف )

 .والمنيج التاريخيّ  التحميميّ  الوصفيّ 

مف استفادت خالؿ الثورة الفمسطينية الكبرى الحركة الصييونية  أفّ  لىإ الدراسة متِ وتوص  
المطالب  وسمطة االنتداب عمى ،بموافقة حكومة لندف ،سياسة التعاوف الصييوني البريطاني

وتحويؿ نتائجيا لصالح الحركة الصييونية  ،برفض نتائج لجاف التحقيؽ ،الصييونية السياسية
لغاء الكتاب األبيض لعاـ  وكاف تدويؿ القضية الفمسطينية لصالح الحركة  ،(ـ1939)وا 

 (ـ1947)( عاـ 181وصدور قرار التقسيـ ) ،قانونيةٍ  ذات صفةٍ  قراراتٍ  خذتْ الصييونية فقد اتّ 
دوف  ،الدعـ البريطاني في مجاؿ التعميـ والمنح المقدمة لياوكذلؾ  ،لخدمة المشروع الصييوني

 مستوطناتيا وحّسنتْ  دتْ وزا ،عالقاتيا السياسية قدراتيا العسكرية وزادتْ  رتِ طوّ كما التعميـ 
  .(ـ1948)ذلؾ ساعد الصياينة في إقامة الدولة الصييونية بعد حرب عاـ  ؿّ وكُ  ،منيةقدراتيا األ

البريطاني -ر مف سياسة التعاوف الصييوفبَ استخالص العِ  ضرورة عمىالدراسة  أوصتِ و 
مكاناتِ   .الفمسطينيّ  تمؾ التجربة في الواقعاالستفادة مف  وا 

ـــوانبع   (م2010) ميـــانيدراســـة  -5 ـــات  " :ن ـــي فمســـطين  العالق ـــة ف       الصـــييونية البريطاني
 ."(م1918-1936)

الصييونية في مجاؿ -البريطانيةطبيعة العالقة  إلىؼ ىذه الدراسة إلى التعرّ  ىدفتْ 
الصييونية -البريطانية والوقوؼ عمى العالقاتِ  ،ـ(1936-1918الفترة ) خالؿدارة والحكـ اإل
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والمنيج  التحميميّ  الدراسة المنيج الوصفيّ  واستخدمتِ ، ـ(1936-1918) في المجاؿ السياسي
 .التاريخيّ 

فمسطيف عاـ  إلىالمجنة الصييونية التي أوفدتيا بريطانيا  أفّ  إلى الدراسة متِ وتوص  
 سعىفمسطيف و ساس لموطف القومي الييودي في دورًا كبيرًا في وضع حجر األ ، لعبتْ (ـ1918)

ونشطوا في  ،الصياينة منذ بداية االحتالؿ البريطاني لفمسطيف التجنيد في الشرطة الفمسطينية
تفرض قيودًا بينما كانت  ،االنتداب الحرية الكاممة لمصحافة الصييونية مطاتُ سُ  ومنحتْ  ،ذلؾ
تطالب بريطانيا  ،واقتصاديةٍ  سياسيةٍ  رسميةٍ  عمى تشكيؿ لجافٍ  وأوصتْ  ،الصحافة العربية عمى

واالىتماـ بفتح  ،لممجتمع العربي الفمسطيني بتو مف نكبةٍ لما سبّ  ؛ومعنويةٍ  ماديةٍ  بتقديـ تعويضاتٍ 
وتعميـ الدراسات العممية ذات الصمة عمى جميع  ،التاريخ الشفوي مراكز التوثيؽ ودراساتِ 

 ر.لالستفادة منيا في صنع القرا ؛والدوائر الحكومية الرسمية الوزاراتِ 

 راسات السابقة:التعميق عمى الد  
 والشراكة بيف التعاوف مجاالتِ  ضح بأنيا تناولتْ استعراض الدراسات السابقة، ات   في ضوء

التعاوف الموقعة بيف  واتفاقياتِ  ،في ثالثينيات القرف الماضي والصييونيالجانب البريطاني 
 فمسطيف عمى العالقاِت  ىذه أثر عمى زتْ ورك   ،ووجيات النظر المتقاربة والمتضاربة ،فالطرفيْ 

 خالؿ فترة االنتداب البريطاني.

 ال واحدةٌ إ ؽْ حًا في ىذه الدراسات، ولـ تتطرّ عد التاريخي أثرًا واضبمعنى آخر، كاف لمبُ 
 .عد السياسيّ منيا لمبُ 

 قبؿ في مف والتحميؿ بالبحث تناوليا يتـ لـ جديدةٍ  مرحمةٍ ل قتْ تطرّ  ىذه الدراسة فإفّ  وعميو
 (.ـ2015-2000قميمية والدولية خالؿ الفترة )اإل المتغيراتِ ضوء 

 ما يمي:مالسابقة  راساتإ من الد   ةالباحث تإ أوجو االستفادة: استفاد

 .تكويف فكرة أعمؽ وأوسع عف موضوع الدراسة 

 األسموب والمنيج المناسب لكتابة الدراسة. التعّرؼ إلى 

 .تحديد متغيرات الدراسة 

  ّوانتقاء ما يتناسب مع موضوع  ،المستخدمة في ىذه الدراساتِ  األدواتِ الع عمى االط
 دراستيا.

  ّالع عمى المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراسة الحالية.االط 
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 .جمع مادة اإلطار النظري لمدراسة 

 أوجو التمي ز:
  ِومنيج تحميؿ النظـ  ،في سياؽ )العالقات الدولية( المنيج التاريخيّ الدراسة  استخدمت

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

  ُيطانيةالعالقات السياسية البر  تناولتِ التي  القميمة الدراسات الفمسطينية مفالدراسة  عدّ ت-
 .اإلسرائيمية في واقعيا المعاصر

  ِاإلسرائيمية عمى القضية  – السياسية البريطانية الدراسة انعكاس العالقاتِ  تناولت
 الفمسطينية.

 البحثية:الفجوة 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م

- 
السابقة عمى  الدراساتُ  زتِ رك  

 البريطانية خالؿ فترة العالقاتِ 
 .(ـ- )

السابقة  لـ تتناوؿ الدراساتُ 
-السياسية البريطانية العالقاتِ 

 .الفترة الراىنةاإلسرائيمية في 

الدراسة الحالية عمى  زتِ رك  
-يةالسياسية البريطان العالقاتِ 

 اإلسرائيمية خالؿ الفترة 

 .(ـ-)

- 

 السابقة عمى الدراساتُ  زتِ رك  
 -تحميؿ العالقات الصييونية

وتداعياتيا عمى البريطانية 
 .القضية الفمسطينية

في طرح  كاف ىناؾ قصورٌ 
اإلسرائيمية -البريطانية العالقاتِ 

 تاريخيةٍ  في مرحمةٍ  باستفاضةٍ 
وجعؿ القضية الفمسطينية  ،حديثة

 .ر تابع في الدراسةمتغيّ 

السياسية  الدراسة العالقاتِ  ناقشتِ 
 طتِ ، وسمّ اإلسرائيمية-البريطانية
التي  عمى أبرز المحطاتِ الضوء 

 .عمى القضية الفمسطينية رتْ ثّ أ

- 

السابقة  الدراساتُ  ناقشتِ 
-البريطانية العالقاتِ 

دوف  عاـٍ  اإلسرائيمية بشكؿٍ 
حوؿ  معمؽٍ  البحث بشكؿٍ 

فترة الف في العالقة بيف الدولتيْ 
 .المعاصرة

في السابقة  الدراساتُ  لـ تتعمؽ
البريطانية  العالقاتِ البحث في 

اإلسرائيمية وتداعياتيا عمى القضية 
السياسية  لممتغيراتِ  وفقاً  الفمسطينية

 .المتالحقة

 الدراسة بتحميؿ العالقاتِ  قامتِ 
اإلسرائيمية -السياسية البريطانية

اعياتيا عمى القضية الفمسطينية وتد
البيئة الداخمية  متغيراتِ  في ظؿّ 

 . والخارجية
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 .راسةفصول الد  : تاسعاً 
  :راسة.طار العام لمد  الإ الفصل األول 
 :سرائيمية ال - الصييونية - البريطانية عالقاتإ لم ر التاريخي  التطو   الفصل الثاني

 وانعكاسيا عمى القضية الفمسطينية.
 (.ـ1191-1111) الصييونية–مبحث األوؿ: العالقات البريطانيةال 
 :(. ـ1111-1191)اإلسرائيمية–العالقات السياسية البريطانية المبحث الثاني 

  :السرائيمية –البريطانيةالسياسية  رة في العالقاتإ المؤث  دات الداخمية المحدالفصل الثالث. 

 المحددات الداخمية البريطانية. :المبحث األوؿ 

 سرائيميةدات الداخمية اإلالمحد :المبحث الثاني. 
  السرائيمية السياسية البريطانية في العالقاتإ رة المحددات الخارجية المؤث   الرابع:الفصل .  

  اإلسرائيمية. السياسية البريطانيةفي العالقات المبحث األوؿ: المحددات الدولية المؤثرة 
  المبحث الثاني: المحددات اإلقميمية المؤثرة في العالقات السياسية البريطانية

 اإلسرائيمية.

  المشيد  راتإ سرائيمية في ضوء تطو  ال-العالقات السياسية البريطانية :الخامسالفصل
 .الفمسطيني   السياسي  

   (ـ2002-2000) ر القضية الفمسطينيةطو  ضوء تَ  نائية فيالمبحث األوؿ: العالقات الث. 
   2001) ر القضية الفمسطينيةطو  نائية في ضوء تَ المبحث الثاني: العالقات الث-

 (.ـ2012
 



 



 

 

 

 
 الفصل الثاني
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 1917 )الصييونية –مبحث األول: العالقات البريطانيةال- 

 (.م1947
 السرائيمية–ي: العالقات السياسية البريطانيةالمبحث الثان( 

 (.م1999 – 1948
ُ
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-التطور التاريخي للعالقات البريطانية الصهيونية الفصل الثاني
 اإلسرائيلية وانعكاسها على القضية الفلسطينية

 الفصل الثاني
السرائيمية وانعكاسيا عمى -البريطانية الصييونية لمعالقاتإ  ر التاريخي  التطو  

 القضية الفمسطينية
 :مقدمة

 ـ( بموجب صؾّ 1948-1922) خالؿ الفترةفمسطيف لالنتداب البريطاني  خضعتْ لقد 
 عد  يُ  البريطاني االنتداب فنظاـ فمسطيف، لمييود في قوميّ  وطفٍ  إنشاء عمى نص   الذي بمفور وعد
 األطماع والذي استند عمى ،األولى العالمية الحرب بعد أشكاؿ االستعمار مف جديداً  شكالً 

 في الييودي االستيطاني الكياف إلقامة ؛والتممودية التوراتية واألساطير والخرافاتِ  واألكاذيب
 (.18: 2003 حسيف،) العالمية والصييونية البريطاني االستعمار مصالح لخدمة ؛فمسطيف

مما زاد  الصييوني في فمسطيف –شكاؿ ومجاالت التعاوف البريطانيأ دتْ قد تعدّ ىذا و 
حماية ورعاية  ع االستيطاف تحتوتوس   ،المزيد مف األراضي الفمسطينية عمىنفوذىا وسيطرتيا 
 القوات البريطانية.

 باليجرة، اىتماميا زادتِ  الصييونية الحركة أف   ضحات  العالمية الثانية  الحرب انتياء بعدو 
 تشريف) في (بيفف) إعالف إلى ىأد   الذي األمر بريطانيا، مياجمة عمى إعالميا في زتْ ورك  

 :(56: 2013 ،)السنوار فيو جاء ومما فمسطيف، قضية حوؿ تصريحاً ( ـ1945 نوفمبر/ الثاني

  ُليا  يكوف المناسب الوقتِ  وفي المتحدة، األمـ وصاية تحت دولػةً  فمسطيف صبحت
 . ييودية حكومة ال فمسطينية ذاتية حكومة

  ُالكتاب حصة استنفاد بعد (1500) بمعدؿ لميجرة الشيرية صةالحُ  عمى بريطانيا حافظت 
 .األبيض

  ُالييودية اليجرة بصدد العرب مع التشاور جرىي. 
 بذاتيا. قائمةٍ  طرٍ أُ  تشكيؿ في األجناس رغبة عمى بتتغم   أفْ  العالـ دوؿ عمى يجب 
 الييودي القومي الوطف بتنفيذ دتتعي   لكنيا الييودية، الدولة بإنشاء بريطانيا دَ تتعي   لف. 
   عمى التأكيد في المبالغة عف يمتنعوف أوروبا ييود رؤية إلى يتوؽُ  أنو إلى (بيفف) دأك 

 .العنصري وضعيـ
 لمشكمة حؿّ  إيجاد في المساىمة الصييونية، المنظمة خارج مف العالـ ييود عمى 

 .والتوفيؽ بالمداولة إال حؿّ تُ  ال التي فمسطيف
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-التطور التاريخي للعالقات البريطانية الصهيونية الفصل الثاني
 اإلسرائيلية وانعكاسها على القضية الفلسطينية

 المتحدة األمريكية بالبحث عف حميؼٍ  الوالياتُ  بدأتِ  ،وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية
متيا التي قد   ومف خالؿ الخدماتِ  ،ويحمي حمفاءىا يخدـ مصالحيا ،ليا في الشرؽ األوسط

المتحدة أفضؿ مف إسرائيؿ والجماعات  فمـ تجد الوالياتُ  ،إسرائيؿ لمواليات المتحدة آنذاؾ
العالقة بيف  ؼ مف مستوىمما خف   ،في المنطقة الييودية لدعميا واعتبارىا حميفيا االستراتيجيّ 

 .(20: 2009، )مقدادي في تمؾ الفترة متعاظـٍ  أمريكيّ  نفوذٍ  إسرائيؿ وبريطانيا في ظؿّ 

"دولة اإلسرائيمية بعد قياـ  – ةالسياسية البريطاني العالقاتُ  تِ ، استمرّ حاؿٍ  ةِ مى أي  عَ 
ىذه  رتْ ولقد تطوّ  ،ربعينيات وحتى مشارؼ القرف الحادي والعشريفنياية عقد األ إسرائيؿ" منذُ 

 رٍ حدوث توت  لى إ تْ استثناء بعض األحداث التي أدّ ب ،مستمرةٍ  وبوتيرةٍ  إيجابيةٍ  بحالةٍ  العالقاتُ 
المعتاد في جميع  بطابعيا التعاونيّ  سرعاف ما تعود ىذه العالقاتُ  ولكفْ  ،)مرحميًا( طفيؼٍ 

 القضايا وتحديدًا السياسية.

- السياسية البريطانية ر العالقاتِ استعراض تطو  و  مناقشة الفصؿوىنا سيتـ في ىذا 
ىا بعد نشأة ر فمسطيف"، وكذلؾ تطو  الصييونية قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ وتحديدًا عمى "أرض 

 ف ىما:لى مبحثيْ لذلؾ سوؼ يتـ تقسيـ الفصؿ إ ،(ـ2000)إسرائيؿ حتى عاـ 
 (م1947 -1917) موقف بريطانيا من الحركة الصييونية خالل الفترة :المبحث األول. 
  :1948)خالل الفترة  البريطانية السرائيميةالعالقات السياسية المبحث الثاني- 

 .(م2000
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-التطور التاريخي للعالقات البريطانية الصهيونية الفصل الثاني
 اإلسرائيلية وانعكاسها على القضية الفلسطينية

 ث األولالمبح
 م9947حتى عام  9997 نيةو الصيي-العالقات البريطانية

وما  ،بريطانيا مع الحركة الصييونية خالؿ مرحمة االنتداب عالقاتِ  يتناوؿ ىذا المبحث
جراءاتٍ  مف اتفاقياتٍ  مياتخمّ  نطالقًا إفي قياـ دولة إسرائيؿ  كبيرٍ  بشكؿٍ  ساىمتْ  دوليةٍ  ومواقؼَ  وا 
 قامتْ  وما تالىا مف أحداثٍ  ،إيفاد المجنة الصييونية إلى فمسطيف ومف ثـّ  ،(بمفور)تصريح مف 

وزيادة نسبة اليجرة  ،الحركة الصييونية عمى تيويد أجيزة الحكـ في فمسطيفمف خالليا 
مما ساىـ  ،ومساعدة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ،وشراء األراضي الفمسطينية ،الييودية
التي  حةالمسمّ  الييودية والتشكيالت ،لممميشياتح والتدريب ع مستوى التسم  في رف كبيرٍ  بشكؿٍ 
 ونموّ  ،عمى حماية الييود موجودة في فمسطيف وتشكيؿ مجموعات الياغانا التي عممتْ  كانتْ 

حوؿ  رحتْ ؿ طبيعة المؤتمرات والتصريحات التي طُ تناوُ  إلىباإلضافة  ،المستوطناتنفوذىـ في 
 مع الحركة الصييونية في فمسطيف.  التعامؿ

وأىدافيا في  ،ودعميا لمحركة الصييونية ،ولموقوؼ عمى طبيعة ومسيرة عالقة بريطانيا
 فمسطيف سيتـ عرض ذلؾ عمى النحو اآلتي:

 تصريح بمفور: -9

وزير خارجية  (آرثر جيس بمفور) وردمييا الفي الرسالة التي وجّ  (بمفور) تصريح لقد وردَ 
 ،(الباروف ليونيؿ فالتر روتشيمد) إلى (ـ1917عاـ  تشريف الثاني /نوفمبر 2)يوـ في بريطانيا 

ليـ في  قوميّ  إقامة وطفٍ  ساعد الييود عمىتُ  د بأفْ الحكومة البريطانية تتعيّ  يعمف فييا أفّ 
 قومي   تأسيس وطن   إلىحكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف  "إن   والنص ىو فمسطيف

 أن   عمى لتسييل تحقيق ىذه الغاية، ؛وستبذل غاية جيدىا ،لمشعب الييودي في فمسطين
ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع  ن  أنو لن يؤتى بعمل من شأنو أ يفيم جمياً 

تع بيا الطوائف غير الييودية المقيمة في فمسطين، وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتم
 .(13: 1985 عيسى،) ي البمدان األخرى"بو الييود ف

 عصبة قبؿ مف مشروعو أعمفالذي  االنتداب صؾّ في  (بمفور)التأكيد عمى وعد  لقد تـّ و 
 ووضع ،(ـ1922 سنة يوليو 24) في عميو ودؽوصُ  ،(ـ1921 يوليو 6) بتاريخ المتحدة األمـ

 موافقتيا خاصةٍ  بصورةٍ  منحتْ  التي ىيالعصبة  ، كما أف  (سبتمبر 29) في التنفيذ موضع
 الشعب بحؽ واعترافيا ،إسرائيؿ وأرض الييودي الشعب بيف التاريخية الصمة العالمية عمى

في تاريخ العرب بمثؿ الشيرة  سياسي   القومي، ولـ يحظ تصريحٌ  وطنو بناء في إعادة الييودي
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 عقدتْ  قد (بمفور) تصريح صدور بيؿقُ  الصييونية الحركة كانتِ ، التي حظي بيا ىذا التصريح
ـ   ليا، عاماً  مؤتمراً  عشر أحد  الصييونية جناح سيطرة وتكريس ،الصييونية الخياراتِ  حسـ فييا ت

 المسألة حؿّ  أف   مفادىا نظريةٍ  إلى واستندَ  ،(ىرتسؿ يودورث) البداية منذُ  موتزع   الذي السياسية
نما فحسب، واالستيطاف باليجرة يتـ لف الييودية  جوىر) وىو دولييف، واعتراؼ بمساعدة أيضاً  وا 
 عاـ الثالث) الصييوني المؤتمر في" الدولية البراءة" بمصطمح عنو رعب   الذي ،(ىرتسؿ منظور
 .(2014 ،)كيواف (ـ1899

لمحركة الصييونية في  األوؿ الذي أعطى عد الدوليّ بمثابة البُ  (بمفور)ر تصريح عتبَ يُ 
الذي صدر في اجتماع  االنتداب تاله صؾّ  ـ  ثُ  ،لمييود في فمسطيف قوميّ  طو إلقامة وطفٍ مخطّ 

 عصبة األمـ.

يات لمتوج   دوليّ  نجازًا كبيرًا في إضفاء طابعٍ قْت إالحركة الصييونية حقّ  نستطيع القوؿ إف  
الحركة  لتحركاتِ  ضفي شرعيةً تُ  دوليةٍ  بموجب قراراتٍ  ،الصييونية لمييود في فمسطيف عاتِ والتطم  

ؿ ميمة ترجمة الوعد وتسيّ  ،ز مف موقفيامما عزّ  ،الدولي والمحميالصييونية عمى المستوى 
 .عمى أرض الواقع

 فمسطين: إلىجنة( الصييونية البعثة )الم   -2

 الصييونية ىدؼ الحركة العمنية قراراتو في (ـ1897 عاـ األوؿ) الصييوني المؤتمر دحدّ 
 االستعمار لتحقيؽ ؛واالستيطاف عمى اليجرة زوركّ  ،فمسطيف في" الييودي لمشعب" وطفٍ  بإقامة

  .فييا االستيطاني

في زيادة اليجرة الييودية إلى  كبيرٍ  بشكؿٍ  التي ساىمتْ  وقد كاف مف أوائؿ القراراِت 
تتعاوف مع  كيـ بفمسطيف ىو تشكيؿ لجنةٍ زيادة تمس   ، والعمؿ عمىفمسطيف وتيجير سكانيا منيا

 (.25: 2003 ،)حسيف (بمفور)ومة البريطانية لتطبيؽ وعد الحك

 البالد أحواؿ لدراسة فمسطيف؛ إلى صييونيةٍ  الحكومة البريطانية إرساؿ بعثةٍ  رتِ وقد قرّ 
 وضع كانتْ  األساسية ميمتيا ،بمفور مع تصريح ىتتمشّ  التي المشاريع وضعو  الطبيعة، عمى

 فمسطيف.في  الييودي القومي الوطف إلنشاء اأُلسس

يطاليا، وفرنسا، بريطانيا، مف كؿ   في الييود ممثمي مف الصييونية البعثة ك متِ شتو  ومف  وا 
 وليوف)بريطانيا،  ييود مث ؿالذي  (حاييـ وايزماف)الصييونية في البعثة  برز الشخصياتِ أ

 كما ،(سييؼ) إسرائيؿ والمستر ،(ليفي سمفاف) فرنسا ييود ؿَ ، ومث  (أيدر دافيد) والدكتور (سيموف
 وساعده ،(بيانشيني ليفي) الضابط إيطاليا ييود ومثؿ ،(غور أورمسبي) الماجور إلييـ ضـ  ان
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 الحكومة عف نيابةً  سياسيبالتنسيؽ ال (اورمسبي غور)وقد قاـ ، (روتشيمد دي جيمس) الكابتف
 .(33: 2010 مياني،) البريطانية

 بالشؤوف وفمختص   فييـ كافَ  بؿ ،سياسيّ  عمؿٍ  البعثة ذوي أعضاء جميع يكفْ  لـ
 ؛الميمة األمور مف ذلؾ وغير واالقتصاد، والجغرافيا، والصحة، العامة، واألشغاؿ القنصمية
 مف فمسطيف ز عمى دراسةيترك   البعثة وكاف ىدؼ ،فمسطيف في الييوديّ  الوطف القوميّ  إلنشاء
 .فمسطيف عمى لمسيطرة ؛طط المناسبةالخُ  وضع ليا ىيتسنّ  حتى الجوانب؛ جميع

تجاه  الفمسطينيّ  العربيّ  الشعب أواسط فيأحدث تشكيؿ المجنة سخطًا شعبيًا متزايدًا ولقد 
ارًا في الحرب انتص قتْ قّ الدوؿ التي ح ال سيما أف   الصييونية،والحركة  االحتالؿ البريطانيّ 
  .(حاييـ وايزماف)عمى تشكيؿ المجنة برئاسة  الحمفاء( وافقتْ العالمية األولى )

 الحركة أطماع عف كشفتْ  التي االستفزازية التصريحاتِ ىذه المجنة بإصدار  وأخذتْ 
 عمىيف الصياينة لممستوطن البريطاني االحتالؿ مطاتِ سُ  ومحاباة فمسطيف، في الصييونية

 رِت قرّ  فقد وغيرىا، والثقافية والسياسية االقتصادية المجاالتِ  مختمؼ في العرب السكاف حساب
 وأغدقتِ  فمسطيف، في رسميةً  لغةً  العبرية جعؿ – المثاؿ سبيؿ عمى – البريطانية مطاتُ الس  

 .(91: 1990 الكيالي،وأعضائيا ) الصييونية المجنة عمى االمتيازات

لزيادة  نة األولىبِ الم   بمثابةفمسطيف كاف  إلىإيفاد ىذه المجنة  ف  ونستطيع القوؿ إ
ؿ حالة شك  مما  ،أشكاؿ بعدةٍ  أراضيياع سيطرتو عمى وتوس   ،االستيطاف الصييوني في فمسطيف

لقياـ  دتْ والتي مي   اإلجراءات،ضد ىذه  لمخروج بمسيراتٍ ودفعيـ  ،لدى عرب فمسطيف غضبٍ 
 .(ـ1921)يافا عاـ  وَىب ة ،(ـ1920)عاـ النبي موسي في القدس  َىب ة

 م:ك  الح   جيزةإ أ   تيويد   -3

-1920)مندوب سامي لفمسطيف عاـ  (صموئيؿ ىربرت)كاف لتعييف المندوب السامي 
ومف خالؿ  ،مف أخصب أراضي فمسطيف في تمميؾ الصياينة مساحاتٍ  كبيرٌ  دورٌ  (ـ1925

مع المشروع الصييوني في الوظائؼ  تعييف موظفيف صياينة وييود أو بريطانييف متعاطفيفَ 
أراضي تسريب  عمى مف القوانيف التي ساعدتْ  عددٍ  إصدارجانب  إلىىذا  ،الميمة في إدارتو

 لميجرة وفٍ قان باستصدار (ـ1920أغسطس 2) وقد قاـ صموئيؿ في ،لمصياينة عرب فمسطيف
-1918)بيف الفترة في الييود السكاف عدد فزاد فمسطيف، بدخوؿ ييوديّ  (16.500) لػ يسمح
 .(330: 2012 السنوار،ألًفا ) (118) إلى آالؼ (105) مف (ـ1925
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 (ديدز وندـ) ،فيعة مف المسيحييف المتصيينيف ىـد مناصب ر تقم   فْ برز مَ مف أو 
(Wyndham Deedes)   وجعمو االنتدابية، لإلدارة رئيساً  سكرتيراً  (صموئيؿ ربرتى) نوالذي عي 

 إعداد ميمة لو وترؾ العاـ، النائب منصب في (بنوتيش نورماف)و ،(بعد فيما) األوؿ النائب
)طرابيف،  لندف حكومة بموافقة إال تُنشر ال التي والتشريعات( Norman Bentwitch) القوانيف،
1993 :1006.) 

بالقدر قائاًل " (سترانغ)لحاكـ يافا  متحمسًا فقد باح مرةً  (صييونياً ) (وندـ ديدز)وقد كاف 
لو اإلؿ في مجيء بقدر ما يعجّ  ،األرض المقدسةإلى ف في إعادة الييود و عايُ  فْ الذي يستطيع أ

 .(331: 2012 ،)السنوار "العالـ األرضي إلى ثانيةً 

في زيادة سيطرة الييود عمى فمسطيف مف خالؿ  كبيرٌ  كـ دورٌ وقد كاف لتيويد أجيزة الحُ 
 البمدافوتسييؿ نفوذىـ وزيادة أعداد اليجرة الييودية إلى فمسطيف مف مختمؼ  ،راضياألمصادرة 
دارة مصالحيـ في فمسطيف.يساندىـ في الحُ  فْ نظرًا لوجود مَ  ؛الغربية  كـ وا 

عمى  منتدبةٍ  كدولةٍ  لبريطانيا،األمـ  التي منحتو عصبةُ  ساىـ الغطاء السياسيّ  إذًا،
لترجمة  ؛صة التاريخيةالفر  في فمسطيف بريطانيفمسطيف في استثمار حكومة االنتداب ال

وتقاطعيا مع أىداؼ المشروع الصييوني في  ،السياسية لبريطانيا العظمى جنداتِ األىداؼ واأل
 فمسطيف.

 العالقة البريطانية مع منظمة الياغانا الصييونية: -4

البريطاني أثناء الثورة الفمسطينية الكبرى األثر –الصييوني واألمني كاف لمتعاوف العسكري
جيش االنتداب البريطاني في  التي شاركتْ  ،ر ونمو بعض التنظيمات الصييونيةالكبير في تطو  

 حيثُ  ،تسؿظمات الصييونية منظمة الياغانا واوأىـ تمؾ المن ،القضاء عمى الثورة الفمسطينية
 (ـ1920)الفمسطينية عاـ  الثورةخالؿ  كبيرةٍ  عسكريةٍ  منظمة الياغانا مف تحقيؽ مكاسبَ  نتْ تمكّ 

ـ   حيثُ  البريطانية وىي سالح  مطاتِ الس   ؿِ بَ بيا مف قِ  معترؼٍ  عبريةٍ  عسكريةٍ  إقامة قوةٍ  ت
ار بسبب ىجمات الثوّ  ؛مطات االنتداب البريطاني بالمشاكؿ التي تعاني منياسُ  ( وأقنعتْ النوطريـ)

 ضرب العرب.ما جعؿ قوات االنتداب البريطاني تالعرب عمييا م

بعد  حٍ مسم  الصراع بيف العرب والجماعات الييودية في فمسطيف إلى صراع ٍ  رَ وقد تطوّ 
ت مجموعات وحدا :تحت مسميات متعددة منيا "مجموعات عسكرية"الياغانا  منظمةتشكيؿ 

: 2013 مقدادي،) المجموعات الييودية بالسالحىذه  دتْ زو  و  ،الخفراء ووحدات الميؿ الخاصة
727.) 
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 الجماعات الييودية استفادتْ  أف   فَ تبي   ،ومف خالؿ األحداث والثورة الفمسطينية الكبرى
 ،معترؼ بيا مف قبؿ االنتداب البريطاني حةٍ مسم   مف األحداث في تكويف جماعاتٍ  كبيرٍ  بشكؿٍ 

ى في أدّ الذي  ،باإلضافة إلى التعاوف المشترؾ بيف الجيش البريطاني والقوات العسكرية الييودية
فيو  ومما ال شؾ   ،فمسطيف في العسكرية المجموعاتِ  ليذه قانونيّ  ؿ غطاءٍ تشك   إلىنياية األمر 

 حةٌ مسم   ييوديةٌ  ىناؾ حمالتٌ  الحماية لمتجمعات الييودية، وكانتْ  قتِ الياغانا حقّ  جماعاتِ  أف  
في  كبيرٍ  بشكؿٍ  دع لمعرب في فمسطيف، وقد ساىمتْ مف الر   حالةً  قتْ وحقّ  ،حيف العربضد المسم  

 العالمية الثانية مشاركتيـ في الحربمف خالؿ فيما بعد  البريطانية-الصييونية تعزيز العالقاتِ 
 .(215: 2006سرور، )

 (:9939-9936) لثورة الفمسطينية الكبرىخالل االيجرة الصييونية  -5

بمساندة حكومة  العربية األراضي سمب سياسة الصييونية في الجماعاتُ  تِ استمرّ 
 عف (ىربرت صموئيؿ) الييودي فييا سامي مندوب أوؿ ربّ وعَ  ،فمسطيف في االنتداب البريطاني

 –)عائمة تياف  والسورية الكبيرة المبنانية اإلقطاعية العائالت بعض مف األراضي شراء طريقة
 العسكرية عف وبالقوة الفمسطينييف، مف السماسرة وبعض ،(لخإ ...سرمؽ – الجزائري –خوري 
 وألغراضٍ  ،العسكريةوالسيطرة  باالحتالؿ األرض واغتصاب ،الصييونية عالتوس   ىجمات طريؽ

االنتداب  سمطات مف فكامميْ  وتأييدٍ  بدعـٍ  الصييونية الحركة وأخذتِ  ،مزعومة عسكريةٍ 
 ع الجغرافيالتوس   لتحقيؽ ؛العربية فمسطيف في الييودية المستعمرات بإقامة البريطاني

 مف بو واالعتراؼ والقبوؿ والتسميـ ،الواقع األمر بخمؽ الييودي الوجود وترسيخ ،والديمغرافي
 (.16: 2003 حسيف،األرض الشرعييف ) وأصحاب األصمييف السكاف طرؼ

 الشمالية،في المنطقة  كبيرةٍ  االستيطاف بنسبةٍ  تمركزَ  ـ(،1939-1935) فخالؿ الفترة
ؼ المرافؽ االقتصادية تكي   :عديدة مف أىميا العتباراتٍ  ؛الوسطى لمساحؿ الفمسطيني ومف ثـّ 

دعمًا الصييونية  لذا كاف وجود المستوطناتِ  المنطقة،والمنشات المدنية البريطانية في ىذه 
ب عمى اعتباره مدخاًل ميمًا لمتير   ، ونظرًا ألىمية الساحؿ الفمسطينيّ مساندًا ليا، ىذا مف جانب

 .(225: 2006سرور، ) ؿ والتمويف واالتصاؿ مف جانب آخرؿ والنقوالتسم  

سياسية  عوامؿَ  لعدة إفرازاً  كانتْ  بؿ طارئًا، حدثاً  برىالكُ  الفمسطينية الثورة تكفِ  ولـ
فمسطيف،  في البريطانية اإلدارة عمى الشعبي خطالسّ  عف تعبيراً  كانتْ  فقد واجتماعية، واقتصادية

: 1982 غنيـ،) الس خط ذلؾ أسباب مف السابقة، السنواتِ  في المكثفة الصييونية اليجرة وكانتِ 
239.) 
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 62حوالي  (ـ1935)ذروتيا في عاـ  إلى ووصمتْ  أعداد اليجرة الييودية كما ازدادتْ 
  .(223: 2006، )سرور ألفاً 

ـ    .(74: 1981 )النحاؿ، ففي فمسطي (ـ1936)بسبب اشتعاؿ ثورة  ؛أخذت باليبوط ث

ازداد العدد  بينما ،(174،610) حوالي (ـ1931)عاـ  فمسطيف في الصياينة وبمغ عدد
 (ـ1935)نسبة الييود في فمسطيف عاـ  وبالتالي أصبحتْ  ،(375.000)لى إ (1935)عاـ 

 (.56: 1991 )شبيب، جمالي عدد السكاف% مف إ29.8حوالي 

ـ   عدادمالحظة األوء في ضُ  استقطابيا مف الجماعات الييودية مف أنحاء  الكبيرة التي ت
ىو زيادة مساحة األراضي  ،في فمسطيف الصييونيةلمجماعات  اليدؼ األساسيّ  بأف   يشير أوروبا
لمييود  قوميّ  نشاء وطفٍ ال وىو إأسمى في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ األ ؛ة عميياوف السيطر ود  التي يَ 
 ز رؤية وفكر الحكومة البريطانية الداعمة ليذا المشروع.عزّ مما يُ  فمسطيففي 

 :(م9939) الكتاب األبيض -6
 مراجعة عمى البريطانية الحكومة التيديد ىذا حث   وقد أوروبا، فؽأُ  في الحرب الحتِ 

 لمعداء يكوف قد الحرب، خوض عمى بريطانيا تاضطر   فإذا ،أخرى مرةً  فمسطيف تجاه سياستيا
 أصدرتِ  ،(ـ1939 عاـ مايو/أيار) وفي ،خطيرة انعكاساتٍ  المنطقة في بريطانيا تجاه العربي

 الذي االنتداب واضعي أف   تعتقد جاللتو حكومة" أف   عمى نص   أبيضاً  كتاباً  البريطانية الحكومة
 السكاف إرادة عف رغماً  ييوديةٍ  دولةٍ  إلى فمسطيف تحويؿ وجوب يقصدوا لـ بمفور وعد فيو دتجس  

ـ   ومف ،"البالد في العرب  دولةٍ  إلى فمسطيف تحويؿ وجوب أف   دالمؤك   مف" وأن   الحكومة أعمنتِ  ث
 العرب تجاه التزاماتيـ مع تعارضاً  بالفعؿ ذلؾ اعتبروا وقد سياستيا مف جزءاً  يكف لـ ييوديةٍ 
 سكاف جعؿ بوجوب الماضي، في لمعرب عطيتْ أُ  التي التأكيداتِ  إلى باإلضافة االنتداب، تحت

 حوالي استقالليا عمى فمسطيف وستحصؿ عنيـ، رغماً  الييودية الدولة في رعايا العرب فمسطيف
 ."ييودياً  وطناً " وستتضمف ،(ـ1949 عاـ)

عمى  الجديد، الكتاب البريطانية الحكومة عرضتِ  ،(ـ1939 عاـ مايو/  أيار 22) بتاريخ
 مقابؿ عضوًا، (268) لصالحو تَ فصو   األغمبية، بموافقة فحظي ،البريطانيّ  العموـ مجمس

 الموردات مجمس هأقر   التالي اليـو وفي التصويت، عف عضواً  (110) وامتنع ( عضوًا،179)
(Reich, P. 45.) 

 كانتْ  والتي ،فمسطيف في الييودية اليجرة عمى صارمةً  قيوداً  األبيض الكتاب وضع حيثُ 
 ما إلى يصؿ الييود السكاف عدد بجعؿ ،تسمح بو القدرة االستيعابية بمعدؿ تكوف أفْ  ينبغي
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 األربعة السنوات في مياجرٍ  (75.000) لمبمد حوالي اإلجمالي السكاف مجموع ثمث يقارب
: 2008 ،عمييا )ايسيبروؼ الفمسطينييف موافقة ستتطمب الييود ىجرة كانتْ  وبيذا، ،"القادمة

85). 

ـ   وعندما ،األبيض الكتاب واءسَ  حد   عمى الصييونية والحركة الفمسطينيوف رفض  إعالف ت
 فمسطيف في الييودية الوكالة زعيـ قاؿ ،(ـ1939 عاـ سبتمبر/أيموؿ) في أوروبا في الحرب

 كتاب ىناؾ يكفْ  لـ لو كما الحرب ىذه نخوض أفْ ( الييود نحف) عمينا" نوإ (غوريوف بفا ديفيد)
 بيف النسبي التعاوف أف   إال ،"حرب ىناؾ يكفْ  لـ لو كما األبيض الكتاب وسنحارب أبيض

 (.302: 1990 نيايتو )الكيالي، إلى وصؿ فمسطيف في والييود البريطانييف

 ال حمقةٌ ، ما ىو إ(ـ1939) الكتاب األبيض البريطاني الصادر في عاـ ظ أف  الحَ مف المُ 
نو لبعض غـ مف تضم  ، وبالرّ التي انتيجتو بريطانيا في فمسطيف السموؾ السياسيّ  مف حمقاتِ 

 تْ بريطانيا تخم   لؾ ال يعني إطالقًا أف  ذ ، إال أف  ؽ اليجرة الصييونيةمف تدف   د  حِ النصوص التي تَ 
في خدمة األىداؼ السياسية لممشروع  والتي تصب   ،ياسية في فمسطيفأىدافيا السّ  عفْ 

 .الصييونيّ 

 شاركة في الحرب العالمية الثانية:من الم الموقف الصييوني   -7

فقد  ،الثانية العالمية الحرب خالؿ الصييونية-البريطانية السياسية العالقاتِ فيما يتعمؽ ب
 تمؾ جماؿإِ  مكفويُ  أخرى، تارةً  وتنافرىا ،تارةً  المصالح بتبادؿ مف األحياف، كثيرٍ  في سمتْ ات  

 دوؿ ضد بريطانيا جانب إلى الحرب في عدميا أو المشاركة مف الموقؼ الصييوني في العالقة
 الحركة موقؼ وكذلؾ البريطاني، الجيش في لمتجنيد الصييونية ومساعي الحركة المحور

 ـّ ثُ  الجانبيف، بيف العالقات تمؾ عمى تداعياتٍ  مف ليا وما اليجرة السرية، منع مف الصييونية
 عمى والضغط ،األمريكية المتحدة الواليات تجاه -وفؽ مصالحيا- الصييونية الحركة وتوج  

جبارىا بريطانيا  بحيث الثانية، العالمية الحرب في شارؾيُ  ييوديّ  بإنشاء لواءٍ  الموافقة عمى وا 
 .(93 :2009 ،)مقدادي بو خاصاً  ييودياً  عمماً  يحمؿ

 في ألمانيا عمى الحرب بريطانيا بإعالف الصييونية، الحركة بتِ رح  عمومًا 
، الدعـ لتقديـ ؛واالستعداد (ـ3/9/1939)  رئيس (وايزماف حاييـ) الدكتور أعمف حيثُ  الالـز

 .Amosz، P) الحمفاء لمجيود فمسطيف في الييودي الشعب عف دعـ الصييونية المنظمة
33.). 
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 باالنخراط فمسطيف، في الييودي لمشباب نداءً  التنفيذية لموكالة الييودية المجنة يتِ وج   وقد
 الصييونية نوايا عف(غوريوف بفا) وقد كشؼ ،ألمانيا النازية قتاؿ أجؿ مف ييوديةٍ  وحداتٍ  في

 مع التجنيد يطمب ولـ ،منفصمةٍ  ييوديةٍ  بوحداتٍ  طالب إذ البداية، منذ لمتجنيد بالنسبة الحقيقية
 الصياينة ىوتبن   ،(35-18) سف بيف ما الصياينة المجنديف تسجيؿ فعالً  وبدأ ،الحمفاء جيوش
 بريطانيا مع التعاوف أف   رأوا أنيـ إال األبيض، الكتاب معارضتيـ فرغـ الفرص انتياز سياسة
 آالؼ خمسةُ  سريّ  وبشكؿٍ " الفترة تمؾ في فمسطيف إلى دخؿ إذ أىدافيـ لتحقيؽ ؛بؿالس   أفضؿ
 إلى يدخؿ أفْ  مقرر كاف حيثُ  مياجر،( 9700) إلى ـ1939 منذُ  أولئؾ عدد وزاد ،رمياج

 (.Lucus, 199. P) ألفاً  عشروف الفترة تمؾ في فمسطيف

 ؛ضعمى الكتاب األبي ـ عمى بريطانياالييود أوقفوا اعتراضي وىنا نستطيع اإلشارة إلى أف  
 :منيا ولتحقيؽ مكاسبَ  ،النازيةلمحاربة ألمانيا  ؛لموقوؼ مع بريطانيا مناسبةٍ  بسبب وجود فرصةٍ 

وتدريب منظمة الياغانا عمى السالح والوسائؿ العسكرية  ،فمسطيف إلىزيادة عدد المياجريف 
 ستياف بيا.ال يُ  وبشريةٌ  عسكريةٌ  بأنيـ قوةٌ  أنظار المجتمع الدوليّ  لفتِ  إلى ضافةباإل ،الحديثة

ح الصييونية مع المصال المصالح البريطانية تقاطعتْ  يتضح أف   واستنادًا عمى ما سبؽ
 ، ولقد تبمورَ ازيف الن  وا، في مواجية العدجنب في الحرب العالمية الثانية عبر المشاركة جنبًا إلى

 قيادة الحركة الصييونية، بناًء عمى رغبتيـ في استمرارية تحقيؽ مكاسبَ  ؿِ بَ ىذا الموقؼ مف قِ 
اإلعالف عف قياـ "دولة  ـ  ، حينما تَ (ـ1948)فعاًل في عاـ  ـ  وىذا ما تَ  ،عسكرية وسياسية

 إسرائيؿ".

 :(م9947-9946) من مؤتمر لندن والبريطاني   الموقف الصييوني   -8

 ،فمسطيف مستقبؿ حوؿ الصييوني-العربي الصراع اشتد   الثانية العالمية الحرب خالؿ
 بحكوماتيـ ممثميففالعرب  ، نظره وجية لتغميب ؛السياسية ماجيودى لطرفيف ااَل ؼ كِ ووظ  
 ،(ـ1939) لعاـ األبيض الكتاب في وردت التي بوعودىا بالوفاء بريطانيا طالبوا تيـ،وىيئا

 ممثميف الصياينة وأما ،مستقمةٍ  عربيةٍ  دولةٍ  إنشاء في يروالسّ  ،فمسطيف إلى الييودية اليجرة وقؼب
 وفتح ،األبيض الكتاب إلغاءب بريطانيا حتى تقـو ؛كبيرةً  اً جيود بذلوا فقد وأنصارىـ، بييئاتيـ
 عماءالز   فَ وتمك   ،األمريكية المتحدة الواليات إلى الييود نشاط وامتد   ،الييود أماـ اليجرة أبواب

 في جيده بذؿ الذي (تروماف) الرئيسو  ،البيت األبيض إلى الوصوؿ مف وأنصارىـ الصياينة
 وقد ،خاّص  بشكؿٍ  فمسطيف إلى اليجرة باب بفتح العاجؿ ومطمبيـ ،عاـٍ  بشكؿٍ  مطالبيـ تأييد

 مشتركة مريكيةأنجموأ تحقيؽ لجنة تأليؼ عمى فوافقتْ  ،األمريكي لمنفوذ بريطانيا حكومة امتثمتْ 
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 السماحب تقريرىا في أوصتْ  فقد لمييود متحيزاً  المجنة تقرير وجاء ،عمييا العرب احتجاج رغـ
 دولةٍ  إنشاء وعدـ وتسييميا، إلييا اليجرة باب فتحو  فورًا، فمسطيف إلى ييوديّ  ألؼ ةمائ بدخوؿ

 بغضبٍ  العرب احتج   وقد،طويالً  أمداً  الوصاية تحت فمسطيف بإبقاء وأخيراً  ،مستقمةٍ  فمسطينيةٍ 
والبدء  ،بوعودىا بالوفاء تمتـز لـ ما بالثورة البريطانية مطاتِ الس   دواوىد   ،المجنة تقرير نتائج عمى

 .(76: 1974 ،خمة) الوعود ىذه تنفيذ تفصيالتٍ  لوضع ؛المفاوضاتب

لمحاولة إيجاد  ؛في لندف مؤتمرٍ  إلىبريطانيا دعوة الييود والعرب  رتْ وبناًء عمى ذلؾ قرّ 
 إلى ـ(10/9/1946) مف والىماأُ  تْ استمر   فدورتيْ  فيالمؤتمر وانعقد  ،ناسب الطرفيفتُ  حموؿٍ 

 .(ـ2/10/1946)

 دورتو في المؤتمر وكاف ،نفسيا مف السنة شباط أواسط إلى (ـ26/1/1947) مف الثانيةو 
 أفْ  رفضوا العرب ألف ميزيًا؛جنإ ،وييودياً  ميزياً جنإ – عربياً  كاف أي االجتماعات، نائيثُ  األولى
 دوؿِ  مف وفودٌ  الدورة ىذه في العرب متِ مث   وقد ،معاً  والييود ميزجنواإل العرب يضـ ثالثياً  يكوف
 وتوج   ولـ ،(واليمف والسعودية، واألردف، والعراؽ، ومصر، ولبناف، سورية،) العربية الدوؿ جامعة
 ،المؤتمر في ممثمةً  ذاتيا بحدّ  فمسطيف فْ تكُ  لـ وبالتالي لفمسطيف، مياالعُ  العربية الييئة إلى دعوةً 
 ماب بالييود واالىتماـ ،لمفمسطينييف غفاؿاإل ىذا وفي ،الييودية الوكالة مف وفدٌ  ميـفمث   الييود وأما
وفي سياؽ  ،فالفريقيْ  مطالب مف البريطانية مطاتِ الس   موقؼ مع تنسجـ سياسيةٍ  مدلوالتٍ  مف فيو

 ب رئيس الوزراء البريطانيّ ه نائالذي أعد   (موريسوف)مشروع  بريطانيا بطرح قامتْ  راتِ ىذه التطو  
 (:1050: 1990، )طربيف تيعمى اآل

 التي) القدس ومنطقة النقب منطقة وأما ،ييوديةٍ  ومنطقةٍ  عربيةٍ  منطقةٍ  إلى فمسطيف تقسيـ 
 .خاّص  قانوني   وضعٌ  فميما( يتبعيما وما لحـ وبيت القدس مدينتيْ  تشمؿ

 في والتشريع اإلدارة مطتاسُ  ليا محميةٌ  حكومةٌ  (والييودية العربية) فالمنطقتيْ  مف لكؿ   كوفت 
 منوطةً  اليجرةُ  تكوف كما ،تشريعي   مجمٌس  منيما لكؿ   ويكوف ،البحتة المحمية األمور

 .بحكومتيما
 وذلؾ والجمارؾ، الخارجية والشؤوف بالدفاع تختص   لفمسطيف مركزيةٍ  حكومةٍ  تشكيؿ 

 .تنفيذي   ومجمٌس  تشريعي   مجمٌس  يعاونو بريطاني ساـٍ  مندوبٍ  برئاسة
 القسـَ  السامي المندوب فُ عي  ويُ  أعضائو مف اً سمقِ  بُ نتخِ يَ  بمدي   مجمٌس  القدس لمنطقة يكوف 

 .اآلخر
 وحدىا المركزية الحكومة إدارة تحت فتبقى النقب منطقة أما. 
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 ولكنو  ،بديؿٍ  بمشروعٍ  منيما كؿ   ـوتقد   ،(موريسوف) مشروع معاً  والييود العرب رفض
وذلؾ خالؿ  ،جديدةً  اً يشمؿ شروط اً جديد اً اتفاق متْ وقد   ،الحكومة البريطانية ؿِ بَ قِ مف  فَض رُ 

 :(85و80: 1960 دروزة،) االتفاؽ عمى اآلتي وكاف ينص   ،الجولة الثانية مف المؤتمر
  ْساـٍ  مندوبٍ  بإشراؼ سنواتٍ  خمس لمدة البريطانية الوصاية تحتَ  فمسطيف عوض 

 .بريطانيّ 
  ْالمحميّ  الحكـ في واسعة مطاتٍ سُ  والييودية العربية الكثافة مناطؽ حمن. 
 دستورٍ  لوضع ؛تْ ستأس   لجمعية انتخاباتٌ  لموصاية الرابعة السنة نياية في ُتجرى 

 منسقاً  الدستور ضعوُ  واحدةٍ  دولةٍ  قياـ عمى والييود العرب أكثرية فقتْ ات   فإذا ،لفمسطيف
ذا ،ذلؾ مع  األمـ منظمة في الوصاية مجمس عمى األمر حيؿأُ  األكثرية تتحقؽ لـ وا 

 .المناسب بالحؿ ليتقدـ ؛(24/10/1945 مف اعتباراً  قامت التي) المتحدة
  ُثـ ،فمسطيف إلى ييودي ألؼ 96 بدخوؿ الوصاية مف فيْ ياألول فالسنتيْ  خالؿ سمحي 

 الوصاية مجمس برأي أو الجديد، بالدستور البالد مصير يتقرر أفْ  إلى اليجرة وقؼتُ 
 .المتحدة لألمـ التابع

وبعد دراستو  ،(والييوديّ  الفمسطينيّ ) فاؽ عمى الطرفيفِ الحكومة البريطانية االتّ  عرضتِ 
 قضية حالتْ وأَ  ،المؤتمر فّض  بريطانيا عمنتوبناًء عميو أَ  ،الجديدفاؽ لالتّ  ارفضيم الطرفافِ  عمفأَ 

 ورطَ  في القضية فدخمت (،ـ2/4/1947) مف اعتباراً  المتحدة األمـ منظمة إلى فمسطيف
 .التدويؿ

في دارة االنتداب البريطاني ، ومف خالؿ إالحكومة البريطانية ف  ختامًا، ُيمكف القوؿ إ
ستراتيجية في ومصالحيا اإل ،مف ترجمة وتحقيؽ أىدافيا السياسية العميا نتْ تمك   فمسطيف
إمكاناتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية  ؿ  كُ  رتْ خ  رت وسَ في الوقت نفسو وف   ،فمسطيف

فعاًل خالؿ  ـ  وىذا ما تَ  ،)وبالتنسيؽ مع الوكالة الييودية( لخدمة المشروع الصييوني في فمسطيف
 .(ـ1948-1922) فترة االنتداب
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 ث الثانيالمبح
 (م9999-9948) السرائيمية-البريطانيةالسياسية العالقات 

 وبعد الثانية، العالمية الحرب طواؿ والسياسيّ  الفراغ القياديّ  مف حالةً  فمسطيف سادتْ لقد 
 29) بتاريخ المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف الصادر فمسطيف تقسيـ قرار صدور انتيائيا حتى

 ،وييودية عربية: فدولتيْ  إلى فمسطيف تقسيـ عمى نّص  والذي ،(ـ1947 نوفمبر/الثاني تشريف
 دوليًا، عمى بيا معترفاً  دولةً  الصياينة منح الذي التقسيـ، قرار رفضوا فقد الفمسطينيوف أما

 ؛قوميةٌ  لجافٌ  فمسطيف رىوقُ  مدف في فتْ فتأل   ،عنيفةً  مقاومةً  وبدأوا الفمسطينية األرض حساب
العربية  بالييئة واالتصاؿ والذخيرة، األسمحة وشراء ع،والتطوّ  الوطنية الحركة عمى لإلشراؼ

 .(228: 2008 ،)السنوار العربية الدولة لجامعة التابعة العسكرية وبالمجنة ميا،العُ 

 بيا العالقات تْ التي مر   ستعراض أبرز المحطاتِ في ىذا المبحث اوفيما يمي سيتـ 
 (ـ1999 عاـ)وحتى  (ـ1948)قياـ دولة إسرائيؿ عاـ  منذُ اإلسرائيمية –البريطانية السياسية

 عمى النحو اآلتي:

 م(.9967-9948) من عام السرائيمية-البريطانية السياسية العالقات :أوالً 

وقياـ  ،فمسطيفالقضية الصييونية حتى بعد انسحابيـ مف  في مساندة بريطانيا تْ استمرّ 
الستعادة فمسطيف أو  ؛ضد العديد مف المحاوالت العربية والدولية وقد وقفتْ  ،دولة إسرائيؿ

لمجابية  ؛ططبريطانيا ترسـ الخُ  وأخذتْ  ،ليافي توفير الحماية الدولية  تْ واستمر  إسرائيؿ محاربة 
لمجابية إسرائيؿ في عيد الرئيس جماؿ  ؛مصر تطمقيا التي كانتْ  صوصًا الدعواتِ وخُ  العرب

 عبد الناصر.


 :(م9956)دوان الثالثي عام الع   -9

في تاريخ منطقة الشرؽ األوسط، إذ  مفصميّ  ؿٍ تحو   نقطة (ـ1956) دواف عاـؿ عُ مث  
مف الواليات  االستعمار الفرنسي البريطاني عمى المنطقة، وفتح المجاؿ أماـ كؿ   حقبةأنيى 

رثا ت سعياف إلى أفْ تف، ف ُعظمييْ لمدخوؿ فييا كقوتيْ  ؛حاد السوفيتيالمتحدة األمريكية واالتّ 
 .البالغة ستراتيجيةاإلحققا مصالحيما في ىذه المنطقة ذات األىمية تالمستعمريف السابقيف، و 

وذلؾ  ،تدخؿ ضد مصرلم ؛تستند عمييا ذريعةٍ بريطانيا وفرنسا بالبحث عف  تْ استمر  
تأميـ مصر شركة  ىي الذريعة وكانتِ  ،كمتا الدولتيف فضاًل عف مصالح إسرائيؿ لحماية مصالح
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فيو محاولة  ىجر تُ  وفي الوقت الذي كانتْ  ،تسيير المالحة فيياقناة السويس واستعادتيا حقيا في 
ًا فيما ر  سِ  كانت بريطانيا وفرنسا و)إسرائيؿ( تتفاوُض  ،لممالحة في القناة جديدٍ  االتفاؽ عمى نظاـٍ 

 ، وأنزلتْ (ـ29/10/1956)وقد بدأ العدواف الثالثي عمى مصر ، عمى مصر حربٍ  لشف   ؛بينيا
 ،)إسرائيؿ( قطاع غزة وسيناء احتالؿبريطانيا وفرنسا قواتيما في منطقة قناة السويس بعد 

 (.20: 1990 )صادؽ، ووصوؿ قواتيا إلى قناة السويس

داخؿ بريطانيا  معارضةً  الثالثي سخطًا عربيًا وعالميًا، بؿ أثارَ  أثار العدوافُ  حاؿٍ  ةِ مى أي  عَ 
ذلؾ حكومة حزب المحافظيف  نتيجة المعتدية إلى االنسحاب، وسقطتْ  ت القواتُ نفسيا، واضطر  

مف الفتور في العالقات  وقد تال العدواف الثالثي شيءٌ  ،(أنتوني إيدف)البريطانية برئاسة 
اإلسرائيمية، واتيمت )إسرائيؿ( حميفتييا بالتخمي عنيا، وبمسؤوليتيا عف إخفاؽ  –البريطانية 

 تْ فاستمر   ،حدودهىذا الخالؼ لـ يتجاوز  لكف   ،فييا معيما تركتْ العممية العسكرية التي اش
 .(25: 1992 شيداد،) ؿإسرائي بمساندةبريطانيا 

 أي نتيىا السرائيؿ بصداقتو المشيور العماؿ حزب حكومةُ  بريطانيا في الحكـ تولتِ  اولم  
 إسرائيؿ وزراء رئيس (أشكوؿ) أجرى حيثُ  ،واإلسرائيمي البريطاني الجانبيف بيف لمخالؼ أثرٍ 

 األوضاع لدراسة؛ (ـ1965 آذار)في  محادثات (ولسف ىارولد) البريطاني الوزراء ورئيس آنذاؾ
 الفدائي العمؿ انطالقة بعد خاصةً  ،(إسرائيؿ أمف) في والبحث األدنى، الشرؽ منطقة في العامة

 سياستيا سميالر   المحادثاتِ  بياف في بريطانيا وأوضحتْ  ،الفمسطينية التحرير منظمة وتشكيؿ
 ،األخرى الدوؿ شؤوف في دولةٍ  أي تدخؿل معارضتيا وأعمنتْ  اإلسرائيمي،-العربي النزاع تجاه

 توازفب اإلخالؿ أو ،المنطقة في حالتسم   سباؽل ومعارضتيا النزاع، تسوية في القوة واستعماؿ
 (.63: 2013 مجاني،القائـ ) القوى

لدعـ الكفاح  ؛ومنظماتٌ  جمعياتٌ  (ـ1967) في بريطانيا في الفترة التالية لحرب ستْ تأسّ 
ر كثيرًا مف خط ذلؾ كمو لـ يغيّ  ومقاومة الدعاية الصييونية ومساعدة الالجئيف، لكف   ،العربيّ 

 ،تجاه العدواف اإلسرائيمي رسميّ  عمؿٍ  السياسة الرسمية البريطانية، فمـ تتخذ الحكومة أيّ 
دور  أف   العربُ  وبالمقابؿ شعرَ  ،سمًا مف األرض العربيةيف كميا وقِ واحتالؿ أراضي فمسط

 )عوض اهلل، د لو القوة التي كانت مف قبؿولـ تعُ ، بريطانيا المؤثر قد انتيى زمنو في بالدىـ 
2006 :114). 



 

26

-التطور التاريخي للعالقات البريطانية الصهيونية الفصل الثاني
 اإلسرائيلية وانعكاسها على القضية الفلسطينية

 (.م9999-9967) السرائيمية –العالقات السياسية البريطانية ثانيًا: 
 بتنفيذ مشروعاتٍ  ،االتحاد األوروبي تقديـ مساعداتو المباشرة لمشعب الفمسطينيبدأ 
مع بداية االنتفاضة  (ـ1987)مف عاـ  داخؿ األراضي الفمسطينية اعتباراً  واجتماعيةٍ  اقتصاديةٍ 

 تحت بند المعوناتِ  ،درج في ميزانية االتحاد األوروبيأُ  خاص   الفمسطينية، مف خالؿ حسابٍ 
 (ـ1987)الي ىذه المساعدات خالؿ الفترة مف عاـ مجلألراضي المحتمة، وقد بمغ إ مةالمقد  

، وبعد التوقيع عمى اتفاقية أوسمو عاـ رمميوف دوال (150) حوالي (ـ1993) حتى عاـ
 يتـ تنفيذىا ج ومشاريعـ لبرامقد  ت تُ كبير، وأصبح بشكؿٍ  ة ىذه المساعداتِ مقي زادتْ  (ـ1993)

 .(569-568: 2003خضر، بالتعاوف مع السمطة الفمسطينية )

الخارجية في المنطقة العربية مريكية في مجاؿ السياسة نى بريطانيا المواقؼ األال تتب  
نما أيضًا في كثيرٍ  فقط، ؿ مث  يا تُ ىا األوروبيوف بأن  يا ُشركاؤ يصفُ  حيثُ  ،مف مناطؽ العالـ وا 

 ، لـ تكفْ (ـ2000) عاـ وروبية، فمنذ اندالع انتفاضة األقصىمريكية في القارة األالسياسة األ
المجاؿ  تركتِ  ، حيثُ اتوضاء المفايحإلعادة إ ؛لبريطانيا في المنطقة العربية تٌ ىناؾ مجيودا

 .(6: 2010)طافش،  المفاوضات المتعثرة بيف الطرفيف رعايةلإلدارة االمريكية ل

ولي عمى مع القانوف الدّ  الفمسطينية ثابتًة ومنسجمةً قضية وربية تجاه الال تزاؿ السياسة األ
وسياسة االستيطاف  ،(ـ1967) مف األراضي العربية المحتمة عاـ القدس الشرقية جزءٌ  ف  اعتبار أ

ولي ومع جيود عممية السالـ في تتعارض مع القانوف الدّ  ،التي تنتيجيا إسرائيؿ غير شرعيةٍ 
ـ في المنطقة العربية حالؿ السالإنياء الصراع وا  ب ممتزـٌ  االتحاد األوروبي كما أف   ،المنطقة
، ويعترؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة الشرعية الدولية لى قراراتِ استنادًا إ

 (.61 :2010)طافش،  (ـ1967) مف حدود عاـعمى أراضيو ض

 :1967حرب عام 

دامت ستة  ،العربيعمى ثالث مف دوؿ جوارىا  1967يونيو/حزيراف  5يوـ حرب  إسرائيؿ شنت
وكاف مف نتائجيا خسائر بشرية ومادية كبيرة،  ،ةييا األطراؼ العربية ىزيمة ساحقأياـ وىزمت ف

وقد عبرت  واحتالؿ أجزاء واسعة مف األراضي العربية، وتدمير أغمبية العتاد العسكري العربي
عف طريقيف، الطريؽ األوؿ ىو تصفية الثأر القديـ 1967بريطانيا عف موقفيا بشأف حرب عاـ 

ماكميالف في حديث آليزنياور الذي قاؿ فيو مف السويس عمى نحو ما أشار إليو رئيس الوزراء 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
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وسوؼ نرد ىذا الذي جرى لنا في السويس ولف  -بجماؿ عبد الناصر-إننا سوؼ نمسؾ بو 
 (2018-5-10) الجزيرة نت ،  . .نتركو
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 الصة الفصل الثانيخ  
ـ  في ضُ   لى ما يمي:اني إراسة في الفصؿ الثالدّ  متِ توص   استعراضو، وء ما ت

  ِيجابيًا لصالح العالقات السياسية دورًا إ الدراسة،ولي خالؿ مرحمة في النظاـ الدّ  التُ التحو   لعبت
 اإلسرائيمية. –البريطانية 

  ساىـ الغطاء السياسّي التي منحتو عصبُة األمـ لبريطانيا، كدولٍة منتدبٍة عمى فمسطيف في
خية؛ لترجمة األىداؼ استثمار حكومة االنتداب البريطاني في فمسطيف الفرصة التاري

واألجنداِت السياسية لبريطانيا العظمى، وتقاطعيا مع أىداؼ المشروع الصييوني في 
 فمسطيف.

  الحكومة البريطانية، ومف خالؿ إدارة االنتداب البريطاني في فمسطيف تمك نْت مف ترجمة
في فمسطيف، في الوقت نفسو  وتحقيؽ أىدافيا السياسية العميا، ومصالحيا اإلستراتيجية

وف رت وَسخ رْت ُكؿ  إمكاناتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية )وبالتنسيؽ مع الوكالة 
ـ  فعاًل خالؿ فترة االنتداب  الييودية( لخدمة المشروع الصييوني في فمسطيف، وىذا ما َت

 ـ(.1922-1948)
  ّلدعـ الكفاح  ؛ومنظماتٌ  جمعياتٌ ـ( 1967) في بريطانيا في الفترة التالية لحرب ستْ تأس

ر كثيرًا مف ذلؾ كمو لـ يغيّ  ومقاومة الدعاية الصييونية ومساعدة الالجئيف، لكف   ،العربيّ 
 .خط السياسة الرسمية البريطانية

   السياسة األوربية تجاه القضية الفمسطينية ثابتًة ومنسجمًة مع القانوف الّدولي عمى اعتبار أف
ـ(، وسياسة االستيطاف التي 1967جزٌء مف األراضي العربية المحتمة عاـ )القدس الشرقية 

 تنتيجيا إسرائيؿ غير شرعيٍة.
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 الثالثالفصل 
 سرائيميةال-البريطانية السياسيةالعالقات  المؤثرة في الداخمية المحددات

 :المقدمة
جيػوا لحميػا خػارج ساسػتيا الػذيف ات   في البيئة األوروبية اىتمػاـَ  المشكمة الييودية نالتِ 

 واقتػػػصاديةٍ  دينيػػػةٍ  جػػػو القػػػادة الييػػػود إلى اسػػػتثمار قواسػػػـَ بينمػػػا ات  األوروبيػػػة،  الجغرافيػا الػسياسية
بػػدأت  حيثُ  فمسطيف،لتحقيػػػؽ مشروعيـ االستيطاني في  ؛مػػػشتركةٍ  سػػػتراتيجيةٍ إومػػػصالح 
 مػػع القػػادة الػػسياسييف ييوديػػةٍ  العمميػػة لحػػؿ المػػشكمة الييوديػػة عػػبر نػػسج عالقػػاتٍ  الخطػػوات
الييودية المشتركة في المنطقة  - لتمرير المصالح البريطانية ؛د تحالفاتٍ قْ وعَ  ،البريطانييف

 .العربية

لممرة األولى في األوساط الدبموماسية البريطانية  ظيرتْ  (كأمة)النظرة لمييود  وقد كانتِ 
حينما عمؿ  ،في أربعينيات القرف التاسع عشر (وليـ يونغ)عمى يد القنصؿ البريطاني في القدس 

لى دد إانوا مف رعايا الدولة العثمانية أو الييود المياجريف الجُ عمى منح حمايتو لمييود سواًء ك
في أوساط المسيحييف  ورَ مفيوـ الشعب الييودي والمشروع الصييوني تبمْ  فمسطيف، وأف  

يبدأ  قبؿ أفْ  (وليـ ىيكمر)و (لورانس اوليفانتو ) (شافتسبري)عمى يد  كامؿٍ  البروتستانت بشكؿٍ 
فقط  فْ صدور وعد بمفور لـ يكُ  لى إقامة الدولة الييودية، وأف  مفكروف الصياينة الييود بالدعوة إال

نما جاء كجزءٍ  ،لجيود المنظمة الصييونية العالمية أو ثمرةً  نتيجةً  ستراتيجية البريطانية مف اإل وا 
وبيف المصالح  ،)التوراة(ينية البروتستانتية المستمدة مف العيد القديـ بيف الرؤي الد التي زاوجتْ 

اإلسالمي، وذلؾ مف خالؿ استقصاء دور السياسييف الصياينة العربي و االستعمارية في الشرؽ 
باف الحرب العالمية  ،الييود والمسيحييف ومف ثـ التفاعؿ بينيـ في مطمع القرف العشريف وا 

بمورة الحقيقية لممشروع الذي ُيعتبر مف الناحية العممية ال (بمفور)إصدار وعد  تـّ  إلى أفْ  ،األولى
 .(5: 2003)الشيخ خميؿ،  الصييوني

لتكوف  ؛داخؿ فمسطيف التي وقع عمييا الخيار والمشروع اإلسرائيميّ  الييوديّ  فاالستيطاف
 مصالحيما، وأف   اختمفتْ  فْ سواء وا   لممصالح البريطانية واإلسرائيمية عمى حدّ  ىذه البقعة خادمةً 

لمجموعة  ىناؾ بمورةٌ  بؿ كانتْ  ،فقط محققًا لممصالح السياسية فْ توطيف الييود في فمسطيف لـ يكُ 
في التمييػػػد لممػػػشروع  وحاسػػػـٌ  رئيػػػٌس  ػػاف لبريطانيػػػا في ذلػػػؾ دورٌ كػو  ،ستراتيجيةمصالح إ

اسػػتند التحػػالؼ  سػػتعمارية األولى حينػػذاؾ، بحيػػثُ الباعتبارىػػػا الدولػػة ا ،الػػػصييوني في فمػػػسطيف
القتػساـ  ؛(سػايكس بيكػو)سػػس وأحػػداث كػػاف أوليػػا اتفاقيػة الػػصييوني عمػػى أُ  - البريطػػاني
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 تنفيػػذيّ  كأسػػاسٍ  (بمفػػور)إعػالف وعػد  ؿ مػف وعودىػا لمعػػرب، ومػف ثـّ الػػبالد العربيػة، والتنػص  
 العربيػػة، ورعايػػة ىػػذه المنحػػة بعػػد ذلػػؾ بموجػػب صػػؾّ  المنطقةمػػف  لالتفاقيػػة بمػػنح الييػػود قػػسماً 

، الػػػذي بدأتػػػو بتعيػػػيف البريطػػػاني دوليّ  االنتػػػداب البريطػػػاني الػػػذي منحتػػػو عػػػصبة األمػػػـ كغطػػػاءٍ 
مػف اإلجػراءات  وعػبر اتخػاذ سمػسمةٍ  عمى فمسطيف، سامياً  مندوباً  (صموئيؿ ىيربرت)الػػػصييوني 

لتحقيػػؽ  ؛بريطانيػػا جممػػة سياسػػاتٍ  وقػػد انتيجػػتْ ، لتحقيػؽ الوعد ؛كرية البريطانيػةالقانونيػة والعػس
، وتمؾ المرتبطة بالتعاوف مع بصفتيا الحكومة المحمية لفمسطيف تياذذلػػؾ، منيػػا تمػػؾ الػػتي اتخػػ

عمػػػى خمػػػؽ االنقػػساـ الفمػػسطيني  ، عػػػالوةً الدوؿ الكبرى األخرى، فرنسا والواليات المتحدة
طيني لفمػػسالخمػػؽ الػػصراع والتنػػافس  ؛خػػب المحميػػة الفمػػسطينيةعػػبر اسػػتمالة بعػػض النّ  الػػداخميّ 

المتمثػػؿ في االنقػػسامات  الفمػػسطينيّ  واالجتماعيّ  المحمػػي، بتفعيػػؿ واسػػتغالؿ الواقػػع الثقػػافيّ 
لتفكيؾ المقاومة والمعارضة الفمسطينية لممشروع االستيطاني  العائميػػة والػػسياسية، تمييػػداً  القرابيػػة

 .(117: 2012 الروساف،) الصييوني

مػػع الحركػػة  حثيػػثٍ  وتحػػالؼٍ  وى الدوليػػة، بمػػشاركةٍ بريطانيػػا في قيػػادة القػػُ  تْ اسػتمر  
الفمػػسطينييف و  بتقػػسيـ فمػػسطيف بػيف العػػرب دوليّ  ذلػػؾ بإصػدار قػػرارٍ  منييػػةً  الػػصييونية

 بالعرب عسكريةٍ  إلحاؽ ىزيمةٍ ، تـ (ـ1948 أيار) في إسػػرائيؿ" والػػصياينة ميد إعػػالف دولػػة
وتشريد معظػـ  ،بالدولة اإلسرائيمية عالمي   دنة واعتراؼٍ باليُ  انتيتْ  )الحرب العربية اإلسرائيمية(

بقاء المنطقة العربية في ظؿ أزماتٍ العػرب الفمسطينييف  ة. دائم وسياسيةٍ  واقتصاديةٍ  عسكريةٍ  ، وا 

 رىا، بمعزؿٍ اإلسرائيمية وتطو   - السياسية البريطانية مكف فيـ طبيعة العالقاتِ يُ  عمومًا ال
مة مؤثرات ثَ  أف   - بمعنى آخر - العالقة ال طرفيْ ؽ لطبيعة المحددات الداخمية لكِ عف التطر  

 – الثنائية البريطانية ور العالقاتِ في تبمْ  مع بعضيا البعض، ساىمتْ  ومكونات تفاعمتْ 
 اإلسرائيمية بطابعيا السياسي.

ؽ بطبيعة األوؿ يتعمّ  :عمى ذلؾ، سوؼ يشتمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى مبحثيف بناءً 
عد الديني، جماعات عد التاريخي، البُ المحددات المتعمقة بالبيئة الداخمية في بريطانيا، وتشمؿ البُ 

المحددات المتعمقة  ؿَ و المبحث الثاني تنا أف   دَ يْ المصالح ودور الموبي الييودي في بريطانيا، بَ 
عد البُ إسرائيؿ وظروؼ نشأة إسرائيؿ،  البيئة السياسية في :بالبيئة الداخمية في إسرائيؿ، ويشمؿ

 ، وأخيرًا المصالح المشتركة.ستراتيجيّ اإل
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 المبحث األول
 المحددات الداخمية )البريطانية(

ر العالقات السياسية في تطو   ميمةً  الداخمية في بريطانيا ركيزةً  المحدداتُ  برتِ تُ اعْ 
لتتقاطع في كثير مف األوقات  ؛ىذه المحددات ىذا ولقد تفاعمتْ  ،اإلسرائيمية–البريطانية

ولموقوؼ عمى مدى تأثير ىذه المحددات، سيتـ استعراضيا  ،بالمحددات الداخمية في إسرائيؿ
 عمى النحو اآلتي:

 .البيئة السياسية في بريطانيا: أوالً 
 في بريطانيا منظاـ السياسيّ ل ر التاريخيّ استعراض طبيعة التركيبة السياسية والتطو   إف  

 بإسرائيؿ وتحديدًا حوؿ ارتباط مصالحو حوؿ كيفية عمؿ وأداء ىذا النظاـ، ساىـ في بمورة رؤيةٍ يُ 
 ومدى تداعياتيا عمى القضية الفمسطينية. ،وانعكاس ذلؾ عمى نمط العالقات الثنائية

 الركائز وتوطدتِ  نشأتْ  ففييا ،العالـ في البرلمانية الديمقراطية ميد بريطانيا عتبرتُ  حيثُ 
 بعد، والميزة فيما تبنتيا التي الدوؿ مختمؼ إلى انتشرتْ  ومنيا ،الديمقراطية ليذه األساسية

 مجموعةٍ  عمى باألساس يقوـ أنو في تكمف بريطانيا في البرلماني النظاـ بيا يتصؼ التي ةالرئيس
 الطابع ذات العادية القوانيف بعض إلى باإلضافة ،العرفية - الدستورية - القانونية القواعد مف

 عبر بريطانيا، في السياسي النظاـ مر   ولقد ،متباعدةٍ  فتراتٍ  في البرلمانات تياأقر   التي الدستوريّ 
 .(7: 2005مختمفة )المرزوقي،  بمراحؿ تاريخو الطويؿ

 واحدةً  عدّ تُ  ، فييسياسيّ  نظاـٍ  يّ أفي بناء وتكويف  كبيرةً  أىميةً السياسية  األحزاب وتحتؿّ 
ينطبؽ بالنسبة  مرواأل، دولةية أالسياسي في  التي يستند عمييا النظاـ األساسية األركافمف 

في تكويف نظاميا  اً كبير  اً دور  بريطانيااألحزاب السياسية في  تحتؿّ  ذإ ،البريطانيلمنظاـ السياسي 
شار أما  وىذا ،ميزياإلنجساسي في النظاـ السياسي كف األؿ نظاـ األحزاب الرّ شكّ ويُ  .السياسي

نتيي وت تبدأ فْ أميزي اليوـ يجب جنمدستور اإلل واقعيةً  دراسةً  فّ إ)ذ ذكر إ المؤرخيف، أحدليو إ
 ولعؿّ ، لمنظاـعطي الدافع واقع ىي التي تُ األحزاب في ال فّ إذ إ ،(تناقشيا طويالً  فْ أباألحزاب و 

الحزب الذي  ف  أذلؾ  ثر عمى الحياة السياسية ىناؾ،ليا كبير األ بريطانياالحركة الحزبية في 
فالحكومة في  الحكـ،ف مف الوصوؿ إلى داخؿ البرلماف ىو الذي يتمك   األغمبيةحراز إف مف يتمك  

 السمطةسدة  يعتمييفوز في االنتخابات  ، عندماواحدٍ  مف حزبٍ  غمب مكونةٌ األ مترا فيجنإ
 .(22: 2011)طاىر، 
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 – المواثيؽ- )األعراؼوىي  ةٍ يسرئ مصادرَ عمى  البريطانيّ  ويستند النظاـ السياسيّ 
الدستورية، إذ  المصادرالعرؼ أىـ  عتبرويُ ، )القضائية، تفسيرات األحكاـ -القوانيف األساسية 

ؿ أساس النظاـ السياسي، شكّ مف القواعد تُ  القانونية البريطانية عمى عددٍ  عراؼاأل استقرتِ 
، لمبرلماف، وعدـ جواز فرض ضرائب دوف الرجوع الحكومةقبوؿ نصيحة  الممؾعمى  أف   :أىميا
في مجمس العموـ ىو  األغمبيةزعيـ  العموـ والموردات، وأف   يتكوف مف مجمسيْ  األخيرىذا  وأف  

 .الحكومةؿ شكّ مف يُ 

 متْ ونظ   دتْ حدّ  ، حيثُ األىمية الثاني مف حيثُ  لدستوريّ ا المصدر المواثيؽوُتعتبر 
 متْ التاريخية التي شك   المواثيؽومف أىـ  ،المواطنيفوحقوؽ  الممكيالتاج  وصالحياتِ  مطاتِ سُ 

وعريضة  العرفية،التأكيد عمى أىـ القواعد  التي تضمنتِ ، (1215) معالـ الدستور البريطاني
باعتباره  مافلالبر  مطاتِ وسُ  صالحياتِ المتاف تناولتا  (1689)قوؽ حلة ايوشرع (1628) الحقوؽ
لممواطنيف، الفردية  والحريات الحقوؽإلى تناوليما  والتشريعات، إضافةَ  القوانيفعف  المسؤوؿ

، ويتمتع بسمطة البرلمافعف  الثالث لمدستور، التي صدرتْ  المصدر األساسية القوانيف عد  وتُ 
ة رئيسالقضائية والتفسيرات والتعميقات القانونية ال األحكاـؿ شكّ تغييرىا أو تعديميا. كما تُ 

 .(33: 2013المكتوب )أبو فاشيو، لمدستور البريطاني غير  األخيريف المصدريف

 ،بريطانيافي  الدستورية السياسيةف خالؿ استعراض الخطوط العامة لمحياة ف لنا ميتبي  
 قراراٍت  عمى اتخاذ والذي جعميا قادرةً  ،سياسيتماسؾ التي يتسـ بيا نظاميا المدى القوة وال

وء وىذا بدوره ساىـ في قدرة الحكومة البريطانية في ضُ  ،اؿٍ فع   مؤسسيّ  والعمؿ بشكؿٍ ستراتيجية إ
وىذا  المرونة،مف  كبيرٍ  بقدرٍ  خارجيةٍ  سياسيةٍ  ياتٍ ي مواقؼ وممارسة توج  عمى تبنّ  سياسيّ  نظاـٍ 
مع  بريطانيا،نيتو في طبيعة النظاـ وبُ  وقادتيا،الحركة الصييونية  عندما استثمرتِ  فعاًل، ما تـّ 

 والمنطقة العربية عمى وجو العموـ. ،ستراتيجية في فمسطيف خاصةمصالحيا وأىدافيا اإل

النخبة الييودية في المجتمع البريطاني مف التغمغؿ في األوساط  نتِ تمك   آخر،بمعنى 
في صناعة القرار  فاعؿٌ  ليا دورٌ  وأصبح ،الفاعمة السياسية، وكذلؾ في األحزاب الحكومية

ا ُيعد المشروع الصييوني في فمسطيف )سياسيًا واستراتيجيًا( خيارًا ولم   ،السياسي البريطاني
بؿ الجماعات مف قِ  ثمر ىذا التوجو والطموح البريطانيّ فقد استُ  األوؿ،بريطانيًا في المقاوـ 

 .ية المتنفذة في أروقة السياسة الخارجيةالصييون-والموبيات الييودية
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 .التاريخي المحدد ثانيًا:
 اىتمػػػاـ الزعمػػػاء األوروبيػػػيف محطّ  في البمػػػداف األوروبيػػػة يةالييػػػود المسألة مػػػِت مثّ  لقد
وبنمػػو ، يامف أجؿ حمّ  ؛اسةتفكػػير الػػس   اجتاحػػتْ  مػػػشكمةال وىذه الييودية،الصييونية  والقياداتِ 

 لتِ تحوّ بمػػداف أوروبػػا الػػشرقية،  فيمػػشاعر الالسػػامية والتيجػػير الػػذي تعػػرض لػػو الييػػود 
كاف أىميا العمؿ عمػى  ،عديدةٌ  مف أجؿ حمو جيودٌ  ذلتْ بُ  ،أوروبي الييودية إلى مأزؽٍ  المػػشكمة

 (.Shimoni, 1995; 3) ةتػوطيف الييػود خػارج البمػداف األوروبي

أسباب  كاف مفبريطانيا عبر مسار تحالفيا مع الحركة الصييونية  استنادًا عمى ما سبؽ
أشػكاؿ االحتجػاج والمقاومػة الفمػسطينية،  ػؿّ كُ ل يمف خالؿ التصد  نجاح المشروع الػصييوني 

 الدولية مف ظماتِ عمػى مػستوى الدوؿ والمن األصػمييف عػبر تحػالؼٍ  نياػكاوتفريػغ األرض مػف سُ 
لمتحالؼ والتقاطع المصمحي بيف  ةً وفي   المعايير التي ظمتْ  مزدوجة قراراتٍ  خالؿ استصدار
سرائيؿ، تواصالً  الغرب عموماً  تبقى "إسرائيؿ" جسر الغرب باتجػػاه  مع النيج االستعماري بأفْ  وا 

العنػػصرية( والغػػني ر عنػػو أدبيػػات الغػػرب " )كمػػا تعػػبُ واإلسػػالمي "اليمجػػيالعػػالـ العػػربي 
 إلى الػػداخؿ العػػربي؛ دوالً  تْ امتػػدّ  وبمػػوازاة ذلػػؾ خمػػؽ تحالفػػاتٍ  ،سػػتراتيجيلثروات والموقػػع اإلبػػا

، واقتػصادياً  محميػػة، مقابػػؿ اسػػتمرار أنظمتيا االجتماعية والسياسية المدعومة سياسػياً  وقيػػاداتٍ 
أحمر" ال تتورع الدوؿ الكبرى المعنية  اً خط  "اإلسػرائيمي" باعتبػاره  وضػمف سػياؽ "األمػف والتفػوؽ

 .(18: 2012 ،الروساف) عسكرياً في الدفاع عنو 

بفكرة وجود  المستمر لمعالقة السياسية البريطانية الصييونية بدأتْ  ر التاريخيّ التطو   ف  إ
لتخفيؼ تبعية مشكمة  ؛ليـ مناسبٍ  ومحاولة بريطانيا إيجاد موطفٍ  ،الييود في األوساط األوروبية

يف مصالح جديدة في منطقة وتكو  ،وجود الييود في أوروبا دوف خسارتيا لمصالحيا مع الييود
 .التوطيف

أصبح لدييا  فْ لتوطيف الييود في فمسطيف بعد أ ؛ىذا المخرج بريطانيا وجدتْ  نالحظ أف   
في المنطقة حتى بعد  ميماً  مف خالؿ مساندتيا إلسرائيؿ دوراً  وجدتْ  وأيضاً  ،استعماريّ  موروثٌ 
 مريكية واالتحاد السوفيتي.المتحدة األ ـ الوالياتِ وصعود نجْ  ،ظمى بالعالـعُ  قوتيا كقوةٍ  تراجع

ر األكبر واألبرز في تمييد إرساء دعائـ الحركة لقد كاف لبريطانيا الدوْ  ،حاؿٍ  ةِ مى أي  عَ 
كاف بدورىا في المحافؿ الدولية أو حتى عف  لصييوني في فمسطيف سواءوالتوطيف ا ،الصييونية
بريطانيا  تعاممتْ لقد صوت المقاومة،  سكاتِ وا   ،الفمسطينية واالحتجاجاتِ  وراتِ خماد الثطريؽ إ



 

34

المحددات الداخلية المؤثرة في العالقات السياسية  الثالثالفصل 
 اإلسرائيلية -البريطانية

خفي انحيازًا ولكنيا تُ  ،ظير وقوفيا عمى الحياد في قراراتياتُ  واستصدار قراراتٍ  واضحةٍ  بازدواجيةٍ 
 االحتجاجات.  صوتَ  سكتَ لتُ  ؛إلسرائيؿ اً واضح

 ،وثرواتوالوطف العربي  خيراتِ لنيب  ؛ياإسرائيؿ جسرًا لتكوف  بأفْ ريطانيا ب رادتْ أ فقد
فيو  خمقتْ  سرائيؿ في المحافؿ الدولية، في الوقت الذينفسيا محاميًا تدافع عف إفنصبت 
ـ إسرائيؿ مف وساللإلبقاء عمى أ ؛في المنطقة العربية واقتصاديةً  سياسيةً  ومحاورَ  تحالفاتٍ 

 لحماية المصالح البريطانية. ؛باعتبارىا خط أحمر

دورًا في دفع بريطانيا  الييودية(،ىذا ولقد كاف لما ُيعرؼ في األدبيات الغربية )بالعقدة 
فشعور الغرب بالذنب  وعمميًا(،الصييوني )نظريًا ى المشروع لكي تتبن   ؛أخرى ودوؿ أوروبيةٍ 
 ضطيادٍ حؽ بيا مف اوما ل ،بالجماعات الييودية في المجتمعات األوروبية )تاريخًا( تجاه ما حؿ  

مكف محوىا تشعر بعقدة الذنب التي ال يُ  (،يات الغربية وعمى رأسيا )بريطانياجعؿ التوج   وأذى،
 - ال وىو فمسطيفأ ما،والدفع باتجاه تجميعيـ في بمد  ،أو معالجتيا إال بالوقوؼ بجانب الييود

في  أزمتو مع الييود عمى حساب الشعب العربيّ  يحؿّ  الغرب األوروبي أراد أفْ  - أدؽبمعنى 
 (67: 1995،  فمسطيف ) المسيري

 .الديني المحددثالثًا: 
بػػالحروب  سػػالمية، ومػػروراً بالفتوحػػات اإل ابتػػداءً  المػػسيحيّ -ؿ الػػصراع اإلسػػالميّ ػػكّ ش

 ؛العقائػديّ  عد الدينيّ بالبُ  مغمفةً  تاريخيةً  الصراع مع الدولة العثمانية، مقدماتٍ ب الػػصميبية، وانتيػػاء
في  قادتػو بريطانيػػػػػػػػػػػا، باعتبارىػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػوة العالميػػػػػػػػػػػة المييمنػػػػػػػػػػػة ييػوديّ  أوروبيّ  لبنػاء تحػالؼٍ 
 (.57: 1990 لحميدة،)العثمانية مبراطوريػػػػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػػػػع اؾ وضػػػػػػػػػػػمف إطػػػػػػػػػػػار حر  ذلؾ الوقت

الييوديػة المػشتركة الػتي  - األفكػار والعقائػد الدينيػة المػسيحيةعمػى استند التحالؼ ىذا  إف  
فاألفكػػػار  ،الييودلخمؽ تعاطؼ أوروبي عمى المستوى الشعبي والنخبوي مع  ؛أرضية متْ شػك  

 ضمنتونحػػػو تجميػػػؿ صػػػورة الييػػػود والتعػػػاطؼ معيػػػـ، مػػػف خػػػالؿ مػػػا تػػػ البروتػػػستانتية دفعػػػتْ 
، كػذلؾ "المػسيح ولػد ييوديػاً " (مػارتف لػوثر)األدبيات الدينيػة المػسيحية، كمػا جػاء في كتػاب 

في أوروبػػا  تيـ التوراتيةبرفػػع شػػأف الييػػػود ومعتقػػدا الػػتي سػػػاىمتْ  (جػوف كػػالفف)أفكػار الفرنػسي 
عتػػبر ت أو التطييريػػػة شػػديدة المحافظػػة عمػػى التقاليػػد العبرانيػػة الػػتي بنػػشوء الجماعػػػات الطيوريػػة

المختار في أرضيـ المختارة "هلل مػػف خطػػة قػػدرىا الػػرب بػػصفتيـ شػػعب ا ىامػػاً  الييػػود جػػزءاً 
 (.46: 1992 ،الحسف)" كنعاف الجديدة"
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بػػرز القواسػػـ المػػشتركة لمعتقػػدات أ قبميةالمػػست التنبػػؤاتُ  متِ في سػػياؽ ذلػػؾ شػػك  
شػػعبو لػػسكنى األرض هلل اختيػػار ا نبوءةوالييػػود، ومنيػػا تحقيػػؽ الغربييف البروتػػستانت 

 المعتقػػداتُ  كمػا التقػػتْ  ،إبراىيـبيا  هللالػػتي وعػػد ا) الموعػػودةالميعػػاد، األرض  أرض)المقدسػػة
 المتيػػودوف حػػوؿ ىيكػػؿ سػميماف؛ إذ يػػؤمف البروتػػستانت البروتػستانتية مػػع المعتقػػد الييػوديّ 

اإللػػو  والييػػود بػػدورىـ يعتقػػدوف أف   ،ػػؿ بقػػدوـ المػػسيحعجّ عػػادة بنػػاء الييكػػؿ الػػذي يُ بضرورة إ
في القػػدس، وىػػـ بػػذلؾ مغتربػوف في ىػػذا العػػالـ،  اء ىػػدـ الييكػؿقػػد غػػضب عمػييـ جػػر   (ييػػودا)

الػػسيطرة عمػػى  مػػِت إال برضػػى اإللػػو بإعػػادة بنػػاء الييكػػؿ، بػػذلؾ مث   بيـولػػف يتخمػصوا مػػف اغػػترا
 .(91: 2007 ،)البساتيف مقدسػػاً  دينيػػاً  القػػدس وال سػػيما المػػسجد األقػػصى واجبػػاً 

يندرج القرار الذي اتخذه الرئيس األمريكي ترامب في نياية شير  ذاتو،ياؽ وفي الس
 عمى اعتبار أف   القدس،لى مريكية مف تؿ أبيب إوالقاضي بنقؿ السفارة األ ،(ـ2017 ،ديسمبر)

المذىب البروستانتي الذي يعتنقو ىذا الرئيس ومعو عشرات المالييف مف الشعب األمريكي 
 .األقصى أنقاضيـ عمى ضرورة بناء الييكؿ عمى يحثّ 

مطمػػع القػػرف التاسػػع عػػشر تعػػنى  منػػذُ  مػػسيحيةٍ  بريطانيػػةٍ  جمعيػػاتٍ  عػػدةُ  ىذا ولقد نشأتْ 
وجمعية فمسطيف جمعية لندف لمتبػشير  التوراة،بإعػػادة الييود إلى فمسطيف، أشيرىا جمعية 

تجػػاه الييػػود، بػػؿ  بريطانيػػاً  في تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ واجبػػاً  وجميعيػػا رأتْ  ،لييػػودا بالمػسيحية بػيف
 .(247: 1966)انيس،  لواجباكمقدمة ليذا  الحػػروب الػػصميبية رتِ فػػس  

مػػػع  ومزاعمياالػػػصييونية الػػػسياسية تمػػػؾ المعتقػػػدات في تعامميػػػا  فػػػتِ وظّ في المقابؿ 
ج ليػا رجػاؿ الػديف الييػود، مف الثقافػة الييوديػة الػتي رو   نػػػشوئيا، باعتبارىا جزءاً  اآلخػػػريف منػػػذُ 

 العالقػة العضوية بيف المعتقدات وفمسطيف (شػمومو غػوريف)الحاخػاـ  دفعمى سبيؿ المثاؿ، أك  
 (.Biale, 1992; 17) "الييوديةإنو ال يمكننا الفصؿ بيف أرض إسرائيؿ وتعاليـ  " :لوبقو 

 ييػػود كتعبػػيرٍ البريطانيػػة في تػػوطيف ال أحػػد ركػػائز المػػبرراتِ  متْ تمػػؾ المعتقػػدات شػػك   إف  
لتطػػوير حيػػاة أىػػؿ الػػشرؽ  القػػديـ بعػػودة الييػػود إلى فمػػسطيف، وكوسػػيمةٍ  ليػػيعػػف الػػوحي اإل

 ،واسػػتثمار أراضػػي فمػػسطيف البػػور بػػأمواؿ الييود، وترسػيخ النفػوذ البريطػاني عمػى طريػؽ الينػد
" نائب في البرلماف البريطاني وىو مف حمؿ مشروع لػورنس اليفانت)ر عػف ذلػؾ وقػد عػب  

 " أرض جمعػاد"في كتابػو  (بدالحميد الثانياستيطاف فمسطيف والشاـ عمى السمطاف العثماني ع
 إنمػػا ىػػو خدمػػةٌ  بريطانيػػةٍ  تأسػػيس الػػوطف الييػػودي في فمػػسطيف برعايػػةٍ  أف  " :فيػػوالػػذي يؤكػػد 

 (.35: 1978 حالؽ،( لمعالـ إنسانيةٌ  لبريطانيا مثمما ىو خدمةٌ  وعػػسكريةٌ  سياسػػيةٌ 
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قتيا بالمشروع الصييوني وعال ،ستراتيجية لمسياسة البريطانيةاإلالمصالح  كد أف  وىذا ما يؤ 
 ؼ العميا لبريطانيا.ادىي األى

عمػػػى المتػػدينيف مػػػف القػػادة الػػػدينييف والنػػاس  مقتصرةً تمػػػؾ األفكػػار والمعتقػػػدات  ولـ تكػػفْ 
إلى السياسييف ممف وصموا إلى سمطة الحكـ والنفػوذ الػسياسي في  أيضاً  انتقمتْ  العػػػادييف، بػػػؿ
ففكرة تجميع الييود في األراضي المقدسة المنبثقة مف األفكار البروتستانتية  ،البمػداف الغربية

ـ   دعـ النخبة الػسياسية نالتْ  رفد الحركة الػصييونية  البريطانية عمى وجو التحديد، بحيث ت
 ةٍ ومػصمح سياسػيةٍ  لغايػاتٍ  فػتْ ظّ لمػسيحية والييودية وُ اتػسري عػبر العػروؽ  دينيػةٍ  الػسياسية بػدماءٍ 

 (لويػػػػػػد جػػػػػورج)ػصو لخػػػػ   ر عنيػا الموقػؼ البريطػاني الػذيعػب   بػيف بريطانيػا والػصياينة تبادليػةٍ 
ػػػػف بريطانيػػػػػا مػػػػػػف الػػػػػسيطرة عمػػػػػػى قنػػػػػػاة مكػػّ تُ  ػػػػػةٍ حميفػ رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء بػػػػػضرورة وجػػػػػػود دولػػػػػةٍ 

لمقواسـ الدينية  تعزيزاً  ستراتيجيةواإل إلى ذلؾ جاءت األىداؼ االقتصادية ضافةً إ ،السويس
األثرياء الييود  المشتركة تحػت مػبرر تحقيػؽ مػصمحة بريطانيا وأىدافيا االقتصادية بالتحالؼ مع

 (.Renton, 2007: P.148-150) البريطانيّ  ذوي النفوذ الواضح في القرار السياسيّ 

لما أسمتو الحركة  الرئيسيؿ المقّوـ مثّ يُ  الدينيالعامؿ  وعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف  
إسرائيؿ"، بؿ وتكاد ىذه األخيرة تنفرد دوف غيرىا مف الدوؿ " فيالييودية"  الصييونية "القومية
لقد استندت  ،"القوميمييئ لتجانسيا " إلى ذلؾ المقّوـ كعامؿٍ  باستنادىاالقومية المعاصرة 
 فيإلى عنصر الديف جاعمًة منو ركيزًة أساسية  –القرف التاسع عشر في –الحركة الصييونية 

بيدؼ  ؛"القوميتتقنع باإليماف بفكرة "الوالء  – نفس الوقت في –بناء دولتيا المنشودة، وراحت 
يكفؿ تجنيب الييود  األخذ بيذه الفكرة تحقيؽ المصالح الذاتية لمييود، وذلؾ عمى اعتبار أف  

 ،الدينيّ  انتمائيـبسبب  ؛األوروبيةالمجتمعات  فيكانوا يتعرضوف ليا  التي االضطيادعمميات 
 قومي الحركة الصييونية مف ىذه الفكرة مبررًا تؤيد بو مطالبيا بإقامة وطفٍ  اتخاذذلؾ فضاًل عف 

عمييا  قامتْ  التيالفكرية  فمسطيف. ومف ىنا يبدو التناقض العميؽ بيف المرتكزاتِ  فيلمييود 
حركة  ىي التي –اد الحركة الصييونية وىكذا، أدرؾ رو   ،القوميةالحركة الصييونية، وبيف فكرة 

فقد  تحقيؽ أىداؼ حركتيـ. وليذا فيأىمية توظيؼ عنصر الديف  –دافيا ووسائميا سياسية بأى
با، وال سيما و جسور التفاىـ مع ييود شرؽ أور  مدّ  فيكاف الديف أحد أساليب الصييونية 

لمساندة أىداؼ الحركة الصييونية وتشجيعيـ عمى اليجرة إلى  استمالتيـبيدؼ  ؛المتدينيف منيـ
يؤكد ذلؾ  ( ما1948رموز وشعارات وأعياد الحركة )ثـ الدولة بعد عاـ  في فمسطيف. ولعؿّ 

 .(5: 1999 ،ؼ )ماضيالتوظي
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لى العودة إ )أف  جدًا أال وىو  الحركة الصييونية عمى مبدأ ميـّ  استندتِ  ذلؾ،وبناًء عمى 
 ى الديف( وليس العكس.تسبقو العودة إل أفْ  بدّ  أرض الميعاد ال

 حيثُ  اإلسرائيميّ  - البريطانيّ  السياسيّ عاماًل ميمًا في التقارب  الدينيّ عد عمومًا ُيعد البُ 
االعتقاد  يتبنوفوتوطيف الييود فييا كانوا  ،ييوديةٍ  وؿ الداعميف والمطالبيف بإنشاء دولةٍ أ ف  إ

الػػػصييونية الػػػسياسية تمػػػؾ المعتقػػػدات في تعامميػػػا مػػػع اآلخػػػريف  فػػػِت البداية وظّ  ، ومنذُ الدينيّ 
ىذه  ػكمتْ شػَ ، و ج ليػا رجػاؿ الػديف الييػودمف الثقافػة الييوديػة الػتي رو   اً باعتبارىا جزء نػػػشوئيا ػذُ منػػ

ا عف المصالح السياسية عد تػػوطيف الييػػود الميمة في البريطانيػػة أحػػد المػػبرراتِ المعتقدات 
في البيئة اإلسالمية  مختمؼٍ  وديفٍ  ،مختمفةٍ  واالقتصادية التي ستجنييا بريطانيا بوجود قوميةٍ 

لمسياسة البريطانية تجاه  ستراتيجيّ عد اإلوىذا ىو جوىر البُ  ،العربيّ  والشرؽ األوسط اإلسالميّ 
ىذا الكياف  عمى اعتبار أف   ،لمييود، ورعايتو وحمايتو وتفوقو )عسكريًا واقتصاديًا( إنشاء كيافٍ 
توظيفو في خدمة  ليس لبريطانيا فحسب، بؿ لمعالـ الغربي برمتو ، ويتـّ  ستراتيجيةً إ سيكوف ركيزةً 

 وأىداؼ المشروع الغربي في المنطقة العربية واإلسالمية، ويكوف قادرًا عمى لعب دور المفتت
 .أو إسالميّ  عربيّ  في إجياض أي مشروع نيضويّ  لممنطقة العربية، ويستند عميو كركيزةٍ 

 .جماعات المصالح ودور الموبي الييودي :رابعاً 
 شبكة إقامة خالؿ مفرعية وجودىا" ش" يسمونو ما ترسيخ إلى دائماً  إسرائيؿ قادة يسعى

 الدوؿ مع الثنائية العالقات مستوى عمى األصدقاء محيطًا مف ليا تؤّمف دوليةٍ  عالقاتٍ 
 ،والعسكريّ  واالقتصاديّ  والماليّ  السياسيّ  الدعـ توفير لضماف ؛الدولية والمؤسسات والمنظمات

يجاد الدولة،)بناء  قياميا بعد فيمتيْ مُ  ألنفسيـ وضعوا إسرائيؿ فقادة  ؛العالـ في ليا مكانة وا 
 .(12: 2013 ،بو سيؼ)أ (عمييا تُفرض قد زلةٍ عُ  أي لمواجية

 زٍ حيّ  ؿ والمنظمات الدولية المختمفة عمىسرائيؿ الخارجية مع الدو إ تستحوذ عالقاتُ لذا 
ومف عمؿ مؤسساتيا وأجيزتيا المدنية واألمنية، كما تجد مكانًا  ،مف تفكير قادة الدولة كبيرٍ 

ديفيد )ما لـ يكف بورُ  ،وأخرى ياتيا المستقبمية بيف فترةٍ وفي رسـ توج   ،سرائيؿطط إحساسًا في خُ 
 (نتنياىوبػ) مف خمفائو رؤساء الوزراء انتياءً  أوؿ رئيس وزراء إلسرائيؿ أكثر انشغاالً  (بف غوريوف

مع الدوؿ المختمفة بغض النظر  وتمكيف ىذه العالقاتِ  ،سرائيؿ الخارجيةإ في تطوير عالقاتِ 
 البحث عف نسج عالقاتٍ كاف قوتيا، و  ىميتيا أو، وعف حجـ الدولة أو أعف الموقع الجغرافي

صدقاء سواء تجد محيطًا مف األ سرائيؿ الدائمة ألفْ ؛ بسبب حاجة إيأتي في المقاـ األوؿ
سرائيمية الحكوماُت اإلف ،و عمى المستوى الثنائيالمؤسسات الدولية أو المنظمات اإلقميمية أ
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، بجانب عمى الدولة رعيةٍ مو مف إضفاء شمثّ لما تُ  ؛ولي اىتمامًا خاصًا لتمؾ العالقاتالمتعاقبة تُ 
اإلقميـ الغربي ميا في سبب عدـ تقبّ ؛ بض عمييافرَ تُ  زلةٍ الحاجة إلخراج الدولة مف أي حالة عُ 

 .(9: 2013 ،)القـر الذي تعيش فيو

ال تنحصر فقط في  وحركاتٍ  في صفوفو أفرادًا وشخصياتٍ  ويضـ الموبي الصييونيّ 
الطوائؼ والمنظمات الييودية بؿ تأثيره القوي كاف بفضؿ المسيحييف الصياينة في الدوؿ التي 
انتشر فييا المذىب البروتستانتي مثؿ بريطانيا والواليات المتحدة وىولندا وغيرىا، الذيف عمموا 

 ،ذلؾفي سبيؿ  ًا جبارةً أكثر مف أربعة قروف عمى تحقيؽ األىداؼ الصييونية، وبذلوا جيود منذُ 
 ،ر في السياسة الدولية )الوزيرؤثّ مكف الحديث عف لوبي صييوني يُ وبفضؿ تأثير ىؤالء فقط يُ 

2014 :56.) 

عندما  ،(بمفور)ى ما قبؿ صدور وعد لفي بريطانيا إ ور الموبي الصييونيّ تعود جذو 
الزمنية،  الفترةتمؾ  وفي ،"فمسطيف في قوميّ  إقامة وطفٍ  فيكومة بريطانيا "حؽ الييود ح أعمنتْ 
 في نجحوا في التغمغؿالحركة الصييونية الذيف  ماءلنشاط زع ميمةٍ  بمنزلةٍ بريطانيا  كانتْ 

مضموف  أجؿ تنفيذ لحشد التأييد مف ؛بريطانيةوالنقابية الواألكاديمية العامة والسياسية األوساط 
 وأوؿ رئيسٍ  ،(جماعة مانشستر آنذاؾكاديمي في حاييـ وايزماف األ) ـوقد  تزع   ،(بمفور)وعد 

مناصرة لممطالب الييودية متمثمة بالصحافي في  لدولة إسرائيؿ الحقًا خمية مف ثالث شخصياتٍ 
 صاحبيْ  (سرائيؿ سييؼإ)و (سايموف مارؾ)عماؿ األ ورجميْ  (ىاري ساشر)جريدة الغاردياف 

مجموعة  تحالفتْ  الحؽٍ  وفي وقتٍ  ،(ماركس اند سبنسر)سمسمة الماجر البريطانية الشييرة 
في شارع غرييت راسؿ في لندف  ليا مقرًا رئيساً  أخرى وفتحتْ  نيةٍ صييو  تٍ مع مجموعا (وايزماف)
المقبمة ومف ضمف  الدولة الييوديةمؤسسات ؿ نواة ك  وقد شَ  ،(77)رؼ باسـ المكتب عُ 

نذكر المنظمة الصييونية العالمية  مكف أفْ يُ  (وايزماف)مع مجموعة  التي تحالفتْ  المنظماتِ 
كما كاف المقر الصييوني في لندف يضـ  ،ة والنداء الييودي اإلسرائيمي المتحديوالوكالة الييود

 ميزية والصندوؽ الوطني الييودي الذي ال يزاؿ مسجاًل كمؤسسةٍ صييونية اإلنجال دراليةالف
 .(31: 1967إسرائيؿ )صايغ، ـ في بالمؤسسة األ إدارياً  ولكنو مرتبطٌ  ،بريطانيةٍ 

لموبي الصييوني في بريطانيا  محميةٍ  البدايات األولى لتشكؿ منظماتٍ  مكف القوؿ إف  يُ 
الفدرالية الصييونية والمجمس  حدتْ ت  اعندما  ،منتصؼ السبعينيات مف القرف الماضي إلىتعود 

باسـ  رفتْ عُ  ،إلسرائيؿ داعمةٍ  بريطانيةٍ  عامةٍ  سا أوؿ منظمة عالقاتٍ س  الييودي البريطاني وأَ 
 عامةٍ  وقد أسست بيبؾ في البداية كشركة عالقاتٍ  ،المجنة البريطانية اإلسرائيمية لمشؤوف العامة

مايكؿ )ساسًا مف لة أومموّ  ،مؤيدة إلسرائيؿ وحمالتٍ  وفعالياتٍ  تقوـ بتنظيـ أنشطةٍ  خاصةٍ 
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نائب رئيس مجموعة ماركس اند سبنسر  (حاييـ وايزماف)وصديؽ  (ىاري ساشر)و (ساشر
 .(60: 2016 ،التميميالموحد ) يسرائيماإل ، ورئيس النداء الييوديّ التجارية

مف  ييود بريطانيوف، بدعـٍ  كاديميوفأ ذىانف  ، (كمية ونوعية) ميدانيةٌ  دراسةٌ  جريتْ أُ وقد 
 -2002) الفترة خالؿيطانية، ر بال–أوساط الجالية الييودية فيبريطانية،  - ييودية مؤسساتٍ 
 ديطانيا، ومدى ارتباط الجيؿ الجديبر  فياتجاىات الجالية الييودية  لىإؼ بيدؼ التعر   (ـ2003

وتقوؿ البريطانييف الييود  يرضم في تحتؿ مكانةً مركزيةً  سرائيؿإ أف   كشفتْ  حيثُ بإسرائيؿ 
ارتباط المشاركيف  عمى واضحةً  أدلةً  االستبيانية الميدانية والبياناتُ  المقابالتُ  الدراسة: أظيرتِ 

بأمر  اً ر يييتموف كثفي االستبياف  شاركوا ممف (%78) النتائج أف   ، إذ كشفتِ بإسرائيؿ بقوةٍ 
 النتائج أف   أظيرتِ  كما ،% مف المشاركيف5ال في حيف لـ يظير اىتمامًا بيا إ، سرائيؿإ
وأشارت الدراسة أيضًا  ،عمى األقؿ واحدةً  إسرائيؿ مرةً زاروا  سبؽ ليـ أفْ مف المشاركيف  %(91)
 قاموا بيا فتراتٍ أو أ مف المشاركيف في االستبياف زاروا إسرائيؿ أكثر مف ثالث مراتٍ  (%64) أف  

 (.Steven, 2016; 7-11) زمنيةٍ 

رة مع المباش العالقاتِ  لبناء ؛خاصةً  أىميةً  في بريطانيا الموبي الصييونيّ  ولي منظماتُ تُ و 
رار اع القن  وبزيارة الصحافييف وصُ  أو تمويميا، لذلؾ تيتـ بتنظيـ رحالتٍ  المؤثرة، الشخصياتِ 

حييا لألحزاب السياسية ومرشّ  وىباتٍ  ـ تبرعاتٍ قد  إسرائيؿ، كما تُ  ف إلىاب البريطانييوالنو  
-5: 2017 )قاعدة القوة، البريطانية مؼ األحزاب السياسيةختَ ولمنواب مف مُ  لالنتخابات العامة

11). 

 خاصة بالناشطيف ترغيبيةٍ  وبرامجَ  شاطاتٍ بتنظيـ ن (منزاـ) الموبي المؤيد إلسرائيؿ ويقوـ
 ؛ية فيما يشبو عممية دعـ وتأىيؿالسياسييف الشباب المرشحيف لالنتخابات المحمية والبرلمان

 (.Alastair, 2015; 2-16) د إلسرائيؿف استمالتيـ لمصمحة المعسكر المؤيالضم

وبي المؤيد إلسرائيؿ في كيؼ يستثمر الم"بعنواف  عٍ موس   في تقريرٍ  (اليستر سموف)ويسرد 
تعكس مثؿ ىذا النشاط الذي تقوـ بو  كثيرةً  أمثمةً  ؟"المرشحيف الشباب لعضوية البرلماف بريطانيا
الطبيعة االحترافية المتزايدة في الممارسة السياسية  إلىنظرًا "فيقوؿ  الموبي الصييونيّ  منظمات
مع  قويةٍ  العديد مف المرشحيف الشباب لبناء عالقاتٍ  ليس مف المستغَرب أْف يسعى ،البريطانية

القائميف عمى  إلى، وبالنسبة مف حياتيـ المينية السياسية مبكرةٍ  الموبي المؤيد إلسرائيؿ في مرحمةٍ 
صفوؼ لى الميمة، عندما يصؿ المرشحوف إق في غضوف سنواتٍ  رهثما جنىتُ  الموبي فيو زرعٌ 

لىو  حزابيـ،ي أالقيادية ف  .(69: 2016التميمي، ) "المناصب العميا في مراكز صنع القرار ا 
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و التعبئة طة في بريطانيا بأساليب الترغيب أال تكتفي منظمات الموبي الصييونية الناشو 
ي تراوح ما الترىيب الت ع عف المجوء إلى أساليبنيا ال تتورّ بؿ إ ـالستمالة قادة الرأي العا دٍ يميتك

ذي ال فسيّ والنّ  أشكاؿ الضغط الماديّ  ؿّ بكُ  مروراً  ،االغتياؿ المعنويلى السمعة إ بيف تشويو
غير مؤيدة  تصرفاتٍ فراد الذيف تصدر عنيـ مواقؼ و واألحزاب واأل يستيدؼ الجماعاتِ 

 وتعمؿ مجموعاتُ  ،يعف تأييد الشعب الفمسطين ر صراحةً عبّ و تنتقدىا أو حتى تُ أ، إلسرائيؿ
الكتاب الييود وغير الييود الذيف مف  الضغط المؤيدة إلسرائيؿ عمى تشويو سمعة الناشطيف

 (2017-1-11فمسطيف اليوـ،  ) ينتقدوف إسرائيؿ

 زيادة نفوذ الموبي الصييونيّ في  ساىمتْ  وقد ذكر الباحث نواؼ التميمي مجموعة عوامؿٍ 
 :(73: 2016)التميمي،  في بريطانيا منيا

  ِالمؤيدة لفمسطيف مثؿ حممة التضامف مع فمسطيف وحركة  والمؤسساتِ  ضعؼ المنظمات
 في لفتِ  ىذه المنظماتِ  حالرغـ مف نجا ، وعمىالمقاطعة في األحزاب السياسية وغيرىا

نساف حؽ اإلٍ إسرائيؿ ب، وما ترتكبو فمسطينينظار الرأي العاـ البريطاني لمعاناة الشعب الأ
تأثير  ف  ، فإمف الفعالية والحمالت الناجحة الفمسطيني مف جرائـ مف خالؿ تنظيـ سمسمةٍ 

 أوسطية ظؿّ الخاص بالسياسات الشرؽ  بريطانيّ ىذه المنظمات في صناعة القرار ال
 جماعات قارف بنفوذ منظمات الموبي الصييوني وتأثيرىا، ذلؾ أف  ال يُ  نوإمحدودًا حتى 

قى الموبي المؤيد في حيف يتمّ  ،الضغط المؤيدة لفمسطيف تعتمد عمى موارد مالية قميمة
جؿ التي يسخرىا لمتأثير في وسائؿ اإلعالـ والسياسييف مف أ إلسرائيؿ مالييف الجنيياتِ 

 تأييد إسرائيؿ.
  ِالمسألة  بأف   والبريطانيّ  ي العاـ العالميّ الدعاية الصييونية إيياـ الرأ استطاعت

 مفاوضاتِ  مرحمةإلى مف مرحمة الصراع  عبر المفاوضاتِ  الفمسطينية اإلسرائيمية انتقمتْ 
انتقاد إسرائيؿ  ف  بحجة أ داع الرأي العاـ البريطانيّ الدعاية الصييونية خ وحاولتِ  ،السالـ

ونزع الشرعية ال تخدـ عممية السالـ بيف السمطة  والضغط عمييا وتنظيـ حمالت مقاطعة
سرائيا  .نفسو بمصالح الشعب الفمسطيني ؿ بؿ تضرّ لفمسطينية وا 
  ِاإلرىاب  ىسم  ييونية ما يُ ية الصالدعا فتِ المتطرفة وظ   اإلسالـ السياسيّ  ظيور حركات

حماية  ضرورةاألوروبية عمى قاعدة  الصييونية لمحكوماتِ  تِ اابتزاز المنظماإلسالمي ب
 ة السامية المتصاعدة في أوروبا. امعاد مواجيةوضرورة  ،الييود
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الياـ في تعزيز وجود إسرائيؿ منذ نشأتيا  ضح دور الموبي الصييونيّ يت  بناًء عمى ما سبؽ 
لى يومنا ىذا في بريطانيا التي  حوؿ العالـ خاصةً  بأساليب مختمفة سواء بوجود منظماتٍ  ،وا 

ويظير النجاح  ،عادييايُ  فْ مَ  ؿّ إرىاب كُ و ، ألصالح إسرائيؿ عمى تعبئة الرأي العاـ الدوليّ  عممتْ 
د ومالحقة مف ينتق ،الفمسطيني دولياً  الرسمي بعد انطفاء التأييد الذي أحرزتو ىذه الجيود جمياً 

العالقة بيف اإلسرائيمييف  يياـ الرأي العاـ العالمي بأف  إسرائيؿ وقمب الحقيقة عف طريؽ إ
 ؤكد القصور العربيّ ىذا يُ  ،ـ بانتياء الصراعيياميمفاوضات وا  عمى ال والفمسطينييف قائمةٌ 

براز لى إعي إفي السّ والقصور أيضًا ، (ومعنوياً  مادياً )في دعـ القضية الفمسطينية  واإلسالميّ 
 شكاؿ اإلرىاب اإلسرائيمي.وتوضيح أ ،ىذا الصراع لمعالـ
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 المبحث الثاني
 ةالمحددات الداخمية السرائيمي

– السياسية البريطانية ور العالقاتِ في تبمْ  الداخمية إلسرائيؿ دورًا ميماً  المحدداتُ  لعبتِ 
مف األحياف بالمحددات  لتتقاطع في كثيرٍ  ؛ىذه المحددات ىذا ولقد تفاعمتْ  رىا،وتطو  اإلسرائيمية 

 مكف استعراضيا عمى النحو التالي:ولموقوؼ عمى ىذه المحددات يُ  ؛الداخمية لبريطانيا

 .سرائيلنشأة إظروف : أوالً 

البداية الفعمية  (ـ1897)األوؿ في مدينة بازؿ في سويسرا عاـ  المؤتمر الصييونيّ  دّ ُيعَ 
ؽ ىذا المؤتمر قياـ وقد سب ،رض فمسطيف؛ لتجسيد فكرة الدولة الييودية عمى أدتالتي مي  

 ،الشتاتلى تجميع ييود تيدؼ إ وكانتْ  ،نفسيا اسـ "أحباء صييوف" وتأسيس حركٍة أطمقت عمى
 برز قادة ىذه الحركة في نياياتِ أحد أ (موشيو ىس)، وكاف لى فمسطيفيـ عمى اليجرة إوحثّ 

 ؛ف مف تحقيؽ أىدافياىذه الحركة لـ تتمك   لكف   ،القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع عشر
 لشتاتِ التجميع  ؛المرسومةىداؼ األو  النظر والغاياتِ  الكبيرة في وجياتِ  بسبب االختالفاتِ 

لتأسيس  ؛ف توصياتٍ عتبر المؤتمر الصييوني األوؿ والذي تضمّ ولذلؾ يُ  مف المنفى، الييوديّ 
 لتصبح حقيقةً  ؛سيـ في دعـ فكرة الدولة الييودية وتجسيدىاتُ  وىياكؿ عمؿٍ  ومؤسساتٍ  ىيئاتٍ 

 ألسبابٍ  ؛ييود أوروبا فكرة الصييونيةمف  عديدةٌ  فئاتٌ  ورغـ ذلؾ رفضتْ  ،عمى أرض الواقع
االستعمارية الغربية وعمى رأسيا بريطانيا   الحكوماتِ ، في حيف وافؽ عمييا غالبية متعددةٍ 

 .(22: 2015)سالمة، 

لى فكرة والتي تنتمي إ ،الييودية في أوروبا العديد مف الجماعاتِ  أف   ذكره،مف الجدير 
نشاء دولة لمييود في  ،فكرة العودة ( رفضتْ )المشييانية  التاـ،ليس مف باب الرفض  فمسطيف،وا 

عف إرادة  خارجةً  عتبر فكرةً ذلؾ تُ  واعتبر ىؤالء أف   تحف،الفرصة لـ  بؿ انطالقًا مف عقيدتيـ بأف  
 (250: 1995،  الرب ويجب الوقوؼ ضدىا ومحاربتيا )المسيري

 ُسمي  ،حكومة البريطانية تصريحًا لمييودال منحتِ  ومع اندالع الحرب العالمية األولى
 عمى أرض فمسطيف قومي   يكوف ليـ وطفٌ  يقضي بحقيـ في أفْ  ،(ـ1917)تصريح بمفور" عاـ "

بريطانية تقرير المجنة الممكية الحكومة ال تِ سمر أَ  ،فترة انتداب بريطانيا عمى فمسطيفوخالؿ 
: إحداىما عربية فدولتيْ  إلىعمى تقسيـ فمسطيف  الذي ينّص  ،(ـ1937) تقرير لجنة بيؿ( عاـ)

في بؤرة االىتماـ  ىذا التقرير وضع مسألة الدولة الييودية ألوؿ مرةٍ  أي أف   ،واألخرى ييودية
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ضرورة تنفيذ ما صدر في  عمى ينّص  ،االنتداب عمى فمسطيف كاف صؾّ  وذلؾ بعد أفْ  ،الدوليّ 
 .(298: 2012لمييود )أبو نحؿ،  قوميّ  مف إقامة وطفٍ  (بمفور)تصريح 

 بالرغـ مفْ  ،مف الدوؿ االستعمارية وضعتيا مجموعةٌ  فكرةً  قياـ دولة إسرائيؿ كانتْ  إف  
ىدفيا إيجاد  ة مؤتمراتٍ لتكوف واقعًا في عدّ  ؛انطمقت الفكرة لمفكرة،رفض غالبية ييود أوروبا 

 جديد. وخمؽ وطفٍ  وؿ الشتاتِ مف دُ لمييود وتجميع الييود  موطفٍ 

 .إسرائيلالبيئة السياسية في : ثانياً 
 وقضائية تشريعية: مطاتٍ سُ  ثالث مف يتكّوف برلمانيٌ  ديموقراطيٌ  نظاـٌ  يحكـ إسرائيؿ

 ،(الوزاري المجمس) والحكومة ،(البرلماف) والكنيستْ  الرئاسة :السمطوية مؤّسساتيا ومف وتنفيذية
 السمطة عمى ،ولكف مطاتِ الس   فصؿ مبدأ عمىالسياسي  النظاـ القضائي، ويعتمد والجياز
 القانوف يضمفكما  ،(الكنيست) التشريعية السمطة ثقة عمى الحصوؿ( الحكومة) التنفيذية
 .(15: 2000)بشارة،  القضائي الجياز استقاللية

 في حقيقتو إعالنًا عف كيافٍ  (ـ1948مايو )ولقد كاف اإلعالف عف قياـ دولة إسرائيؿ في 
 منذُ  موجودةً  كانتْ  منيةواألفعاًل، فجميع مؤسساتو السياسية والعسكرية واالقتصادية  قائـٍ 
 أفْ  فمنذُ  ،سرائيؿإدولة  قياـ قبؿ ورتبمْ  سرائيميّ اإل النظاـ السياسيّ  أي، االنتداب البريطانيّ  زمف
  حكومةٍ  عف عبارةً  كانتْ  في فمسطيف مؤسساتيا منظمة الصييونية بإنشاءال بدأتِ 

والمجمس  ،الصييونيّ   لممشروع  ؿ القيادةمثّ تُ  الييودية التي كانتْ  وا الوكالةأفأنش ،مصغرةٍ 
 ىي الجيش كما ضمتْ مجمس الشورى والعصابات الياغانا وشتيرف واالرجوف  وممثّ لقومي يُ ا

فيما بعد  وأصبحتْ  ،واليستدروت ودائرة اليجرة وغيرىا مثؿ الصندوؽ القومي، دوائر اقتصادية
 رئيس المنظمة (وايزمف)أصبح  قامة الدولةإوعند  ،اعتمد عميو الييود الذى ىي المرتكز

 ،موزراءل اً رئيس، رئيس الوكالة الييودية (ف غوريوفبا)صبح أو  دولة،الصييونية العانمية رئيسًا لم
 .(22: 2011)طاىر،  جيش الدولة الصييونية أصبحتوالعصابات 

 :(80: 2012)نوفوت،  السرائيمي السياسي  خصائص النظام 

 بقياداتو وأحزابو وبرامجو. يديولوجية الصييونية عمى النظاـ السياسيّ سيطرة األ 
  ُمف القوة غير المتوازنة لمسمطة التنفيذية في مواجية )التشريعية(. نوعاً  يعطي 
  ّؾ وتفكّ  وعدـ تجانس الوزاراتِ  ،سـ بالوحدة والتماسؾ عمى الرغـ مف التبايف الحزبييت

 المعارضة البرلمانية. 
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  وبرلماف وأحزابٍ  قائـ عمى وجود وزارةٍ  سياسيّ  ومحتوىً  مدنيّ  و ذو تركيبٍ أنّ يبدو 
المؤسسة العسكرية ىي المسيطرة عمى النظاـ  أف  في واقع األمر  الة، ولكفْ فعّ  سياسيةٍ 

 .بجميع مؤسساتو السياسية واالقتصادية
  لألوضاع  ال انعكاٌس إما ىي الدولة، قبؿ نشأة  جدتْ ومؤسسات النظاـ السياسية وُ أجيزة

االجتماعية لألقميات الييودية في المجتمعات التي عاشوا فييا قبؿ ىجرتيـ إلى 
 فمسطيف. 

فوجود  الحزبية،دية ، التعدّ اإلسرائيميّ  بيّ ز بيا النظاـ الحز مف أىـ الظواىر التي يتمي   إف  
 ،فيياسرائيمية والتأثير ة اإلإدارة السياسلرسـ  ؛يرة ومتباينةوبرامج كث اً متعددة يعكس أفكار أحزاب 

عند اقتراب  واضحٍ  لى السمطة يظير بشكؿٍ ه األحزاب لموصوؿ إالتنافس والصراع ما بيف ىذ ف  وأ
خرى، أُ  حزبيةٍ  و انشقاقاتٍ أ حزبيةٍ  التٍ ى تكتّ ؤدي إلموعد انتخابات الكنيست اإلسرائيمي، ويُ 

 عاـ (كاديما)بتأسيس حزب  (ارئيؿ شاروف)اـ ما قدوىذا ما حصؿ عن جديدةٍ  وتشكيؿ أحزابٍ 
: 2010 ،)العموي (ـ2006السابع عشر عاـ )سرائيمي الكنيست اإل قبؿ انتخاباتِ  (ـ2005)
3). 

خالؿ انتخابات البرلماف اإلسرائيمي )الكنيست(، وقد ذكر الباحث )العموي( أنو مف 
 تيةاآل ؿ إلى أىـ االستنتاجاتالسمطة والتأثير فػي رسػـ السياسة اإلسرائيمية، فقد توص  وممارسة 

 :(65: 2010 ،العموي)

   لحصوؿ  ؛واالنتخػاب بالقائمػة يعتمد نظاـ التمثيؿ النسبيّ  النظاـ االنتخابي اإلسرائيميّ  أف
 .األحزاب السياسية عمى عضوية الكنيست

   ّحالة التعددية الحزبية  :أىميا بعدة ظواىرَ  اإلسرائيميّ  تتميز طبيعة النظاـ الحزبي
ىذه الظاىرة ال تعني فقػط  وأف   ،لكثرة عدد األحزاب بالنسبة لعدد السكاف ؛العالية جداً 

نما تعني وجود مبادئ وأفكار وبرامج كثيػرة مختمفػة ،كثرة عدد األحزاب دارة  ؛وا  لرسػـ وا 
 ا.السياسة الخارجية والداخمية لمدولة والتأثير فيي

التنافس والصراع ما بيف األحزاب السياسية اإلسرائيمية ليس فقػط مػف أجؿ  ف أف  تبي  
نما مف أجؿ تطبيؽ األفكار والمبادئ والسياسػات التػي تتبناىا في إدارة  ،مطةالوصوؿ إلى الس   وا 

 ،اإلسرائيمي وعممية التسوية-والتعامؿ مع الصراع الفمسطيني ،والداخمية سياسة الدولة الخارجية
نما حتى داخؿ  ،ؿككُ ما بيف األحزاب  ، وليس مقتصراً ىذا الصراع يكوف شديداً  ظ أف  الحَ ويُ  وا 

 (2010:66) الموبي ،  الحزب الواحد



 

45

المحددات الداخلية المؤثرة في العالقات السياسية  الثالثالفصل 
 اإلسرائيلية -البريطانية

الكثير مف مالمحو  والتي بدأتِ  إسرائيؿ،في  ر النظاـ السياسيّ لطبيعة نشأة وتطو   نظراً 
االنتداب دورًا  مطاتِ ولقد كاف لسُ  ،البريطانيّ ومرتكزاتو تشكؿ في "الييشوؼ" في مرحمة االنتداب 

ذلؾ عكس حالة التأثر والتأثير بيف  فإف   مكوناتو،والدفع باتجاه اكتماؿ  ،كبيرًا في تسييؿ ميامو
العديد مف المواقؼ بيف السياستيف  تناغمتِ ًا عمى ذلؾ واستناد واإلسرائيمية،البريطانية  الحالتيف
 ال البمديف.في كِ 
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 .ستراتيجي  ال المحدد: ثالثاً 
ولى التي وضعتيا إنجمترا في بناء تيويد ة األُ نة العمني  بِ بمثابة الم   (بمفور)لقد كاف وعد 

دخموا  منذُ  نجميز ينفذونو بحماسةٍ ، ذلؾ الوعد الذي بدأ اإل(بمفور)عد تتمثؿ في و  فمسطيف كانتْ 
ف بعد تتمك   صدار الوعد أفْ كاف اليدؼ الرئيس لبريطانيا مف إوقد ، (ـ1917)فمسطيف عاـ 

يكوف لفرنسا  فْ االستعمارية عمى فمسطيف مف دوف أ حكاـ قبضتياالحرب العالمية األولى مف إ
اليدؼ ىذا في فمسطيف، ومف أجؿ تحقيؽ  و لغيرىا مف القوى الدولية أي نفوذ أو أي حصةٍ أ

الثاني مف شير تشريف )وفي اليوـ ة، تتحالؼ بريطانيا مع الحركة الصييوني مف أفْ  بد   كاف ال
يغت والذي صِ  ،وزير خارجية بريطانيابؿ مف قِ  (بمفور)وعد صدر  (ـ1917سنة  نوفمبر/الثاني

الصييونية في ىو زعيـ الحركة الدكتور )حاييـ وايزمف( نفسو  شارؾ فييا فائقةٍ  عباراتو بعنايةٍ 
صراىـ ف أنّ المؤرخو مو تخي   (بمفور)وعد  ف  أ ذلؾ الوقت حيثُ  و صدر بسبب براعة الصياينة وا 
العالـ الكيميائي الروسي  (حاييـ وايزمف) مباشرةٍ  قاؿ أحيانًا بمبادلةٍ أو كما يُ  ،عمى ىذا الوعد

 الحرب العالمية األولي سرّ ـ خصوميا في سمّ يُ  فْ ؛ لخشيتيا أالييودي وبيف القيادة البريطانية
الصييونية  الكتاباتُ  مف المتفجرات الذي ينفجر تحت الماء وقد حرصتِ  صناعة نوعٍ 

تحتفي النية المبيتة لتقسيـ المنطقة  بحيثُ  ،الروايةواالستعمارية عمى ترويج ىذا الجانب مف 
لمييود  انيةً إنس حاجةً ي مبّ يبدو الوعد وكأنو يُ  وبحيثُ  ،العربية بعد انسحاب الحكـ التركيّ 

 والحقيقة التي ظيرت بعد ذلؾ أنو كاف يجري التعتيـ عمييا، ىي أفّ  ،طيديف في أوروباالمض
بالفعؿ قبؿ إعالف وعد  كاف قد تـّ  ،تقسيـ منطقة الشرؽ العربيّ  عمى االتفاؽ االستعماري الدوليّ 

 .(826: 2000 ،األقؿ )الشامي عمى كامؿٍ  بعاـٍ  (بمفور)

في  يمتد دور المؤسسة العسكرية الى حماية مصالح االستعمار الكياف الصييونيّ قياـ  منذُ 
، فضاًل أمريكيةٍ  عسكريةٍ  إلى قاعدةٍ  لتْ ـ تحوّ ثُ ، (ـ1956)دواف السويس "عُ في  متْ وتمث   ،المنطقة
وبسبب الدعـ العسكري  ،أكبر القواعد العسكرية فاعمية بسبب موقعيا الجغرافي نياعف كو 

 (450)مف أقؿ القواعد العسكرية كمفة  نياالعسكرية، كما أ تيااألمريكي غير المحدود لبناء قو 
أصبح و  ،ؼ أمريكا حوالي خمس مميارات دوالر فقط سنوياً كمّ ألؼ جندي في حالة التعبئة، تُ 

حمؼ األطمسي في إستراتيجية المواجية  جزءًا أساسيًا مف إستراتيجية العسكريّ  الكياف الصييونيّ 
ذلؾ وبأىدافيا الخاصة "إسرائيؿ  لتْ في منطقة الشرؽ األدنى، وتحو   مع االتحاد السوفيتيّ 

ومركز جذب  ،في المنطقة واإلقميميّ  تمعيّ لمج، مضاد لمسالـ احادّ  مؤثرٍ  الكبرى" إلى مركزٍ 
وكما  ،قامتْ  أفْ  الصييونية منذُ  الفكرةة، العالمييدد السالـ لمصراع بيف الدوؿ الكبرى بما يُ 
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إستراتيجي  كيدؼٍ  "إقامة إسرائيؿ الكبرى مف النيؿ إلى الفرات" عرفيا المفكروف الصياينة ىي
سكاف  وتيجير ،ىذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية االستيطانية ، تنفيذمراحؿيتـ تنفيذه عمى 

 عدـ وضع دستورٍ و  ،باإلكراهالدولة نحو لعالـ يود اوتجميع ي ،المنطقة إلى الخارج باإلرىاب
وذلؾ لتفادي  ؛واالكتفاء بمجموعة قوانيف أساسية ،بالمعنى التقميدي لدولة الكياف الصييوني

  (.10: 1995المسيري، ) لمدولةوضع حدود 

ورغـ  ،قياـ دولة إسرائيؿعممي إلجراءات إلعالف  عمنيةٍ  أوؿ وثيقةٍ  (بمفور)لقد كاف وعد 
وزير خارجية  (ثر بمفورآر )مبررة ليذا اإلعالف الذي أعمنو  ظيرتْ  كثيرةٌ  ىناؾ أسبابٌ  أف  

 ،استعماريةً  اً خفي خمفو أسبابويُ  ،يديفضطلمييود الم إنسانيةً  مبي حاجةً ظياره بأنو يُ وا   ،بريطانيا
االستعمارية في تقسيـ المنطقة العربية بما يتماشى مع مصمحة الحركة  ومصالح الحكوماتِ 

حافظ عمى مصالح الدوؿ االستعمارية في ويُ  ،قومي ليـ يجمع شتاتيـ الصييونية في إيجاد وطفٍ 
 .سيطر عمى المنطقةتُ  كبيرةٍ  عسكريةٍ  الحفاظ عمى مصالحيا في الشرؽ األوسط وتحقيؽ قاعدةٍ 

لصالح المشروع الغربي  أمنيّ  ارتكازٍ  وبؤرة ستراتيجيةً إ إسرائيؿ ركيزةً  عد  ، تُ ة حاؿٍ ي  مى أَ عَ 
عمى ضرورة  قائمةٍ  ستراتيجيةٍ ظمي عمى إبريطانيا العُ  في المنطقة العربية، ففي السابؽ استندتْ 

 عربيّ  مشروع نيضويّ  لعربية، يمعب دور )معوؿ اليدـ( أليفي المنطقة ا صييوني   إيجاد كيافٍ 
 أمنيةٍ  في المستقبؿ، في الوقت نفسو يقوـ ىذا الكياف عمى تزويد بريطانيا بمعموماتٍ  شرقيّ 

يذا الدور لصالح اإلستراتيجية ألىدافيا في المنطقة، وحاليًا تقوـ إسرائيؿ ب خدمةً  ؛ستراتيجيةٍ ا  و 
 ؛عالـعبر ال لمكياف اإلسرائيميّ  ر الوظيفيّ وْ الد   متدّ ريكية في منطقة الشرؽ األوسط بؿ اماأل

– ر العالقة البريطانيةعتبَ ، مف ىذا المنطمؽ، تُ ا عمى الصعيد الكونيّ أمريك لخدمة أجنداتِ 
ر وْ ما الد  ، أقميـالمنطقة واإل وتفاعالتِ  ر بتغييراتِ ية بامتياز ولـ تتأثاستراتيج اإلسرائيمية عالقةً 

ليا ال يسمح إطالقًا بتحو  و  ،ليذه العالقة وحاـٍ  ومتابعٍ  في ىذه العالقة فيو دور ضابطٍ  األمريكيّ 
 و بتراجعيا.لموراء أ
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 الثالصة الفصل الث  خ  
ـ   الصييونية قبؿ  – اريخية البريطانيةالت ض مسار العالقاِت ااستعر  في سياؽ ىذا الفصؿ ت

ـ   (،ـ1948)قياـ دولة إسرائيؿ عاـ   :لى ما يميؿ إالتوص   وت

  َداتٍ وذلؾ بوجود محد ،لممشكمة الييودية خارج حدود أوروبا يجاد حؿ  بريطانيا إل عتَ س 
 المحدداتِ  الداخمية، أوالبريطانية  ثنا عف المحدداتِ طة سواء تحدّ تمؾ الخُ  رسمتْ  داخميةٍ 

 .اإلسرائيمية الداخمية
  َور تفعيؿ د عمى المسيحيّ  بيف الييودية والمذىب البروستانتيّ  عد الدينيّ البُ  ساعد

 .لتوطيف الييود في فمسطيف ؛واإلقميميّ  وسعييا الدوليّ  ،نشاطيابريطانيا في 
  ْالمصالح  جماعاتُ  فكانتْ  ،ليا في العالـ بعد ترسيخ وجودىا يجاد موقعٍ إل إسرائيؿ سعت

في ذلؾ عبر دورىا في الغرب وخاصة في  اليد المتنفذة التي ساعدتْ  والموبي الصييونيّ 
 بريطانيا.

  المرحمة األولى العممية واالساسية في نشأة دولة إسرائيؿ لقد مثؿ أو كاف وعد بمفور
 ـ.1948تبعتيا مراحؿ أساسية أدت الى نشأة الكياف عاـ 

  ّمنذُ  (ـ1948) قواعده مف قبؿ قياـ إسرائيؿ راسخةً  كانتْ  سرائيميّ اإل النظاـ السياسي 
 .وجود االنتداب البريطانيّ 
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 الرابعالفصل 
  السرائيمية – العالقات السياسية البريطانيةفي المحددات الخارجية المؤثرة 
ّناع القرار لدى العديد مف لمييود في فمسطيف في أروقة صُ  لقد بدأ التفكير بإنشاء كيافٍ 

 عمى يد رجاؿ ديفٍ  طروحاتِ ولقد سبؽ ذلؾ أيضًا ظيور العديد مف األفكار واألُ  ،الدوؿ األوروبية
الوضع  بضرورة تنفيذىا السيما أف   راسخةٍ  لى قناعةٍ إ لتْ ومفكريف وفالسفة، فالفكرة تحو   مسيحييفَ 

 ،في المنطقة حوؿ ضرورة االستعمار األوروبيّ  ياتٍ وتوج   األوروبي في حينو كاف مفعمًا بأفكارٍ 
 األوروبيّ  ، ونظرًا لقناعة الغرب المسيحيّ ييوديّ  دينيّ  زىا ىو بروزىا بغالؼٍ ميّ ما يُ  ولكفْ 

بمعنى - لرعايتو وحمايتو ؛واإلقميميّ  مف توفير المناخ الدوليّ  د  فال بُ  ،ىذا الكيافبضرورة وجود 
الصعيد  التي تواجيو عمى ، وتذليؿ العقباتِ لمكياف اإلسرائيميّ  دوليةٍ  ضرورة تييئة حاضنةٍ  -آخر

 .اإلقميميّ 

سواء  الدوؿ بعضيا ببعض، تِ افي عالق يماً تمعب البيئة الخارجية دورًا مُ ، حاؿٍ  ةِ ي  مى أَ عَ 
 معيا كذلؾ، البيئة الداخمية ومتفاعمةٌ  متغيراتِ ألثر  ذاتيا مكممةٌ  وىي بحدّ  ،يجابًا()سمبًا أو إ

وفيما يتعمؽ بيذا الفصؿ سوؼ  ،خرى إقميميةٍ وأُ  دوليةٍ  وتشتمؿ البيئة الخارجية عمى متغيراتٍ 
المتحدة  ياتِ الوالر دوْ  ،بيئة النظاـ الدوليّ  المحددات الدولية والتي تشتمؿ عمىيتناوؿ أثر 

انعكاس وتأثير ىذه األدوار عمى  ومدى ،ر الروسير االتحاد األوروبي وكذلؾ الدوْ دوْ  ،مريكيةاأل
كما سوؼ يشتمؿ أيضًا عمى المحددات  ،اإلسرائيمية–السياسية البريطانية ر العالقاتِ نمط وتطو  

الثنائية في  العالقاتُ  عد  تُ  دوماً  ،وكذلؾ واقع النظاـ العربيّ  ،ر اإليرانيّ اإلقميمية والمتمثمة بالدوْ 
قميميةٍ  دوليةٍ  راتٍ وتطو   نتاجًا لتفاعالتٍ  عد السياسيّ البُ  الدراسة في  لذلؾ سعتِ  ،)مؤثرة ومتأثرة( وا 

 ء بالرصد والتحميؿ ليذه المحددات.ىذا الفصؿ لتسميط الضو 
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 المبحث األول
 السرائيمية –ة البريطانيةيسفي العالقات السيادولية المؤثرة المحددات ال

 :تمييد
 النظر عف نوعية ىذه العالقاتِ  بغّض  خرى،أُ  بدولةٍ  دولةٍ  مكف الحديث عف عالقاتِ ال يُ 
، أو اإلقميميّ  عف إطارىا الدوليّ  بمعزؿٍ  أمنية(،و أو اقتصادية أو عسكرية أ كانتْ  )سياسية
البيئة  متغيرات البيئة الداخمية، وتفاعالتيا مع متغيراتِ  مةُ ال محصّ ما ىي إ الثنائية فالعالقاتِ 

 ر العالقاتِ أثرًا في مسيرة وتطو   وتركتْ  ،اً مف المتغيرات والعوامؿ دور  مجموعةٌ  لعبتْ  لقد .الدولية
 اإلسرائيمية، وذلؾ عمى النحو التالي: –السياسية البريطانية 

 المعاصر. بيئة النظام الدولي  : أوالً 
 أبد حيثُ  ،الميمة بالعديد مف المحطاتِ  مف الزمف عقودٍ عمى مدار  وليّ النظاـ الد   مر  
 بزعامة الوالياتِ  ،حادي القطبيةنظاـ أُ  إلىثـ  ،القطبيةنائي نظاـ ثُ  إلىتعدد القطبية مُ بنظاـ 

النحو الت عمى مكف استعراض ىذه التحو  إسرائيؿ، ويُ مريكية الحميؼ الرئيسي لدولة المتحدة األ
 اآلتي:

  ِعسكريةٍ  كقوةٍ محرب العالمية األولى بروز الواليات المتحدة لالمرحمة الالحقة  شيدت، 
وفي شرقي  ،واعدةٌ  اقتصاديةٌ  في توجيو مسار الحرب، وكذلؾ قوةٌ  حاسـٌ  كاف ليا دورٌ 
سبؽ لـ يُ  ،كونفدرالي إلى اتحادٍ  مترىمةٍ  مف إمبراطوريةٍ  روسياالثورة البمشفية  أوروبا حولتِ 

 برزتِ  كما، لو مثيؿ في العصر الحديث مساحة وديمغرافيا ومؤىالت اقتصادية وطبيعية
 وقوةٍ  ،قويةٍ  صناعيةٍ  اقتصاديةٍ  عمى قاعدةٍ برى تستند كُ  في الشرؽ األقصى كقوةٍ  الياباف

ى ىذا النظاـ )متعدد ولقد أدّ  ،سياسيّ  ومجدٍ  ،عريقةٍ  حربيةٍ  وتقاليدَ  ،ضاربةٍ  عسكريةٍ 
 ؿتحو  الحرب أوزارىا  ، وعندما وضعتِ نشوب الحرب العالمية الثانيةاألقطاب( إلى 
 "الثنائية القطبية".إلى  النظاـ الدوليّ 

   انقساـ دوؿ العالـ إلى معسكريف:إلى  أدتْ دخوؿ العالـ مرحمة "الثنائية القطبية"،  إف 
ىذه  كما عرفتْ ، تييتزعمو االتحاد السوفي واشتراكيّ ، المتحدة تقوده الوالياتُ  رأسماليّ 

ؿ ر العامؿ األيديولوجي محددات النظاـ العالمي، وتحو  صد  خرى ىي تَ أُ  المرحمة ميزةً 
عمى القيـ، مع أنو ال يغفؿ  قائـأيديولوجي  عمى سيادة العالـ إلى صراعٍ  الصراع

 .الدولية المصالح التي تبقى العامؿ األىـ في رسـ العالقاتِ 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0af3d438-1679-44f6-be72-b93ea5f9df61
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0af3d438-1679-44f6-be72-b93ea5f9df61
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
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   تفردتْ  جديدٍ  دوليّ  وانييار المعسكر الشرقي لوالدة نظاـٍ  تيّ د سقوط االتحاد السوفيمي 
وبعض القوى  ،بالقيادة وزعامة العالـ، مع عجز دوؿ العالـ الثالث المتحدة الوالياتُ  فيو

عمى استثمار  قادراً  منافساً  الصاعدة عف تطوير فكرة "عدـ االنحياز"، وتقديميا خياراً 
)الجزيرة نت.  لمقطب الميبرالي زٍ انيار في سبيؿ بروز قطب عالمي مو لمعسكر المتركة ا
30-10-2017). 

  ِ؛المتحدة التي استغمتيا الوالياتُ  (الحادي عشر مف سبتمبر)األلفية الثالثة بأحداث  بدأت 
 القطب أحادية يثبت نحو الدولية عمى العالقاتِ  إدارة قواعد لتغيير انطالؽٍ  نقطة لتكوف

تمنح  جديدةٍ  ستراتيجيةٍ إ يتبنّ  عبر وذلؾ الدولي، النظاـ عمى وسيطرتو األمريكي
 ؿمثّ تُ  أنيا تعتقد جماعةٍ  أو قوةٍ  ألية العسكرية الضربات توجيو في لنفسيا الحؽ بموجبيا
 تتجاوز ستراتيجيةاإل ىذه وأف   ،ة االستباقية()تبني عقيدة الضرب ليا محتمالً  تيديداً 
 قامتْ  القانونية التي القواعد وحتى ،الردع ستراتيجياتوا   القوى وتوازنات ،االحتواء سياسة
 احتراـ عدـ ذلؾ في بما الثانية، العالمية الحرب نياية منذ الدولية العالقاتِ  حركة عمييا
مكانية لمدوؿ، السيادة الوطنية مبادئ  التغيير إلحداث ؛الداخمية شؤونيا في التدخؿ وا 
 بمكانةٍ  يحظياف فمحورييْ  فىدفيْ  ستراتيجية الجديدةاإل ىذه دتْ وحدّ  ضروريًا، تراه الذي

 اإلرىاب، حركاتِ  ضرب في ؿيتمث  : األوؿ األمريكية، األولوياتِ  أجندة عمى متقدمةٍ 
 القوة باستخداـ وذلؾ وأخطرىا، الحركاتِ  ىذه أكبر د  عَ يُ  الذي القاعدة تنظيـ وبخاصة

 الديكتاتورية األنظمة تغيير في ؿيتمث  : والثاني ،والمعموماتية االستخباراتية والعسكرية
 عدائيا خالؿ مف لإلرىاب دعماً  ؿ وجودىامثّ يُ  أو ،مباشرٍ  بشكؿٍ  اإلرىاب تدعـ التي

 .(5: 2009)حسيف،  "الشر محور" دوؿ ذلؾ ومثاؿ والديمقراطية لمحرية

الدولية وتأثيرىا  يعكس حالة العالقاتِ  في كؿ فترةٍ  النظاـ الدوليّ  ير المتذبذب فالتغي  
يكية بقيادة العالـ المتحدة األمر  د فيو الوالياتُ ففي الوقت الذي تتفرّ  ،حسب القوة المسيطرة الدوليّ 

 .جندتيا ىو الغالبسيكوف تنفيذ أ

في ميزاف  مو مف تنوعٍ وما تخم   ،المعاصر استعراضو لبيئة النظاـ الدوليّ  ـ  وء ما تَ في ضُ 
 الوالياتُ  ، دفعتِ (ـ2001ر مف سبتمبر شالحادي ع)أحداث  د أف  مف المؤك   القوى فقد باتَ 
 ومعموماتيةٍ  وتقنيةٍ  واقتصاديةٍ  عسكريةٍ  دراٍت لما تمتمكو مف قُ  ؛ر الزعامة الدوليةالمتحدة لتتصد  

ة، وكاف أيضًا ليذا التبوء الثنائية والدولي في مسيرة العالقاتِ  اً لدور أثر افقد ترؾ ىذا  ،ىائمةٍ 
ىذا الواقع الجديد  أف   دَ يْ ومنظماتو المختمفة، بَ  ي مكانة ودور النظاـ الدوليّ ف والتفرد األمريكي أثرٌ 

جدًا،  واضحٌ  اإلسرائيمية، والسبب في ذلؾ–السياسية البريطانية ر العالقاتِ ر سمبًا في تطو  ؤثّ لـ يُ 
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سرائيؿ، مف بر  ؿ  مع كُ المتحدة  الوثيقة بيف الوالياتِ  ستراتيجيةأال وىو العالقة اإل يطانيا وا 
سرائيؿ. العالقاتِ  ـ أجنداتِ خد ىذا الواقع لمنظاـ الدوليّ  ري أف  تصو  وب  الثنائية بيف بريطانيا وا 

-البريطانية السياسية المتحدة في العالقاتإ  ر الوالياتإ دو   محددات: ثانياً 
 .سرائيميةال

 وكانتِ  ،مباشرةالمبادرة باالعتراؼ بيا  إلىاإلدارة األمريكية  قياـ دولة إسرائيؿ اتجيتِ  ندَ ع
ظيار التزاميا تجاه ضماف استمرارىا  ،اقة في ىذا االعتراؼب  السّ  الدولة األولى وحمايتيا وا 

 مكف فيـ كيؼ أصبحتِ المتحدة في قياـ إسرائيؿ يُ  ومف خالؿ مساىمة الوالياتِ  ،وتقويتيا
التي  أوجو الضماناتِ  فقد أخذتْ  ،المتحدة  الوالياتِ  القضية الفمسطينية تأخذ حيزًا  مف اىتماماتِ 

 سياسيّ  فمنيا ما جاء مف خالؿ تقديـ دعـٍ  ،مختمفة المتحدة تجاه إسرائيؿ اشكاالً  متيا الوالياتُ قد  
؛ ة ضغوط عميياأو مف خالؿ ممارس ،ليا داخؿ أروقة األمـ المتحدة لمقبوؿ بعضويتيا تارة

جاء  خربحؽ الشعب الفمسطيني، وشكؿ آلما ترتكبو مف جرائـ  ؛تدينيا صدار قراراتٍ لوقؼ إ
تقديـ  سواء عف طريؽ والعمميّ  والفنيّ  مف الدعـ الماليّ  مختمفةٍ  اقتصاديًا مف خالؿ توفير أشكاؿٍ 

استمرار وجود إسرائيؿ  أف  وشكؿ جاء عسكريًا فمعروؼ  ،حنَ أو مِ  ،قروض أو تسييالت ائتمانية
 مف تعاوفٍ  المتعاقبة مريكيةاأل ظيرتو اإلداراتُ وىذا ما أ ،قؼ خمفيات كبيرةٍ  لى قوةٍ إيحتاج 
: 2005 ،)السروجي بؿ وتفوقيا عمى حماية نفسيا قادرةٍ  إسرائيؿ كقوةٍ  ساىـ في تثبيتِ  عسكريّ 
414). 

 العالقة ناتجةٌ  وىذه ،مريكيةالمتحدة األ يف إسرائيؿ والوالياتِ ب حميمةٌ  كما وتوجد عالقةٌ 
 فيما يتعمؽ مريكية وخصوصاً المتحدة األ داخؿ الوالياتِ  صييونيّ ر الذي يمعبو الموبي العف الدوْ 

مف القادة اإلسرائيمييف  بتوجيوٍ  الصييونيّ  فالموبي ،الشرؽ أوسطية األمريكية بالسياسة الخارجية
 األمريكي داخؿ أروقة الكونجرسوخصوصًا  ،المتحدة األمريكية داخؿ الوالياتِ  واسعٌ  نفوذٌ  لو

واليدؼ مف ذلؾ ىو  ،عالـعمى وسائؿ اإل كبيرٌ  لو تأثيرٌ كما  ومؤسسة الرئاسة والبيت األبيض،
بدعـ  وتتمثؿ قوة الموبي الصييونيّ  ،مريكية لصالح إسرائيؿالواليات المتحدة األ وجيو سياساتِ ت

حتى أصبح المتنافسوف في  ،في المناصب اليامة االمريكييفحيف الحمالت االنتخابية لممرش
 في اتخاذ قراراٍت  اً بارز  اً كما ولعب دور  ،لكسب رضا الموبي الصييونيّ  ؛االنتخابات يتسارعوف

 .(15: 2009 ،)عزاـ سرائيؿلمصمحة إ حاسمة

 قةعالكثيرًا عف  تختمؼ ،عضويةٍ  بعالقةٍ  األمريكية المتحدة الوالياتِ  عترتبط إسرائيؿ مو 
طاؿ مختمؼ ، وتُ نوعيامف  فريدةٌ  ووثيقةٌ  استثنائيةٌ  عالقاتٌ  فيي خرى،أُ  بدولةٍ  العالـ في دولةٍ  أية
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 سياسةٌ  ىي األمريكية الخارجية ةالسياس أف   -بمعنى– جديدٍ  أي رئيسٍ  يمغييا والالحياة،  مجاالتِ 
ليتغير  ؛عوامؿ أو شروط إلى يحتاج تغييرأي  ألف   ؛غيره أو الرئيس ذامع ىتتغير  ال ،سيةٌ مؤس  

المتحدة بإسرائيؿ  العالقة التي تربط الوالياتِ  ، يجدر االنتباه إلى أف  عمؿ وفكر ومنيج المؤسسة
 العربية، الدوؿ في مصالحيا إلى اسقتصادية المباشرة، بالقياال بالمصالح عالقة اليس لي
 مف( كريةً وعس وتكنولوجيةً ) واقتصاديةً  ،ماليةً  مساعداتٍ  ىتتمق   التي ىي فإسرائيؿ سوبالعك

 المتحدة. الواليات

فالشرؽ األوسط يمثؿ  ،مية ترتكز عمى المصالح المتبادلةاإلسرائي-مريكيةاأل العالقاتُ 
كذلؾ  ،األمريكيّ  األمف القوميّ  ؤثر عمىتُ  ىامةً  ستراتيجيةً إ المتحدة األمريكية منطقةً  لموالياتِ 

ىي الحميؼ  ،مريكيةالمتحدة األ الوالياتِ  دّ عِ تُ  إسرائيؿ طبقًا لنظرية األمف اإلسرائيميّ  فإف  
 في الوالياتِ  الموبي الصييونيّ  وأف   ،الذي تعتمد عميو في صراعيا مع العرب الثابتِ  ستراتيجياإل

بما فييا  كيّ نع القرار األمريالرأي العاـ وأجيزة صُ  ر في مؤسساتِ ؤثّ يُ  المتحدة استطاع أفْ 
لى ،مؤسسة الرئاسة ذاتيا التي تشترؾ في  ؿ الواضح في مختمؼ المؤسساتِ غمغُ جانب الت   وا 
أفضؿ خاصة تجاه العالـ  الوضع داخؿ دوائر الرأي العاـ ليس بحاؿٍ  فإف   ،صنع القرار األمريكيّ 

في كافة  بتقديـ الدعـ والمساعداتِ  ومستمر   دائـٍ  الواليات المتحدة تقوـ بشكؿٍ  وأف   ،العربيّ 
اليدؼ  عتبرويُ  ،الخاصة التي تربط البمديف عتبر تجسيدًا لمعالقاتِ وىذا يُ  ،إلسرائيؿ المجاالتِ 
ىو الحفاظ  ،العسكرية األمريكية إلسرائيؿ والمساعداتِ  ،سرائيميمف التعاوف األمريكي اإل األسمى

 .(7 :2014)الوزير،  في الشرؽ األوسط اإلسرائيميّ  سكريّ ؽ العالتفوّ  عمى

 اإلسرائيمية تكمف في:–مريكيةمحددات العالقاِت األ ،حاؿٍ  ةِ ي  مى أَ عَ 
   العالـ الجديد بروتستانيو المذىب لى: فمعظـ المياجريف األوروبييف إعد الديني  الب، 

 .ويؤمنوف بأساطير صييونية وتوراتية
   وحاليًا  ،سابقًا( وتدفؽ النفط وأمف إسرائيؿيتي )احتواء االتحاد السوف :ستراتيجي  عد الالب

في ردع أي قوى أو  ورأس حربةٍ  ،متقدمةٍ  المتحدة عمى إسرائيؿ كقاعدةٍ  تستند الوالياتُ 
 .المتحدة في المنطقة يدد المصالح الحيوية لموالياتِ تُ  أنظمة مف الممكف أفْ 

عمييا الحركة الصييونية في قياـ دولة إسرائيؿ  الركائز التي استندتْ  مكف القوؿ، أف  يُ  إذاً 
إصدار وعد  ر منذُ بريطانيا ىذا الدوْ  برى حاضنة وحامية ليذه الدولة، فمعبتْ كُ  تكوف قوةً  أفْ  يى
وال تزاؿ( ىي المتحدة أصبحت ) الوالياتِ  أف   دَ يْ ، بَ (ـ1948)عاـ  ( وحتىـ1917) عاـ (بمفور)

وال تزاؿ  -ر الذي لعبتو الدوْ  العالمية المسؤولة عف حماية وتفوؽ إسرائيؿ، وعمى ذلؾ فإف  القوة 



 

    55

السياسية المحددات الخارجية المؤثرة في العالقات  الرابعالفصل 
 اإلسرائيلية-البريطانية

وىامًا  اإلسرائيمية، ُيعتبر دورًا محورياً –البريطانيةالسياسية  تجاه العالقاتِ المتحدة  الوالياتُ  –
الواليات المتحدة  -بمعنى آخر- مستقبالً  يجابيًا وداعمًا الستمرارية وبقاء ىذه العالقاتِ جدًا، وا  

آخر ميما كاف حجمو  طرؼٍ  ئيؿ وأيّ بيف دولة إسرا عد الثالث في أي عالقةٍ مريكية ىي البُ األ
 مكانياتو.وا  

 .ر االتحاد األوروبي  دو   محددات: ثالثاً  

لى استعادة موقعو عمى الصعيد الدولي، ولكف بعد تسعى إ االتحاد األوروبيّ  ياتِ توج   ف  إ
المتحدة األمريكية عمى السياسة  الوالياتِ  ونتيجة لمتغيرات الدولية وىيمنة ،ةالباردانتياء الحرب 

 القياـ بمبادرةٍ دولة ال يستطيع  األمريكي، حيثُ  لمدور اً تابعالدولية أصبح دور االتحاد األوربي 
 تِ ومجمس األمف ومرجعيا ،األمـ المتحدة لتسوية القضية الفمسطينية عمى ضوء قراراتِ  ؛مستقمةٍ 

 الدوؿ الكبرى ياتفتوج  المتحدة،  دوف التنسيؽ مع الوالياتِ  (ـ1991)مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 
الشرؽ ) ياتِ التوج   مو فرنسا ذاتِ مث  ضعؼ التيار الذي تُ إلى  تشير داخؿ االتحاد األوروبيّ 

 وألمانيا(، تاركةً ريطانيا في عممية السالـ )ب ر األوروبيّ ف لمدوْ مقابؿ التيارْيف الرافضيْ  (أوسطية
والمساعدة  ،بتقديـ الدعـ الماليّ  ومكتفيةً  ،في توجيو عممية السالـ ر األمريكيّ ماـ الدوْ المجاؿ أ

المتحدة في  التي تعترض عممية السالـ بالتوافؽ مع سياسة الوالياتِ  في تجاوز بعض العقباتِ 
 .(5: 2010 ،المنطقة )طافش

االتحاد األوروبي تجاه القضية لى محدودية دور حقائؽ تشير إثمة  ومف الواضح أف  
 :(53: 2010 ،)طافش في النقاط التالية متمثمةً  برمتيا،والعممية السممية الفمسطينية 

  ّمريكية في عف السياسة األ مستقمةٍ  أوروبيةٍ  سياسةٍ  عف بمورةٍ  عجز االتحاد األوروبي
 المنطقة العربية.

  ٍضتْ التي تعر   ، وتضاربيا تجاه بعض األزماتِ دةٍ وح  مُ  أوروبيةٍ  خارجيةٍ  عدـ وجود سياسة 
 ليا المنطقة العربية.

  مف  لمحدّ  ؛سرائيؿعمى إ حقيقيةٍ  ضغوطٍ  عمى ممارسة االتحاد األوروبيّ  قدرةعدـ
 الفمسطينييف داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة.  تجاهسياستيا التعسفية 

 مف بداياتو في إلى الصراع ونظرتْ  ،تاـٍ  بتجاىؿٍ  الفمسطينية القضية مع أوروبا تعاممتْ 
 القضية اعتبار مف النظرة لتِ تحو   ،خمسيف عاماً  وبعد ،فقط المنظور اإلسرائيمي خالؿ

 ،مصيره تقرير حؽّ  في ؿتتمثّ ، سياسية حقوؽ لو شعبٍ  مشكمة الجئيف إلى مشكمة الفمسطينية
 جواز عدـ: عمى نص   حيثُ  المضمار ىذا في ؿالتحو   نقطة ـ(1980) عاـ البندقية بياف ويعتبر
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 (242) القرار واعتبار لمحؿ كأساسٍ  إجراء مفاوضاتٍ  وضرورة بالقوة الغير أرض احتالؿ
 وتقرير الفمسطينيّ  الشعب حقوؽ عاداًل يحتـر حاًل  القضية الفمسطينية وحؿّ  لذلؾ، مرجعية
شراؾ مصيره،  ىذا ورغـ ،الصراع في القدس ة، وأىميةيالمستقبم التسوية في التحرير منظمة وا 
والتفاعمية  واالقتصادية إسرائيؿ السياسية عالقاتُ ، الواقع أرض عمى رتْ تطو  فقد  الموقؼ،
 عمميةٍ  خطواتٍ  أي إسرائيؿ لممارساتِ  االتحاد انتقاد واكبيُ  ولـ ،األوروبيّ  االتحاد معواألمنية 
 ومواقؼ الممؼ السياسيّ  بيف الفصؿ في إسرائيؿ نجاح إلى ذلؾ ويعود األرض، عمى حاسمةٍ 
 .(28: 2006)الروساف،  ممارساتيا مف السياسية االتحاد

السياسية  ر العالقاتِ في تطو   إيجابيّ  أثرٍ  كاف ذا األوروبي،االتحاد مكف القوؿ إّف وعميو يُ 
 الفمسطينيف،تجاه  اإلسرائيميّ  مواقفو الرافضة لمسموؾ العدائيّ  وحتى اإلسرائيمية،–البريطانية

ىذه  القدس،وبناء الجدار وتيويد مدينة  ،واستمرارية سياسة دولة االحتالؿ في االستيطاف
 ر الموقؼ األوروبيّ ؤثّ ولذلؾ لـ يُ  ،( تجاه ىذا السموؾ)أوروبياً المطموب  لمحدّ  ترتؽِ المواقؼ لـ 

 الداعـ ليذه العالقات. الدْوربؿ كاف لو  اإلسرائيمية،البريطانية  سمبًا في مسيرة العالقاتِ 

 .وسي  ر الر  و  الد   محددات: رابعاً 
 عمى بعض القضايا المتعمقة بالعالقاِت  البند مف المبحث سيتـ تسميط الضوءفي ىذا 

ر وْ ى لنا فيـ مدى تأثير الدّ ليتسن   ؛البريطانيةالروسية  وكذلؾ العالقاتِ  ،اإلسرائيمية–الروسية
سرائيؿ. في مسيرة العالقاتِ  الروسيّ   السياسية الثنائية بيف بريطانيا وا 

 :عالقة روسيا مع إسرائيل
 رجعيةٌ  ـ فييا حكوماتٌ تتحك   أنيا دوؿٌ طار العربية يرى في األق ،كاف االتحاد السوفيتي

بينما  ،وتحكـ بتوجياتو ومدينة لو بفضؿ وجودىا ،مف قبمو وموجية ،لالستعمار الغربي تابعةٌ 
ولذلؾ أقدـ في  ،وطني رٍ تحر   حركة يعتبرىاكاف  ، إذفي الحركة الصييونية عكس ذلؾ ف يرىكا

 لعاـ (181) رقـالقرار  ـ المتحدة عمىمالتصويت في الجمعية العامة لأل عمى (ـ1947)العاـ 
ىذا القرار كاف ضد رغبة  ،عربية وييودية: فيْ تدول إلىالقاضي بتقسيـ فمسطيف  (ـ1947)

 إلىاه بؿ تعد   ،ولـ يتوقؼ التعاطؼ السوفيتي مع الحركة الصييونية عند ذلؾ الحدّ  ،العرب
كما دعـ ، (ـ1948أيار مف العاـ  15) قياميا فياالعتراؼ السريع رسميًا بدولة إسرائيؿ بعد 
وتبادؿ معيا  ،ىا بالسالح أثناء مراحؿ اليدنةمدّ و  إسرائيؿ في حربيا مع العرب في العاـ نفسو

في  العالقاتُ  تِ واستمر   ،مف قياميا األولى ليا الدعـ في السنواتِ  ـوقد   ،ؿ الدبموماسيّ التمثي
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: 2000)محمد،  حتى مطمع الخمسينيات ذروتيا في التنسيؽ فيما بينيـ وصمتْ  لى أفْ ف إالتحس  
156). 

البعثة السوفيتية ؛ نتيجة تفجير مقر موسكو عالقاتيا بإسرائيؿ قطعتْ  (ـ1953)في عاـ 
 (ـ1991)، وعاـ قنصمياً  (ـ1987)عاـ  ؤنفتْ واستُ  ،(ـ1967)بعد حرب  العالقاتِ قطع  دوتجد  
 .(120: 2013)أبو عامر،  كامؿٍ  بشكؿٍ  العالقاتُ  ؤنفتِ استُ 

القضػية  دور الوسػيط حيػاؿتسعى لمعب روسػيا  بػدأتْ ، ياتيا الجديدةتوج  وفي إطار 
المجاف المنبثقة عف مؤتمر  اجتماعاتِ  (ـ1992 الثانيكانوف )في  الفمسػطينية، واستضػافتْ 
اضي الفمسػطينية المتواصؿ عمى األر  اف اإلسرائيميّ رفضيا العدو  تْ مدريػد لمسػالـ، كما أكد  

مكننػػا سػػرائيمية فػػي األراضػي العربيػػة المحتمػػة، ويُ ، ورفضػيا لسياسػة االسػتيطاف اإلالمحتمػة
 :(156: 2016)محمد،  اآلتيؿ في والمتمثّ  ،بيػػذا الجانب الموقػؼ الروسػػيّ لػػى إؼ التعػػر  

  عمى وقؼ العنؼ العمؿ لىإالدعوة. 
 سػس التػي ضػرورة االلتػزاـ باألُ عمى  لػى تحقيػؽ السػالـ مػف خػالؿ تأكيػد روسػياإػعي لس  ا

عمى أساس تحقيؽ التسوية  قدتْ التي عُ  واالتفاقياتُ  والمجافُ  لييا المؤتمراتُ إ ػمتْ توص  
 .بيف الطرفيف

  و.تسوية القضية الفمسطينية في موسكل ؛دوليّ  لى عقد مؤتمرٍ إالدعوة 

 االنفػػراد األمريكػػيّ  ، ومواجيػػةؿ دورىػػا فػػي الشػػرؽ األوسػػطلػػى تفعيػػإروسػػيا  سػػعتْ إذًا 
 يمتػـز الطرفػافِ  فْ ألػى نقطػة البدايػة، وضػرورة إعمى ضرورة عدـ العودة  دتْ وشد   بالتسوية

 . توقيعيا بشأف التسوية في الشرؽ األوسط ـ  التي تَ  بالقراراتِ  والفمسطينيّ  اإلسػرائيميّ 

 مطمع التسعيناتِ  اإلسرائيمية منذُ –الروسية ر العالقاتِ تطو   مكف استعراض أبرز محطاتِ ويُ 
 عمى النحو اآلتي:

 أسبوعيف بعد ،(ـ1991 ديسمبر/ األوؿ كانوف 25) في السفيريف اعتماد أوراؽ تقديـ 
 في نصميةٍ وقُ  أبيب، تؿ في روسيةٍ  سفارةٍ  وافتتاح ،تيالسوفي االتحاد انييار مف فقط

 .موسكو في إسرائيميةٍ  وسفارةٍ  حيفا، مدينة
  ْدبموماسيةً  عالقاتٍ  وأقامتْ  تي،السوفي االتحاد ضمف كانتْ  التي بالدوؿ إسرائيؿ اعترفت 

 اً عضو  تيّ السوفي االتحاد محؿّ  تْ وحم   ،أىميةً  الدوؿ أكثر االتحادية روسيا معيا، وكانتْ 
 مف الييود لممياجريف اً مقصد طويمةٍ  لسنواتٍ  إسرائيؿ األمف وكانتْ  مجمس في اً دائم

 . تيالسوفي االتحاد بعد ما الدوؿ مف وغيرىا ،روسيا
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  ِ(ـ2015-2000) رًا ممحوظًا خالؿ الفترةالروسية اإلسرائيمية تطو   العالقاتُ  شيدت، 
 في اآلتي: ومتمثمةً 

 زيارتو في ـوقد   ،رسميةً  زيارةً  القدس (بوتيف فالديمير) الرئيس زار (ـ2005) في 
 .اليولوكوست في قضوا الذيف الييود لذكرى تمثااًل 

 العالقاتِ  إقامة عمى اً عام (15) ربمرو  احتُفؿ ،(ـ2006 أكتوبر/ األوؿ تشريف) في 
 .اإلسرائيمية-الروسية

 بينيما( الفيزا) التأشيرة نظاـ بموجبو لغيأُ  اً قاتفا البمداف عوق   (ـ2008) في. 
 نصبٍ  افتتاح بمناسبة ؛إسرائيؿ إلى بوتيف الروسيّ  الرئيس حضر (ـ2012) عاـ 

 رجاؿ جمعيا التي األمواؿ مف النصبُ  قيـوأُ  ،ناتاليا مدينة في األحمر الجيش لجنود
 .الروس الييود األعماؿ

 ؛تفاىـٍ  مذكرة نياع نتج مفاوضاتٍ  عقد إلى الروسية الحكومة بادرتِ  ،(ـ2014) عاـ 
 بنياميف) اإلسرائيميّ  الوزراء ورئيس ،(بوتيف فالديمير) بيف «مشّفر» مباشر خط إلقامة
 .(نتنياىو

 زياراتٍ  موسكو اإلسرائيميوف الوزراء رؤساء زار (ـ2016و 2001) عامي بيف 
 زياراتِ  تكرار خالؿ مف ف،الدولتيْ  بيف العالقاتِ  مستوى إلى يشير مام ،متكررة

 مّرة( 13) روسيا اإلسرائيميوف الوزراء رؤساء زار فقد ،روسيا إلى إسرائيمييف مسؤوليف
 وكاف. منيا زياراتٍ  (7) (نتنياىو بنياميف) نصيب وكاف ،(ـ2000) عاـ منذ

 الوزراء رئيس مباحثاتُ  وكانتْ  ،المقاءات ىذه محوريْ  واإليرانيّ  السوريّ  الموضوعاف
-اإلسرائيؿ الصراع حؿّ  حوؿ تتمحور (أولمرت ييود)و ،(شاروف أرييؿ) األسبؽ

 (.12-5: 2017 ،اإليراني )روماف النووي والبرنامج الفمسطيني،

ففي  بيف البمديف، كبيرةٌ  ىناؾ خالفاتٌ ائية، ال تزاؿ الثن ف العالقاتِ عمى الرغـ مف تحس  
 (بوتيف)ونفى  ،(بوتيف)مف  بدعوةٍ « حماس»مف حركة  ، زار موسكو قادةٌ (ـ2006آذار/مارس )
 :منيا خرىة أُ صعوبات رئيس تضمنتْ  وبالنسبة إلسرائيؿ ،إرىابيةَ  منظمةً « حماس»تكوف  أفْ 

تجارىا باألسمحة مع سوريا، عممًا أف   ،دعـ موسكو لبرنامج إيراف النوويّ  ىذه األسمحة قد تقع  وا 
بالرغـ مف  اإليرانيّ  موسكو دعـ البرنامج النوويّ  وفي الواقع واصمتْ «. حزب اهلل»بيف أيدي 

 ف  أ، و تساعد إيراف عمى تطوير سالح نوويىذه السياسة س المخاوؼ الغربية واإلسرائيمية بأف  
سيعّقد عمى األرجح الوضع بالنسبة  انخراط روسيا مؤخرًا في سوريا في أعقاب االتفاؽ اإليرانيّ 

سرائيؿ، جّمدتْ  وعمى إثر ضغوطٍ  (ـ2010)ففي عاـ  ،إلسرائيؿ موسكو )ولكنيا لـ  مف الغرب وا 
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قد  الذي ،"300-لبيع نظاـ الدفاع الجوي "أس ؛مميوف دوالر مع إيراف (800) تمِغ( عقدًا بقيمة
النووية  ض المنشاتِ الحربية األمريكية أو اإلسرائيمية في حاؿ تعر   يساعد عمى إسقاط الطائراتِ 

موسكو في الدوؿ  إسرائيؿ عف انتقاد تصرفاتِ  . وفي المقابؿ امتنعتْ جويةٍ  اإليرانية لضربةٍ 
حوؿ األزمة  إسرائيؿ عمنًا عمى موقفيا الحياديّ  القريبة مف روسيا. عمى سبيؿ المثاؿ أبقتْ 

يراف تعاوداف اليوـ إحياء المناقشات بشأف بيع  إال أف   ،األوكرانية ولـ تبع أسمحة لكييؼ موسكو وا 
عف إيراف، أعمف المسؤولوف  ، وبعد رفع العقوباتِ (شباط/فبراير مف ىذا العاـ)تمؾ األسمحة. ففي 

الر يتضمف وفقًا لصحيفة مميارات دو  (8)اإليرانيوف والروس عف خطط بشأف اتفاؽ أسمحة بقيمة 
-"، باإلضافة إلى طائرات "سوخوي300-"واشنطف فري بيكوف"، بيع صواريخ مف طراز "أس

             . F-15E"" كبير المقاتالت األمريكية مف طراز " الروسية، التي تشبو إلى حدّ 30

-نقؿ طائرات "سوخوي إف  " (مارؾ تونر)وقاؿ المتحدث باسـ وزارة الخارجية األمريكية 
ف   ،" يتطمب تفويضًا مف مجمس األمف الدولي30 الواليات المتحدة سوؼ "تناقش ىذه المسألة  وا 

 .(2017-12-5 ،)بورشفسكايا "أسوشيتد برس "مع روسيا"، كما ذكرت وكالة

ما يخّص القضايا الحذر في ى أقصى درجاتِ تتوخ   يؿ أفْ حاوؿ إسرائتُ  في الساحة الدولية
 ، والمخّصصة لمتصويت عمى قرارٍ (ـ2014)قدت منتصؼ الميّمة لروسيا. ففي الجمسة التي عُ 

 اً بالخروج مف القاعة، مغِضب اً ى المندوب اإلسرائيمي أمر في أوكرانيا، تمق   ديف التدخؿ الروسيّ يُ 
، اإلنترنت التي يشنيا القراصنة الّروس عمى شبكاتِ  اإلدارة األميركية، ولـ تحظ اليجماتُ 

 (بوتيف)سياسة  إف   ـ  مف جانب إسرائيؿ. ثُ  فعؿٍ  بأّي رّداتِ  (إدوارد سنويدف)واستضافة روسيا 
 فيماالداخمية القمعية لـ تحظ مف الحكومة اإلسرائيمية بأّي اىتماـ. وعمى الرغـ مف سجؿ روسيا 

يخّص التصويت في مجمس األمف وفي الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى قضايا تيـّ إسرائيؿ، 
 ."في حكـ الطبيعة"مع األمر بوصفو  في معظميا سمبية، فإسرائيؿ تعاممتْ  التي كانتْ 

تجاه  لمموقؼ الروسيّ  واضحٌ  ثمة تأثيٌر سمبي   أف  ال يرى الباحث استنادًا عمى ما سبؽ، 
، إذًا ما ر الروسيّ اإلسرائيمية بالدوْ –السياسية البريطانية ر مسيرة العالقاتِ إسرائيؿ وعميو فمـ تتأثّ 

 السياسية البريطانية اإلسرائيمية. في مسيرة العالقاتِ  ، وأثرهر األمريكيّ وْ ا ذلؾ بالد  قارنّ 

 :البريطانية–العالقات الروسية
 رخاصة بمراحؿ توت   البريطانية-والروسية عامةً  األوروبية-الروسية العالقاتُ  تِ مر  لقد 

الكسندر ) المعارض الروسيّ  مقتؿوخصوصًا بعد ، (ـ2015-2000) خالؿ الفترة ما بيف
وطمب المجوء إلى المممكة المتحدة قبؿ حصولو عمى  روسيا ىرب مف ، الذي(ليتفينينكو
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الروسية  خالليا العالقاتُ  شيدتْ  ،ىذا الحدث عمى بعد مرور أكثر مف خمس سنواتٍ ، و جنسيتيا
قاـ وزير  حيثُ مف الصداـ بيف موسكو ولندف،  مف التوتر وجوالتٍ  متصاعدةً  البريطانية حالةً 

التقى خالليا مع وزير الخارجية الروسي  ،إلى روسيا بزيارةٍ  (ديفيد ميميباند)الخارجية البريطاني 
ف، وتجاوز التعاوف بيف البمديْ  ة إطالؽ عالقاتِ ، وكاف ىدؼ المقاء إعاد(سيرغي الفروؼ)

 .(2017-10-22 ،)ىاردينغ السابقة والخالفاتِ  األزماتِ 

 (بوريس بيريزوفسكي) الييوديّ  رجؿ األعماؿ الروسيّ  حدوث أزمة انتقاؿ ومف قبؿ أيضاً 
ذلؾ  ومنذُ ، إليو في روسيا بنيب الماؿ العاـموجية  مف اتياماتٍ  لإلقامة في بريطانيا ىارباً 

اليارب  لممميونير بريطانيا مقراً  أصبحتْ ف، بعدما بيف الدولتيْ  سمسمة مف الخالفاتِ  الحيف بدأتْ 
وكرانيا مع المعادية لروسيا في كؿ مف جورجيا وأ عمى دعـ االتجاىاتِ نشاطاتو  زتْ التي ترك  

 .أو سياسيّ  ماليّ  وكاف ذلؾ يتـ بشكؿٍ  الممونة ظيور الثوراتِ 

ىذا  تحركاتُ  الممونة، وفشميا في عزؿ روسيا، بدأتْ  مرحمة الثوراتِ وعقب انتياء 
مرشحيف  الرئاسة عبر دّس  محاولة السخرية مف انتخاباتِ  :أخرى، منيا المميونير تأخذ اتجاىاتٍ 

واستخداميـ في مختمؼ  ،الروسية مف العمالء السابقيف لممخابراتِ  غير جاديف، أو إقامة شبكةٍ 
كاف  أفْ  منذُ  (بيريزوفسكي)أحد عناصر أو ضحايا  (ليتفينكو ألكسندر)نشاطو. وأصبح  مجاالتِ 

 سياسية بيف موسكو ولندف، بعد أفْ الزمة األ فجرتِ وان، قرر التعاوف معو في موسكو، بعد أفْ 
 في الروسية نائب ضابط سابؽ في االستخباراتِ  (أندريو لوجافوي)بريطانيا عمى تسميـ  تْ أصرّ 

 ،األمنية البريطانية مطاتِ طو في ىذه العممية مف قبؿ الس  ، المشتبو في تورّ البرلماف الروسيّ 
 (.24-10: 2017 ،األمر الذي رفضتو روسيا )الكسندورفتش

تجاه العديد مف  التي مارسيا السموؾ الروسيّ  مكف استعراض بعض المواقؼ والتطوراتِ ويُ 
وعمى  البريطانية،–الروسية في العالقاتِ  رتْ والتي بدورىا أث   ،عمى الساحة األوروبية الممفاتِ 

 :(71: 2017، ألربي)الحصر سبيؿ المثاؿ ال 

 .  ضـ روسيا لشبو جزيرة القـر
 .زعزعة االستقرار في شرؽ أوكرانيا 
  ِالتفيا واستونيا. الروسية في بحر البمطيؽ في مواجية دولتيْ  االتصاؿ باألقميات 
 بحر البمطيؽ. ؿاألحزاب السياسية في دو  محاولة روسيا الختراؽ 

دوؿ  ؛ لمضغط عمىعب بورقة المساومة السياسيةروسيا لم   سعتْ  ،التطوراتِ وء ىذه في ضُ 
 االقتصادية المفروضة عمى روسيا. بيدؼ تخفيؼ العقوباتِ  ؛االتحاد األوروبيّ 
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السياسية البريطانية  ر روسيا ومدى تأثيره في مسيرة العالقاتِ بدوْ  فيما يتعمؽ ولكفْ 
بريطانيا  في عالقاتِ  ورف باألثر األمريكيّ ، إذا ما قُ ر أثرًا ممموساً اإلسرائيمية، لـ يترؾ ىذا الدوْ 

عمى الساحة  والتناقضاتِ  إسرائيؿ تجيد لعبة المساوماتِ  ، بأف  مكف تفسير ذلؾبإسرائيؿ، ويُ 
الدولية  وء التناقضاتِ تكوف الكاسب األكبر، أو األقؿ خسارة في ضُ  األوروبية، وتحاوؿ أفْ 
 كشفتِ  حيثُ  ،عمى ذلؾ "التورط اإلسرائيمي في األزمة الجورجية" الجارية، وخير مثاؿٍ 

ة ثمة مساح ف  وأ ،ف الطرفيفالمصالح بي تعارضالعسكرية اإلسرائيمية لجورجيا عف  لمساعداتُ ا
عمى الحضور  الحرص اإلسرائيميّ  ف  بيف موسكو وتؿ أبيب، وأ المتبادلةمف الشكوؾ واليواجس 

وكاف  ،ىو منع عودة روسيا القوية ةٍ اليدؼ منو ببساط الساحة الجورجية، جد المكثؼ عمىوالتوا
 داء إسرائيؿ بنظـٍ روسيا ستقوـ بإمداد أع أف  د القادة الروس قويًا ومؤثرًا عندما ىدّ  الرد الروسيّ 

وقاـ رئيس  ،صالح عالقاتيا بروسياإلى إإسرائيؿ  ؼ الحرب سارعتْ وبعد توق   ،ىجوميةٍ  تسميحيةٍ 
لمبحث عف كيفية رأب الصدع  ؛كووسالوزراء اإلسرائيمي بعد شيريف مف انتياء الحرب بزيارة م

 .(168: 2014ف )حسف، بيف البمديْ  الذي أصاب العالقاتِ 

ـ  في ضُ   ،اإلسرائيمية–السياسية البريطانية روسيا في العالقاتِ  ردوْ  تناولو حوؿ أثر وء ما ت
سرائيؿبيف  في طبيعة العالقاتِ براغماتيًا روسيًا دورًا  فقد لعبتْ   متْ تفيّ  حيثُ  ،بريطانيا وا 

مع  ومتناغمةً  والتي جاءْت منسجمةً ،إسرائيؿ في العديد مف المواقؼ والمحافؿ الدوليةيات توجّ 
العالقة بيف ر لى توت  ت إد  يجة بروز بعض المواقؼ مؤخرًا، أف نتولك ،المواقؼ البريطانية

تجاه ىذه  الموقؼ الروسيّ  مساندةوعدـ  ،أبرزىا موقؼ إسرائيؿ مف األزمة الجورجية ،فالطرفيْ 
اإلدارة األمريكية واألوروبية تجاه ىذه األزمة  ياتِ إسرائيؿ عمى إرضاء توج   عممتْ  حيثُ القضية، 

القضية العديد مف المواقؼ الدولية تجاه  روسيا في ، كما شاركتْ عمى حساب الموقؼ الروسيّ 
والقرارات الدولية  ،داعمًا لمحقوؽ الفمسطينية في إطار القانوف الدوليّ  وكاف موقفيا ،الفمسطينية

 الصادرة بخصوص القضية الفمسطينية.
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 المبحث الثاني
 السرائيمية–في العالقات السياسية البريطانيةالمحددات األقميمية المؤثرة 

وعالقاتيا مع بعضيا  ،السياسية لمدولة ياتِ البيئة اإلقميمية دورًا مؤثرًا في التوج   تمعبُ 
سيتـ استعراض دور بعض األطراؼ  الدراسيةوفي حالتنا  (،يجابأو اإل )بالسمبالبعض سواء 

ومدى تأثير ىذه األطراؼ في مسيرة  ،الدور العربي( اإليراني،الدور  التركي، )الدوراإلقميمية 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي: اإلسرائيمية،السياسية البريطانية  العالقاتِ 

 .سرائيميةال-البريطانية في العالقاتإ  ر التركي  و  الد  أثر : أوالً 

 ستراتيجيةً إ تحوالتٍ  (ـ2002)حكـ حزب العدالة والتنمية عاـ  منذُ السياسة التركية  شيدتِ 
في اإلقميـ  لتركيا ومؤثرٍ  جديدٍ  لى صياغة دورٍ إ ، وىدفتْ تعريؼ مبادئيا األساسية عادتْ أ

 ،مف السياسة الخارجية في كؿ   بة حزب العدالة والتنمية تغيراتٍ ، وقد أحدثت تركيا في حقوالعالـ
 عاـ منذُ  ىذه السياسة الخارجية واجيتْ  غير أف   ،في السياسة اإلقميمية ر الذي تمعبووالدوْ 

 ،قميـ والظروؼ الداخمية في تركيافي اإل التي فرضتيا التطوراتُ  عددًا مف التحدياتِ  (ـ2011)
ذ ، إ(ـ2011)في كانوف الثاني عاـ  "الربيع العربي"طمؽ عميو أحداث ما أُ  عوعمى رأسيا اندال

لعدالة والتنمية استالـ حزب ا ف  إ نفسو، حيثُ  في الوقتِ  قبةً كيا فرصًة وعَ لتر  ثوراتُ لىذه ا تْ ممث  
ا ودورىا في نتيومكا ،ركياالقراءة الصحيحة لواقع ت ف حيثُ أحدث تغييرًا م (ـ2002)الحكـ عاـ 

 عمى كيفية حفاظ تركيا تكمف في ة كانتْ فالمعادلة الجديد ،اإلقميمية والدولية القوىموازيف  ظؿّ 
مع  ةٍ جديد إيجابيةٍ  واإلقميمية السابقة مع نسج عالقاتٍ  ةالدولي عوامؿ القوة المستقاة مف التحالفاتِ 

 فْ نيا مف أمما مكّ  ؛تركيا بالمرونة عالقاتُ  سمتْ وقد ات   باألمس،ف كانوا يعتبروف خصومًا مم
سرائيؿ في محادثاتٍ  قمة دمشؽ الرباعية  إلىشرة باإلضافة غير مبا تكوف الوسيط بيف سوريا وا 

المنطقة وال  ممفاتِ لمناقشة مير قطر وفرنسا ورئيس وزراء تركيا رؤساء سوريا وأ التي جمعتْ 
سرائيؿسيّ   .(10: 2009)القطاونو،  ما المحادثات بيف سوريا وا 

 حزب وصوؿ منذُ  (اً تدريجي اً تراجع) اإلسرائيمية-التركية العالقاتُ  شيدتِ  ،حاؿٍ  ةِ مى أي  عَ 
 تحالؼٍ  عالقةَ  ُتعدّ  كانت أفْ  بعد وذلؾ ،(ـ2002) عاـ تركيا في الحكـ سّدة إلى والتنمية العدالة

 أسطوؿ عمى اإلسرائيميّ  الجيش اعتداء بعد كبيرةٍ  بصورةٍ  العالقاتُ  تدىورتِ  وقد الماضي في
 المواطنيف مف تسعة ووقتمِ  ،(ـ2010 مايو/ أيار) في الدولية المياه في غزة إلى المّتجو الحرية
 مطالب ثالثةَ  تركيا أعمنتْ  االعتداء ىذا وبعد ،"مرمرة" سفينة متف عمى كانواممف  األتراؾ
 الحصار وفؾّ  األتراؾ، الضحايا لعائالت تعويضاتٍ  ودفع رسمي، اعتذارٍ  تقديـ: وىي محّددة،
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 جميعيا باءتْ  أّنيا دَ يْ بَ  لألزمة، حؿ   إلى التوّصؿ أجؿ مف مفاوضاتٌ  جرتْ  وقد ،غزة قطاع عف
/ أيموؿ مف الثاني) في تركيا أعمنتْ  ذلؾ ثرإ وعمى. االعتذار إسرائيؿ رفض بسبب ؛بالفشؿ
 السفير طردمف أبرزىا  ،إسرائيؿ ضدّ  العقابية الخطواتِ  مف جممةٍ  عف (ـ2011 سبتمبر

 سكرتير مستوى إلى الدولتيف بيف الدبموماسيّ  التمثيؿ مستوى وتخفيض تركيا، مف اإلسرائيميّ 
لغاء ثاٍف،  .(12: 2012)محارب،  إسرائيؿ مع العسكرية والصفقاتِ  االتفاقاتِ  جميع وا 

تركيا مف مريكية بيف إسرائيؿ و المتحدة األ التنسيؽ مع الوالياتِ بريطانيا، وب طتْ وقد توس  
شرؽ لاحداث في ر األوتطو   ،وء استمرار الثورة في سورياا في ضُ لألزمة بينيم أجؿ وضع حد  

مع  سمسمة اتصاالتٍ  (فو كامير )جرى رئيس الحكومة البريطانية وفي ىذا السياؽ أ ،األوسط
، ونقؿ أيضًا عددًا مف (نتنياىو)ة اإلسرائيمية مورئيس الحكو  (ردوغافأ)رئيس الحكومة التركية 

اجتمع  ،(ـ2012يوليو  27)وفي  ،بيف الطرفيف أنو لـ ينجح في جسر اليوة دَ يْ ما بَ يالرسائؿ بين
 ،التركية اإلسرائيمية العالقاتِ  إلى يماِ( وتطرؽ اجتماعافردوغأ)لندف مع في مقره في  (كاميروف)

وء استمرار الثورة التركية اإلسرائيمية في ضُ  زمة العالقاتِ إلى ضرورة إنياء أ (كاميروف)وأشار 
 تْ استمر  ذ إ ،في الموقؼ اإلسرائيميّ  تغييرٍ  بأيّ  ولكنو لـ يأتِ  ،وتدىور األوضاع فييا ،في سورية

لتطبيع  ؛الثالثةفي ىذا االجتماع بشروطو  (ردوغافأ) ، وتمس ؾَ ي رفضيا تقديـ االعتذارف
-10: 2017 ،)براؾوفي مقدمتيا االعتذار اإلسرائيمي الواضح لتركيا  ،مع إسرائيؿ العالقاتِ 

25.) 

إسرائيؿ لمطمب تركيا  الطرفيف، استجابتْ وبعد وساطة اإلدارة األميركية وضغطيا عمى 
، (ـ2013مارس آذار/)لى إسرائيؿ في إ (باراؾ أوباما)فأثناء زيارة الرئيس األميركي  األوؿ

رجب ) -حينئذٍ –برئيس الحكومة التركية  (بنياميف نتنياىو)تصؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية ا
وفؽ  متاوتوص   ،بينيما المفاوضاتِ  الدولتافِ  استأنفتِ  وبعد ذلؾ ،اً وقّدـ لو اعتذار  ،(طيب أردوغاف
شباط/ )المسؤوؿ اإلسرائيمي عف المفاوضات مع تركيا، في  (يوسؼ تشاحنوفر)ما كشؼ عنو 

أّف  دَ يْ شبيية باالتفاؽ الذي جرى التوّصؿ إليو مؤخًرا. بَ  ، إلى مسودة اتفاؽٍ (ـ2014فبراير 
انتظار ما ستسفر عنو االنتخابات الرئاسية في آثر عدـ التوقيع عمى االتفاؽ حينيا ب (نتنياىو)

 (.11-1: 2017 ،)براؾ (ـ2014)تركيا في صيؼ عاـ 

، فالدولتاف التركية اإلسرائيمية العالقاتِ  رنحو تطو   محددات داخمية وخارجية دفعتْ  ثمة
عمى  سواء العالقاتِ  كانت لدييما مف المشاكؿ واألزمات ما يدفع بتمتيف وتقوية روابط تمؾ

بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكـ، وانتياجو  ولكفْ  ّي،أو الخارج الصعيد الداخميّ 
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 لى حدوث تراجعٍ أدى ذلؾ إ، ستراتيجيّ واالعتماد عمى عمؽ تركيا اإل ،سياسة تصفير المشاكؿ
 .(5: 2011 ،)الغوؿ اإلسرائيمية-التركية العالقاتِ  في

 بسبب المفاوضاتِ  ؛عدة ألعواـٍ  ُمكبمةً  فقد ظمتْ  التركية،البريطانية  أما بالنسبة لمعالقاتِ 
لداعميف الرئيسييف لندف مف بيف ا ، وقد كانتْ األوروبيّ حوؿ انضماـ أنقرة إلى االتحاد  المتعثرة

البريطانية سوؼ  التركيةِ  العالقاتِ  ويتوقع بعض المحمميف بأف   ،لالتحاد األوروبيّ  النضماـ تركيا
 قوانيف الخاصة بالقارةوتحررىا مف قيود ال ،ر بعد خروج بريطانيا مف االتحاد األوروبيّ تتطو  

 (.10-30: 2017 )دانياؿ، األوروبية

 تناوؿ العالقاتِ  اً ، تقرير لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس العموـ البريطانيّ  أصدرتْ  وقد
 االستقرار في المنطقة بصورةٍ الذي تقـو بو أنقرة في تحقيؽ  بيف تركيا وبريطانيا، والدور المحوريّ 

وكاف ىذا التقرير  ،توثيؽ التعاوف بيف البمديف إلى تفعيؿ خطواتِ  البريطانيةالحكومة  اً داعي عامةٍ 
تعيد لندف  مع تركيا، وضرورة أفْ  لمحكومة البريطانية بشأف العالقاتِ  واضحةٍ  بمثابة توصيةٍ  د  عَ يُ 

"تركيا قوة  اً عتبر م التعاوف المشترؾ في العديد مف المجاالتِ  مستوىترفع  النظر فييا بصورةٍ 
التي تتخذىا أنقرة ستحدد مصير المنطقة"،  "القراراتِ  عمى أف   اً إقميمية ذات أىمية مركزية"، مشدد

ة لمكافحة يود المبذوللضماف استقرار المنطقة"، في ظؿ الج ؛"الدور التركي ىاـ وموضًحا أف  
 (.11-5: 2017 ،)عناف فتنظيـ "داعش" اإلرىابي ومسألة الالجئي

سرائيؿ مف جيةٍ  لتقاطع المصالح بيف تركيا وبريطانيا مف جيةٍ  نظراً   فإف   خرى،أُ  وتركيا وا 
 العالقاِت ر تطو  تمعب دورًا ضروريًا في  مف شأنيا أفْ  ذلؾ ساىـ في بمورة مواقؼ وسياساتِ 

التركية اإلسرائيمية لـ  التوتر في العالقاتِ  إف   -خربمعنى آ- اإلسرائيمية–السياسية البريطانية
اإلسرائيمي كاف عاماًل مساعدًا -التقارب التركي أف   دَ يْ بريطانيا بإسرائيؿ بَ  يؤثر سمبًا في عالقاتِ 

 البريطانية اإلسرائيمية. في تعميؽ العالقاتِ 

 .السرائيمية-البريطانيةالسياسية ات اليراني في العالقور الد  أثر  :ثانياً 
، رالبريطانية بالتوتّ -اإليرانية العالقاتُ  سمتِ ات   (ـ1979) قياـ الثورة اإليرانية عاـ منذُ 

 صفحةً  فتحتْ  (ـ2015غسطس أ)في  (فيميب ىاموند) زيارة وزير الخارجية البريطاني ولكفْ 
وؿ بريطاني ؤ لمس مف آخر زيارةٍ  عاماً  (12)ف، بعد بيف البمدي العالقاتٍ  مسيرةفي  وجديدةً  ىامةً 

نية البريطانية اإليرا العالقاتُ  ، وأصبحتِ (ـ2003) في عاـ (جاؾ سترو) الخارجية قاـ بيا وزير
البمديف في طيراف ولندف، وبسبب اإلعراب عف  بسبب إعادة افتتاح سفارتيْ  ؛محط أنظار العالـ

ساعد في  صفحة الماضي، يّ ومحاربة داعش، وطَ  كبيرٍ  اقتصادي   تعاوفٍ  الىالدولتيف  حاجة
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الدولتاف  رتِ ، قرّ (ـ2014فبراير )النووية مع الغرب في ذات العاـ، وفي  استئناؼ المفاوضاتِ 
برفع أعالـ بمدييما فوؽ مباني سفارتييما في  رمزيةٍ  قامتا بخطوةٍ  بينيما، حيثُ  تطبيع العالقاتِ 

ير مقيميف، لتأتي زيارة رتا تعييف قائميف باألعماؿ غقرّ  قصيرٍ  بوقتٍ  طيراف ولندف، وقبؿ ذلؾ
نوعية في  ، ونظرًا لتحقيؽ نقمةبيف البمديف في تاريخ العالقاتِ  جديدةً  لتفتح صفحةً " ىاموند"

في زيارتو  (وندفيميب ىام) اصطحب وزير الخارجية البريطاني ،المجاؿ والعالقات االقتصادية
مف رجاؿ األعماؿ ورؤساء كبرى الشركات وفي مقدمتيـ مدير مجموعة  مجموعةً  التاريخية

خالؿ زيارتو  (ىاموند)د وصؼ بأنو عمالؽ البتروؿ في العالـ، وأكّ روياؿ داتش شؿ، الذي يُ 
-11: 2017 ،)عوؼ البمديف، خاصة في مجاالت النفط التعاوف االقتصادي بيف عمى أىمية

15.) 

يراف  بأف   المحمميففقد كشؼ بعض  اإليرانية-اإلسرائيمية ما بخصوص العالقاتِ أ إسرائيؿ وا 
لجوء كؿ  عدـعمى ذلؾ  مدلالً  بينيما، ستراتيجيّ ما ىو نزاع إ بقدر يديولوجيّ ليستا في صراٍع أ

والتصرفات في  فالخطابات في وادٍ  النارية،ما يعمنو خالؿ تصريحاتو  تنفيذلى استخداـ طرؼ إ
 أكثر مف مناسبة. نيا ىددتْ ضرب إيراف رغـ أ ر عدـ إقداـ إسرائيؿ عمىفسواٍد آخر، وىذا يُ 

اإلعالميػػػة والدعائية بيف القادة اإليرانييف ونظرائيـ  بالرغـ مف التصريحاتِ  إذاً 
وما  ،التشػػػابو والتقػػػارب بػػػيف الطرفػػػيف في العديد مف المحاور اإلسرائيمييف، يبدو واضحػػػاً 

تريتا ) المحمؿ السياسي   يجمعيما أكبػػػر بكثيػػػر ممػػػا يفرقيمػػػا. مػػػف بػػػيف نقاط التشػػػابو يشػػػير
سػػػرائيؿ تميالفِ  إلى أف   (بارسػػػي إلى تقديـ نفسػػػييما عمى أنيما متفوقتػػػاف عمى جيرانيما  إيراف وا 

جيرانيـ العرب فػػػي الغرب والجنوب أقؿ منيـ  أف   ػىػػر العديد مف اإليرانييف إلػػينظػ العرب، حيثُ 
يرى  وتمدنيـ. في المقابؿ ىـر تحض   عمى تخوميـ ساعد في رسػػػيّ الوجود الفا ويعتبروف أف   ،شػػػأناُ 

يقوؿ أحد انتصروا عمييـ في حروب كثيرة، و  أنيـ متفوقوف عمى العرب بدليؿ أنيـ اإلسرائيميوف
"إننا نعرؼ مػػػا باسػػػتطاعة العرب فعمػػػو،  (لبارسػػػي)ف في ىذا المجاؿ ياإلسػػػرائيميف يالمسػػػؤول

 .(36: 2014 ،)بارسي الكبيػػػر ءبالشػػػي وىػػػو ليس

ليست بصدد التشكيؾ أو القبوؿ بالرواية اإلعالمية اإليرانية الدراسة  إف  ، حاؿٍ  ةِ مى أيّ عَ 
، بالقدر الذي تسعى الرواية اإلعالمية اإلسرائيمية )المعادية( إليراف)المعادية( إلسرائيؿ، وكذلؾ 

يسعى لتثبيت مكانتو وىيبتو،  إقميميّ  لى مدى تأثير العدو الدور اإليراني كالعبٍ فيو الدراسة إ
 في خدمة العالقاتِ  يراف وبريطانيا، يصب  الطبيعية بيف إ عودة العالقاتِ  وعمى ما يبدو أف  

يراف، مف مع إ طبيعيةٍ  بريطانيا في حالة وجود عالقاتٍ  اإلسرائيمية عمى اعتبار أف  –البريطانية
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يراف، أو تر في المواقؼ اإلسرائيمية تجاه إأو مخففًا لحالة التو  تمعب دورًا ضابطاً  الممكف أفْ 
 العكس.

 .سرائيميةال–ت السياسية البريطانيةفي العالقاوأثره  واقع النظام العربي  ثالثًا: 
مف الضعؼ والتراجع، بؿ التبعثر والصراع الداخمي منذ  حالةً  انتاب النظاـ العربيّ لقد 

العربية بعد توقيعيا معاىدة السالـ مع  الجامعةمف الزمف، وتحديدًا منذ خروج مصر مف  عقودٍ 
 خالؿ عقديْ والتنافر بيف مكونات ىذا النظاـ  التجاذبحالة  ، واستمرتْ (ـ1979)إسرائيؿ عاـ 

في البيئة العربية واإلقميمية والدولية،  طرأتْ  مف متغيراتٍ  بفعؿ مجموعةٍ  الثمانينات والتسعينات
الحادي عشر مف )ؿ في أحداث ، تمث  مكانة النظاـ العربيّ  عمىالحدث األكثر تأثيرًا  ولكف  

ابتزاز حداث مف خالؿ المتحدة األمريكية ىذه األ الوالياتُ  حينما استثمرتِ  ،(ـ2001سبتمبر 
، فانعكس ذلؾ سمبًا عمى والغربيّ  العديد مف الدوؿ العربية، وجّرىا في دائرة االستقطاب األمريكيّ 

طاره الرسميّ  ،أداء النظاـ العربيّ  عمى  د قادرةً لـ تعُ  )جامعة الدوؿ العبرية(، بحيثُ  والقانونيّ  وا 
مواجية النفوذ لبعض  وعدـ قدرتيا عمى ،لإلمالءات الخارجيةالفعؿ والتأثير بقدر تمقييا 

 األطراؼ اإلقميمية )إيراف وتركيا(.

القرف الحادي  خالؿ العقد الثاني مف المنطقة العربية بمرحمة عدـ استقرارٍ  تِ ومر  
لى إ، وىذا يرجع وعسكريةً  سياسيةً  صراعاتٍ  العديد مف الدوؿ العربية شيدتِ ذ إوالعشريف، 

عاـ )منذ نياية المنطقة  التي اجتاحتِ  "الربيع العربي"فتيا موجة التي خم   التداعياتِ  طبيعة
العربية واإلقميمية التي  مما سمح ببروز المحاور والتكتالتِ  (ـ2011)ومطمع عاـ  (ـ2010
ف، االتجاه األوؿ تقوده السعودية ومصر ومعيا باقي دوؿ الخميج العربي في اتجاىيْ  تمحورتْ 

، ما العراؽ لى حد  ا  و والحوثييف في اليمف يا وحزب اهلل األردف، واتجاه تقوده إيراف ومعيا سور و 
المنطقة إلى  تِ ف جر  ال الحالتيْ فكِ  تشيده سوريا واليمف  في ىذا السياؽ ما برز الحاالتِ أ ولعؿ  

مف خالؿ دعـ المممكة العربية  ،ودولي   إقميمي   إلى صراعٍ  تْ أدّ  وطائفيةٍ  مذىبيةٍ  استقطاباتٍ 
إيراف النظاـ  السورية المعارضة، في حيف دعمتْ  لألطراؼومعيا دوؿ الخميج  ،السعودية
، وعمى واضحٍ  روسي   ومعيا حزب اهلل والفصائؿ العراقية المسمحة وبدعـٍ  السوريّ  السياسيّ 

بو  الذي جاءتْ  الجبية األخرى تقؼ السعودية في صؼ عبد ربو ىادي منصور الرئيس اليمنيّ 
طرة عمى كامؿ لمسي ؛فيحيف وقفت إيراف إلى جانب الحوثي في ،"ميجيةالمبادرة الخ"ثر إعمى 

عاجزة عف اللحالة الميبية لى اباإلضافة إ ح،السابؽ عمي عبداهلل صال الرئيساليمف ومعيـ 
عد اإلطاحة بالرئيس ب الطبيعيّ   الدولة الميبية مف استعادة وضعيامّكف الحؿ الذي يُ الوصوؿ إلى 
بفعؿ الصراع  ؛المتعثرةمف الديمقراطية  حالةً تعيش ليبيا لقذافي، فمف ذلؾ الحيف االسابؽ معمر 
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، المتنفذة المصالح بيف الميمشياتِ  بتضارُ  وبسبب ،الذي اجتاح أراضييا والعسكريّ  السياسيّ 
 .(35: 2015)ذنوف،  األجندة العربية والدولية المتحكمة في ىذا الصراعفضاًل عف دور 

 التوازف عمى تكوف قابضةً  أفْ  تستطيعد لمنظاـ العربي دولة قائدة عُ ، لـ يَ حاؿٍ  ةِ ي  مى أَ عَ 
، رئيس الشاباؾ (آفي ديختر)جاء عمى لساف  ولربما ،مصر(حديدًا غياب دور الدولة القائد )وت

 في مصر قويّ ال النفوذ اإلسرائيميّ  حوؿ (ـ2008) عاـ )األمف الداخمي( األسبؽ في اإلسرائيميّ 
الخالفة السياسية بعد حسني مبارؾ ليس محض مسألة  أشار إلى أف   دلياًل عمى ذلؾ حيثُ 

إسرائيؿ لف  في ذلؾ، وأف   مف إسرائيؿ والواليات المتحدة دورٌ  ؿ  بؿ سيكوف لكُ  ،داخمية مصرية
لمصر بعد مبارؾ ال يعمف التزامو المسبؽ بمعاىدة السالـ مع إسرائيؿ،  تسمح بمجيء رئيسٍ 

األخطر ىو ما  بمعاىدة السالـ، لكف   ألنو ممتزـٌ  ؛لمصر اً ؿ مبارؾ رئيسا تدعـ مجيء جماوأني
أوضح  في مصر، حيثُ  قالو عف أدوات التغمغؿ والسيطرة اإلسرائيمية عمى مقاليد القرار السياسيّ 

ف ف: األولى ىي شركاء إسرائيؿ مىذا النفوذ القوي إلسرائيؿ داخؿ مصر يعتمد عمى ركيزتيْ  أف  
-11-10 ،)ادريس رجاؿ األعماؿ المصرييف، والثانية أصدقاء إسرائيؿ في اإلعالـ المصري

2017). 

 االزمة السورية:

 السوري النظاـ مواقع مف عدد إلى وجيتيا التي القوية اإلسرائيمية العسكرية الضربات أعطت
 رئيسياً  محدداً  يكوف أف يريد اإلسرائيمي الكياف أف واضحاً  مؤشراً  2013 أيار/مايو 5و 3 يومي
 عمى أو مصالحو مع يتوافؽ بما" المعبة شروط" يفرض أف ويريد سوريا، في األحداث مسار في

 ويحفؿ سوريا، في األحداث بالغ بقمؽ اإلسرائيمي الكياف يراقب، حيث معيا يتعارض ال بما األقؿ
 المفكريف مف والتوقعات والدراسات والتحميالت بالتصريحات الدراسات ومراكز اإلسرائيمي اإلعالـ

 فيما واالرتباؾ القمؽ حالة ىو يجمعيـ ما أف غير، والخبراء والعسكرييف واألمنييف والسياسييف
) الجزيرة نت، . معو التعامؿ يمكف ُمتوقع واحد مسار وجود وعدـ السوري، بالمستقبؿ يتعمؽ
12-5-2018) 

 ففي السابقة؛ السنوات مع مقارنة غموًضا أكثر اليـو السوري الممؼ تجاه اإلسرائيمي الموقؼ يبدو
 أحد ليبرماف كاف وقد النظاـ؛ إسقاط في الرغبة ىو الواضح الموقؼ كاف السورية الثورة بداية

 تفضيؿ بعدـ يظير، كما يتمخص، الحالي اإلسرائيمي الموقؼ أف أال الموقؼ ليذا الداعميف
 (2018-5-10) وكالة وفا،  .آخر عمى طرؼ
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الفعؿ األوروبية تجاه األزمة السورية في إصدار بعض البيانات والتصريحات المدينة تمثمت ردود 
وبعض القرارات التي تشدد العقوبات االقتصادية عمي دمشؽ ’ لعمميات النظاـ منذ بداية األزمة 

، باإلضافة الي وضع بعض المسؤوليف السورييف عمى قائمة الممنوعيف مف السفر الى دوؿ 
رزمة مف العقوبات منذ بدء االزمة  13وبي حيث لجأ االتحاد األوروبي الي االتحاد األور 

السورية شممت الى األف أكثر مف مئة شخصية مرتبطة بالنظاـ السوري باإلضافة الى عشرات 
 الشركات .

دعميا وتواصميا مع المجمس الوطني السوري كممثؿ قامت بعض الدوؿ األوروبية بإعالف و كما 
لذي يضـ أغمب مكونات المعارضة السورية دوف صدور موقؼ جماعي مف لمشعب السوري وا

 كافة دوؿ االتحاد األوروبي بيذا الشأف.

في افتقارىا الى اآلليات التي تسمح ليا بأف  اال أف المراقبيف يروف أف ىذه االجراءاات تشترز
تكوف ذات تأثير مباشر وفعاؿ عمى جياز الدولة السورية وعناصره األساسية وبالتالي عمى 

 مجرى االزمة السورية واتجاىيا.

وبذلؾ فإف االتحاد االرووبي الذي قاطع النظاـ السوري دبموماسيًا منذ بداية االزمة ال يبدو أف 
اغًا عمى ىذا النظاـ مف اجؿ اجراء تغيير ما ، كما أنو ال يشؾ لقوة وضغطًا يشكؿ طرفًا ض

حاسمًا بسياسة العقوبات االقتصادية لممساىمة في اضعافو وفي ظؿ السيناريوىات المحتممة 
-5-8لتطور االزمة السورية ، يبقى االتحاد األوروبي غير واضح المعالـ. ) صحيفة الرأي، 

2018) 

 لتمددىو ا المنطقة في البريطانية القومية بالمصمحة تحيط التي التيديداتوفي ظؿ ذلؾ فإف 
 المصالح مف وغيرىا لمطاقة أساسياً  مصدراً  لبريطانيا تمثؿ التي الخميج دوؿ محيط في اإليراني
 الذي البحر ذلؾ المتوسط؛ البحر شرؽ محيط في اإليراني الروسي والتمدد األمنية، التجارية
 في عسكرية وقواعد قبرص جزيرة في" السالـ لعممية ضامنة" بريطانية عسكرية قاعدة يحتضف
 الدولتيف ىاتيف سيطرة تحت تقع أف يجوز ال دولية تجارية بحرية ومنافذ الخميج، دوؿ بعض

 لرسـ ببريطانيا أخذت المخاطر ىذه أف واضحاً  يبدو إذف. عاـ بشكؿٍ  الغربي لمقطب المنافستيف
 الجغرافيا تمثؿ التي سوريا مف ابتداءً  المتنامي الروسي اإليراني التمدد إزاء" التطويؽ سياسة"

 (2018-5-16)سممي،  .التمدد ليذا المركزية األساسية
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 ،)سوريا، اليمف، ليبيا( والصراعات الدموية الداخمية حالة التشرذـ واالنقساـ إف  إجمااًل 
في  والعراؽ، والتركيّ  في اليمف وسوريا والفساد المتفشي في الحالة العراقية، والتغمغؿ اإليرانيّ 

في فمسطيف، ومالمح صفقة القرف،  واألزمة األمنية في سيناء، والتمدد االستيطانيّ  شماؿ سوريا
المح ودور الدوؿ الخميجية في الترويج ليا تمييدًا بتصفية القضية الفمسطينية، ىذه الم

فالواقع الراىف لمنظاـ العربي ال  ،مريكية الغربيةاأل خدمة األجنداتِ والتطورات كميا تقؼ في 
 مكف الجـز بأف  مف الشجب واالستنكار ليس إال، ولذلؾ يُ  بائسةً  و حالةً أ صوتيةً  يعدو ظاىرةً 

 متقدمةٍ  مرحمةٍ  اإلسرائيمية إلى–السياسية البريطانية لمنظاـ العربي دفع بالعالقاتِ  الواقع المأساويّ 
 ال الطرفيف.لمصالح كِ  خدمةً  ؛جداً 
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 ابعالر  الصة الفصل خ  
 لى ما يمي:الدراسة في الفصؿ الرابع إ متِ توص   استعراضو، ـ  وء ما تَ في ضُ 

  ْالمتحدة لتتصدر الزعامة  ، الوالياتِ (ـ2001الحادي عشر مف سبتمبر )أحداث  دفعت
كاف  ، حيثُ ىائمةٍ  ومعموماتيةٍ  وتقنيةٍ  واقتصاديةٍ  عسكريةٍ  دراتٍ لما تمتمكو مف قُ  ؛الدولية

ومنظماتو المختمفة،  في مكانة ودور النظاـ الدوليّ  أثرٌ  د األمريكيّ ء والتفر  ليذا التبو  
العالقة  بسبب ؛اإلسرائيمية–السياسية البريطانية ر العالقاتِ ر سمبًا في تطو  ؤث  لـ يُ ولكنو 

سرائيؿالمتحدة مع كُ  ستراتيجية الوثيقة بيف الوالياتِ اإل  .اًل مف بريطانيا وا 
 اإلسرائيمية–السياسية البريطانية ر العالقاتِ في تطو   إيجابي   أثرٌ  تحاد األوروبيّ كاف لال 

وبناء الجدار وتيويد مدينة  ،استمرارية سياسة دولة االحتالؿ في االستيطافلى دفع إو 
ر ؤث  ولذلؾ لـ يُ  ،المطموب )أوروبيًا( تجاه ىذا السموؾ لمحد   القدس، ىذه المواقؼ لـ ترتؽِ 

دور الالموقؼ األوروبي سمبًا في مسيرة العالقات البريطانية اإلسرائيمية، بؿ كاف لو 
 الداعـ ليذه العالقات.

  ْسرائيؿ حيثُ بيف  في طبيعة العالقاتِ  روسيًا دورًا براغماتياً  لعبت  تفيمتْ  بريطانيا وا 
 منسجمةً  والتي جاءتْ  ،إسرائيؿ في العديد مف المواقؼ والمحافؿ الدولية ياتِ توج  

لى ة بروز بعض المواقؼ مؤخرًا، أدت إنتيج ولكفْ  البريطانية،مع المواقؼ  ومتناغمةً 
وعدـ مساندة  ،ؿ مف األزمة الجورجيةأبرزىا موقؼ إسرائي ،فر العالقة بيف الطرفيْ توت  

اإلدارة  ياتِ إسرائيؿ عمى إرضاء توج   عممتْ  تجاه ىذه القضية، حيثُ  الموقؼ الروسيّ 
 .األمريكية واألوروبية تجاه ىذه األزمة عمى حساب الموقؼ الروسيّ 

  ًسرائيؿ مف جيةٍ  ،لتقاطع المصالح بيف تركيا وبريطانيا مف جيةٍ  نظرا خرى، أُ  وتركيا وا 
ر تمعب دورًا ضروريًا في تطو   ذلؾ ساىـ في بمورة مواقؼ وسياسات مف شأنيا أفْ  فإف  

 ر في العالقاتِ التوت   إف   آخر-بمعنى- يةاإلسرائيم–السياسية البريطانية العالقاتِ 
-التقارب التركيّ  أف   دَ يْ بريطانيا بإسرائيؿ بَ  ر سمبًا في عالقاتِ ؤث  اإلسرائيمية لـ يُ -التركية

 البريطانية اإلسرائيمية. كاف عاماًل مساعدًا في تعميؽ العالقاتِ  اإلسرائيميّ 
  والفساد  ،)سوريا، اليمف، ليبيا(الصراعات واالنقسامات الداخمية في الدوؿ العربية

في  في اليمف وسوريا والعراؽ، والتركيّ  المتفشي في الحالة العراقية، والتغمغؿ اإليرانيّ 
في فمسطيف، ومالمح  األمنية في سيناء، والتمدد االستيطانيّ شماؿ سوريا، واألزمة 

صفقة القرف ودور الدوؿ الخميجية في الترويج ليا تمييدًا بتصفية القضية الفمسطينية، 
فالواقع الراىف  ،مريكية الغربيةات كميا تقؼ في خدمة األجندات األىذه المالمح والتطور 
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مف الشجب واالستنكار ليس إال،  بائسةً  حالةً  وأ صوتيةً  لمنظاـ العربي ال يعدو ظاىرةً 
السياسية  لمنظاـ العربي دفع بالعالقاتِ  ولذلؾ يمكف الجـز بأف الواقع المأساويّ 

 ال الطرفيف.خدمة لمصالح كِ  ؛جداً  متقدمةٍ  مرحمةٍ  إلى اإلسرائيمية–البريطانية



 



 

 

 

 
 

 

 الخامسالفصل 
  ة  رائيمي  س  ال-ة  ريطاني  البإ  ة  ي  ياسإ السِّ  القات  الع  

 طينيِّ س  م  الفإ  يِّ ياسإ السِّ  دإ ي  ش  الم   راتإ و  ط  ت   وءإ ي ض  فإ 
 م(2222-2295)

 
   ر القضية الفمسطينية طو  نائية في ضوء ت  المبحث األول: العالقات الث

 .(م 2000-2006)
   ر القضية طو  نائية في ضوء ت  المبحث الثاني: العالقات الث

 .(م2015-2007)الفمسطينية 
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 الخامسالفصل 
في ضوء تطورات المشيد السياسي  سرائيميةال-البريطانيةالعالقات السياسية 

 (م2295-2222) الفمسطيني
 :مقدمة

ة يسالسيا يعة العالقاتِ طب صؿ، والذي سوؼ يركز )حصريًا( عمىفي سياؽ ىذا الف
    مباحثاتِ  ، فشمتْ (ـ2000) العاـ ، فمنذُ الفمسطينيّ  المشيد السياسيّ  في ضوء تطوراتِ الثنائية 

ذلؾ اندالع انتفاضة األقصى في  ، وتالبيؿ كمينتوف األمريكيّ  رعاية الرئيس تحتَ  (كامب ديفيد)
 اإلسرائيمية، وباشرتْ  االعتداءاتِ  وازدادتْ  ،العممية السممية األراضي الفمسطينية، وتعثرتِ 

 والممارساتِ  ة اإلجراءاتِ حدّ  إسرائيؿ بتنفيذ وتدشيف جدار الفصؿ العنصري، وتعاظمتْ 
 الفمسطينيّ  المشيد السياسيّ  وتيويد مدينة القدس، وفي ضوء تطوراتِ  لةاإلسرائيمية باتجاه أسر 

ـ   ،الداخميّ  واستحداث منصب رئيس  ،الفمسطينيّ  حداث تغيير في تركيبة النظاـ السياسيّ إ ت
الفمسطينية )الرئاسية  ت االنتخاباتُ ، كذلؾ تم  الرئيس الفمسطينيّ  وتقميص صالحياتِ  ،الوزراء

، مما سبب حركة حماس بأغمبية أعضاء المجمس التشريعيّ  ، وفازتْ (ـ2006) عاـ والتشريعية(
 الفمسطينيّ بحدوث االنقساـ  رئيس الوزراء ورئيس السمطة، انتيتْ  في صالحياتِ  إشكاليةً 
في المشيد  عنيا تعقيداتٌ  ـَ الداخمية نجَ  ثر التطوراتِ وعمى إ. (ـ2007يونيو )في  الداخميّ 

ض قطاع غزة ذلؾ تعر   ، وتالنعقد مؤتمر انابوليس، حيُث اعمى الصعيد الخارجيّ  سطينيّ الفم
في البنية التحتية  دماراً  ، أحدثتْ (ـ2014، 2012، 2008/2009) متتالية حرب حروبٍ  ةلثالث

إسرائيؿ  وخرجتْ  ،ة االنقساـ الفمسطينيّ حد   وتعاظمتْ  ،دت األمور الحياتية، وعق  في قطاع غزة
 .وتعقيداتيا الطرؼ األكثر كسبًا وربحًا في ىذه المعادلة السياسية ومتغيراتيا

 السياسية ر العالقاتِ كيفية تطو  إلى الدراسة في ىذا الفصؿ  ستستعرض، ومما سبؽ
ومدى تقاربيا  التطورات،مع التركيز عمى المواقؼ البريطانية تجاه ىذه  ،اإلسرائيمية–البريطانية

 أو تباعدىا عف المواقؼ والسموكيات اإلسرائيمية.
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 ث األولالمبح
 (م2226 -2222) ة في ضوء تطور القضية الفمسطينيةالعالقات الثنائي

وبمدى  ،اإلسرائيمية–ية البريطانيةالسياس ر العالقاتِ في ىذا المبحث سيتـ تناوؿ تطو  
 وتعقيداتو خالؿ الفترة ،المشيد الفمسطيني التقارب أو التباعد في مواقؼ الطرفيف حوؿ تطوراتِ 

 ، وذلؾ عمى النحو اآلتي:(ـ2006) حتى( ـ2000)

 .(2) عقب فشل مؤتمر كامب ديفيد (م2222) انتفاضة األقصى عام: أوالً 

تموز  11( في)2عقد قمة كامب ديفيد ) إلى (بيؿ كمينتوف) دعا الرئيس األمريكيّ 
الذي رفض تنفيذ استحقاقات  ،(اييود باراؾ) اء اإلسرائيميّ ر مف رئيس الوز  وذلؾ بطمبٍ  (ـ2000

توجيو الدعوة  عمى (كمينتوف)وبعد موافقة الرئيس  ،ؿ عدـ تنفيذ المرحمة االنتقاليةأوسمو مف خال
اتفاؽ  إلىالتوصؿ  تساعد عمى فكارًا جديدةً يحمؿ معو أ فْ عمى أمؿ أ (باراؾاييود ) أجندة وفؽ
الرئيس  فِ ولـ يكُ  ،لممشاركة بالقمة ؛الجانب الفمسطينيّ  مف خالؿ ممارسة الضغط عمى سالـٍ 

 ح بموقؼٍ محاواًل التسم   ،مريكية بشأف عقد القمةفي توتير العالقة مع اإلدارة األ عرفات يرغب
تتداخؿ بيما المصمحة الفمسطينية  القدس والالجئيف حيثُ  في قضيتيْ  خاصةً  ،دٍ موح   عربي  

ورضوخو  ،العربيّ  السياسيّ بضعؼ النظاـ  ولكنو اصطدـ ،سالميّ عد اإلوالبُ  بالقومية العربية
حالة الضعؼ التي تعانييا السمطة  أف   (باراؾ)و (كمينتوف)واعتقد  ،مريكيةلمضغوط األ

مسطينييف القبوؿ بما يعرضو الف وؼ تفرض عمىالتحرير الفمسطينية س الفمسطينية ومنظمة
بؿ إعالف قياـ الدولة عرفات سيكوف مستعدًا لدفع الثمف المطموب مقا السيد وأف   ،باراؾ

 إسرائيؿ،قائمة العظماء مف قادة  إلىاالنضماـ  عمىبقدرتو  إدراؾٌ لديو كاف  (باراؾفػ)الفمسطينية. 
-ينيي الصراع الفمسطينيّ  شامؿٍ  ى اتفاؽٍ ؿ إلوالتوص   ديفيد،وذلؾ مف خالؿ بوابة مؤتمر كامب 

وذلؾ  ،مف دوف حدود وال قدس عاصمة ليا فمسطينيةٍ  مقابؿ االعتراؼ فقط بدولةٍ  اإلسرائيميّ 
مف  أي   تجاوزو دوف المساس أ ديفيد،خالؿ تعيده لمشعب اإلسرائيمي بالعودة مف كامب 

 .(9: 2010 ،)البيتيني خطوطو الحمراء

ياسر عرفات لموقٍؼ أصعب مما تعّرض لو أثناء انعقاد  الفمسطينيّ  رئيسيتعّرض اللـ و 
و تسميتمكف ففي تمؾ القمة تعّرض الرئيس عرفات إلى ما يُ  ؛(ـ2000)قمة كامب ديفيد عاـ 

 راء اإلسرائيميّ ورئيس الوز  (بيؿ كمينتوف)لمقمة الرئيس  مؤامرة مزدوجة مف الراعي األمريكيّ 
ممارسة أقصى لتمؾ القمة ىو  تدعوة الرئيس عرفافقد كاف اليدؼ مف  معاً  (أييود باراؾ)
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 لكف  ، رائيمية التي حددىا باراؾ مسبقاً الضغوطات عميو لمقبوؿ باإلمالءات والشروط اإلس أشكاؿ
خصوصًا في مسألة السيادة عف مدينة القدس  ،الرئيس عرفات لـ يتزحزح عف موقفو قيد ُأنممة

بأنو  اتياموبعد  مستقبمو السياسيّ  إنياءوذلؾ ب ،يدفع ثمف ذلؾ الحقاً  القديمة، فكاف عميو أفْ 
 اً ليس شريك بأنو وصفولرفضو القبوؿ باإلمالءات اإلسرائيمية السابقة، و  ؛المتسبب في فشؿ القمة

تمؾ القمة اندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية  وقد ترّتب عمى، في عممية السالـ اً حقيقي
، ومف ثـ  فرض الحصار عميو في مقر (ـ2000سبتمبر/أيموؿ 28) )انتفاضة األقصى( في

)أبو نحؿ،  (ـ2004نوفمبر /تشريف ثافٍ  11)إقامتو بمقاطعة راـ اهلل وحتى تاريخ وفاتو في 
2011 :2). 

الرئيس مف المفاوضات مع الفمسطينييف قبؿ قمة كامب  اليدؼ اإلسرائيميّ  ويبدو أف  
الحؿ  ديفيد، تمّثؿ في تجريد الفمسطينييف مف أية عناصر قوة قد تساعدىـ عمى دخوؿ مفاوضاتِ 

الحكومات اإلسرائيمية  لقيادة الفمسطينية الدؤوبة لطمأنةا ، وبالتالي لـ تنجح محاوالتُ النيائيّ 
 .(244: 2008)الصمادي،  لتسويةستراتيجية مف ااإل تعاقبة، حوؿ نواياىا وأىدافياالم

منطقة الشرؽ  الفمسطينية اإلسرائيمية، فإف   التي شيدتيا المباحثاتُ  حباطاتِ وأماـ اإل
السياسية والعسكرية  يغّير مف طبيعة االتجاىاتِ  عمى موعٍد مع حدٍث ُكِتَب لو أفْ  األوسط كانتْ 

ييا حزب اهلل المبناني لمقوات اإلسرائيمية التي تحتؿ الموجعة التي وج   فييا. فأماـ الضرباتِ 
اتخاذ القرار  إلى (باراؾ)، اضطر  (انطواف لحد) جنوب لبناف، ولعمالئيا المبنانييف الذيف يتزعميـ

ألوؿ مرة -تتمّكف الحكومة اإلسرائيمية  دوف أفْ  (ـ2000)في مايو  باالنسحاب مف جنوب لبناف
وذلؾ لمتير ب مف دفع أية  ؛مع الحكومة المبنانية سالـٍ  عاىدةمف فرض م -في تاريخيا
األمر الذي جعؿ القيادة  ،لعممية السممية مع الفمسطينييفعمى ا مترتّبةٍ  إسرائيميةٍ  استحقاقاتٍ 

 المماطالتِ مف  يضيقوف ذرعاً  والفمسطينيوف في الضفة الغربية وقطاع غزةمسطينية الف
مع  ُيبدي امتعاضو مف تواصؿ المفاوضاتِ  في الداخؿ الشارع الفمسطينيّ  فباتَ  ،اإلسرائيمية

إقامة الدولة "عمى  والذي ينص   (ـ1999) استحقاؽ عاـ ، خصوصًا وأف  الجانب اإلسرائيميّ 
كامب ديفيد ىي آخر محاولة مف الجانب  مفاوضاتِ  فكانتْ  ،الفمسطينية فيو قد مر  ولـ يتحقؽ

: 2006)سويشر،  "ليتمّكف خالليا مف تحقيؽ وضع تمؾ الدولة موضع التنفيذ ؛الفمسطيني
223-224). 

الصراع  ف في حؿّ مريكية والحكومة اإلسرائيمية، لـ تكونا جادتيْ اإلدارة األ مف الواضح بأف  
التي يتـ طرحيا مف  المبادراتِ  وأف   ،ا في المنطقةمبقدر سعييا إلدارة الصراع بما يخدـ مصالحي
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لدعـ السياسات  ؛واإلسالميّ  ولكسب الرأي العاـ العربيّ  ،تيدؼ لكسب الوقت خر كانتْ آل وقتٍ 
 .(10: 2010مريكية في المنطقة )البيتيني، والمصالح األ

معالجة قضايا الوضع  ، وفيما يخص  (ـ2000–1999) وخالؿ خريؼ وشتاء عامي
 (دينس روس)في الشرؽ األوسط  وساطة منسؽ عممية السالـ األمريكيّ  الشائكة، أخذتْ  النيائيّ 

، تفقد الترحيب بيا خصوصًا بعد توقيع اتفاؽ شـر المرحمية البطيئة عمى المسار الفمسطينيّ 
مساعد وزيرة الخارجية لشؤوف الشرؽ األدنى، رأى  (مارتف إندؾ)فكما توّقع  شيخ المرحميال

ليس فقط مف أجؿ  ، ضروريّ (باراؾ)زيو باالتفاقية المذكورة مف ِقبؿ الوفاء الن الفمسطينيوف أف  
األسموب  ولكف   ،مف الثقة خالؿ تمؾ الفترة لبناء مزيدٍ تحسيف شروط حياة الفمسطينييف، بؿ 

ومؤيدوه األمريكيوف ذلؾ االتفاؽ، ألحؽ مف وجية نظر  (باراؾ)المخادع الذي عالج بو 
 .(179: 2006)سويشر،  معالجتو في اتفاؽ الوضع النيائي الفمسطينييف ضررًا بالغًا يستحيؿ

وسػػػػػػائؿ اإلعالـ اإلسػػػػػػرائيمية واألميركية  كامب ديفيد الثانية، بدأتْ  فشػػػػػػؿ مفاوضػػػػػػاتِ  بعد
وقياداتيا، باعتبارىا السػػبب  ية كبرى ضػػػػػد السػػػػػمطة الوطنية الفمسػػػػػطينيةحممة إعالم شػػػػػفّ 

حيف رفض الجانب الفمسػػطيني،  الوحيد، في إفشػػاؿ تمؾ المفاوضػػاتِ  فِ لـ يكُ  ، إفْ الرئيسػػيّ 
بإقامة الدولة الفمسطينية  (راؾاب إييود)الذي قدمو  المغري العرض اإلسػػرائيمية بحسػػب الرواية

وبالتالي فإنو ال يوجد أحد في الجانب  مف األراضي الفمسطينية المحتمة،( %96)عمى 
أحد  الـ بعد. ولعؿ  لمسػػػػػػ جاىزةً  الفمسػػػطينية ليسػػػتْ  القيادة وأف   الفمسػػػطيني يمكف التفاوض معو،

 فمسػػػػػطينيةٍ  روايةٍ  في ترويج الرواية اإلسػػػػػرائيمية، ىو غياب أية باب، التي سػػػػػػاىمتْ أىـ األسػػػػػ
 عف حقيقة ما جرى في كامب ديفيد توضػػح أسػػباب رفض الفمسػػطينييف لمعرض تفصػػػػػيميةٍ 
 .(130: 2003)الحسف،  ياإلسػػرائيم

صؿ إلى اتفاؽ جؿ التو أ، مف (كمينتوف)والميمة التي بذليا وعمى الرغـ مف الجيود الكبيرة 
 شخصي   في تسجيؿ نصرٍ  ذريعاً  نو فشؿ فشالً أالفمسطينييف واإلسرائيمييف، إال بيف  نيائي   سالـٍ 

قمة  أف  "في مذكراتو،  (كمينتوف)فقد اعترؼ الرئيس األمريكي  ،لنفسو مع انتياء واليتو الرئاسية
 .(150: 2005 ،)خضر في حياتو المينية" فشؿٍ  أكبر متْ كامب ديفيد مث  

ًا في التفكير بإنياء حياة الرئيس عرفات مريكية جدي  اإلدارة األ وبناًء عمى ذلؾ، بدأتِ 
 ضده. وتأليب الرأي العاـ الدوليّ  سياسيًا 
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  كامب ديفيد: مقترحاتإ الموقف البريطاني من 
تجاه تعقيدات  يطانيّ السموؾ البر و  مكف استعراض وتحميؿ ومف ثـ تفسير طبيعة الموقؼيُ 

 ؿ بكامب ديفيد، في ضوء مجموعة مف العوامؿ والحقائؽ ىي:المشيد المتمث

 اقتصر موقؼ االتحاد األوروبي عمى (ـ2000)عندما اندلعت انتفاضة األقصى عاـ 
كما جاء في بياف الرئاسة األوروبية في ،الشديد إزاء العنؼ المستمر مثالالتعبير عف الحزف 

لى قاـ بيا ممثموف أوروبيوف إ مختمفةٍ  ر ىذا الموقؼ في زياراتٍ وتكر    (ـ2001أكتوبر  13)
ت وىذه التصريحا المحادثات، ماؿ العنؼ والعودة إلىعأة األطراؼ بوقؼ بمع مطال ،المنطقة

نو كما أ ،البداية لـ ييتـ فعاًل باألحداث العنيفة في فمسطيف مف االتحاد األوروبيّ  تدؿ عمى أف  
سوى  بجديدٍ  وذلؾ لـ يأتِ  ،مريكيةاأل معتمدًا عمى المحاوالتِ لألزمة  عمميةٍ  حموؿٍ لـ يحاوؿ إيجاد 

مناطؽ وبعد اشتداد األوضاع اإلنسانية صعوبة داخؿ  عامةٍ  وتصريحاتٍ  قديمةٍ  تكرار بياناتٍ 
السمطة الفمسطينية مف الضرائب التي  السمطة الفمسطينية بعد امتناع إسرائيؿ عف دفع مستحقاتِ 

ر االتحاد قر   ،الموظفيف التابعيف ليا عف سداد مرتباتِ  ةً مما جعؿ السمطة عاجز  ،بايتياقوـ بجت
: 2004عو، ف)نا (ـ2000تشريف )اعتبارًا مف  ،لمسمطة الفمسطينية مباشرٍ  تقديـ دعـٍ  األوروبيّ 

542). 

الدور  أف  إال  ،دوره في عممية السالـ بمحدودية عممياً  والذي ثبتَ  الموقؼ األوروبيّ  إف  
والذي ال يخرج عف حدود دفع بعض  ،مريكيةتحدة األمال الذي رسمتو ليا الوالياتُ  اليامشيّ 

ـ بعض قدّ وتُ  ،ىي التي تقرر وأوروبا ىي التي تسدد فالواليات المتحدة ،فواتير الحساب
رائيمية ثـ تأتي اآللة العسكرية اإلس ،لمواصمة بناء البنية التحتية ؛لمسمطة الفمسطينية المساعداتِ 

فنجد  ،في الجانب األوروبيّ  يتحرؾ ساكفٌ  دوف أفْ  ثـ يتكرر ىذا المشيد العبثيّ  ،فتيدـ كؿ شيء
تضح ىشاشة ولقد ا ،إنيا لـ تخرج مف دائرة االنحياز أو عمى األقؿ دائرة الميادنة مع إسرائيؿ

دوؿ  (9)لمرأي في  عندما كشؼ استطالعٌ  ،فمسطينيةلمف القضية ا الرسميّ  ؼ األوروبيّ وقالم
يمثالف  الواليات المتحدةإسرائيؿ ومف بعدىا  ترى أف    سكانيامف  (%59)أكثر مف  أوروبية أف  
 .(110: 2007 ،)الالوندوي العالميّ  مًا عمى األمف القوميّ خطرًا داى

المسجد األقصى، واندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية في  اروفيؿ شئزيارة أر  ذُ نم
(، قدـ المبعوث ـ2000يوليو د فشؿ مفاوضات كامب ديفيد )تموز/بعو ، (ـ28/9/2000)

لحؿ الصراع بيف  ؛غير رسميةٍ  وطاقمو وثيقةً  (ؿ موراتينوسجميجيؿ ان)األوروبي لمسالـ 
الفمسطينييف واإلسرائيمييف، بعد تشاور الممثميف الفمسطينييف واإلسرائيمييف الذيف تواجدوا في طابا 



 

    76

اإلسرائيلية في ضوء تطورات -العالقات السياسية البريطانية الفصل الخامس
 م(0202-0222المشهد السياسي الفلسطين )

اقترحيا اإلسرائيميوف في  ىذه الوثيقة انعكاسًا لخريطةٍ  وكانتْ  ،(ـ2001لثاني/ يناير كانوف ا)في 
مف الضفة  (%87)عمى  فمسطينيةٍ  إلى إقامة دولةٍ  بداية محادثات كامب ديفيد، والتي دعتْ 

مف  (%83)الدولة الفمسطينية عمى  (موراتينوس)الغربية، في حيف ترى الخطة التي قدميا 
 (242)قرار مجمس األمف "أراضي الضفة الغربية، وتكوف حدود الدولة الفمسطينية وفؽ 

 .(2017-11-22)الزيتونية: 

مريكية المنحازة إلسرائيؿ في كؿ القضايا المتحدة األ باستثناء الوالياتِ  ليّ الموقؼ الدو  إف  
 حتى قراراِت  مف القضية الفمسطينية ال يزاؿ محددًا ومكماًل لمدور األمريكيّ  ىامشي   ىو دورٌ 

حتى ىذه  (ـ1948)عاـ  منذُ  الجانب اإلسرائيميّ  ال ما يخّص طبؽ منيا إالشرعية الدولية، لـ يُ 
 .(47: 2004المحظة )نافعة، 

ما بيف الغموض  بينيـفيما  متباينةٌ  االتحاد األوروبيّ  دوؿ مواقؼ فإف   لى ما سبؽإ إضافةً 
ال عضويتيما الدائمة في مجمس األمف إبسبب  ؛مف فرنسا وبريطانيا ؿّ وخاصة دور كُ  ،والوضوح

 –المستوطنات  –الالجئيف  –)القدس  الحؿ النيائيّ  امف قضاي موقؼ االتحاد األوروبيّ  أف  
في العديد  ويجدد التزامو بيذه القراراتِ  ،الشرعية الدولية مع قراراتِ  ومتماشٍ  جدار الفصؿ( ثابتٌ 

 .(109: 2010)طافش،  في المحافؿ الدولية مف المناسباتِ 

السياسييف البريطانييف  مكف تمخيص المواقؼ الرسمية لبريطانيا باالستناد إلى تصريحاتِ يُ و 
ح وزير بموقفيا مف عممية السالـ في الشرؽ األوسط، وقد صر   ومناقشاتيـ عبر البرلماف بدءاً 

: بقولو (ـ2007تموز /يوليو 3) أماـ مجمس العموـ في (ميميباند ديفيد)الخارجية البريطاني 
دعـ األطراؼ  -وثانياً  ،دعـ حؿ وجود دولتيف -: أوالً  الثي  ثُ  تقـو استراتيجيتنا عمى أساسٍ "

نية التي ىي اإلنسادعـ الجيود االقتصادية واالجتماعية و  -وثالثاً  ،الممتزميف بالتفاوض السممي
 ."جيود ضرورية

لمتوصؿ إلى  أساسي   ىو شرطٌ  الفمسطينيّ -الحؿ لمصراع اإلسرائيميّ  وترى بريطانيا أف  
 عف التزاميا بإحياء مباحثاتِ  في أكثر مف مناسبةٍ  رتْ وقد عب   ،طويؿ المدى في المنطقة سالـٍ 

حوؿ ما قد  ثمة إجماع دولي واضح ؤكد بريطانيا أف  وتُ ، ممكنةٍ  في أقرب فرصةٍ  الوضع النيائيّ 
نياء االحتالؿ، وتبادؿ إلتتضمف العناصر األساسية  ،عميو التسوية مف خالؿ المفاوضاتِ  تبدو

وتتمتع بجميع  ،مبدأ )األرض مقابؿ السالـ( المؤدي لوجود دولة فمسطيف قادرة عمى البقاء
 (338)و( 242)مف رقـ مجمس األالدولة إلى جانب دولة إسرائيؿ، بموجب قرارات  مقوماتِ 

يمر عبر خارطة الطريؽ التي حددتيا المجنة  جديدةٍ  سياسيةٍ  السبيؿ نحو عمميةٍ  أف  ، و (1397)و
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 مرتبطةٌ  الرباعية )الواليات المتحدة، واألمـ المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا(، وىي خطةٌ 
 (.22-11: 2017)الجزيرة نت،  ليذا الصراع وشاممةٍ  نيائيةٍ  إلى تسويةٍ ؿ بمدى التوص  

عمى استمرار السياسة األوروبية تجاه عممية  عمى الرغـ مف تأكيد االتحاد األوروبيّ و 
سياسة  حيف تبمورتْ  ،نياية التسعينات ىمؤتمر البندقية حت حوؿ مقرراتِ  زتْ السالـ والتي ترك  

نى مواقؼ حيانًا تتبّ إال أنيا أمستقرة،  في الحصوؿ عمى دولةٍ  أكثر وضوحًا تجاه الحؽ الفمسطينيّ 
ومف ذلؾ موقفيا مف المقاطعة العربية إلسرائيؿ، فقد كاف موقفيا  ،تتنافي مع ىذه األسس كانتْ 

 لضرورة االنياء الفوري ليا، وغير ذلؾ مف المواقؼ إال أف   ودعتْ  ،متشددًا إزاء ىذه المقاطعة
ذلؾ  ، وزيادًة عمىمحتمةٍ  لدولةٍ  مانحةٍ  مف دوؿٍ  مستمرةً  تْ االقتصادية التي ظم   العالقاتِ 
االقتصادية مف أجؿ تقريب وجيات النظر بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف محاولة منيا  االتفاقياتِ 

 .(161: 2004)اليمص،  ؿ الصراع العربي في الشرؽ األوسطح

ما كاف  فغالباً  ،مريكيةمع السياسة األمنسجمًا في تمؾ الفترة  الموقؼ البريطانيّ  ظؿ  
وآخر داخؿ الواليات  ،بيّ تضع قدمًا داخؿ االتحاد األورو  فقد كانتْ  ،موقفيا متردد غير حاسـ

 ،تغيب عنيا الشمس فْ ماضييا وممتمكاتيا التي لـ تكُ  إلى ي ال تزاؿ تشعر بحنيفٍ وى ،المتحدة
و تحالفيا خر ى، فضاًل عف سبٍب آقفيا مف االتحاد األوروبيّ ار حتمًا عمى مجمؿ مو ؤث  وىو ما يُ 

فضاًل عف ، (77: 2008إلسرائيؿ )جرواف،  اً رئيس اً المتحدة التي تعتبر داعم مع الوالياتِ 
 وال ننسى أف   بريطانيا،استعراضيا في ضوء المحددات الداخمية في  تـ   خرى سبؽ وأفْ أُ  أسبابٍ 

 بريطانيا ىي األـ الحقيقية المسؤولة تاريخيًا عف والدة دولة إسرائيؿ.

كما  أمريكيةٍ  وحيف يكوف برعايةٍ  ،بيف الجانب اإلسرائيمي والفمسطيني ب االتفاقياتِ تعاقُ  ف  إ
ال االتفاؽ المسبؽ بيف الطرفيف األقوى عمى رضوخ ما ىو إ (ـ2000) كاف اتفاؽ كامب ديفيد
 (فكمينتو )عميو بيف الرئيس األمريكي  ، وىذا ما كاف متفؽٌ مف التنازالت الطرؼ الفمسطيني لمزيدٍ 

عدـ قبوؿ الرئيس الفمسطيني عرفات باإلمالءات  أف  و  (،باراؾ)ورئيس الوزراء اإلسرائيمي 
في  ورغـ عدـ تقدـ الجانب الفمسطينيّ  ،عميو الحقاً  القضاءكاف سببًا في المفروضة حينيا 

وأما عف  ،تسجيميا لشخصييما (ؾابار )و (كمينتوف)كاف يريد  أىدافاً  فشمتْ إال أنيا أ ،كامب ديفيد
مع السياسة الدولية العامة بطرح السالـ كأوؿ  ال متوافقاً فمف يكوف بالطبع إ موقؼ البريطانيّ ال

لكنو بالتأكيد  موقؼ بريطانيا واضحاً  ولـ يكفْ  (إسرائيمية وفمسطينية)الحموؿ مع وجود دولتيف 
 .الساحة الدوليةفي  تظؿ حيويةً  بمصمحتيا وىو أفْ  اً مرتبط اً سيكوف موقف
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 .الفمسطيني   التغير في النظام السياسي  : ثانياً 

لتحرير والجبيتيف )الشعبية والديمقراطية(  ،(ـ2004فبراير  24)حركة حماس في  عمنتْ أَ 
 االنتخاباتُ  شيدتِ  حيثُ  ،مارس عف المشاركة في االنتخابات التشريعية (23)فمسطيف في 

ى إسرائيؿ لعرقمتيا بشت   عتْ سَ في الوقت نفسو  ،فتح وحماس بيف حركتيْ  شديدةً  تنافسيةً  أجواءً 
مف  عاليةً  ةً صور  عكستْ  ،وىادئةٍ  سمسةٍ  جرى بطريقةٍ  التصويتَ  والتأثير في نتائجيا ولكف   ،بؿالس  

عممية االقتراع بالشفافية بحضور وكالء المرشحيف والقوائـ والمراقبيف المحمييف  سمتْ وات   ،التنظيـ
 ،قبااًل واسعًا مف الناخبيفنسبة التصويت إ وعكستْ ، المحمية والدولية عالـاإلوالدولييف ووسائؿ 

يحؽ ليـ  فمف المسجميف الذي (%77.79) نتخابات المركزيةتو لجنة االمنعأما  إذ بمغتْ 
عميقًا سياسيًا  تحوال ً  االنتخاباتُ  وقد أحدثتِ  ،مميوف مواطف (1.3) ىـوالبالغ عدد ،التصويت
 ،مف الزمف وتوازناتو التقميدية وأطاحت بو لفترةٍ  ،الفمسطينيّ  السياسيّ أركاف النظاـ أصاب 
 .(125: 2008 ،)جرواف معالـ حقبة مف العمؿ الوطني الفمسطينيّ تغييرًا في  وأحدثتْ 

، أنيا جاءت فػي فمسطينيةٍ  سبقيا مف انتخاباتٍ  عما الثانيةُ  التشريعيةُ  االنتخاباتُ  زتِ تمي  
لذا (، ـ2005)اتفاؽ القاىرة  فمسطينيفمسطيني بالغة األىمية، ونتيجة اتفاؽ  سياسػيةٍ  بيئػةٍ 

 تميزتِ و ف، في فمسطي ء حركة الجياد اإلسالميّ كؿ القػوى الوطنية واإلسالمية باستثنا شاركتْ 
األولى إقبػااًل كبيػرًا،  الساعاتُ  لذلؾ شيدتِ  األولى،ف التجربة االنتخابية التشريعية ع االنتخاباتُ 
-80: 2010)الدجني،  والقوائـقياس الرأي العاـ في قياس قوة المرشحيف  مؤسساتُ  وتسابقتْ 

82) . 

إطار السمطة الوطنية  لمسمطة في فيما يتعمؽ بالتداوؿ السمميّ  خذ باالعتباراأليجب 
 في مرحمةٍ  ؛ لتبقىمستقمةٍ  في إطار دولةٍ  مستقر   سياسي   يتعمؽ بنظاـٍ  األمر أف   الفمسطينية

 .زمنياً  محددةٍ  انتقاليةٍ 

 عامؿٌ  سرائيمياإلفاالحتالؿ ، األرضعمى  كاممةً  سيادةً ال تمتمؾ ىذه السمطة  كما أف  
سواء  في ذلؾ تداوؿ السمطة بماالواقع التدخؿ في العديد مف قراراتيا،  األمربحكـ  يممؾ ساسي  أ

 ،الضفة الغربية وقطاع غزة بيف االنفصاؿ الجغرافيّ أو غير مباشر. وقد ساعد  مباشرٍ  بشكؿٍ 
مف أراضي الضفة الغربية، إضافة  (%60)وسيطرة إسرائيؿ عمى كامؿ مدينة القدس، وأكثر مف 

 وتدخمو في السمطة الوطنية سرائيمياالحتالؿ اإل حكـ، في المعابرإلى سيطرتيا الكاممة عمى 
 .(63: 2013)أبو فاشيو، 
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 شير مف والعشريف الخامس) في جرت والتي الفمسطينية التشريعية االنتخاباتُ  أثارتِ 
 حركة حققتو الذي الكبير الفوز بعد السيما كثيرةً  تساؤالتٍ  ـ(،2006 عاـ مف أوؿ كانوف

 المجمس مقاعد مف اً مقعد وسبعيف ربعٍ أ عمى بموجبو حصمتْ  والتي حماس، اإلسالمية المقاومة
 اتفاؽ بموجب عميو اتفؽ الذي التعديؿ بعد ،مقعداً  وثالثيف ثنيفوا ئةام عدده والبالغ ،التشريعيّ 
 أفْ  بعد السيما الموازيف قمبت بأنيا الدولييف لممراقبيف بالنسبة االنتخاباتُ  ىذه برتاعتُ ، و القاىرة
 بذلؾ سطروا الفمسطينييف أف   أجمع لمعالـ أثبتَ  ،فمسطينياً  ديمقراطياً  نيجاً  االنتخابات ىذه أفرزتْ 
 العممية. ليذه صورة أروع

 الكثيريف أصاب قد المقاعد مف العدد بيذا التشريعية باالنتخابات حماس فوزكاف 
 تثبت أفْ  الديمقراطية العممية استطاعتِ  أفْ  بعد جاءالذي  الكبير الفوز ليذا واالستغراب بالدىشة

 واألمريكي، األجنبي لمموقؼًا مساند يكوف أفْ  بالضرورة ليس الفمسطيني الشعب خيار أف  
 أفراداً  الفمسطينيوف ؿتحم   حيثُ  االنتخابات، ىذه بيا تْ مر   التي واليدوء السالسة مف واالستغراب
 لمعممية خروقاتٍ  أية تسجؿ لـو  ،االنتخاباتِ  ىذه إلنجاح؛ عاتقيـ عمى المسؤولية ومؤسساتٍ 
 رهسط   الذي الديمقراطي المسار فيكبيرًا  الً تحو   الدوليوف المراقبوف اعتبره الذي األمر ،االنتخابية

 .(12: 2008)أبو عرب،  فةمشر   بصورةٍ  الفمسطينيوف

في موازيف القوى عمى  واضحاً  ة تغييراً ريعية الثانيالتش االنتخاباتِ نتائج  أحدثتْ وقد 
بأغمبية  التشريعية فازتْ  االنتخاباتحماس في  لحركة احة الفمسطينية، ففي أوؿ مشاركةٍ الس

 (45) حركة فتح عمى حصمتْ  حيف، في مقعداً  (132)مف أصؿ  مقعداً  (74) المجمسمقاعد 
حركة فتح نفسيا بعد  وجدتْ  ، حيثُ مقعداً  (13)عمى  والمستقموفباقي القوى  ، وحصمتْ مقعداً 

القوة  عاماً  (40) حوالي استمرتْ  احة الفمسطينية بعد أفْ عمى الس ثانيةً  ريعية قوةً التش االنتخابات
التحرير الفمسطينية التي نشأت عاـ سواء عمى صعيد منظمة  في الساحة الفمسطينية األولى

اـ أوسمو ع اتِ اتفاق بموجب نشأتْ مطة الفمسطينية التي أو عمى صعيد الس ،(ـ1964)
بدأتيا بالكفاح  ،بتجارب مختمفة الماضية األربعيفنواتيا س خالؿة فتح حرك تْ مر   .(ـ1994)

قراطية عمى كامؿ التراب مي، ثـ برنامج الدولة الفمسطينية الديفطلتحرير فمس وحيداً  طريقاً  المسمح
 تْ نس أو الموف ثـ تبن  لجف أو ابسبب الدي تمييزالتي يتساوى فييا مواطنييا دوف  طينيّ الفمس

عمى أي  مناضمةٍ  وطنيةٍ  سمطةٍ  إلقامةذي دعا ال ربرنامج النقاط العش ،المرحميّ برنامج العمؿ 
 .(2: 2009االحتالؿ )لحموـ، حب منو أو ينس تحريرهيتـ  جزءٍ 

الدوؿ اإلقميمية الفاعمة في المنطقة عقب فوز حماس في االنتخابػات، فينػاؾ  انقسمتِ و 
وعمػى  ،ؿ خطرًا عمى عممية الػسالـشك  فوز حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( يُ  أف   رأتْ  دوؿٌ 
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لمحور الممانعة والمقاومة  فوز حماس ىو نصرٌ  أف   رأىمػستقبؿ السمطة الفمسطينية، وىناؾ مف 
كاًل  والتي تضـ   ،ؿ ضمف موقؼ المجنة الرباعيةتمث  الموقؼ الدولي فقد  اأم ،في المنطقة العربية

 دعتِ  مف الواليػات المتحػدة األمريكية واألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا االتحادية، "حيثُ 
عتػراؼ بحػؽ المجنػة الرباعيػة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إلى التخمي عف العنؼ، واال

حاًل يقوـ عمى  أصدرتو وزارة الخارجية األمريكية أف   المجنة في بيافٍ  وذكرتِ  إسػرائيؿ فػي الوجود
اب، وموافقتيـ ي جميع المشاركيف في العممية الديمقراطية عف العنؼ واإلرىف يستوجب تخمّ دولتػيْ 

: 2010)الدجني،  محتيـ كما توضح ذلؾ خريطة الطريؽونزع أس ،عمػى حؽ إسرائيؿ في الوجود
105-106). 

 الحصار السرائيمي بعد االنتخابات:
 متيا حركة حماس بعد فوزىا في االنتخاباتِ الحكومة الفمسطينية التي شكّ  ضتِ تعر  

كاف ىدؼ  حيثُ  ،سرائيميّ مف قبؿ االحتالؿ اإل خانؽٍ  حصارٍ  إلى (ـ2006)التشريعية عاـ 
 .(289: 2011الحصار خنؽ الحكومة الفمسطينية وعزليا عف العالـ الخارجي )يوسؼ، 

عقب تشكيؿ  ،القطاع محافظاتِ  عمى االحتالؿ اإلسرائيميّ  تو سمطاتُ الطوؽ الذي فرضف
 ،(ـ2006)إثر فوزىا في انتخابات المجمس التشريعي عاـ  ،حركة حماس الحكومة العاشرة

وجرى تشديده  عبر البنوؾ، وحركة تدفؽ األمواؿ ،يودًا عمى حركة المعابر والبضائعوتضمف ق
عقبو مف انفراد وما أ ،(ـ2007)الحقًا بعد االقتتاؿ بيف حركتي حماس وفتح منتصؼ يونيو 

ابر القطاع مف األراضي المحتمة منذ عاـ غالؽ معإلى حد إووصؿ  ،حماس بالحكـ في غزة
غالؽ معبر رفح البريّ  ،(ـ1948) مختمؼ جوانب الحياة في  ومّس  ،وتشديد الحصار البحريّ  ،وا 

فراد مع استمرار القيود عمى حركة األ ،الحقًا تخفيؼ بعض جوانبو ، وجرىسمبي   غزة بشكؿٍ 
لييا )عبد  .(124: 2009 ،الغفور والبضائع مف غزة وا 

 :من االنتخابات الفمسطينية الموقف البريطاني  
أكثر  فقد أصبحتْ  ،مواقؼ السياسة األوروبية وفقًا لمصالحيا مع الواليات المتحدة لتْ تحو  

وذلؾ بتيديد السمطة الفمسطينية  ،مريكيةالنظر األ وأكثر التقاًء مع وجياتِ  ،مياًل لصالح إسرائيؿ
ـ   ،خاباتبمشاركة حماس في االنت ذا سمحتْ إنيا بقطع المعونة ع  عمى مالي   بالفعؿ حظرٌ  وقد ت

التقدـ  والزاعمة بأف   ،سرائيميّ األوروبية المؤيدة لمموقؼ اإل مرورًا باإلشاراتِ  ،السمطة الفمسطينية
فضاًل عف التغطية األوروبية عمى واقع  ،طريؽ السالـ يرتبط بموقؼ السمطة الفمسطينية عمى

وطمس جرائـ الحرب التي  يّ القمع ، والتخفيؼ مف طابعوعمى األرض االحتالؿ اإلسرائيميّ 
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 أوروبيةٍ  قناعةٍ  لتقاء بمسؤوليف مف حماس بناًء عمىالحكومة البريطانية اال يرتكبيا، وبادرتِ 
ىذه الجماعات  ألف   ؛سالمية المعتدلةإلمع الحركة ا بدأت تتبمور بضرورة فتح حواراتٍ  أمريكيةٍ 

مع الغرب عمى أساس المصالح المتبادلة وبعيدًا  يد إقامة جسورٍ ، وتر حموؿ سممية إلىع تتطم  
في أوساط الشعب الفمسطيني في الداخؿ  كبيرةٍ  حركة حماس بشعبيةٍ  فقد حظيتْ  ،عف العنؼ

صعود حركة  ولكف   ،حركة حماس لذلؾ أصبح لبريطانيا قناعة بأىمية التفاوض مع ،والخارج
وتشكيميا الحكومة الفمسطينية جعؿ الموقؼ  ،التشريعية حماس ونجاحيا في االنتخاباتِ 

مريكية غوط األبريطانيا لمض ، وخصوصًا بعدما خضعتْ الموقؼ األمريكيّ  يتماشى معالبريطاني 
 ورفضو ،عنيا والمعوناتِ  وقطع المساعداتِ  ،والمشاركة في حصار حكومة حماس ،واإلسرائيمية

 .(130: 2008 ،)جرواف التعامؿ معيا

خذ ات   ، حيثُ متناغمًا مع الموقؼ األمريكيّ  البريطانيّ  ، جاء الموقؼ الرسميّ حاؿٍ  ةِ مى أي  عَ 
حذر يُ  ةٍ كبير  بأغمبيةٍ  قراراً  (ـ2005ديسمبر/كانوف األوؿ  15مجمس النواب األمريكي في)
المنظمات اإلرىابية، في  الرئيس محمود عباس إلى حؿّ  داعياً ، مشاركة حماس في االنتخابات

وصؼ الناطؽ باسـ وزارة  ،إلى حماس، وقبػؿ صدور قرار مجمس النواب بأياـٍ  واضحةٍ  إشارةٍ 
، غير أنيا ةٌ إرىابي "ذات مواقؼ متناقضة، فيي منظمةٌ ة رجية األمريكية حمػاس بأنيػا حركالخا

 (.5-1: 2018 )مركز االمارات لمدراسات، السممية تسعى إلى المشاركة فػي العمميػة 

 دعي"االتحاد األوروبي قد يُ  بأف   (اخافير سوالن)ح ، صر  واحدٍ  صدور ىذا القرار بيوـٍ  وبعد
  ،التشريعية حماس في االنتخاباتِ  األوروبية لمسمطة الفمسطينية إذا فازتْ  النظر في المساعداتِ 

 دوف أفْ  ال تديف العنؼ المستقبؿ أحزاباً يكوف شركاؤنا في  أفْ  مف الصعب جداً  عمى أنو داً مؤك  
في االنتخابات  حماس لف يحوؿ دوف مشاركة االتحاد األوروبيّ  بأف   مضيفاً  ر ىذه المواقؼغيّ تُ 

 /كػانوف25)جرى يػـو خابات التي ستُ المشكمة تكمف بعد ىذه االنت كما ىو موقؼ إسرائيؿ ولكف  
رائيمية تجاه النظر األوروبية واألمريكية واإلس عمى تطابؽ وجياتِ  ىذه التصريحاتُ  تدؿ  و  ،(يالثان

 "المتحدة واالتحاد األوروبي لى أي مدى وصؿ تبادؿ األدوار بيف الوالياتّ ا  ، و الوضع الفمسطينيّ 
 .(112: 2009)فضؿ، 

لمسياسة الخارجية البريطانية  الذعةً  و برلمانيوف بريطانيوف انتقاداتٍ وج  وفي ىذا السياؽ 
بسياسة  (جيرالد كوفماف)د البرلماني البريطاني المخضـر تجاه ما يجري في فمسطيف، فقد ند  

لموبي  كبيرٍ  ث عف تأثيرٍ تحد   بالده تجاه ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيثُ 
الصمت المطبؽ الذي تنتيجو  (كوفماف)الصييوني عمى صانعي القرار في بريطانيا. وانتقد 
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حقوؽ اإلنساف في فمسطيف، والتي تمثؿ برأيو ممارسة  الحكومة البريطانية تجاه انتياكاتِ 
 (.20-11: 2017 ،وكالة سما) يوميةإسرائيمية 

ـ   عمى وجو  عمومًا، والموقؼ البريطانيّ  عرضو لمموقؼ األوروبيّ  تأسيسًا عمى ما ت
وما نتج عنيا فوز حركة حماس بأغمبية مقاعد  ،الخصوص تجاه االنتخابات الفمسطينية

 لى حد  ىذا الموقؼ تماشى إ ضح أف  ، ات  الفمسطينيّ  في النظاـ السياسيّ  والدخوؿ بقوةٍ  ،التشريعيّ 
–يكيةة تقاطع في المواقؼ األمر ثم -بمعنى آخر -واإلسرائيميّ  ريكيّ وقؼ األمممع ال كبيرٍ 

 إذا ما تعارضتْ  ، ولكفْ العممية الديمقراطية وتطالب بيا دؤي  اإلسرائيمية، فبريطانيا تُ –البريطانية
وىذا ما حدث فعميًا تجاه نتائج  ،عتبر مرفوضًا لديياذلؾ يُ  فإف   ،يايات حمفائياتيا وتوج  مع توج  

 .ومف ثـ فرض الحصار اإلسرائيميّ  ،الفمسطينية االنتخاباتِ 
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 المبحث الثاني
 (م2295-2227) العالقات الثنائية في ضوء تطور القضية الفمسطينية

د في العالقات الثنائية و التباعُ عمى مدى التقاُرب أ ءفي ىذا المبحث سيتـ تسميط الضو 
وتطوراتيا الداخمية المتمثمة بأحداث االنقساـ  ،اإلسرائيمية تجاه القضية الفمسطينية-انيةالبريط

، 2008لحروب اإلسرائيمية الثالثة )ومف ثـ ا ،نابوليس، وانعقاد مؤتمر أ(ـ2007 )عاـ الداخميّ 
 ( عمى قطاع غزة.2014، 2012

 م(.2227) الداخمي   أحداث االنقسام الفمسطيني  : أوالً 
 وحدةٍ  حكومة تشكيؿ عمى وحماس فتح حركتيْ  مف كؿ   فقتْ ات   ،(ـ2000 عاـ مارس) في

 عاـ يونيو مف عشر بعاالر ) وفي ،وجيزةٍ  بفترةٍ  بعدىا لكفْ  ىنية، إسماعيؿ برئاسة وطنيةٍ 
 مسمحةٍ  مواجياتٍ  بعد ،عسكرياً  غزة قطاع عمى سيطرتيامف  حماس حركة نتْ تمك   ،(ـ2007

ػ ب رؼعُ  القطاع عمىحصارًا بحريًا وجويًا وبريًا  ومصر،إسرائيؿ مف كؿ   ففرضتْ  .الطرفيف بيف
 ولـ غزة تركتْ  الفمسطينية السمطة أف   بحجة القطاع، مع الحدودية المعابر أغمقتِ  ،"غزة حصار"
 الحركة في لمتضييؽ القطاع سكاف ضتعر   حيثُ  ،الفمسطيني الجانب عمى األمف متوفراً  ديعُ 

 المنازؿ عف والكيرباء لممياه مستمر   انقطاعٍ  ومف العيش، لقمة عمى والحصوؿ والعمؿ
 لمشرب الصالحة المياه عف يبحثوف وىـ والعجائز األطفاؿ صور توارد عف ناىيؾ والمستشفيات،

 حقوؽ منظماتِ  أىـ مف ثمانيةً  إف   بؿ العالمية، القضايا أىـ كأحد الحصار فبرز يجدونيا، وال
اإلسرائيمي  االحتالؿ بدء منذُ  إنسانية أزمةٍ  أسوأ غزة قطاع حصار اعتبرتْ  العالـ في نسافاإل
 .(13: 2017 ،)منصور ـ1967 عاـ

لؾ عمى ، يدور حوؿ مدى تأثير ذاً ا وىامّ الجديػد سػؤااًل جذريّ  نيّ أظير الواقع الفمسطيإذًا، 
مات العنيفة إلى سيطرة حركة حماس عمى اؿ الصدوكاف لتحو  يا، القضية الفمسطينية بمجمم

المستعصية والعميقة  العديد مف التساؤالتِ  السمطة في قطػاع غػزة تداعيات وتعقيدات أثارتِ 
حػوؿ مسػتقبؿ الوضػع الفمسطيني، وبالتحديد مدى تأثير خطوة حماس عمى إقامة الدولة 

 التداعياتُ  وأخذتِ  ،الفمسطينية المستقمة مف جػراء فصؿ واقع الضفة الغربية عف واقع قطاع غزة
حوؿ مدى تأثير  خارجيًا. فاإلشكاليات الداخمية دارتْ  اً عػدًا فمسطينيداخميًا، وبُ  اً فمسطيني عداً بُ 

 ،نية السياسية لمسمطة الفمسطينية، وعالقة التنظيمات الفمسطينيةمف البُ  ؿ  خطوة حماس عمى كُ 
، وعالقة كؿ الفمسطينيّ  وقدرتيا عمى صياغة أسس الوحػدة الوطنية، وعممية التحوؿ الديمقراطيّ 

لفمسطينية المستقمة ومجمؿ القضية الفمسطينية. أما اإلشكالية ذلػؾ، بمشػروع إقامػة الدولػة ا
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لمتعاطي مع الواقع  الخارجية فيي تتعمؽ بمدى تػأثير خطوة حماس عمى المخطط اإلسرائيميّ 
مع الواقع الجديد في قطاع  ، سواء فيما يتعمؽ بالعممية السممية، أو التعامؿ اإلسرائيميّ الفمسطينيّ 

 .(25: 2009)عوده،  غزة
 :الموقف السرائيمي من االنقسام الفمسطيني -1

السيطرة  إسرائيؿ بعد خطوة االنقساـ عف الرفض المطمؽ لوقوع قطاع غزة تحتَ  عمنتْ أَ 
فػي  جديدةٍ  ستراتيجيةٍ إىبت نحو تعميؽ وترسيخ االنفصاؿ كرعاف ما ذسُ  المباشرة لحماس، لكفْ 

تنفيذ رؤيتيا الجديدة عمػى قاعػدة التعامػؿ ضػمف  وقد بدأتْ  ،التعاطي مع القضية الفمسطينية
هلل عمى قاعدة االعتػراؼ مع الرئاسة الفمسطينية في راـ ا وىما: التعامؿ ف تماماً ف مختمفيْ معياريْ 

عمى أسػاس حػّؿ  ، الذي أكّد استمرار المفاوضاتِ أنابوليسبيا، وجاء العنواف األبرز لذلؾ بمقاء 
الدولتيف، واإلعالف عف قطاع غزة "كيانًا معاديا" عمى قاعدة فرض الحصار الخػانؽ، وتطبيػؽ 

وكانت  ،لقطػاع غػزة شػاممةٍ  عسكريةٍ  سياسة االستنزاؼ، والتمميح، واالستعداد الدائـ لقياـ عممياتٍ 
وتوظيفيا بما  ،نقساـ الفمسطينيمف محاولة استغالؿ حالة اال ستراتيجية اإلسرائيمية نابعةً تمؾ اإل

وتجزئة قضػية الصػراع  يخدـ المصالح واألىداؼ اإلسرائيمية الثابتة، والداعية إلى تفتيت
ف، بمحاولة إعادتو إلى دائرة الصػراع ف لشعبيْ ، والقائـ عمى أساس دولتيْ الفمسطينيّ -ياإلسرائيم

 القضية الفمسطينية نحو الضفة الغربيةإسرائيؿ في حّؿ  العربي اإلسرائيمي السابؽ ضمف خياراتِ 
 .(34: 2008أنطواف وآخروف، )ر إلى األردف، وقطاع غزة إلى مص

 :من أحداث االنقسام الفمسطيني   الموقف البريطاني   -2

الثامف عشر )الجديد في  موقفًا محّددًا لمتعامؿ مع الواقع الفمسطينيّ  االتحاد األوروبيّ  ورَ مْ ب
فيو االتحاد األوروبي سيطرة حركة حماس عمى ففي الوقت الذي شجب  ،(ـ2007مف حزيراف 
، فقد أعمف عف تأييد الرئيس محمود عباس في خطواتو اإلصالحية، فيما أعمف وزراء قطاع غزة

العادية مع السمطة الفمسطينية الحالية، واستمرار  استئناؼ العالقاتِ  الخارجية لالتحاد األوروبيّ 
مف شأنو تعميؽ الخالفات بيف  يت خذ أي شيءٍ  باب "أنو ال يجب أفْ  إلى غزة مف المساعداتِ 

في ظؿ الواقع الفمسطيني الجديد  الموقؼ األبرز لالتحاد األوروبيّ  ولكف   "،غزة والضفة الغربية
 ,crisisgroup) لمعبر رفح بعد األحداث مباشرة تمّثَؿ في مغادرة فريؽ المراقبة األوروبيّ 

2017; 11-25.) 

 حزيراف/يونيو)طػاع غػزة فػي أحداث غزة التػي نػتج عنيػا سػيطرة حمػاس عمػى قوعقب 
انسحب المراقبوف األوروبيوف عف المعبر بحجة عػدـ وجػود السػمطة الفمسطينية، مما  (ـ2007
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 تْ ، فاستغم  ، ووقوع قطاع غزه تحت الحصار اإلسرائيميّ تاـٍ  ى إلى إغالؽ المعبر بشكؿٍ أد  
لخنؽ قطاع غزه وتجويع سكاف القطاع  ؛ً ف عف معبر رفحيف األوروبييإسرائيؿ انسحاب المراقب

مػنخفض، وحدث  بػثمفٍ  (شاليط)بيدؼ الضغط عمى حركة حماس إلخالء سراح الجندي األسير 
إعادة المراقبيف إلى المعبر الذي يشػكؿ الشػرياف الرئيس  ذلؾ في ظؿ رفض االتحاد األوروبيّ 

مما يؤشر عمى تواطؤ االتحاد مع إسرائيؿ في  ظؿ إغالؽ إسرائيؿ لبقية المعابر فيلمقطاع 
: 2009)فضؿ،  بيدؼ إسقاط حكومة حماس المسيطرة عمى القطاع فعميا ؛تجويع سكاف القطاع

110). 

فْ  ،كثيرًا مف الموقؼ اإلسرائيميّ  لـ يختمؼ الموقؼ البريطانيّ  فت إسرائيؿ قد وظ   كانتْ  وا 
ضعاؼ الطرؼ الفمسطيني  ؛غزةحماس عمى قطاع  وسيطرتْ االنقساـ  لخدمة أىدافيا وا 

فإسرائيؿ سواء انتيى االنقساـ وحتى  سيطرتو،قطاع غزة ليس تحت  المفاوض عمى اعتبار أف  
الواردة في  لاللتزاماتِ ر والتنك   ،مارس سياسة المراوغة والمماطمةىي تُ  أصاًل،لـ يحدث  إفْ 

 لى حد  في سياؽ الموقؼ األوروبي تناغـ إ الموقؼ البريطاني الذي يندرج أف   دَ يْ بَ  أوسمو،اتفاقية 
 تجاه حالة االنقساـ والحالة الفمسطينية برمتيا. األمريكيّ و  ،ما مع الموقؼ اإلسرائيمي

 بؿ يتعمؽ بالحؽّ  ألوسمو،فالقضية بالنسبة لبريطانيا ال تتعمؽ بحماس وموقفيا الرافض 
طالما  الفمسطيني،مع حقوؽ الشعب  ولماذا بريطانيا لـ تتعاطى بإيجابيةٍ  بمجممو، الفمسطينيّ 
 عترفت بإسرائيؿ.منظمة التحرير الفمسطينية أصاًل االسمطة و 

 .(م2227) سمؤتمر أنابوليثانيًا: 

 جديدٍ  سياسي   فؽٍ لفتح أ الخارجية األمريكية بمحاولةٍ  ةوزير  قامتْ  (ـ2007) في عاـ
في الواليات المتحدة األميركية  دوليةٍ  مف خالؿ التحضير لعقد قمةٍ  ،لمفمسطينييف واإلسرائيمييف

في  ،(بوش)افتتح الرئيس  ،(ـ2007تشريف الثاني  27)وفي  ،تطمؽ عممية التفاوض بينيما
وضع  إلىعقدىا ييدؼ  ف  أ لىأشار فيو إ ماؿ تمؾ القمة بخطابٍ عأ ،نابوليس بوالية ماريالندأ

 مع إسرائيؿ بأمفٍ  جنبٍ  إلىتعيش جنبًا  ديمقراطيةٍ  فمسطينيةٍ  دولةٍ  ،جديدةٍ  قامة دولةٍ إل ؛األساس
لى إ ،وسالـٍ   ،(ـ2008) في نياية عاـ اتفاقية سالـٍ  إلىؿ فورًا لمتوص   ثنائيةٍ  طالؽ مفاوضاتٍ وا 
واستعدادىا لمراقبة  ،استثناءٍ ع القضايا الجوىرية بدوف بما فييا جمي ،جميع القضايا العالقة وحؿّ 

 حيثُ ، (61: 2014 ،)عياد ا المنصوص عمييا في خريطة الطريؽاللتزاماتيم ؛فتنفيذ الجانبيْ 
 شخصيْ  عمى التوالي في رائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينيةدولة إس حكومة عف اجتمع ممثالً 
والرئيس الفمسطيني محمود عّباس، بصفتو رئيس المجنة التنفيذية  ،(إييود أولمرت)رئيس الوزراء 
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، رئيس (بوش جورج) برعاية الرئيس ،ورئيس السمطة الفمسطينية لمنظمة التحرير الفمسطينية
لى بياف ال إوقد توص   ،وبتأييد المشاركيف في ىذا المؤتمر الدوليّ  المتحدة األميركية، الوالياتِ 

 والمعاناة إلراقة الدماء عمى وضع حد   ر عف تصميمناعب  إننا نُ : "نصو التفاىـ المشترؾ التالي
شيار حموؿ حقبةٍ  ،نابيف شعبيْ  والصراع طواؿ عقودٍ   مف السالـ القائـ عمى الحرية جديدةٍ  وا 

 ،ونشر ثقافة مف السالـ ونبذ العنؼ ،واالحتراـ واالعتراؼ المتبادؿ والكرامة واألمف والعدالة
وتعزيزًا ليدؼ . اإلسرائيمييف والتصدي لإلرىاب والتحريض، سواء ارتكبا مف قبؿ الفمسطينييف أو

فإننا نوافؽ عمى إطالؽ  ،أمفٍ و  بسالـٍ  إلى جنبٍ  تعيشاف جنباً  ف، إسرائيؿ وفمسطيفدولتيْ  إقامة
المسائؿ المعمقة، لى اتفاقية سالـ، تسوي جميع إؿ لغرض التوص   بةطي   وبنيةٍ  ثنائيةٍ  مفاوضاتٍ 

إننا ، "السابقة االتفاقات عمييا تحديداً  تْ دوف استثناء، كما نص   ؿ القضايا الجوىريةفييا كُ  بما
ؿ لمتوص   ؛مكفٍ مُ  يدٍ جُ  ؿ  وسنبذؿ كُ  ،ومستمرةٍ  ومتواصمةٍ  نشطةٍ  نوافؽ عمى الدخوؿ في مفاوضاتٍ 

رئيس  مشتركةٍ  يقودىا بصورةٍ  قيادةٍ  لجنة فإف   الغاية . وليذه(ـ2008)قبؿ نياية العاـ  لى اتفاقيةٍ إ
كما اتفؽ عمى ذلؾ. وستعمؿ لجنة القيادة عمى  متواصمةٍ  ف ستمتئـ بصورةٍ مف الطرفيْ  ؿ  وفد كُ 

لمعالجة كافة  ؛التفاوض يْ فريقَ  وتأسيس واإلشراؼ عمى عمؿٍ  ،مشتركةٍ  تطوير خطة عمؿٍ 
لمجنة القيادة  وؿ اجتماعٍ أعقد ؿ طرؼ. وسيُ رفيع المستوى عف ك   يرأسيا ممثؿٌ  عمى أفْ  لقضاياا

 (أولمرت)وسيواصؿ الرئيس عّباس ورئيس الوزراء "، (ـ 2007كانوف األوؿ/ديسمبر،  12) يوـ
 ضروريةٍ  مساعدةٍ  ؿّ لغرض عرض كُ  ؛ف لمتابعة سير المفاوضاتِ ؿ أسبوعيْ االجتماع كُ 

التزاماتيما الخاصة بمقتضى خريطة الطريؽ ذا عمى الفور نفّ يُ  بأفْ  رفافِ د الط  ويتعي  ، إلنجاحيا
 عمى وجود قائـٍ  لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني دائـٍ  لى حؿ  إ والتي ستقود ،المبنية عمى األداء

 ،(ـ2003 بريؿأنيساف/ 30)وىي الخريطة التي أصدرتيا المجنة الرباعية يوـ  ف،دولتيْ 
سرائيميةٍ  أميركيةٍ  عمى تشكيؿ آلياتٍ  ويوافقافِ  والمعروفة بخريطة الطريؽ ، بقيادة وفمسطينيةٍ  وا 

بمتابعة تنفيذ  د الطرفافِ كما يتعي   ،الطريؽلغرض متابعة تنفيذ خريطة  ؛الواليات المتحدة
 لى اتفاقية سالـإال يتوص   فْ أى إلالمنصوص عمييا في خريطة الطريؽ  حالياً  الجاريةِ  االلتزاماتِ 

الطرفيف بالتزاماتو بموجب  فم ؿ  د كُ حكميا، عمى تقيّ وستصدر  وسترصد الواليات المتحدة،
ذلؾ،  وما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير تنفيذ اتفاقية السالـ في المستقبؿ، كما أف   ،خريطة الطريؽ

 )مؤسسة الدراسات الفمسطينية، سيخضع لتنفيذ خريطة الطريؽ، كما ترى ذلؾ الواليات المتحدة
2018 :1-1.) 
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 وزيرة الخارجية األمريكية ، فشمتْ مف المحادثات حوؿ المحادثات أربعة أشيرٍ  بعد ولكفْ 
ستنتيي  حوؿ النقاط الرئيسية، عمى األقؿ لمعاىدةٍ  اتفاؽٍ  ؿ أليالتوص  ، في (رايس كونداليزا)

 (.30-12: 2017 )وودز، إلى جانب إسرائيؿ فمسطينيةٍ  دولةٍ  بخمؽ
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 نابوليس:أمن مؤتمر  والبريطاني   الموقف األوروبي  
 في أصدره بياف في التسوية تجاه ستراتيجيةاإل ياتوتوج   مالمح األوروبيّ  االتحاد رسـلقد 

 دولةٍ  بناء" اسـ تحت لمسالـ، الدولي أنابوليس مؤتمر انعقاد بيؿقُ  أي ،ـ(25/11/2007)
 عمييا يقوـ التي سساألُ  دوحد   ،"األوروبي االتحاد عمؿ ستراتيجيةإ :األوسط الشرؽ في لمسالـ
 العربية، والمبادرة الصمة، ذات الدولي األمف مجمس وقرارات السالـ، مقابؿ األرض: وىي السالـ

سرائيؿ الفمسطينييف بيف السابقة واالتفاقات الطريؽ وخريطة  إلى االتحاد ستراتيجيةإ وتدعو ،"وا 
 الخطة ودعتِ  ،السالـ عممية برعاية الدولي المجتمع مف وبمساندةٍ  الرباعية المجنة قياـ
 لنتائج طبقاً  بالمساعدة والتعيد العرب، الشركاء مع التعاوف استمرار إلى األوروبية ستراتيجيةاإل

نشاء أنابوليس،  مع الكامؿ بالتعاوف الفمسطينية الدولة في وديموقراطيةٍ  عصريةٍ  أمنيةٍ  قوةٍ  وا 
 وتواصؿ وحدة في يساىـ بشكؿٍ  ونشاطاتو برامجو االتحاد سيضع كما ،األمريكيّ  األمني المنسؽ
 عادؿٍ  وحؿ   القدس لقضية حؿ   إيجاد عمى والعمؿ غزة، وقطاع الضفة بيف الفمسطينية الدولة
 وقاؿ ،"باىرٌ  نجازٌ إ" بأنيا نتائجو سوالنا وصؼ أنابوليس، مؤتمر انعقاد وبعد ، "الالجئيف لقضية

 أكثر، يجابياً وا   أكثر، قاً خال   االتحاد دور لجعؿ" ىي االتحاد تبناىا التي ستراتيجيةاإل الخطة إفّ 
 ومبادرة الطريؽ، وخريطة ،"أنابوليس" بتفاىمات االلتزاـ إسرائيؿ (سوالنا) وطالب ،"أكثر وطموحاً 
 ،الفمسطينية )مركز الزيتونة بالدولة االعتراؼ إلى األمف مجمس (سوالنا) ودعا ،العربية السالـ

2-1-2018). 

، وكاف االتحاد وبريطانيا خصوصاً  مف االتحاد األوروبيّ  أنابوليس الذي لقي تأييداً  مؤتمر
وىذا ما يضمف استقرار  ،(ـ2007) لى مثؿ مؤتمر أنابوليس في بداية عاـقد بادر إ األوروبيّ 
 سواء. مى حد  مريكية واإلسرائيمية علفرض المصالح األ يعني استمراراً  االمنطقة م

يًا مع مف الحساسية والدقة، وذلؾ تماش بقدرٍ  وقؼ دوؿ االتحاد األوروبيّ سـ مودومًا، يت  
مريكية التي تسعى لتحقيؽ مصمحة إسرائيؿ في المقاـ األوؿ، وبصحيح رغبة الواليات المتحدة األ

اإلسرائيمي، –فيما يتعمؽ بممؼ الصراع العرب وتحديداً  ،العبارة، ىذا ىو الدور المنوط ألوروبا
يكية، ونظرًا مر المتحدة األ الخاصة لموالياتِ  مفاتِ ىذا الممؼ، ُيعتبر مف الم عمى اعتبار أف  

ما التصريحات الصادرة و  رائيمي دومًا ىو األكثر وضوحًا،اإلس –األمريكي–لمتقارب البريطاني
مف أشكاؿ إدارة  سممية ومتطمباتيا ما ىي إال شكؿٌ ال عف الحكومة البريطانية تجاه العممية ال

  .مريكيةالمتحدة الػأ يا بذلؾ مثؿ الوالياتِ ثمالصراع م
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 .الحروب السرائيمية عمى قطاع غزة: ثالثاً 
 :م(2009-2008)حرب عام  -1

عدوانو العسكري عمى  ، بدأ االحتالؿ اإلسرائيميّ (ـ2008ديسمبر/كانوف األوؿ  27)في 
 المقاومة الفمسطينية أفْ  سماىا "الرصاص المصبوب"، في حيف اختارتِ  بعمميةٍ  غزة قطاع

ـ   ،ستة أشير دامتْ  الحرَب تيدئةٌ  وأنيتِ  ،اً يوم (23)تسمييا "معركة الفرقاف"، واستمرت نحو   ت
في  مصريةٍ  برعايةٍ  ،إسرائيؿ حماس( وبيف (حركة المقاومة اإلسالمية ؿ إلييا بيفالتوص  

في البنية التحتية  ىائؿٍ  ودمارٍ  شييدٍ  (1500)عف نحو الحرب وأسفرتِ  (ـ2008يونيو/حزيراف )
عمى جرائميـ في  سرائيميّ ؿ اإلب قادة االحتالعاقَ لـ يُ  عمييا، ومرور سنواتٍ  انتيائيا ورغـ ،بغزة
بحؽ  جرائـ حرب في تقاريرىا بوقوع وحقوقيةٍ  دوليةٍ  القطاع وسكانو، رغـ إقرار منظماتٍ  حؽ

 إسرائيؿ كؿ المرافؽ الحيوية في القطاع إضافةً  الؿ الحرب استيدفتْ وخ ،المدنييف الفمسطينييف
وكالة غوث  إلى المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز

ـ  ) الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ  أونروا(، ومنيا مدرسة الفاخورة في جباليا شماؿ غزة التي ت
بقنابؿ الفسفور األبيض الحارقة، مما  (ـ2009يناير/كانوف الثاني )استيدافيا في السادس مف 

صابة العديد بجروحٍ  مدنياً  (41)أدى إلى استشياد   (.2-1: 2018 )الجزيرة نت، وحروؽٍ  وا 

 لمخروج مف حالة ؛العمميةمف أجؿ إنجاح ىذه  ؛سرائيميةالدولة اإل مقوماتِ  ؿ  كُ  رتْ وسخ  
المجتمػع اإلسػرائيمي بعػد فػشؿ الجػيش اإلسػرائيمي فػي الحػرب عمػى لبنػاف  اإلحبػاط التػي أصػابتِ 

رتيا القيػػػػػادة اإلسػػػػػرائيمية المؤسػػػػػسة أىػػػػػـ المؤسػػػػػسات التػػػػػي سػػػػػخ   كانػػػػػتْ  وقد ،(ـ(2006صػيؼ 
 .(49: 2012 ،فاإلسرائيمية الصحافة )عدوااإلعالميػػػػػة 

 :(م2009-2008)حرب  تجاهالموقف البريطاني 
الموقؼ  عرؼ بشروط المجنة الرباعية عمىيُ  تَ و ما باسيطر الموقؼ الرسمي لمرباعية أ

مريكية المتحدة األ الوالياتِ  اًل بسياساتِ صأ محكوـٌ  وىو موقؼٌ  ،تجاه القضية الفمسطينية الدوليّ 
 فمسطينيةٍ  أي حكومةٍ  ف  أ لىوتذىب شروط الرباعية إ ،إلسرائيؿ ـفي المنطقة وموقفيا الداع

 فْ اإلرىاب وأ تنبذ فْ ، وأتعترؼ بإسرائيؿ فْ عمييا أ تحظى باعتراؼ المجتمع الدوليّ  ترغب بأفْ 
 الدوؿ وقد دعتِ  ،ينيةو السمطة الفمسطتحرير الفمسطينية أالسابقة بيف منظمة ال باالتفاقاتِ  تقرّ 

، ووقؼ طالؽ النارمشروط إلالضرورة الوقؼ الفوري وغير  لىإ د األوروبيّ األعضاء في االتحا
عماؿ العسكرية اإلسرائيمية وضرورة استئناؼ عممية ، ووقؼ األماسؿ حبَ طالؽ الصواريخ مف قِ إ

الموقؼ  عممًا بأف   الصادر عف مجمس األمف، (1850) لقرارالسالـ المنصوص عمييا في ا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0c3798e1-c12b-4a8f-8fe6-65592614960e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0c3798e1-c12b-4a8f-8fe6-65592614960e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0c3798e1-c12b-4a8f-8fe6-65592614960e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
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ارتكابيا  يقـ بإدانة إسرائيؿ عمىالعسكرية اإلسرائيمية أو حتى لـ  العممياتِ ف يلـ يد األوروبيّ 
أكثر  وقد كاف لبريطانيا موقؼٌ طالب الطرفيف بوقؼ إطالؽ النار،  جرائـ حرب ضد المدنييف بؿ

ؼ إسرائيؿ باإلعالف عف الوق وطالبتْ  ،حزمًا مف الموقؼ األوروبي حوؿ الوقؼ الفوري لمعمميات
 .(234-233: 2010 ،)الكيالي الوقؼ المؤقت واليشالفوري بدؿ 

  بسبب الضغط التي واجيتو الحكومة في البرلماف البريطانيّ  ما كاف الموقؼ البريطانيّ ولربّ 
لدى  وليس موقفًا نابعًا عف قناعاتٍ  ،في المدف البريطانية احتجاجيةٍ  ومظاىراتٍ  وحدوث مسيراتٍ 

 بريطانيا.

يمعب دورًا واضحًا في قضية الشرؽ األوسط في السنوات  أفْ  وقد حاوؿ االتحاد األوروبيّ 
وعندما أعمنت وفي المحظة  ،مف خالؿ رئاسة االتحاد جاء الموقؼ األوروبيّ  األخيرة حيثُ 

عف  ما تقوـ بو إسرائيؿ في قطاع غزة عبارةً  أف   (ـ2009يناير  7)األولى مف الحرب البرية يـو 
؛ لضرورة وقؼ قية الرؤساء والزعماء في أوروبا طواؿ الحرب، وتال ذلؾ دعوة بدفاعيةٍ  عمميةٍ 

لى شيء، وقد أشارت الدوؿ األوروبية إلى توجيو االتياـ إ ؿ  طالؽ صواريخ المقاومة قبؿ كُ إ
وتأكيد  ،حماس باإلرىاب عف النفس، وبيف وصؼ وتأكيد حؽ إسرائيؿ في الدفاع ،حماس باالسـ

لحياد المشوب بالتفيـ جاء الموقؼ البريطاني ممتزمًا با إسرائيؿ في الدفاع عف النفس، وقد حؽّ 
الرتفاع  ؛عف القمؽ رتْ طالؽ الصواريخ الفمسطينية ولكنيا عب  إ أدانتْ  ، حيثُ يّ سرائيملمعدواف اإل

لمماثمة إلدانة إسرائيؿ عمى تمؾ األعماؿ ، اإلشارة ا فالضحايا المدنييف الفمسطينييف، دو 
 (.3-1: 2018 )مقبؿ، ا منشات األمـ المتحدة في القطاعلتدميرى ؛دانة إسرائيؿباستثناء إ

 :(م2012)حرب  -2
عمى قطاع غزة طاؿ كافة  عدواناً  (ـ2012نوفمبر )في  سرائيميّ االحتالؿ اإل قواتُ  تْ شن  

واستيدؼ الممتمكات  ،و حجرًا، واستمر العدواف مدة ثمانية أياـٍ شجرًا أ ، ولـ يستثفِ مناحي الحياة
ؿ ما شك  ، (ـ2008)أعاد لألذىاف ما ارتكبو العدو في حرب  دموي   الخاصة والعامة في مشيدٍ 

لى القانوف بااًل إقي تجعميا ال تمُ  سمطات االحتالؿ تتمتع بحصانةٍ  ف  الجميع ألدى  قناعةً 
 .(3: 2013 ،)شمعو ولية أو المجتمع الدوليوالمعاىدات الد

 بقصؼٍ  اً متبوع القائد العسكري في حماس الذي بدأ باغتياؿ أحمد الجعبريفالعدواف 
أطمقت  في عمميةٍ  الصواريخ طالؽإ قواعد  سرائيميّ اإل الحربيّ  االحتالؿلما أسمتو قوات  عنيؼٍ 
في منازؿ  قتؿوال ،والبحريّ  والبريّ  فييا السالح الجويّ  ، استخدمتْ «حابعامود الس»عمييا 

 ودماراً ف صفوؼ المدنييف، ما بي األرواحفي  فادحةً  ؼ العدواف خسائرَ المواطنيف المدنييف، فخم  
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 عدة منيا منازؿ ؿز افكاف منيا: استيداؼ من منةوالعائالت اآل  التحتية يةنوالبُ  في المنشات الً ىائ
صابة ( 12)د ياى إلى استشأدالذي عائمة الدلو  مفالمواطنيف  تيداؼ مف العائمة، واس (11)وا 

صابة و  (3)منزؿ عائمة أبو زور أدى إلى استشياد  واستيداؼ منزؿ عائمة حجازي أدى  ،(20)ا 
صابة و ( 3)إلى استشياد   (5)نزؿ عائمة أبو كميؿ أدى إلى استشياد واستيداؼ م ،(12)ا 

صابة آخريف، اس صابة  (2)ياد أدى إلى استش المناصرةتيداؼ منزؿ وا   المبانيوأبرز  .(8)وا 
ع أبو خضرة طيف الذى قصفتو ومجم  ممعب فمس :فادحةٍ  خسائرَ  في بتْ ب  وتس صفتْ قُ  التي

لحاؽ دمارٍ  ،ما أدى إلى تدميره الحكومي بالمباني والمنازؿ والمحاؿ التجارية والبنوؾ  ىائؿٍ  وا 
ـ   ،المنطقة مالمحر غي   والمكاتب الصحفية التي تقع في محيطو، في مشيدٍ  استيداؼ مجمس  وت

 . (3: 2013حرب، ) وزراء الحكومة في غزة

 (42) ، مف بينيـفمسطيني   (162) استشيادوأفضى العدواف اإلسرائيمي عمى غزة إلى 
، طفؿٍ (  431)مف بينيـ  (1222)مسنًا، بينما بمغ عدد المصابيف ( 18)، وسيدةً  (11)طفاًل و

 (1500) اإلسرائيمي خالؿ أياـ العدواف حواليمسنًا وىاجـ الجيش  (88)و  ةسيد (207)و
وناشطوف  ،ومنازؿ ،ومنصات صواريخ ،مف بينيا مقرات حكومية وأنفاؽ ،في القطاع ىدؼٍ 

أما في الجانب اإلسرائيمي فقد أدت عممية "حجارة السجيؿ"، حسب  ،ومخازف أسمحة ،بارزوف
بينما بمغ عدد الجرحى  ،فيْ مف بينيـ جندي ،تسمية المقاومة الفمسطينية، إلى مقتؿ ستة إسرائيمييف

 (1506)كما سقط عمى إسرائيؿ حوالي  ،، وذلؾ حسب المصادر اإلسرائيميةإسرائيمي   (240)
ـ   ،صاروخٍ  الجنوب المحيطة بالقطاع، باإلضافة  مستوطناتِ  إطالقيا مف قطاع غزة، استيدفتْ  ت

( والتي أجرتيا بتاريخ BDIووفقًا لحسابات شركة العموـ االقتصادية ) ،إلى تؿ أبيب والقدس
 أسبوعمميار شيكؿ في  (1.1)إلى تكمفة عممية "عمود السحاب" وصمتْ  ، فإف  (ـ17/11/2012)

 (.5-1: 2018 ،)مركز الشرؽ األوسط

 :(م2012) حرب تجاهالموقف البريطاني 
 لتفادي تصعيدٍ  ؛ي بضبط النفسحمّ لى الت  إطراؼ ارة الخارجية البريطانية كافة األوز  دعتْ 

عف مقتؿ  فادتْ أ معنا عمى معموماتٍ عمى موقع تويتر "اط   في بيافٍ  في قطاع غزة، وقالتْ  خطيرٍ 
 خطيرٍ  لتفادي تصعيدٍ  ؛ي بضبط النفسحمّ لى الت  إطراؼ ؿ دعوة كافة األحمد الجعبري" و"نواصُ أ

 (.5-1: 2018 )موقع المنار، أحد"لف يكوف في مصمحة 

ال في يؿ عمى غزة لـ تختمؼ عف سابقتيا إتيا إسرائالتي شن   (ـ2012)حرب عاـ  إف  
وعمى رأسيا مصر  ،الذي ساد المناطؽ العربية "الربيع العربي"البيئة المحمية في ظؿ  اختالؼ
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رغـ مف عمى ال ،ووزراء خارجية بعض الدوؿ العربية ،زار غزة العديد مف الوفود الرسمية حيثُ 
 وسقوط عددٍ  ،مف التوازف رغـ الدمارقدرًا  أوجدتْ البيئة الجديدة  ف  إلسرائيؿ إال أ التأييد الدوليّ 

 مف الضحايا الفمسطينييف في أسبوع واحد. كبيرٍ 

ما و  ،(ـ2012) ف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـفي ضوء الموقؼ البريطاني تجاه العدوا
خالؿ الحروب  اإلنسانيّ  الدوليّ  مبادئ القانوف ؿّ متجاوزة كُ  ارتكبتو إسرائيؿ مف مجازرَ 

ؿ كافة بَ ي بضبط النفس" مف قِ حمّ ىذا الموقؼ لف يتعدى الموقؼ التقميدي "الت   ، نجد أفّ واألزمات
ت تبن  الحكومة البريطانية  مكف القوؿ إف  بؿ يُ  بيف الضحية والجالد بمعنى أنيا ساوتْ  ،األطراؼ
 .سرائيميةالرواية اإل

 :(م2014) حرب عام -3

 اً واحد ي استمر  والذ ،(ـ2014 ) تموزإسرائيؿ عدوانيا عمى قطاع غزة في  تْ شن  
السابقة  الحروبتمؾ التي واجيتيا في  مف وانتقاداً  ةً أقؿ حدّ  دوليةٍ  مواقؼَ  وسط وخمسيف يوماً 

 واقؼ الدولية نستنتج أف  لمم سريعةٍ  مراجعةٍ  الؿومف خ مكفيُ بؿ إنو ، (ـ2008و 2012)عامي 
 ،الدولية كانت محايدةً  المواقؼف ،إسرائيؿ في عدوانيا ساعد عمى استمرارالسائد لمناخ الدولي ا

بإشاراتيا القوية لميجمات الصاروخية  سمتْ صامتة عف إدانة العدواف، لكنيا ات   المعنىوىي بيذا 
وحؽ الشعوب في الدفاع عف  ،االحتالؿ بيففي مساواة  سرائيميةاإلالفمسطينية مقابؿ اليجمات 

وليس إسرائيؿ  إلىاإلشارة مصؽ عند تُ  في الدفاع عف النفس كانتْ  الحؽعبارة  بؿ إف   ،النفس
في  الإالفمسطينية  راضيلأل محتمةً  ائيؿ دولةً إلى حقيقة كوف إسر  شارةاإلكما لـ تتـ  ،لمفمسطينييف

 .(2: 2015)أبو سيؼ،  ةٍ قميم مراتٍ 
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 م(:2014)حرب عام  تجاهالموقف البريطاني 
الفوري الوقؼ " بػ (ىرماف فنا رومبوبي) االوروبي االتحادرئيس مجمس وزراء  أصدر

 لمعاناةٍ ض غزة تتعر   إف   "(رومبويي)وقاؿ  ، عمى غزة سرائيمياإلالدـ الناجـ عف العدواف  لحماـ
 ،طفاؿواألبحياة الكثيريف بينيـ العديد مف النساء  أودتْ  ،أسابيع ثالثةأكثر مف  منذُ  غير محتممةٍ 

 التي األصواتِ  ؿ  يضـ صوتو لكُ  األوروبي االتحاد أف   وأوضح فوراً ؼ يتوق   يجب أفْ  األمروىذا 
، المفاوضاتلتسييؿ  عمى استعدادٍ أنيـ ، وأضاؼ القتالية فوراً  األعماؿإلى وقؼ  رفيفالطّ تدعو 
تمثؿ مر، ا األليذ لوضع حد   ؛تكوف لدييما الشجاعة أفْ  سرائيميةواإلالفمسطينية  فالقيادتيْ  وطالبَ 

عف قوى  صدرتْ تمؾ المواقؼ التي  ،االتحادالثماني والعشريف في  األعضاءأبرز مواقؼ الدوؿ 
بو إسرائيؿ  لما قامتْ  كبيرٍ  ـٍ بتفي   سمتْ والتي ات   ،(بريطانيا وألمانيافرنسا، برى )التحاد الثالثة الكُ ا

كما  ،الفمسطينييف والمجازر بحؽ المدنييف ،عمى وقوع الضحايا يافي قطاع غزة مع اعتراض
 كيري ومقترحاتو، بؿ إف   جوف خمؼ جيود صمبٍ  برى تقؼ بشكؿٍ دوؿ أوروبا الكُ  أف   اً كاف واضح
وكاف ، ذي لـ تحضره السمطة الفمسطينيةع حوؿ الوضع في غزة، والالمقاء الموس   تِ باريس ضم  

 .(5: 2015)أبو سيؼ،  "لمحرب ؿ وضع حد  بُ ييدؼ إلى مناقشة سُ 

يوليو، "فإف المجمس األوربي يتابع بقمؽ  18لبياف االتحاد في اجتماع القمة ببروكسؿ في  فقاً و 
يؿ بالغ استمرار العنؼ في إسرائيؿ وقطاع غزة ويديف إطالؽ الصواريخ مف غزة عمى إسرائ

وشدد القادة والرؤساء عمى أف إسرائيؿ ليا الحؽ في حماية  ،واالستيداؼ العشوائي لممدنييف
الصواريخ التي تُقذؼ مف غزة، مضيفيف "ولكف عند قياميا بذلؾ يجب أف تتصرؼ  سكانيا مف

ورغـ دعوة المجمس األوربي كال ،  "بشكؿ متناسب وضماف حماية المدنييف في جميع األوقات
الجانبيف لتيدئة الوضع، ووضع حد لمعنؼ ولمعاناة السكاف المدنييف والسيما مف خالؿ السماح 

واكتفى   ،، فإنو لـ يقدـ أي مقترحات عمميةإلنسانية والعودة إلى التيدئةبالوصوؿ لممساعدات ا
المجمس بالترحيب بػ"الجيود الجارية مف قبؿ الشركاء اإلقميمييف وعمى وجو الخصوص المبادرة 
التي أطمقتيا مصر لتطبيؽ وقؼ إطالؽ النار. ولـ يتردد المجمس األوربي في دعوة حماس 

وقد قدمت دولتا فرنسا وألمانيا عدة مقترحات مدعومة مف كاثريف رة، بادالملمموافقة عمى ىذه 
أشتوف تقضى بمساىمة أوربية مباشرة مف أجؿ تأميف فتح المعابر ورفع الحصار عف غزة. 

وسيتـ التشاور مع كؿ األطراؼ الفاعمة في مصر وراـ المػو وتؿ أبيب، قبؿ صياغة الخطة  
 .األوربية المتكاممة

وؿ األوربية منفردة، فقد عكست البيانات الرسمية لتمؾ الدوؿ نقاط وعف مواقؼ الد 
 :االنطالؽ الرئيسية المتفؽ عمييا، وىي كالتالي
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 .حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا بكؿ األشكاؿ -
تحميؿ حماس_ تـ استخداـ مصطمح الجماعات المسمحة في بعض البيانات_ مسئولية تفاقـ  -

 ."عمى المدف اإلسرائيمية، و"ترويع األبرياء األوضاع بسبب إطالقيا الصواريخ
 .شجب العمميات العسكرية المستمرة عمى غزة -
 :وبناء عمى ذلؾ، قدمت ىذه البيانات الرسمية عددا مف االقتراحات لمواجية األزمة، كالتالي -
، واالستمرار في المفاوضات لموصوؿ إلى 2012عمى الطرفيف احتراـ اليدنة الموقعة عاـ  -

 .ية نيائيةتسوية سمم
التعبير عف القمؽ مف تصاعد العنؼ في المنطقة، والذي يمكف أف يخرج عف نطاؽ  -

 .السيطرة، وىو ما ال يصب في مصمحة أي مف طرفي النزاع
 .الدعوة إلى ضبط النفس، واالبتعاد عف العمميات العسكرية -
 .ألزمةدعـ جيود الوساطة المصرية، والتعويؿ كثيرا عمى الدور المصري في احتواء ا -
 15يوليو، بقيمة   24تقديـ مساعدات استثنائية لمسمطة الفمسطينية كالحالة الفرنسية في -

مميوف دوالر لدعـ ميزانيتيا، وفي ظؿ الحاجة لإلغاثة اإلنسانية في األراضي الفمسطينية  
 .ستخصص لحاالت الطوارئ المتعمقة بالميزانية وبالشئوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية

مى المستوى الشعبي، فقد تعالت األصوات لمتنديد بالعدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى قطاع غزة، وع
حيث تحركت المسيرات في عدد مف دوؿ العالـ رافضة لمحرب بالواليات المتحدة وبريطانيا 

سبانيا وفرنسا والدنمارؾ  (2018-5-14) ميدي،  .والسويد وكندا وا 

الشرؽ  الغرب كميا، وحتى بعض حكوماتِ  حكوماتُ  تصطؼّ ما ىي المرة األولى التي ب  رُ 
تنتقد "الرد غير  واحدةٌ  وجد حتى دولةٌ ولـ تُ  ،إلييا إسرائيؿ بادرتْ  ضد الفمسطينييف في معركةٍ 

المتحدة ودوؿ االتحاد األوروبي  الوالياتُ  إذ أعمنتِ  ،المتوازف" إلسرائيؿ عمى المقاومة الفمسطينية
فصائؿ  متْ وحم   ،مـ المتحدة إطالؽ الصواريخاألُ  ، ودانتِ ظٍ تحف  وقوفيا خمؼ إسرائيؿ بال 

 نحو إسرائيؿ، قميؿٍ  بميؿٍ  ، لكفْ وجاء الموقؼ الروسي محايداً  المقاومة الفمسطينية المسؤولية،
 .(7: 2015)محسف،  بدعـ مطمب إسرائيؿ تجريد غزة مف السالح ؿ  الكُ  اىرَ وجَ 

أكثر انسجامًا مع مجموعة دوؿ االتحاد، ويتساوؽ بمعنى آخر، جاء الموقؼ البريطاني 
مع  نظرًا لعالقاتو المتينة ؛ؿ الموقؼ البريطانيص  السياسة اإلسرائيمية، وبذلؾ تن ىذا الموقؼ مع

ولـ  -الحرب في فترة –مبادئ القانوف الدولي اإلنساني  ؿّ إسرائيؿ مف مسؤولياتو، وتجاوز كُ 
ض لمعدواف، بؿ حّمؿ المسؤولية الكبرى لمطرؼ الذي تعر  بيف المعتدي والُمعتدى عميو،  يساوِ 
لى أقصى الحدود مع السياسة إ السياسة البريطانية )تاريخيًا( تناغمتْ  ف  مكف القوؿ إنا يُ وىُ 
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ذا ما حاولنا استعراض مسيرة العالقاِت  اإلسرائيمي.–مية تجاه قضايا الصراع الفمسطينياإلسرائي  وا 
 ف تجاه القضية الفمسطينية  خالؿ العاـال الطرفيْ اإلسرائيمية ومواقؼ كِ –السياسية البريطانية

 بوتيرةٍ  استمرتْ  ىذه العالقاتِ  تجد أف   يا حدود الدراسةة التي تنتيي في، وىي الفتر (ـ2015)
يراوح مكانو تجاه قميدي قي الموقؼ البريطاني التيتخمميا أي عراقيؿ أو معيقات، ب، لـ طبيعيةٍ 

ي المتمثؿ بزيادة وتيرة االستيطاف في أراضي الضفة الغربية، اإلسرائيمّ  العدوانيّ السموؾ 
سرلة مدينة القدس ومحو معالميا ار الفصؿ العنصري، وكذلؾ تيويد وأواستمرارية تنفيذ جد

 (BDS)حممة المقاطعة  ىمقدساتيا وتراثيا اإلنساني، حت العربية واإلسالمية واالعتداء عمى
لبريطانية التنصؿ منيا، وبخصوص مسيرة العممية السممية المتعثيرة أصاًل بيف بدأت الحكومة ا

ؿ الحكومة البريطانية تجاه بَ ًا مف قِ يلـ نجد موقفًا جديًا حقيق ،الطرفيف )الفمسطيني اإلسرائيمي(
ة السابقة المتعمقة بالعممية السممية، فالنتيج لمتعيد بااللتزاماتِ  ؛الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي

-2000) اإلسرائيمية خالؿ الفترة–السياسية البريطانية مسيرة العالقاتِ  النيائية ليذه الدراسة أف  
، فالبيئة الفمسطينيّ  ، وذلؾ عمى حساب الحؽ العربيّ إيجابيةٍ  تصاعديةٍ  بوتيرةٍ  تْ ، استمرّ (ـ2015

 المحمية واإلقميمية والدولية كاف ليا كبير األثر في ذلؾ.
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 الخامسالصة الفصل خ  
 

ـ  في ضُ   لى ما يمي:الدراسة في الفصؿ الخامس إ متِ استعراضو، توص   وء ما ت

يجابيًا في نقؿ الرواية والشروط اإلسرائيمية في مؤتمر كامب السياسية األمريكية أثرًا إ لعبتِ  -
األمر الذي صاحب الموقؼ البريطاني ليكوف متوافقًا مع  ،سرائيؿلدولة إ خدمةً  ؛ديفيد

 )الفمسطينيةف السالح كأوؿ الحموؿ مع وجود الدولتيْ  اإلسرائيمية بطرحمريكية األلمواقؼ ا
 .واإلسرائيمية(

قؼ اإلسرائيمية تجاه االنتخابات الفمسطينية امع المو  كبيرٍ  ى حد  تماشى الموقؼ البريطاني إل -
في  والدخوؿ بقوةٍ  ،لحركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعيّ  وما نتج عنيا مف فوزٍ 

 –البريطانية  –مريكية في المواقؼ األ ف أنو يوجد تقاطعٌ ، وتبيّ الفمسطينيّ  النظاـ السياسيّ 
  .سرائيميةاإل

 متْ وفض   ،تجاه االنقساـ الفمسطينيلـ يختمؼ الموقؼ البريطاني كثيرًا مف الموقؼ اإلسرائيمي  -
 التعامؿ مع المؤسسات الشرعية )عمى حد زعميا( والمقبولة لممجتمع الدولي.

يتساوؽ ىذا الموقؼ االتحاد، والذي جاء الموقؼ البريطاني أكثر انسجامًا مع مجموعة دوؿ  -
ؿ الموقؼ ص  وبذلؾ تن تجاه الحروب التي شنتيا عمى قطاع غزة،مع السياسة اإلسرائيمية 

مبادئ القانوف  ؿّ وتجاوز كُ  مسؤولياتو،مع إسرائيؿ مف  و المتينةنظرًا لعالقات البريطاني؛
 .فترة الحرب اإلنساني فيالدولي 
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 النتائج والتوصيات

 

 يات  صإ و  والت   تائج  الن  
القديمة الحديثة عمى  مف أبرز الموضوعاتِ  د  عَ تُ  لموقوؼ عمى ظاىرةٍ  الدراسةُ  عتِ سَ 

اإلسرائيمية في الفترة –ىي العالقات السياسية البريطانيةو  ،الساحة الدولية ومنطقة الشرؽ األوسط
مف خالؿ البحث في محددات البيئة الداخمية والخارجية ، وذلؾ (ـ2015) حتى (2000) مف
وانعكاسيا عمى القضية الفمسطينية  ،رات اإلقميمية والدوليةال البمديف، والوقوؼ عمى أىـ المتغي  لكِ 

والتي مف خالليا  ،العالقة المباشرة بالموضوع مف النقاط اليامة ذاتِ  الدراسة مجموعةً  وتناولتِ 
ـ   الدراسة  صتِ مالعممية منيا العربية واألجنبية، كما خ والرسائؿ د مف الدراساتِ نة بالعدياالستعا ت

 وىي: لمعديد مف النتائج والتوصياتِ 

 .النتائجأواًل: 
مف المحددات  جموعةٍ مر بوتتأث   ليا،عتبر السياسة الخارجية لمدوؿ ىي السياسة العامة تُ  -

مف القرارات والمواقؼ واآلراء التي تختمؼ  متمثمة بمجموعةٍ  والخارجية،والعوامؿ الداخمية 
 وذلؾ بما يخدـ مصالحيا القومية والدولية. والعوامؿ،المحددات  ىذهباختالؼ تأثير 

التي  ستراتيجيةاإللمنطقة الشرؽ األوسط كونيا مف المناطؽ  بالغةً  بريطانيا أىميةً  لتْ دْ أَ  -
السياسية واالقتصادية تحصؿ فييا عمى العديد مف المكاسب  تستطيع بريطانيا أفْ 

 والتجارية وحماية مصالحيا الحيوية.
 بياولذلؾ استغمت فترة انتدا فمسطيف،لمييود في  قومي   نشاء وطفٍ بريطانيا مشروع إ تْ تبن   -

وذراعيا التنفيذي الوكالة الييودية سياسيًا  ةلتكميف الحركة الصييوني ؛(1922-1948)
في  الصييونيّ  في تييئة المجمع االستيطانيّ  ونجحتْ  واقتصاديًا،وأمنيًا وعسكريًا 

ـ   ،لى دولةٍ ؿ إيتحو   فمسطيف ليكوف مستعدًا بأفْ   .(ـ1948)فعاًل في مايو  وىذا ما ت
باع مما يفرض عمييا اتّ  العميا،بريطانيا كغيرىا مف الدوؿ لتحقيؽ مصالحيا  تْ عَ سَ  -

سياستيا ر وىو األمر الذي جعميا تطو   والدوؿ،مع كافة األطراؼ الدولي  التوافؽ
 الخارجية تجاه إسرائيؿ يما يخدـ مصالحيما المشتركة المتبادلة.

اختمؼ تأثيرىا  ،السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيؿ بعدة عوامؿ ومحددات رتِ تأث   -
سياسة  تْ ر تأث   حيثُ  الطرفيف،ومقتضيات المصالح المتبادلة بيف  ،وفقًا لمتغيرات الزمنية

 والبيئة السياسية. والتاريخيّ  عد الدينيّ بالبُ  كبيرٍ  بريطانيا تجاه إسرائيؿ بشكؿٍ 
ف بي مستقرةٍ  متينةٍ  في تحقيؽ عالقاتٍ  اً كبير  اً في بريطانيا دور  الموبي الصييونيّ  بَ عِ لَ  -

سرائيؿ  .بريطانيا وا 
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ومف  الثنائية،في خدمة مسيرة العالقات  المحددات الداخمية في إسرائيؿ دورًا دائماً  بتْ عِ لَ  -
 عد التاريخيّ ، البُ أبرز ىذه المحددات، ظروؼ نشأة إسرائيؿ، النظاـ السياسيّ 

 .والحضاريّ 
البريطانية  ر العالقاتِ يجابيًا في تطو  اإلقميمية والدولية أثرًا إ يةلممحددات الخارج كافَ  -

 المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا دفعتْ  ودور الوالياتِ  والمناخ الدوليّ  ،اإلسرائيمية
ر محددات البيئة اإلقميمية )سمبًا( في مسيرة ىذه ؤث  كما لـ تُ  العالقات،باتجاه ىذه 

 العالقات.
المتحدة األمريكية عاماًل مؤثرًا في تحديد سياسة  عالقة إسرائيؿ مع الوالياتِ  متْ ك  شَ  -

الواليات المتحدة عمى بعض الدوؿ  فرضتِ  حيثُ  إسرائيؿ،بريطانيا الخارجية تجاه 
في منطقة الشرؽ  اعيةالر  ى؛ كونيا الدولة العظمالعالقات السياسية مع إسرائيؿ توطيد

 األوسط.
ببعض الوسائؿ سواء باعترافيا  عديدةٍ  بريطانيا القضية الفمسطينية في مراحؿَ  عمتْ دَ  -

ا سياسيًا عبر مشاركتيا لى دعمي، ودعميا ماليًا باإلضافة إبمنظمة التحرير الفمسطينية
جندات العممية ىذا الدعـ جاء مرتبطًا بأ ولكفْ  ،مشتركةٍ  ةٍ دولي ومحادثاتٍ  في مؤتمراتٍ 

 .السممية ونبذ العنؼ
 اسرائيؿ،مع  القضية الفمسطينية بالمفاوضاتِ  رؤية بريطانيا السياسية في حؿّ  زُ ترك  تَ  -

بيدؼ دفع عممية  ؛واإلسرائيميّ  عمى أىمية مساندة الطرفيف الفمسطينيّ  ز دوماً رك  وتُ 
 السالـ المتبادلة بينيما نحو النجاح.

مع حركة حماس،  مف العالقاتِ  ىاألدن السياسة الخارجية البريطانية بالحدّ  تِ مَ اْلتز  -
 ، حيثُ (ـ2006)تجاه فوزىا في االنتخابات التشريعية عاـ  متوازنةً  سياسةً  وانتيجتْ 

لسياستيا تجاه سطينية المتوافؽ عمييا دوليًا ىو األنسب التعامؿ مع القيادة الفم أف   رأتْ 
 اإلسرائيمي. –الصراع العربي 

اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني  الموقؼ الرسمي البريطاني مف االعتداءاتِ  حسرَ انْ  -
 والشجب باإلدانة (ـ2014)و ـ(2012ـ( و)2008) في قطاع غزة خالؿ الحروب عاـ

الموقؼ  لـ يتعدّ  ، حيثُ ئـلتسوية الصراع القا ؿ  حَ لى التفاوض كَ والدعوة إ ،طرفي الصراع
الحتواء األزمة الدائرة خالؿ  ؛الجيود الدبموماسية البريطاني تجاه تمؾ األحداث حدّ 

 العدواف.



 

    96

 النتائج والتوصيات

سرائيؿ في منطقة الشرؽ األوسط يعمؿ الطرفيْ  مشتركةٌ  مصالحٌ  وجدُ تُ  - ف بيف بريطانيا وا 
 لممحافظة عمييـ مف خالؿ العالقات الدولية التي تربطيـ مع الدوؿ المجاورة.

مف  كبيرٍ  قدرٍ لى ئيمية طيمة العقود الماضية تميؿ إالسياسية البريطانية اإلسرا العالقاتُ  -
مع  كبيرٍ  لى حد  إ متناغمةً مواقؼ بريطانيا  جاءتْ  لذا ،القضية الفمسطينيةفي التوافؽ 

 .الفمسطينيّ  المشيد السياسيّ  تجاه تطوراتِ ة المواقؼ اإلسرائيمي
السياسية البريطانية  العالقاتُ  تستقر   ع في المنظور القريب والمتوسط أفْ مف المتوق   -

ىذه داعمًا ومساندًا عمى  ، ودومًا سيكوف الطرؼ األمريكيّ إيجابيةٍ  بوتيرةٍ اإلسرائيمية 
 العالقات.

مف مواقفيا تجاه بعض القضايا الدولية  إسرائيؿ في كسب تأييد بريطانيا لكثيرٍ  نجحتْ  -
 ،الفمسطينيّ  ر السياسيّ موقؼ بريطانيا مف التغي   ،مثؿ موقؼ إسرائيؿ مف النفوذ اإليراني

 إلخ.
 دولةٍ  ةأي وأف   ،في البيئة اإلقميمية لمنطقة الشرؽ األوسط اً أساسي اً إسرائيؿ العب ًأصبحتْ  -

مع  تتعاطى أفْ  بد   ال ،في ترتيب عناصر القوة لدييا في المنطقة يكوف ليا دورٌ  أفْ تريد 
 ىذا المكوف.
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 .وصياتالت  : ثانياً 
ية مف التوصياتِ  مجموعةً راسة ـ الدّ قد  تُ  وىي عمى  ،والفمسطينيّ  ف البريطانيّ لمجانبيْ  موج 
 :اآلتيالنحو 

 ،عمى أساس االحتراـ المتبادؿ مع بريطانيا قائمة وفمسطينيةٍ  عربيةٍ  عالقاتٍ  بناءُ  -
 ؼ.واالبتعاد عف الخطاب المتطرّ  ،والمصالح المشتركةف و والتعا

 الدبموماسية الشعبية واألكاديميةمف خالؿ  البريطانية-الفمسطينية العالقاتِ  توطيدُ  -
وتوضيح  ،والشعبيّ  الرأي العاـ الرسميّ  عمىوالصحفييف والباحثيف القادريف عمى التأثير 

 ـ فيتيديدىا لألمف والسالمدى و  ،إسرائيؿ العنصرية تجاه الشعب الفمسطينيّ  سياسة
 الشرؽ األوسط. إقميـ

عادة  الفمسطينية،مف الواقعية السياسية لسياسة بريطانيا تجاه القضية  ظر بقدرٍ الن   - وا 
تمؾ ضعؼ لندرس مواطف القوة وال ثُ بحي بريطانيا،المتبادلة مع  النظر في العالقاتِ 

لمقوة السياسية التي تتمتع بيا السياسة الخارجية  العالقات واستغالؿ التأثير اإليجابيّ 
 .والعممية السممية في خدمة القضية الفمسطينيةيتـ االستفادة منيا  بحيثُ البريطانية 

 ،لخدمة القضية الفمسطينية ؛العربية واإلسالمية في بريطانيا الجالياتِ وجود استثمار  -
لسياسات ومواقؼ الحكومة البريطانية تجاه  عارضٍ مُ  داخمي   إسالمي   عربي   وتشكيؿ لوبي  

 إسرائيؿ.
 فمسطيف عمى المستوى فييانائية بيف بريطانيا والدوؿ العربية بما ثُ  التأسيس لعالقاتٍ  -

 العربية واإلسالمية الموجودة في دوؿ االتحاد األوروبي. الشعبي مف خالؿ الجالياتِ 
في فمسطيف ونظيراتيا في تشجيع التبادؿ الثقافي بيف الجامعات ومراكز األبحاث  -

 مينيةٍ  ونقؿ وجية النظر الفمسطينية بطريقةٍ  الشعبيف،وتعميؽ التواصؿ بيف  بريطانيا
 ج والخطاب الغوغائي.شن  بعيدًا عف الت   نساني  إ ذات طابعٍ 
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تقييـ  ،"التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار–العالقات اإلسرائيمية( "2012محمود ) محارب،  -

 ، قطر.حالة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، فمسطيف.غزة: معركة بحجـ حرب(، 2015) محسف، انيس -
عياتو، المركز الديمقراطي النظاـ الدولي وتدا(، أبعاد الصعود الصيني في 2010محمد، خميفو ) -

 العربي.
اإلسرائيمية بعد مؤتمر مدريد، مجمة دراسات دولية، –(، العالقات الروسية2016، وليد )محمد -

 لبناف.العدد السابع والعشروف، 
مخوؿ، عصاـ، جذور القضية الفمسطينية، الطبعة السادسة، معيد توما لمدراسات الفمسطينية  -

 مية.واإلسرائي
 .، السعودية(، النظاـ البرلماني والنظاـ الرئاسي، كمية الحقوؽ، جدة2005مرزوقي، يونس ) -
رف، مركز دراسات (، المؤتمر القومي العربي في ربع ق2016) مركز دراسات الوحدة العربية -

 الوحدة، لبناف.
 .لبناف ،7لييودية والصييونية، مجمد (، موسوعة الييود وا1998) المسيري، عبد الوىاب  -
 األوروبية، الجامعة المصرية.–البعد التاريخي لمعالقات العربية(، 2003مصطفى، نادية ) -
 السعودية. فيد،مكتبة الممؾ  العممي،مناىج البحث  (،2006موفؽ ) الحمداني، -
. جرائـ إسرائيؿ المتزايدة تبعد عنيا ييود العالـ، صحيفة السفير المبنانية، (2010موسي، حممي ) -

                     ، لبناف.2010 مايو 31
 "،العربية في ظؿ الييمنة االمريكية"رؤية استراتيجية–(، العالقات العربية2004حسف ) نافعة، -

 .فمسطيف اهلل،راـ  واالعالف،مؤسسة الناشر لمدعاية  ،1ط
 ،157 عددال الدولية،مجمة السياسية  األوروبي،البناء المؤسسي لالتحاد  (،2004حسف ) نافعو، -

 راـ اهلل، فمسطيف.
 منشورات العربية، فمسطيف أراضي حوؿ البريطاني االنتداب (، سياسة1981) النحاؿ، سالمة -

 .1981 لبناف، المحتمة، الطبعة الثانية بيروت، فمسطيف
الموقؼ التفاوضي لمرئيس ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد، بحث مقّدـ  (،2011أسامة ) نحؿ، -

 األزىر.جامعة  وذاكرة،ياسر عرفات تاريخ  لمؤتمر الشييد الرمز
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 (،محكـالسياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفمسطينية )بحث  (،2010) حسيفالنمؿ،  -
 .بيروت

مجمة جامعة دمشؽ  غزة،قطاع  عمىالحصار اإلسرائيمي المفروض  (،2011خولو ) يوسؼ، -
 ، العدد الرابع. سوريا.27المجمد  والقانونية،لمعمـو االقتصادية 

، مجمة 47سياسية، العدد قانونية  مالحظاتالدولة غير العضو (، 2015يونس، عصاـ ) -
 الفضيمة، فمسطيف.

 الرسائل العممية: -2
 يفعممية التسوية بيف الفمسطيني عمىوأثره  2000 مؤتمر كامب ديفيد ،(2010محمد ) بيتيني، -

 غزة. االزىر،جامعة  منشورة،رسالة ماجستير غير  واإلسرائيمييف.
رسالة ماجستير  الثابت والمتغير في السياسية الخارجية االمريكية. (،2005خضر، إسماعيؿ ) -

 فمسطيف. بيرزيت،جامعة  ،منشورةغير 
النظاـ  عمى(، فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية وأثره 2010دجني، حساـ ) -

 ، جامعة االزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة السياسي الفمسطيني.
. رسالة (، االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية وتأثيرىا عمى إقامة دولة فمسطيف2015) سالمة، عماد -

 جامعة النجاح، فمسطيف.ماجستير غير منشورة، 
رسالة ماجستير غير تجاه الشرؽ األوسط.  الروسية (، االستراتيجية2012سميدانة، عزالديف ) -

 ، جامعة االزىر، غزة.منشورة
-1997البريطانية في عيد توني بمير )–تطور العالقات الفمسطينية(، 2008) صالح، جرواف -

 القاىرة. ،مركز االىراـ ،ماجستير غير منشورة رسالة (.2007
السياسية مف المقاومة المسمحة إلى ، تجربة منظمة التحرير الفمسطينية (2008حمزة ) صمادي، -

نابمس، جامعة النجاح  ماجستير غير منشورة، رسالة (.2006-1964التسوية السممية )
 .فمسطيفالوطنية، 

، ـ2003-1993بي تجاه القضية الفمسطينية (، موقؼ االتحاد األورو 2010طافش، ىشاـ ) -
 جامعة االزىر، غزة.

/ ات التغطية الخبرية حوؿ حصار غزةدور المصادر في بناء تحيز  (،2009) ياسر، عبد الغفور -
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة .عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليومية عمىدراسة وصفيو 

 فمسطيف. االسالمية
رسالة  .ـ2009–2008اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة  تغطية الصحافة(، 2012عدواف، احمد ) -

 جامعة االزىر، غزة. منشورة،ماجستير غير 
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رسالة  .الديمقراطي التحوؿ عمىاالنتخابات التشريعية الثانية  أثر (،2008) خميؿ عرب، -
 .فمسطيف ،جامعة النجاح ،ماجستير غير منشورة

(، دور الموبي الصييوني بالسياسة الخارجية االمريكية الشرؽ أوسطية. 2009عزاـ، صباح ) -
 جامعة النجاح الوطنية. نابمس.، رسالة ماجستير غير منشورة

في قطاع غزة وتأثيرىا عمى المشروع الوطني  2007(، أحداث حزيراف 2009كفاح ) عوده، -
 جامعة النجاح، فمسطيف. ماجستير غير منشورة، رسالة. "الفمسطيني "استراتيجيا وتكتيكيا

سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه عممية السالـ العربية  ،(2014خالد ) عياد، -
 جامعة الشرؽ األوسط. ،منشورة.رسالة ماجستير غير اإلسرائيمية

رسالة (، أثر صعود حزب العدالة والتنمية عمى العالقات التركية اإلسرائيمية. 2011غوؿ، يسري ) -
 ، جامعة االزىر، غزة.ماجستير غير منشورة

دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفمسطينية  (،2009)فضؿ، عصاـ  -
 .، جامعة النجاح، فمسطيفماجستير غير منشورة رسالة .)ـ2007-ـ1991)المحتمة 

(، الدور االستراتيجي لتركيا في الشرؽ األوسط في ظؿ أحادية القطبية. 2009قطاونة، ياسيف ) -
 .جامعة مؤتة، عماف، رسالة ماجستير غير منشورة

(، عالقات إسرائيؿ الدولية، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، مجمة 2013) رغوثي، خمدوف -
 دراسات سياسية.

، الجامعة 1917-1656(، دور بريطانيا في بمورة المشروع الصييوني 2003شيخ خميؿ، نياد ) -
  ، فمسطيف.اإلسالمية، غزة

، "السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية (2010) مصطفى، نور الديف توفيؽ -
 .القاىرة، ماجستير غير منشورة رسالة (.2001-2009)
(، العالقات البريطانية مع التنظيمات العسكرية الصييونية خالؿ الثورة 2013) مقدادي، السنوار -

امعة اإلسالمية، الج رسالة ماجستير غير منشورة،ـ(. 1939-1939الفمسطينية الكبرى )
 فمسطيف.

األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع االلكترونية لمصحؼ  (،2017)محمد  منصور، -
 غزة. اإلسالمية،الجامعة  ،منشورةرسالة ماجستير غير  االمريكية والبريطانية.

 رسالة. (1936-1918(، العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف )2010) عمىمياني،  -
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.ماجستير غير منشورة

(، مقارنة بيف سياسة الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد األوروبي تجاه 2004) ىمص، فواز -
حتى كامب ديفيد الثانية  1991اإلسرائيمية مف مدريد -التسوية السممية الفمسطينية عمميتي
 ، القاىرة.معيد الدراسات العربية، رسالة ماجستير غير منشورة .2000



 

    014

 المصادر والمراجع

-2000(، العالقات االمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية )2014مؿ )أوزير،  -
 ، جامعة االزىر، غزة.ماجستير غير منشوره رسالة (.2008

 رسالة ماجستير السياستاف الفرنسية والبريطانية تجاه القضية الفمسطينية. ،(2006) ، منارحسونة -
 ، جامعة بيرزيت، فمسطيف.غير منشورة

 :المجالت والدوريات -3
محمد، وليد، العالقات الروسية اإلسرائيمية بعد مؤتمر مدريد، مجمة دراسات دولية، العدد السابع  -

 واالربعوف، جامعة بغداد.
 .157 العدد الدولية،مجمة السياسية  األوروبي،البناء المؤسسي لالتحاد  (،2004حسف ) نافعو، -
الموقؼ التفاوضي لمرئيس ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد، بحث مقّدـ  (،2011أسامة ) نحؿ، -

 غزة. األزىر،جامعة  وذاكرة،لمؤتمر الشييد الرمز ياسر عرفات تاريخ 
 اإلنكميزي، مجمة بابؿ، العدد األوؿ.لمنظاـ الحزبي  التاريخيةالجذور (، 2011طاىر، ربيع ) -
 . 2 عالقات إسرائيؿ الدولية، مجمة قضايا إسرائيمية، العدد(، 2013) عامر، عدناف -
 ةمجم األوسط،ضوابط ومحددات الدور األوروبي في منطقة الشرؽ  (،2007سعيد ) الالوندوي، -

 .129العدد  العربية،الشؤوف 
 .8(، العرب في مطمع األلفية الثالثة، مجمة بدايات، العدد 2014تقي الديف، سميماف ) -
والنشاط، مجمة سياسات عربية، الموبي الصييوني في بريطانيا: النشأة (، 2016تميمي، نواؼ ) -

 فمسطيف.، 21العدد 
 ، مجمة الفضيمة، فمسطيف.47(، الحرب عمى غزة، العدد 2013حرب، احمد ) -
(، التحالؼ البريطاني الصييوني الطريؽ الى اغتصاب فمسطيف، مجمة 2012) روساف، محمد -

 ، كمية اربد الجامعة، األردف.20 لدولية، العددالسياسية وا
 الرواية بيف مقارنة نماذجية ، دراسة1948 عاـ غزة لواء أىالي (، تيجير2008) سنوار، زكريا -

( اإلنسانية الدراسات )سمسمة اإلسالمية الجامعة الصييونية، مجمة والرواية الفمسطينية، الشفيية
 الثاني، فمسطيف.  العدد عشر، السادس المجمد

ورقة بحثية(، )(، دور ىربرت صموئيؿ في تمميؾ الصياينة في فمسطيف 2012) سنوار، زكريا -
 غزة. 

غزة، العدد العشروف، مجمة قضايا سرائيؿ، العالـ والعدواف عمى (، ا2015سيؼ، عاطؼ ) -
 إسرائيمية، فمسطيف.

 

 :مواقع االنترنت -4
: 2017-12-5روماف، سمير، العالقات الروسية البريطانية، مركز حرموف لمدارسات السياسية،  -

https://harmoon.org/archives/4395  

https://harmoon.org/archives/4395
https://harmoon.org/archives/4395
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ت ادريس، محمد، مستقبؿ النظاـ العربي: بيف التطورات الجديدة في ىيكمية النظاـ العالمي وتداعيا -
  http://www.acrseg.org/36543: 2017-10-10الثورات العربية، 

يراف وأميركا وراء صفقة جنيؼ، مجمة - ، السنة 7العرب  بارسي، تريتا، عالقات سرية بيف إسرائيؿ وا 
 .9392، العدد 36

أثناء المفاوضات وفي المساء براؾ رفيد، "يوسؼ تشاحنوفر: في النيار تشاجرنا  -
 http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-:2017-11-1ىارتس،  ،"تصالحنا

1.2993332 

(: 2017-10-25براؾ، رفيد، بريطانيا تروج لمبادرة مصالحة بيف اسرائيؿ وتركيا، ىارتس  -
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2993332   

، 2012-1947تقرير حوؿ الموقؼ األوروبي مف مبادرات التسوية السممية لمقضية الفمسطينية  -
  /http://www.alzaytouna.net /2012/07/02مركز الزيتونية:

، 2012-1947تقرير حوؿ الموقؼ األوروبي مف مبادرات التسوية السممية لمقضية الفمسطينية  -
 /http://www.alzaytouna.net/2012/07/02مركز الزيتونية:

  عمى الموقع االلكترونيتقرير لجنة تقصي الحقائؽ،  -
aspx.Default/arb/net.maannews.www://http 

 :2017-11-22 الدولية،الجزيرة نت، السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضايا  -
jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm-http://www.al  

 :2017-11-22 الدولية،الجزيرة نت، السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضايا  -
jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm-http://www.al  

 سيناريوىات وتوقعاتصالح،  محسف ، الجزيرة نت ،  -
 إجراءات إسرائيمية عمى األرض

-5-12،  إسرائيؿ" تريد ... والشعب يريد"
2018:http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30 

-5-8،  السورية األزمة في وأثرىا والدولية اإلقميمية صحيفة الرأي ، المواقؼ -
2018:http://alrai.com/article/515433.html 

براز سممي ، جالؿ ، بريطانيا - -5-16واألىداؼ ،  الدوافع.. سوريا في دورىا وا 
2018:https://www.noonpost.org/content/17874 

مركز  ،2012في العاـ  عمى غزة بعد العدواف اإلسرائيمي المشيد االستراتيجيالجمؿ، محمد،  -
  http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.htmlدراسات الشرؽ األوسط، عماف: 

تحػػػت سػػػيطرة حمػػػاس، عمػػػى الموقػػػع االلكترونػػػي  فمسػػػطيف، غػػػزةالحكػػػـ فػػػي  -
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6  

 تحػػػت سػػػيطرة حمػػػاس، فمسػػػطيف: غػػػزةالحكػػػـ فػػػي  -
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6  

http://www.acrseg.org/36543
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2993332
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2993332
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2993332
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2993332
http://www.alzaytouna.net/2012/07/02/
http://www.al-jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm
http://www.al-jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm
http://www.al-jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm
http://www.al-jazirah.com/2007/20071029/fe6.htm
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#3
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#4
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#4
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#5
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/6/30
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6
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-30، العالقات البريطانية التركية فيما بعد البريكست: ترجمة ميادة سالـ، دانياؿ كاوكزينسكي -
10-2017 :http://www.sis.gov.eg/Story/135729?lang=ar   

، مجمة جامعة الموصؿ، واقع النظاـ السياسي العربي في المرحمة الراىنة(، 2015ذنوف، فواز ) -
 ، جامعة الموصؿ.25العدد 

: 2017-10رماف، سمير، العالقات الروسية اإلسرائيمية، مركز حرموف لمدراسات المعاصرة:  -
https://harmoon.org/archives/4395#_ftn2  

"، ة مشاركة حماس. "االنتخابات الفمسطينية: معضماالستراتيجيةمركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  -
 األوسط( سياسية )الشرؽ قضايا
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