
 والتوصياتالنتائج 
سعت الدراسة للوقوف على ظاهرة, تعد من أبرز الموضوعات القديمة الحديثة على الساحة الدولية 

حتى  0222اإلسرائيلية في الفترة من  –ومنطقة الشرق األوسط وهي العالقات السياسية البريطانية 
وف على ق, وذلك من خالل البحث في محددات البيئة الداخلية والخارجية لكال البلدين, والو  0202

أهم المتغيرات اإلقليمية والدولية وانعكاسها على القضية الفلسطينية , وتناولت الدراسة مجموعة من 
النقاط الهامة ذات العالقة المباشرة بالموضوع والتي من خاللها تم االستعانة بالعديد من الدراسات 

 يات وهي:عديد من النتائج والتوصصت الدراسة لللوالرسائلة العلمية منها العربية واألجنبية , كما خ

 أواًل/ النتائج:

العوامل جموعة من المحددات و موتتأثر ب لها،تعتبر السياسة الخارجية للدول هي السياسة العامة  -
متمثلة بمجموعة من القرارات والمواقف واآلراء التي تختلف باختالف تأثير  والخارجية،الداخلية 

 يخدم مصالحها القومية والدولية.وذلك بما  والعوامل،المحددات  هذه
بريطانيا أهمية بالغة لمنطقة الشرق األوسط كونها من المناطق االستراتيجية التي تستطيع  أدلت -

بريطانيا أن تحصل فيها على العديد من المكاسب السياسية واالقتصادية والتجارية وحماية 
 مصالحها الحيوية.

ها ) بلليهود في فلسطين , ولذلك استغلت فترة انتداتبنت بريطانيا مشروع انشاء وطن قومي  -
( , لتكمين الحركة الصهيوني وذراعها التنفيذي ) الوكالة اليهودية( , سياسيًا 0200-0291

وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا, ونجحت في تهيئة المجمع االستيطاني الصهيوني في فلسطين 
 م.0291فعاًل في مايو ليكون مستعدًا بأن يتحول الى دولة وهذا ما تم 

 افقمما يفرض عليها اتباع التو  العليا،بريطانيا كغيرها من الدول لتحقيق مصالحها  سعت -
يل سياستها الخارجية تجاه إسرائوهو األمر الذي جعلها تطور  والدول،مع كافة األطراف الدولي 

 يما يخدم مصالحهما المشتركة المتبادلة.
انية تجاه إسرائيل بعدة عوامل ومحددات اختلف تأثيرها وفقًا تأثرت السياسة الخارجية البريط -

بريطانيا تجاه  حيث تأثرت سياسة الطرفين،للتغيرات الزمنية ومقتضيات المصالح المتبادلة بين 
 والتاريخي والبيئة السياسية.إسرائيل بشكل كبير بالبعد الديني 



ن بريطانيا تقرة بيمسمتينه ق عالقات في تحقي اً كبير  اً لعب اللوبي الصهيوني في بريطانيا دور  -
سرائيل  .وا 

لعبت المحددات الداخلية في إسرائيل دورًا دائما في خدمة مسيرة العالقات الثنائية , ومن أبرز  -
 هذه المحددات , ظروف نشأة إسرائيل , النظام السياسي , البعد التاريخي والحضاري.

أثرًا ايجابيًا في تطور العالقات البريطانية كان للمحددات الخارجية ) اإلقليمية والدولية(  -
اإلسرائيلية والمناخ الدولي ودور الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا دفعت باتجاه هذه 

 العالقات , كما لم يؤثر محددات البيئة اإلقليمية )سلبًا( في مسيرة هذه العالقات.
ا كية عاماًل مؤثرًا في تحديد سياسة بريطانيشكلت عالقة إسرائيل مع الواليات المتحدة األمري -

عالقات ال \حيث فرضت الواليات المتحدة على بعض الدول توطيد إسرائيل،الخارجية تجاه 
 السياسية مع إسرائيل كونها الدولة العظمي الرعيها في منطقة الشرق األوسط.

افها بمنظمة باعتر  دعمت بريطانيا القضية الفلسطينية في مراحل عديدة ببعض الوسائل سواء -
التحرير الفلسطينية ودعمها ماليًا باإلضافة الى دعمها سياسيًا عبر مشاركتها في مؤتمرات 

 .ولكن هذا الدعم جاء مرتبطًا باجندات العملية السلمية ونبذ العنفمشتركة  ةومحادثات دولي
وتركز  رائيل،ساتتركز رؤية بريطانيا السياسية في حل القضية الفلسطينية بالمفاوضات مع  -

دوما على أهمية مساندة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف دفع عملية السالم المتبادلة 
 بينهما نحو النجاح.

التزامت السياسة الخارجية البريطانية بالحد األدني من العالقات مع حركة حماس، وانتهجت  -
، حيث رأت أن التعامل مع 0222سياسة متوازنة تجاه فوزها في االنتخابات التشريعية عام 

 اإلسرائيلي. –القيادة الفلسطينية المتوافق عليها دولياً هو األنسب لسياستها تجاه الصراع العربي 
انحسر الموقف الرسمي البريطاني من االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني في  -

 في الصراعطر  والشجب باإلدانة 0209و 0200ز 0221قطاع غزة خالل الحروب عام 
والدعوة الى التفاوض كحل لتسوية الصراع القامة، حيث لم يتعد الموقف البريطاني تجاه تلك 

 األحداث حد الجهود الدبلوماسية الحتواء األزمة الدائرة خالل العدوان.
سرائيل في منطقة الشرق األوسط يعمل الطرفين للمحافظة  - يوجد مصالح مشتركة بين بريطانيا وا 

 خالل العالقات الدولية التي تربطهم مع الدول المجاورة.عليهم من 



التوافق ير من قدر كبالعالقات السياسية البريطانية اإلسرائيلية طيلة العقود الماضية تميل الى  -
اإلسرائيلية  المواقفمتناغمة الى حد كبير مع جاءت مواقف بريطانيا  لذاالقضية الفلسطينية في 

 ي الفلسطيني.تجاه تطورات المشهد السياس
رائيلية العالقات السياسية البريطانية اإلسمن المتوقع في المنظور القريب والمتوسط أن تستقر  -

 هذه العالقات.بوتيرة إيجابية , ودومًا سيكون الطرف األمريكي داعمًا ومساندًا على 
ثل م نجحت إسرائيل في كسب تأييد بريطانيا لكثير من مواقفها تجاه بعض القضايا الدولية -

 إلخ. –موقف بريطانيا من التغير السياسي الفلسطيني  –موقف إسرائيل من النفوذ اإليراني 
إسرائيل العب أساسي في البيئة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وأن أي دولة تريد  ًأصبحت -

 أن يكون لها دور في ترتيب عناصر القوة لديها في المنطقة البد أن تتعاطي مع هذا المكون.
 

 



 :وصياتالت  ثانيًا/ 
 :آلتيامجموعة من التوصيات موجهه للجانبين البريطاني والفلسطيني وهي على النحو تقدم الدراسة 

ن و بناء عالقات عربية وفلسطينية مع بريطانيا قائمة على أساس االحترام المتبادل والتعا -
 والمصالح المشتركة واالبتعاد عن الخطاب المتطرف.

الصحفيين و  الدبلوماسية الشعبية واألكاديميةمن خالل  الفلسطينية البريطانيةتوطيد العالقات  -
إسرائيل  ةوتوضيح سياس والشعبي،الرأي العام الرسمي  علىوالباحثين القادرين على التأثير 

 ألوسط.الشرق ا إقليم تهديدها لألمن والسلم فيمدى العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني و 
عادة النظر في و  الفلسطينية،من الواقعية السياسية لسياسة بريطانيا تجاه القضية النظر بقدر  - ا 

غالل تلك العالقات واستبحي ندرس مواطن القوة والضعف ل بريطانيا،العالقات المتبادلة مع 
بحيث يتم االستفادة  البريطانيةالتأثير اإليجابي للقوة السياسية التي تتمتع بها السياسة الخارجية 

 .والعملية السلمية في خدمة القضية الفلسطينيةها من
تشكيل و الجاليات العربية واإلسالمية في بريطانيا لخدمة القضية الفلسطينية وجود استثمار  -

 داخلي معارض لسياسات ومواقف الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل.عربي إسالمي لوبي 
ستوي الشعبي فلسطين على الم فيهاية بما التأسيس لعالقات ثنائية بين بريطانيا والدول العرب -

 من خالل الجاليات العربية واإلسالمية الموجودة في دول االتحاد األوروبي.
تشجيع التبادل الثقافي بين الجامعات ومراكز األبحاث في فلسطين ونظيراتها في بريطانيا,  -

ات طابع انساني نية ذوتعميق التواصل بين الشعبين , ونقل وجهة النظر الفلسطينية بطريقة مه
 بعيدًا , عن التشنج والخطاب الغوغائي.



 


