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  ب
 

 اإلهداء

 

تُ منهما قوتي واعتزازي بذاتي رتُ بهما طريق حياتي ... واستمدّيإلى من أبص -

نِ علماني معنى اإلصرار، ذيْ نِ ال... إلى الكفاح الذي ال يتوقف، إلى الشامخيْ 

وأنّ ال شيء مستحيل في الحياةِ مع قوة اإليمان والتخطيط السليم، إلى 

أمي وأبي الغاليين، أمد هللا في طاءِ المتفاني مدى عمري ... إلى ينبوعا الع

 عمرهما، وجزاهما هللا عني خير الجزاء .

، وكان وراء سداد نٍ لي في مسيرتي، الذي كان خير عوإلى زوجي الغالي -

 خطواتي العلميّة . 

 .لروح والدم، أختي وإخواني الكرام إلى أشقاء ا -

ن، منى، ومجد، الذيْن اقتطعتُ من وقتهما قطعة القلب، طفليّ الصغيريإلى  -

 الكثير، ولطالما قصرتُ تجاههم ألجل إتمام هذه الدراسة .

 الثانية، والد ووالدة زوجي . إلى عائلتي -

 ورواده ... وطالبه ...إلى العلم ...  -

 

                       ُ  ... هذه جهدي هدي ثمرة  إليكم جميعًا أ
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 تقدٌرو شكر

 

ُكْم   ( . 7" ) سورة إبراهٌم :  قال تعالى : " َولَِبن َشَكْرُتْم ََلَِزٌَدنَّ

الذي وفقنً وٌسر لً الطرٌق إلتمام هذه الدراسة، فالشكر بالبداٌة هلل سبحانه وتعالى، 

 ومن بعده أتقدم بالشكر والعرفان إلى : 

 

عماد البشتاوي على تفضله وتكرمه بقبول اإلشراؾ على هذه اَلطروحة، ولما الدكتور 

 قدمه من نصٍح وارشاٍد وتوجٌٍه لتخرج هذه اَلطروحة إلى النور .

 

ا إلى أعضاء  لجنة المناقشة المتمثلة فً الدكتور عبد القادر والشكُر موصوٌل أٌضا

جبارٌن من جامعة الخلٌل، والدكتور معتصم الناصر من جامعة القدس، على ما قدموه 

 . ساهمت فً إثراء هذه الدراسة  سدٌدةٍ  راءٍ وآ من مالحظاتٍ 

 

، لتزوٌدي ببعض الكتب الدكتور محمد الحروب كما وأتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان إلى

 تبته الخاّصة .مك من
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 ص الملخّ 

 

ٌّة فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو          ٌّة اإلْسرابٌل  – 9009) تناولت هذه اَلطروحة الّسٌاسة الخارج

، فبدأت هذه الدراسة بالحدٌث عن السٌرة الذاتٌة لبنٌامٌن نتنٌاهو، فهو االبن اَلوسط ( 9009

ٌّة  ، فمنذ نعومِة أظافره َؼَرَس والده فٌه اَلفكار الّصهٌون ًّ لعابلته، نشؤ وترعرع على الفكر الّصهٌون

ٌّة، إلى جانب تعلٌم ٌّة المتشّددة، فكُبَر وهو ٌحمل هذه اَلفكار واإلٌدلوج ه، وعٌشه المتنقل بٌن الٌمٌن

ٌّة، ومن ثمَّ مقتل شقٌقه اَلكبر "ٌونً"، ذلك ْكلُُّه أّثر على  إْسرابٌل وأمرٌكا، وتجنٌده بالعسكر

ٌّته، وصقلها بالكٌفٌة التً مّكنته من أْن ٌصَل إلى المناصب الرفٌعة فً إْسرابٌل، وبؤن ٌصٌَر  شخص

ا أ ٌّتها، واستطاع أٌضا ٌٌّن ربٌَس حكومتها، ووزٌَر خارج ْن ٌصبَح من كبار رجال الّسٌاسة اإلْسرابٌل

 . حنكةا ومن أكثرهم 

ٌّة بعّدِة مراحَل إلى أن تطورت، وأصبحت على ما هً          ٌّة اإلْسرابٌل مّرت الّسٌاسة الخارج

علٌه اآلن، ففً المرحلة اَلولى بذلت إْسرابٌل كّل ما فً وسعها لتحصل على اعتراؾ دول العالم 

ٌٍّة، فرّكزت كّل إمكانٌاتها وجهودها ن -باعتبارها دولةا  -بها  حو الدول العظمى، ذاَت سٌادٍة وشرع

ًّ بها، ومن ثّم حصلت على اعتراؾ عدد من الدّ  ول فاستطاعت أن تحصل على االعتراؾ اَلمرٌك

ٌَّة، وتبادلها البعثاِت  الكبرى بها، من ذلك انطلقت نحو المرحلة الثانٌة بتشكٌلها التحالفاِت الّسٌاس

ٌَّة مع دوٍل جدٌدٍة، وفً مرحلتها الثالثة  استطاعت إْسرابٌل استؽالل الّظروؾ والوفوَد الدبلوماس

ٌّة، بكسبها المزٌَد من الدول إلى جانبها، حّتى إّنها تمّكنت من إقامة  ٌّة العالم ٌّرات الّسٌاس والتؽ

ٌّة مع الدّ  ا العالقات الدبلوماس ٌّة التً كانت معادٌةا لها فً الّسابق، كما أصبحت تإّدي دورا ول العرب

 ، ًّ ا على المستوى اإلقلٌم ٌّةا جدٌدةا مع الدّ مهماّ ول التً تشترك معها فً اإلقلٌم بتكوٌنها عالقاٍت سٌاس

 ول اآلخرى .    نفِسِه كتركٌا، والهند، والّصٌن، وؼٌرها من الدّ 

ٌّة، وتصنع          تعتمد إْسرابٌل على عدٍد من اَلجهزة والمإّسسات التً ترسم سٌاستها الخارج

ٌّة،  ، ووزارة الخارج ًّ ٌّة، والكنٌست اإلْسرابٌل قراراتها، فؤبرز هذه اَلجهزة : الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة، والمإّسسة اَلمن ٌّة، والوكالة الٌهود ، فكّل جهاز من هذه ةٌّ وربٌس الّدولة، والمنّظمة الّصهٌون

ٌّة . ٌّة اإلْسرابٌل ا فً الّسٌاسة الخارج ا معٌنا  اَلجهزة ٌإّدي دورا



  ذ
 

ًّ  -استطاع نتنٌاهو          أن ٌنهَض  - 9009عام  منذ تولٌه منصب ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

ٌّةا م ٌّةا ودبلوماس ٌّة وٌطّورها، بتكوٌنه عالقاٍت سٌاس ٌّة اإلْسرابٌل ٍة، ع دوٍل جدٌدبالّسٌاسة الخارج

مع دوٍل تربطهما عالقاٌت قدٌمٌة، فنجده وّطد عالقاته مع أمرٌكا، بالّشكل الذي  وبتعزٌزه العالقات

ِن أصبحتا من أقوى  ٌْ ٌُكسبه المزٌد من المصالح، كما تقرب من الّصٌن والهند، هاتٌِن الّدولتٌِن اللّت

ا، فكان البّد من إقامة العالقاتِ  ٌّا معهما، لالستفادة من تطورهما االقتصادّي،  دول العالم اقتصاد

ٌّة نحو الدّ  ٌّة، ولكسب حلفاَء جدِد إلى جانبه، باإلضافة إلى ذلك اّتجه فً سٌاسته الخارج ول اَلوروب

وكذلك روسٌا، فهما من القوى العظمى فً العالم، ٌجب التحالؾ، وتكوٌن العالقات معهم، كما وجه 

، فؤنشؤ معهم العالقاِت التً  أنظاره نحو تركٌا، التً أصبحت ذات ًّ تؤثٌٍر مهمٍّ على الّصعٌد اإلقلٌم

ول اَلخرى، فتارةا تكون العالقات تراوحت بٌن المّد والجزر من فترٍة إلى أخرى، ِمثلُها مثُل باقً الدّ 

ٌّة هً َمن  ٌّة الفلسطٌن بةا بٌنهم، وتارةا أخرى تتراجع وتسوء، فالمصالح والّظروؾ وحّتى القض ٌّ ط

 م فً تقارب هذه العالقات أو تباعدها .تتحكّ 

ًّ فً نهاٌة عام          ، ُعِرفت ب  9000، وبداٌة عام 9000شهد العالم العرب ٌّةا ٌّراٍت سٌاس تؽ

" أدت إلى اإلطاحة ببعض أنظمِة الحكم فٌها، بدأت هذه الّثورات فً تونس، "ثورات الرّ  ًّ بٌع العرب

، حّتى إّنها وصلت إلى مصر، وأسقطت لتّتسَع ُرقعُتها بعد ذلك إلى عدٍد من د ًّ ول الوطن العرب

ا على إْسرابٌل،  ا كبٌرا ِن بدأتا تّشكالن خطرا ٌْ نظام حكمها، ومن ثّم إلى سورٌا، هاتٌِن الّدولتٌِن اللّت

بوصول مثل هذه االحتجاجات والمظاهرات إلٌهما، فلٌس من صالح إْسرابٌل سقوط هذه اَلنّظمة 

ٌّة نحوها، الفاسدة التً تسهم فً و جودها وتخدمه، فمن هنا بدأ نتنٌاهو بتوجٌه سٌاسته الخارج

ٌّة  ًّ –والتدّخل فٌها، كما أّنه استطاع التقّرب من الّدول العرب  -وبالتحدٌد دول مجلس التعاون الخلٌج

، بعدما كان ذلك  ًٍّ والتطبٌع معها، فتمّكن من إقامة العالقات معها على جمٌع اَلصعدة، وبشكٍل علن

ٌٍّة فً الّسابق .  ٌتمّ   بصورٍة سّر

ٌَّة إلْسرابٌل          ، وذلك باستعراضها الّسٌاسَة الخارج ًّ اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التارٌخ

ٌٍّة متسلسلٍة، ابتدأت منذ عام  إلى  -، كما اعتمدت 9009وانتهت عام  9009خالل فترٍة زمنٌٍة تارٌخ

 ًّ ، وذلك من خالل مقارنة العالقات على المنهج ال -جانب المنهج التارٌخ ًّ مقارن والمنهج الوصف

ٌّة من سنة إلى أخرى، ووصفها لطبٌعة هذه  ٌّة فً العالم، والدول العرب ٌّة مع القوى الّربٌس اإلْسرابٌل

ٌّبةا . ٌّدة، وتارةا أخرى اتسمت بكونها عالقاٍت س      العالقات التً تراوحت تارةا بٌن العالقات الج
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Abstract : 

  

      This thesis talks about the Israeli Occupation Authority Foreign 

Policy under Benjamin Natanyahu between (  2009 and 2019)  . This 

study starts from Natanyahu CV . He is the middle son in his family  . 

He grew up on the Zoinist idea . Since his childhood , his father 

fostered him with right strict Zoinist ideas . He grew up carrying these 

ideas and ideology beside his learning , his life moving between 

Israel and the USA , military obligations and the death of his elder 

brother "Yoni " . All these activitiesmuch affected on his personality 

that made it possible for him to reach the supreme positions in Israel . 

He became a Prime Minister , Foreign Minister and one of the high 

political Israeli men . He is known of his political experience .   

       The development of the Israel's foreign policy  passed through 

many stages : The first stage , Israel made all efforts to get the 

acknowledgement as a legality and sovereign state from the 

countries of the world . It focused to have it from the USA and other 

Great Countries and it did . The second stage , it made political 

alliances , exchanged diplomatic missions and delegations with new 

countries .The third stage : Israel exploited the world's political 

changes and conditions to win more countries to help it to make 

diplomatic relations with  some Arab countries which were considered 

to be enemy for Israel . It plays an important  role in the region by 

making new political relations with some countries in the same area 

such as Turkey , India , China ,………..etc . 
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      Israel depends on many organizations and apparatuses ( systems 

) to draw its foreign policy and make its decisions .These are:  the 

Israel's Government , the Parliament ( Keneset) ,the Foreign Ministry 

, the President of the State , the Zoinist Organization , the Jewish 

Agency , the Security Agency with two principal organizations . Each 

organization plays a specific role in the Israeli foreign policy . 

       Since he became a Prime Minister , Natanyahu was able to 

manage and develop the Israel's  foreign policy by making political 

and diplomatic relations with new countries and by reinforcing and 

strengthening these relations with countries that Israel had before 

such as the USA to win more benefits and interests . He approached 

to make relations with countries that are strong economically to get 

benefits and make new allies beside Israel . Then he went towards 

Europe and Russia for the same reasons .He made relations with 

Turkey and other countries but these relations become tide from time 

to time because they  are affected by interests , conditions and the 

Palestinian Issue , so they are sometimes good and other times bad . 

         At the end of 2010 and at the beginning of 2011 , there were 

political changes in the Arab World  . They were called revolutions of 

the Arab Spring .They ended the rule systems in some Arab countries 

such as Tunisia , neighboring ones to Israel such as Egypt and Syria 

where the revolutions became dangerous to Israel , so Natanyahu 

started to send his foreign policy and interfere in these countries . He 

succeeded in approaching to other Arab countries – especially the 

Gulf Cooperation Council –normalizing and making public relations 

which were secret before with these countries . 
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           This study depends on a historical method by reviewing the 

Israel's foreign policy through a historical period from 2009 to 2019 . 

It also depends on a comparative and descriptive method by 

comparing and describing the nature of these relations with the main 

countries in the world and Arab ones from one year to another – they 

are sometimes good , other times are bad. 
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 المقدمة 

 

ٌٌّن، استؽّل الظروؾ الحٌاتٌة المتشّددة  من بنٌامٌن نتنٌاهوٌُعّد          ٌٌّن اإلْسرابٌل أبرز القادة الّسٌاس

ا على الوصول إلى أرفع المناصب، وقٌادة  ٌّته، وجعلته قادرا التً عاشها، والتً صقلت شخص

ٌّتها، بالطرٌقة التً مّكنته من توسٌع دابرة العالقات  ٌّة، ووزارة خارج الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة،  ٌّة بالشكل اإلْسرابٌل ٌّة اإلْسرابٌل  الذي ٌعود بالنفع والمكاسب علٌها .وتوجٌه الّسٌاسة الخارج

ٌّة لخدمة إْسرابٌل، فخالل مّدة          ٌّة واإلقلٌم فاؼتنَم كّل التؽٌرات التً تجري على الّساحة العالم

ا للوزراء حّتى عام  –( 9009 – 9009عشر سنوات ) التً تولّى  - 9090مع العلم أّنه بقً ربٌسا

ٌّة، التً ابتلعت المزٌد من اَلراضً  ًّ ضاعؾ عدد المستوطنات اإلْسرابٌل فٌها الّشؤَن اإلْسرابٌل

ٌّة، وشّدد الحصار على قطاع ؼزّ  ة، وشّن ضّدها عدة حروب، ومارس أبشع الجرابم الفلسطٌن

ٌّتهم وتجاهلها، بعالقاته  ٌٌّن، واستطاع تؽٌٌب قض وتقاربه مع دول العالم، واالنتهاكات بحّق الفلسطٌن

 ن من العرب، واستقطبهم إلى جانبه .وإظهار إْسرابٌل بؤّنها دولة سالم، حّتى إّنه تمكّ 

ٌّة مع رإساء الدّ          ، إذ إّنه استؽّل عالقاته الّشخص ًّ ول، كما حقَّق أهدافه بالنسبة للملّؾ اإلٌران

ًّ دونالد ترامب، بالضؽط علٌهم  لتؽٌٌر موقفهم بالنسبة إلٌران وتطّورها أمثال الربٌس اَلمرٌك

ٌٍّة على إٌران، وبذل محاوالت  ٌٍّة وسٌاس النووّي، حٌث نتج عن هذا الضؽط فرض عقوباٍت اقتصاد

ٌّة التً وّجهها نتنٌاهو بالشكل  ٌّة والّسٌاسة الخارج ٌاّا، فمن خالل العالقات اإلْسرابٌل إلضعافها نوو

، وبالتالً الحّد من الخطر الذي كانت تشّكله إٌران ضّد الّصحٌح استطاع الحّد من النفوذ اإل ًّ ٌران

ٌّة  ٌّة فً الّساحة العالم ٌّة الفلسطٌن إْسرابٌل، كما حاول إضعاؾ الدور المركزّي الذي تإّدٌه القض

ٌّة إلْسرابٌل،  ٌّة، فبذلك كانت الفترة التً حكم فٌها فترَة ازدهار وتحقٌق مصالح خارج واإلقلٌم

ًّ بالوقوؾ بوجه أ ، والّصراع الفلسطٌن ًّ ٌِّن ٌهّددانها، الخطر اإلٌران ، فبذلك  –كبر خطر ًّ اإلْسرابٌل

، وأمنه وأمانه ًّ  ، وتدعٌم وجوده، من خالل التؤٌٌدأسهم بشكٍل كبٌٍر بالمحافظة على الكٌان اإلْسرابٌل

ٌّة  ًّ الذي تمّكن من الحصول علٌه من عالقاته الخارج ًّ وحّتى العرب ول  .والدعم الدَّ

مهّمةا  اهونتنٌفٌها حكم التً فترة الإلى كون  ،هذه الدراسةالباحثة لبب فً اختٌار السّ  وٌرجع        

،فً التارٌخ اإلسْ  ًّ ٌّة، فجعلها رابٌل إسْ  وذلك لما لها من دوٍر كبٌٍر فً إبراز رابٌل على الّساحة العالم

ا فً النظام الدّ  ا مهّما ، ودفع بها إلى اكعامالا مإّثرا ًّ فً مٌزان القوى  تساب مكانٍة كبٌرٍة وفاعلةٍ ول
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، ًّ  قَ اَلمر الذي حقّ  العالم، جدٌدٍة فً مع دولٍ  وصداقاتٍ  وتفاعالتٍ  وبما شّكله من عالقاتٍ  اإلقلٌم

ٌّةِ ذلك بالتعاون المشترك مع هذه الدول من النواحً السّ فكان  ،مصالح إْسرابٌل وأهدافها  ٌاس

ٌّةِ  ٌِّة، ، والدبلوماس ٌِّة، ووواالقتصاد ٌّةِ العلمٌّ العسكر ٌِّة، وؼٌرها ،ِة، والتكنولوج من المصالح  والثقاف

 .والمتبادلة بٌنهم المشتركة 

ٌَّة إلْسرابٌل  المنهجاعتمدت هذه الدراسة على          ، وذلك باستعراضها الّسٌاسَة الخارج ًّ التارٌخ

ٌٍّة متسلسلٍة، ابتدأت منذ عام  فترة تولً نتنٌاهو منصب رباسة  وهً 9009خالل فترٍة زمنٌٍة تارٌخ

ٌّة، وهو العام الذي كان من المفترض أن تنتهً فٌه والٌة  9009وانتهت عام  الحكومة اإلْسرابٌل

إلى جانب المنهج  -، كما اعتمدت 9090نتنٌاهو، إال أّنه استمر فً قٌادة الحكومة حّتى عام 

 ًّ ، وذلك والمنهج  المقارن المنهجعلى  -التارٌخ ًّ ٌّة مع الوصف من خالل مقارنة العالقات اإلْسرابٌل

ٌّة من سنة إلى أخرى، ووصفها لطبٌعة هذه العالقات التً  ٌّة فً العالم، والدول العرب القوى الّربٌس

بةا . ٌّ ٌّدة، وتارةا أخرى اتسمت بكونها عالقاٍت س  تراوحت تارةا بٌن العالقات الج

ٌّةَ          ٌَّة فً الفترة الواقعة من عام  عرضت هذه الدراسة الّسٌاسَة الخارج حّتى  9009اإلْسرابٌل

ًّ ، أي خالل فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو، فكان هذا 9009عام  الحّد لها، فً حٌن كان  الحّد الزمن

 ًّ ٌّة،  المكان ٌّة فً العالم، متمثلةا بالوالٌات المّتحدة اَلمرٌك للدراسة هو إْسرابٌل، والقوى الربٌس

ٌّة،  ًّ والدول اَلوروب وروسٌا، وتركٌا، والهند، والّصٌن، كما تطرقت إلى أبرز دول الربٌع العرب

   . ًّ  تونس، ومصر، وسورٌا، باإلضافِة إلى دول مجلس التعاون الخلٌج

فهً كاآلتً : تهدؾ هذه الدراسة إلى التعّرؾ على سٌرة  بأهداف الدراسةق أما فٌما ٌتعلّ         

ٌّة، وعلى ذلك التعرّ  حٌاة بنٌامٌن نتنٌاهو، إلى جانب ٌّة اإلْسرابٌل ا على نشؤة الّسٌاسة الخارج ؾ أٌضا

كما  أبرز اَلجهزة والمإّسسات العاملة فٌها والّصانعة لقرارتها، وكذلك على العوامل المحّددة لها،

ٌّةِ  ٌاسةِ تتّبع تطور السّ إلى ؾ الدراسة تهد ٌّا  ةِ رابٌلٌّ اإلسْ  الخارج ٌّا دول ، فترة حكم نتنٌاهو ، خاللاا وإقلٌم

ا ،9009وحّتى عام  9009منذ عام  ٌّزت هذه الّسٌاسة بالتذبذب نوعا  آخر،ى لإ ما من حٌنٍ  فقد تم

ا كانت هذه أخرى،ى لإ ومن دولةٍ  قابمةا على الّصراع والنزاع بٌنها وبٌن و بةا عالقات سٌّ ال فؤحٌانا

فتعمل  ،لح مع بعضها البعضتتالقى المصا أنْ  فً أوقاٍت أخرى ما تلبث إلىو ول،بعض الدّ 

 ،ومساعٌها منها أجل تحقٌق أهدافهامن  ،عالقتها معها نُ ول وتحسّ ك الدّ رابٌل على التقارب من تلإسْ 

انعكاساتها مدى و ،ةة الفلسطٌنٌّ تؤثٌر القضٌّ  مدى ا إلى إظهارتهدؾ الدراسة أٌضا باإلضافة إلى ذلك 
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ٌّة اإلسْ على السّ  ً تتحّكم فً تقارب العالقات أو تدهورها بٌن ، فهً التةرابٌلٌّ ٌاسة الخارج

ٌٌّن ودول العالم  . اإلْسرابٌل

ٌّةال، فالفرضٌات مجموعة من قامت هذه الدراسة على         ّن الهٌمنة اَلولى القابلة : بإ فرض

فإذا كانت عالقاتها قوٌةا ومتٌنةا كان  ة مرتبطة بمدى توثٌق عالقاتها مع دول العالم،رابٌلٌّ اإلسْ 

ٌّات  رابٌل فرض هٌمنتها وقوتها وزٌادتها،بإمكان إسْ  التً تسعى هذه الدراسة اَلخرى ومن الفرض

ا،  منها إلى التؤّكد فإّن ذلك  رابٌل متٌنةا وقوٌةا مع الدول الكبرى،ه كلّما كانت عالقة إسْ أنّ أٌضا

ٌّة،سٌنعكس على سٌاسة إسْ  ، مّما ٌجعل لموبالتالً سترتفع مكانتها بٌن دول العا رابٌل الخارج

،عالقتها مع دول العالم قوٌّ  اَلمر الذي دفع  سٌصبح بإمكانها تحقٌق مصالحها المختلفة، وهكذا ةا

ٌٍّة ومترابطٍة مع الدول الكبرى . وتسعى هذه الدراسة  بنٌامٌن نتنٌاهو إلى بناء عالقاٍت متٌنٍة وقو

ٌّةّن السّ ة القابمة على أساس أللتؤكد من الفرضٌّ  ة اتسمت بالتوازن رابٌلٌّ اإلسْ  ٌاسة الخارج

أّن هناك ثوابت  واالستقرار، فبالتالً هل من الممكن أْن تختلؾ حسب نظام الحكم فً هذه الدول، أم

 . ن الجهة الحاكمة فً هذه الدولبؽّض النظر عال تتؽٌر،  ة،رابٌلٌّ ٌاسة اإلسْ فً السّ 

  :، وهً على الّنحو اآلتً ةاألسئلمجموعة من  لدراسة اإلجابة عنت هذه ااستطاع        

ٌّة اإلسْ ما هً السّ  .0  ؟وكٌؾ تكونت وتبلورت  ؟ة رابٌلٌّ ٌاسة الخارج

ٌّر فً السّ  كبٌرٌ  هل كان لبنٌامٌن نتنٌاهو أثرٌ  .9 ٌّة فً إحداث التطور والتؽ ٌاسة الخارج

 ة ؟رابٌلٌّ اإلسْ 

ة فترة ة الخارجٌّ رابٌلٌّ ٌاسة اإلسْ فً التؤثٌر على السّ  كبٌرٌ  ة دورٌ ة الفلسطٌنٌّ هل للقضٌّ  .1

 حكم بنٌامٌن نتنٌاهو ؟

رابٌل والعدٌد من دول العالم ؟ هل للمصالح دور بإنهاء الخالفات والّصراعات بٌن إسْ  .1

ا فً تحوٌل ا ربٌسا المصالح واَلهداؾ المشتركة سببا  وبالتالً هل من الممكن أن تكونَ 

بٍة إلى ة رابٌلٌّ ، والعالقات اإلسْ ةة الدولٌّ رابٌلٌّ العالقات اإلسْ  ٌّ ٌّة من عالقاٍت س اإلقلٌم

ٌّدٍة وقوٌّ    ؟ ٍة ومتٌنةٍ عالقاٍت ج

  ة ؟ورات العربٌّ رابٌل للثّ ما هً رإٌة إسْ  .5

ٌّة اإلسْ ورات على السّ ما هو تؤثٌر هذه الثّ  .6 ٌّةرابٌلٌّ ٌاسة الخارج  ا، سلبا ة تجاه المنطقة العرب

 ؟ اأو إٌجابا 
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ً إحدى القوى  المإّثرة رابٌل أصبحت فً الوقت الحالمن كون إسْ  أهّمٌة هذه الدراسةتنبع         

ٌّة العالمٌّ احة السّ ا فً السّ ا وبارزا ا ربٌسا وتإّدي دورا  ،فً اإلقلٌم  ،من خالل المصالح المتبادلة ةٌاس

ٌٍّة مع دول العالم من أجل تحقٌق مصالحها وأهدافها الكامنة  فكان الّبد لها من إقامة عالقاٍت سٌاس

ومن أجل فرض  وكذلك االستفادة من خٌرات دول العالم اَلخرى، ى المنطقة،بفرض سٌطرتها عل

 ٌطرة علٌها من خالل  العالقات الحسنة التً تقٌمها مع دول العالم،والسّ  ،هٌمنتها على فلسطٌن

والتً بدورها تجعل تلك الدول تقؾ إلى جانبها وتدعمها بفرض سٌطرتها وتوطٌد حكمها واحتاللها 

ٌّة لتثبٌت حكمها عن طرٌق االبها الشّ وبالتالً ُتكسِ  لفلسطٌن،  عتراؾ بها من قبل هذه الدول . رع

َثّمة العدٌد من الدراسات التً تناولت موضوع عالقات إسرابٌل مع الدول اَلخرى فً         

سة ولكّن هذه الدراسة تكمن أهّمٌتها بكونها اَلولى من نوعها التً  تتناول سٌا ابقة،الفترات السّ 

، كما هً الدراسة الوحٌدة أي فً فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو ة فً الفترة الحالٌة،رابٌل الخارجٌّ إسْ 

ٌّة فً العالم، إلى جانب سٌاستها تجاه  ٌّة تجاه القوى الربٌس التً تحدثت عن سٌاسة إْسرابٌل الخارج

ًّ مع دول الخلٌج، فً حٌن أّن ال ، والتطبٌع العرب ًّ دراسات الّسابقة التً ثورات الربٌع العرب

ٌّة لم تشمل ذلك كلّه ضمن دراسة واحدة، وإنما كانت  اختّصت بسٌاسة إْسرابٌل وعالقاتها الخارج

ٌّة فً  هذه الدراسات تتناول عالقاِت إْسرابٌل مع دولة واحدة، دون التطرق إلى باقً القوى الّربٌس

 .العالم ضمن دراستهم 

 

 ابقة : الدراسات السّ    

ٌّة تجاه دول العالم، ه         ٌّة اإلْسرابٌل ناك عدد من الدراسات الّسابقة التً تناولت الّسٌاسة الخارج

 فمن أبرز هذه الدراسات التً اّطلعْت علٌها الباحثة، ما ٌؤتً :   

شٌرٌن  ، إعداد الباحثة2004ى العام حتّ  1949ة منذ عام رابٌلٌّ ة اإلسْ العالقات الّصٌنٌّ  .1

 ، جامعة بٌرزٌت ( :ماجستٌر رسالةرشٌد لَّحام ) 

وبٌان اَلهداؾ التً  ة،رابٌلٌّ ة اإلسْ تناولت هذه الدراسة تطور العالقات الّصٌنٌّ        

ٌّة،ٌسعى كّل طرؾ إلى تحقٌقها من خالل السّ  والعوامل المحّددة والمإّثرة  ٌاسة الخارج

ٌّا على تلك السّ  ٌّا ٌاسة داخل ٌّة ال ا،ا وخارج ٌّاس ة التً أصبحت دولٌّ وبٌان الّظروؾ الس

ٌّا طبا الّصٌن من خاللها قُ  ، مّما دفعها لمدىتحقٌق أهدافها بعٌدة ارابٌل فً ودور إسْ  ا،ا دول



  ظ
 

ة فتناولت الدراسة تطور العالقات الّصٌنٌّ  إلى توحٌد عالقاتها وتعاونها مع الّصٌن،

. هذه الدراسة تناولت الحدٌث عن  لبة والمرنةة من ناحٌة القوى الصّ رابٌلٌّ اإلسْ 

، عن الفترة التً ستتناولها دراسة الباحثة ة فً فترة تختلؾرابٌلٌّ ة اإلسْ العالقات الّصٌنٌّ 

فً حٌن  ،2004حّتى عام  1949ة منذ عام رابٌلٌّ ة اإلسْ ٌنٌّ حٌث تناولت العالقات الصّ 

ى عام حتّ  2009وهً من عام  ،أخرى زمنٌة فترة عالقاتهم خالل عندراستً  تحدثت

2019 . 

، إعداد : أمجد أحمد جبرٌل ) مركزالحضارة للدراسات ةة اآلسٌوٌّ رابٌلٌّ العالقات اإلسْ  .2

ٌّة(السّ   : ٌاس

رابٌل والدول ت بٌن إسْ ُعِقدالتً والتّعاهدات عن التفاعالت تحدثت هذه الدراسة       

رابٌل بالّصٌن وذلك بإعطاء مساحة أكبر لعالقات إسْ  ،1999ة خالل عام اآلسٌوٌّ 

ٌّتها من جهة، فمن أبرز ما تناولته  ولعمقها وتنّوعها من جهة أخرى، والهند وتركٌا َلهم

ٌّة،عن التعاون المشترك فً المجاالت اَلمنٌّ  هذه الدراسة الحدٌثُ  والتعاون  ة والعسكر

على ة ة واآلسٌوٌّ رابٌلٌّ ومدى تؤثٌر العالقات اإلسْ  ة،ة والفنٌّ فً المجاالت االقتصادٌّ 

ٌّة ٌّة بٌن كِ ومدى التفاعالت السّ ، الدول اإلسالم  اقتصرت هذه الدراسةرفٌن . ال الطّ ٌاس

ٌن والهند وتركٌا، فً حٌن وبالتحدٌد الصّ  ،ةول اآلسٌوٌّ رابٌل مع الدّ على عالقات إسْ 

ٌّة نحو ارابٌلٌّ ٌاسة اإلسْ السّ  ىلدراستً إ تتطرق ٌّة فً العالم، ة الخارج لقوى الّربٌس

رابٌل تجاه عن سٌاسة إسْ  اأٌضا  تثٌُن وتركٌا، وتحدوالصّ  ن من ضمنها الهندُ اكوالتً 

ًّ الرّ  ًّ  ،بٌع العرب ًّ مع دول الخلٌج العرب  .والتطبٌع اإلْسرابٌل

 

ٌّة تجاه القوى الصّ سٌاسة إسْ  .3 :   نِ للباحثٌْ  ،-االختراقات والَخٌبات  –اعدة رابٌل الخارج

 ومهّند مصطفى : ،أٌمن ٌوسؾ

الهند والّصٌن وتركٌا  ة مع كلٍّ منَ رابٌلٌّ هذه الّدراسة تطور العالقات اإلسْ  حلّلُ تُ       

راِت مع اَلخذ بعٌن االعتبار التطو ة فً فترة ما بعد الحرب الباردة،وروسٌا االتحادٌّ 

ٌّة ٌّة الثانٌة التارٌخ وبروز النظام  ،التً مّرت بها هذه العالقات بعد انتهاء الحرب العالم

ًّ الدّ  ًّ القطبٌّ  ول ة نحو القوى رابٌل الخارجٌّ هذه الدراسة اشتملت على سٌاسة إسْ  ة .ثناب

فترة حكم بنٌامٌن ب ة فقط، فً حٌن دراستً اختّصتالصاعدة فترة ما بعد الحرب البارد

أخرى، فمن هنا  سابقةٍ  دراسةٍ أّي ث عنها لم تتحدّ  وهذه الفترة 2019 – 2009نتنٌاهو 
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ٌّة فً سٌاسة إسْ  ُتها اَلولى من نوعها التً تناولتأجرٌت الدراسة التً نكا رابٌل الخارج

 الفترة الحالٌة المعاصرة . 

ٌّة اإلسْ السّ   .4 ًّ ل أفرٌقٌا ) دراسة حالة القرن اَلة تجاه دورابٌلٌّ ٌاسة الخارج  1990فرٌق

جامعة محمد بوضٌاؾ بالمسٌلة  مٌلود وّضاحً ) رسالة ماجستٌر، إعداد (، 2013 –

) : 

ٌّة اإلسْ وء على السّ سلّطت هذه الدراسة الضّ        ة تجاه منطقٍة مهّمٍة رابٌلٌّ ٌاسة الخارج

على تتّبع ت هذه الدراسة حٌث عمل وذلك بعد نهاٌة الحرب الباردة، فً العالم،

ها منطقُة شدٌدةُ خاّصة أنّ  ول،رابٌل وتفسٌرها فً التعامل مع هذه الدّ ة إسْ ستراتٌجٌّ ا

 لها الموقعَ واحتاّل  ٍة كالبترول والمعادن النفٌسة،ثرواٍت طبٌعٌّ  التعقٌد باحتوابها على

ًَّ اال هذه الدراسة تختلؾ  ة ومنابع اَلنهار .فً القارة وبخاّصٍة الممّرات البحرٌّ  ستراتٌج

ٌّة  ٌّاا عن دراستً، فالدراسة التً أجرٌُتها تحدثت عن عالقة إْسرابٌل مع القوى الربٌس كل

ٌّة مع فً العالم، هذه القوى تُ  عّد ُمهّمةا إلْسرابٌل، فمنها َمن تربطها عالقات اقتصاد

ٌّةا صاعدةا بالنسبة إلٌها، ومنها َمن تربطها بها  إْسرابٌل، ومنها َمن ُتعّد قوى إقلٌم

ٌّة، إلى جانب الدّ  ٌّة وعسكر ًّ الذي كان عالقات تحالف ٌّة التً عّمها الّربٌع العرب ول العرب

ل، فً حٌن لم تتطّرق دراستً إلى الحدٌث عن القاّرة له انعكاس كبٌر على إْسرابٌ

ٌّة؛ لكثرة الدراسات التً تناولت سٌاسة إْسرابٌل ا ٌّة تجاه هذه القارة، فًاَلفرٌق  لخارج

ٌّة   .السابقة الفترات الزمن

 

تكونت هذه الدراسة من مقدمة، وخمسة فصول، تناول الفصل اَلول حٌاة بنٌامٌن نتنٌاهو         

ن حٌث المولُد والنشؤةُ، ومن ثّم أبرز مإلّفاته وأفكاره، والمناصب التً شؽلها حّتى عام وفكره، م

ٌّة، فاحتوى على مفهوم 9009 ٌّة اإلْسرابٌل ، أما الفصل الثانً فكان موضوعه عن الّسٌاسة الخارج

ٌّة، وخصابصها، وأهدافها، ومحّدداتها، وأدواتها، وتوّجهاتها، ونشؤة السّ  ٌاسة الّسٌاسة الخارج

ٌّة وأبرز محّدداتها وأهدافها، فً حٌن تطّرق الفصل الثالث إلى الحدٌث عن أبرز  ٌّة اإلْسرابٌل الخارج

ٌّة، من حكومةٍ  ٌّة الخارج ، وكنٌست، ووزارة المإّسسات واَلجهزة العاملة فً الّسٌاسة اإلْسرابٌل

ٌّة، وربٌس الدّ  ٌّة، والوكالة الٌهودٌّ الخارج ٌّة، بٌنما عرض ولة، والمنّظمة الّصهٌون ة، والمإّسسة اَلمن

ٌّة اإل ٌّة تجاه القوى الفاعلةالفصل الرابع الّسٌاسة الخارج فً العالم فترَة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو  ْسرابٌل
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، وتجاه الوالٌات (9009 – 9009) ًّ ٌّة تجاه االتحاد اَلوروب ٌّة اإلْسرابٌل ، فوّضَح الّسٌاسة الخارج

ٌّة تجاه روسٌا، وتجاه تركٌا، وتجاه الهند والّصٌن،  ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة، والّسٌاسة الخارج المّتحدة اَلمرٌك

ٌّة تجاه العالم العبٌنما كان الفصل الخامس عن الّسٌاسة  ٌّة اإلْسرابٌل ًّ بعد الّربٌعالخارج ،  رب ًّ العرب

ٌّة  ٌّة، والّسٌاسة الخارج ٌّة تجاه الّثورة التونس ٌّة اإلْسرابٌل فشمَل الحدٌث عن الّسٌاسة الخارج

ٌّة، وفً  ٌّة تجاه الثورة الّسور ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة، ومن ثّم الّسٌاسة الخارج ٌّة تجاه الّثورة المصر اإلْسرابٌل

ٌّة، النهاٌة تكلّم على الّسٌاسة الخار ، ُمتمثلةا فً الّسعود ًّ ٌّة تجاه دول الخلٌج العرب ٌّة اإلْسرابٌل ج

وعالقة كّل دولة منهم على ِحدة مع إْسرابٌل،  ٌت، وُعمان،وقطر، والبحرٌن، واإلمارات، والكو

 وفً النهاٌة اخُتِتمت بخاتمة، تضّمنت أهّم النتابج والتوصٌات التً توّصلت إلٌها الدراسة .

 

استخدمت الباحثة مجموعةا متنّوعةا مَن المصادر والمراجع إلثراء دراستها هذه، فاستعانت         

رٌر، بالكتب، والمجاّلت، والّصحؾ، ورسابل الماجستٌر، ورسابل الدكتوراه، والمقاالت، والتقا

. ة الرسالةكما ٌظهر ذلك من خالل قابمة المصادر والمراجع فً نهاٌ  ،ةوبعض المواقع اإللكترونٌّ 
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 الفصل األول

 بنٌامٌن نتنٌاهو، حٌاته وفكره 

 

 

 : مولده ونشأته 

نتنٌاهو، ٌقال له " بن " أو " بٌبً " وهً الترجمة الحرفٌة السمه، ولد  هو بنٌامٌن بن تسٌون        

، وهو بولندّي اَلصل،  فوالده 09191/ أكتوبر/  90فً مستشفى اسوتا فً مدٌنة تل أبٌب، بتارٌخ 

ٌّة  ٌّة، من موالٌد عام )بن تسٌون( ٌحمل الجنس بمدٌنة وارسو، تتكون عابلته من ثمانٌة  0900البولند

ٌّة فٌما  بٌنهم أوالد وبنت واحدة، هذه العابلة ظلّت متمّسكةا بٌهودٌتها، فلم ٌستخدموا سوى اللؽة العبر

. فً حٌن ٌرجع 2خرجوا من بولندا مهاجرٌن إلى أرض فلسطٌن  0990داخل البٌت، وفً عام 

ٌّة، وبالتحدٌد من مدٌنة لٌطا، حٌث خرج جّد إلى الوالٌات المتّ  3أصل والدته ) تسٌال (  حدة اَلمرٌك

ا منها إلى فلسطٌن عام أمه مه  ، فسكنت عابلتها فً أول مستوطنة 0896اجرا

ٌّة أُقٌمت فً فلسطٌن وهً رٌشون لتسٌون إْسرابٌل
، وُولدت أّم نتنٌاهو فً مستوطنة بتٌح تكفا عام 4

 ظروؾٍ  فً السّن وإخوتها الثالثة، فً ظل   ها الكبٌرٌن، فنشؤت وترعرت فً كنؾ أبوٌْ 09095

ٌّة اَلولى صعبٍة أثناء اندالع الحرب العالم
، ومن ثّم تزّوجت ببن تسٌون، وأنجبت منه ثالثة أوالد، 6

ا أثناء  وهم : ٌوناتان ) ٌونً ( وهو االبن اَلكبر لهذه العابلة، حٌث قُتل وهو فً سّن الثالثٌن عاما

                                                           
1
 . 16، 12، مكان تحت الشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
2
ًّ ضمن منظومة صراع الحضارات بنٌامٌن نتنٌاهو إعادة إنتاج المشروعمصطفى، مهند،    .  24، الصهٌون

3
 Feldman, Ofer; Valenty, Linda (Editors), Profiling Political Leaders : Cross – Cultural 

Studies of Personality and Behavior, 217 . 

4
ٌّة خطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :    . 2، -بنٌامٌن نتنٌاهو  –شخصٌات فً الّسٌاسة اإلسرائٌل
5
 .  94، مكان تحت الشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن ،  

6
 Feldman, Ofer; Valenty, Linda (Editors), Profiling Political Leaders, 217  .  
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ٌُدمشاركته فً العملٌة العسكرٌّ  عى ) عٌدو ( من موالٌد ة عنتٌبً، وبنٌامن االبن اَلوسط، واَلصؽر 

ًّ 0959عام   . 1، وهو طبٌب ومإلّؾ وكاتب مسرح

ًٍّ للٌهود فً أرض          ُعرؾ عن عابلة بنٌامٌن نتنٌاهو تؤٌٌدها الّشدٌد لفكرة إنشاء وطٍن قوم

أوابل المهاجرٌن إلى فلسطٌن، وكذلك  فلسطٌن، ولفكرة العودة إلى أرض اآلباء واَلجداد، فكانت من

ًّ ُعِرؾ عنهم الوالء للحاخامات ولقادة المشروع الصّ  ، فجّده نتان مٌالٌكوفسكً كان اإلسْ  هٌون ًّ رابٌل

ا من الحاخام )أبراهام كوك* ٌّة )زبٌؾ 4(3(، ومن )دافٌد بن ؼورٌون*2مقربا ا بؤفكار وشخص ، ومعجبا

ٌٍّة  (، فمنذ صؽره كان5)زبٌؾ فالدٌمٌر جابوتنسكً* ٌّة، فقد تتلمذ بمدرسٍة ٌهود ا بالمسؤلة الٌهود مهتما

ٌٍّة دٌنٌّ  ا وهو فً عمر الثامنةَ ٌهود عشرة، وأخذ على عاتقه َمّهمة التبشٌر  ٍة، وأصبح حاخاما

ٌّة، وتقرب  ٌّة التبشٌر ٌّة، وللدٌن الٌهودّي فً أوروبا وروسٌا إلى جانب المجموعات الٌهود للّصهٌون

ًّ وإنشاء كٌاٍن ص( التً تدعو إلى إقامة 6ار )ثٌودور هرتسل*من زبٌؾ جابوتنسكً، وتؤثر بؤفك هٌون

ٌِّة فً فلسطٌن، وشارك نتان فً المإتمرات الّصهٌونٌّ وإنشاء دولٍة إسْ  ة الداعٌة للعودة إلى رابٌل

ًّ الٌهوديّ  ا فً الّصندوق القوم ، ففً كتاب ) مكان تحت الّشمس 7أرض اآلباء واَلجداد، وعمل أٌضا

ًّ : " كان جّدي  8الّشمس ( لبنٌامٌن نتنٌاهو ٌصؾ لنا ما قام به جّده لخدمة المشروع الّصهٌون

                                                           
1
ٌّةخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :    . 2، شخصٌات فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل
2
ا  1904م، هاجر إلى فلسطٌن عام  1865* الحاخام ابراهام اسحق كوك : ولد فً مقاطعة صؽٌرة فً التفٌا عام   م، وتم وضعه حاخاما

ا لتطبٌق وعد  ا كبٌرا على مدٌنة حٌفا، ٌعد من الشخصٌات الٌهودٌة البارزة التً دعت إلى إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن، وبذل جهدا
، وهو أول حاخام للطابفة اَلشكنازٌة فً فلسطٌن، توفً عام بلفور، فمنذ صؽر ًّ م  1935ه عرؾ عن نشاطه فً المشروع الّصهٌون

ٌّة " مدار "؛ كوك، الحاخام ابراهام اسحقبمرض السرطان، فً مدٌنة القدس؛  ًّ للدراسات اإلْسرابٌل ؛ موقع المركز الفلسطٌن
ttps://www.madarcenter.orgh .  

3
م، دعى إلى الهجرة  1906م  فً بولندا، درس القانون فً اسطنبول، و هاجر إلى فلسطٌن عام  1886*دافٌد بن ؼورٌون : ولد عام  

روت، وتولى إلى فلسطٌن وإقامة المستوطنات فٌها، وتوطٌن المستوطنٌٌن الٌهود فٌها، وإحٌاء اللؽة العبرٌة، شارك فً تؤسٌس الهستد
ا بالوكالة الٌهودٌة، وهو من أعلن إقامة إسرابٌل عام 1932إلى عام  1921رباستها من عام  ، وتزعم الحركة الصهٌونٌة، وعمل عضوا

م، وشؽل منصب ربٌس الوزراء، ووزٌر الدفاع اإلسرابٌلً، من أشهر مإلفاته : " بعث إسرابٌل ومصٌرها "، " بن ؼورٌون ٌلتفت  1948
 . 574 – 573/  1، موسوعة الّسٌاسةالكٌالً، عبد الوهاب، ؛ م  1973ء"، " إسرابٌل تارٌخ شخصً "، توفً عام إلى الورا

 
4
ٌّةخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :    .   2، شخصٌات فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل
5
ٌّة، كما م فً روسٌا من عابلة متوسطة الطبقة، شارك فً ا 1880*زبٌؾ فالدٌمٌر جابوتنسكً : ولد عام   لكثٌر من المإتمرات الّصهٌون

وشارك فً إنشاء الصندوق القومً الٌهودي والفٌلق الٌهودي، صاحب فكر متطرؾ فاشً، قابد حركة الصهٌونٌٌن التنقٌحٌٌن " الحركة 
ب إلى اإلعتراؾ التصحٌحٌة "، كان مسإول عن الصحافة اإلسرابٌلٌة فً اسطنبول، شجع فكرة هجرة الٌهود إلى فلسطٌن، كما دعى العر

 13/  2، موسوعة الّسٌاسةالكٌالً، عبد الوهاب، ؛ م 1940بالوجود الصهٌونً، واستخدام القوة معهم إن قابلوا ذلك بالرفض، توفً عام 
. 
6
ا م ألؾ كت 1896م، انتقل إلى فٌٌنا وسكن فٌها، عمل فً الصحافة، فً عام  1860*ثٌودور هرتسل : من موالٌد مدٌنة بودابست عام   ابا

سماه " الدولة الٌهودٌة "، تضمن هذا الكتاب أبرز أفكاره والتً تدعو إلى جمع كل ٌهود العالم، وإقامة دولة خاصة لهم، عقد المإتمر 
فً مدٌنة بازل بسوٌسرا بقٌادته، فكان الهدؾ من هذا المإتمر الحصول على موافقة الدول بهجرة الٌهود إلى  1897الصهٌونً اَلول عام 

، وإقامة وطن قومً لهم فٌها، وأصبح ٌعقد هذا المإتمر كل عام مرة وكان ٌدعو إلى نفس الهدؾ الذي كان قد عقد المإتمر اَلول فلسطٌن
م فً بلدة  1904من أجله، كان ٌطمح إلى إقامة دولة إسرابٌل وحشد جمٌع ٌهود العالم فٌها، إال أنه توفً قبل تحقٌق هذا الهدؾ وذلك عام 

 . 107/  7، موسوعة الّسٌاسةالكٌالً، عبد الوهاب،  ؛عد تم نقل رفاته إلى أرض فلسطٌنأوالخ، وفٌما ب
7
ًّ مصطفى، مهند،    .  24 - 23، بنٌامٌن نتنٌاهو إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
8
 71   . 
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ٌّات من القرن  ٌّة فً شبابه، فً عقد التسعٌن الحاخام نتان مٌالٌكوبسكً، الذي تجّند للحركة الّصهٌون

ٌُحصى من المتحّمسٌن لهذه البشرى، وأصبح أحد مبّشري هذه  ٌُعّد وال  ا من عدد ال  الماضً، واحدا

ٌن، ونشر مباِدبها بٌن الٌهود فً ّشرق سٌبٌرٌا حتى مٌنوسوتا فً الوالٌات المّتحدة سٌّ الحركة الربٌ

ٌّة. و ما ، أثبت أنه لٌس من الذٌن ٌقولون وال ٌفعلون، إنّ 0990بعد فترة من الوقت، فً عام اَلمرٌك

رابٌل "،   ٌقول وٌفعل : حمل عابلته الكبٌرة، وأبحر من تراٌست إلى حٌفا، واستوطن فً " أرض إسْ 

ٌّة اَلولى . وتعود الّصورة إلى  ا فً أحد المإتمرات الّصهٌون إننً احتفظ بصورة له بصفته عضوا

ًّ الثامن الذي ُعقِد فً الهاي عام  . كان جّدي آنذاك، فً السابعة والعشرٌن  0907المإتمر الّصهٌون

ا حاٌٌم من عمره، وكان ذلك أول مإتمر ٌشارك فٌه . وفً المإتمر نفسه، شارك أ ٌضا

فاٌتسمان،...وكذلك الكاتب والخطٌب زبٌؾ جٌبوتنسكً، الذي تزّعَم، فٌما بعد، الحركة 

ٌّة... "  .  اإلصالح

امتازت حٌاة هذه العابلة بكثرة التنقل وعدم االستقرار فً مكاٍن واحٍد، فهاجرت من بولندا         

ة، وكان من ضمن الجامعة العبرٌّ إلى فلسطٌن، وسكنت فً مدٌنة القدس، حٌث التحق بن تسٌون ب

، فقد درس التارٌخ وتخّصص به، واهتم بدراسة تارٌخ الٌهود فً إسبانٌا على 1أول دفعة تتخّرج فٌها

ًّ لٌعمَل بالجامعة  ًّ قّدَم طلب االلتحاق بالكادر التعلٌم وجه الخصوص، وبعدما أنهى تعلٌمه الجامع

ا، إال أّن الطاقم اَلكادٌم ةّ العبرٌّ  ًّ قابل هذا الطلب بالّرفِض وعدم الموافقِة، ٌرى بن تسٌون أّن مّدرسا

ٌٍّة متطرفٍة و ما ٌتبناه من أفكاٍر ومواقَؾ سالّسبب الكامن وراء هذا الرفض ه ٌٍّة ٌمٌن ٌٍّة وأٌدلوج ٌاس

ا بفكرة شّن الحرب ضّد العرب  ا، على خالؾ أفكار ذلك الطاقم ومواقفِه، فكان متمّسكا جدا

رابٌل فقط على أرض فلسطٌن ّنه ٌجب استخدام القوة معهم، وأن ال تقتصر إقامة إسْ ٌن وأوالبرٌطانٌّ 

ًٍّ ة (، وإّنما علٌها أن تضّم اَلردن )الّضفة الّشرقٌّ ) الّضفة الّؽربٌّ  ة (، وهو صاحب فكٍر ٌمٌن

ًٌّ الفكر، اَلمر الذي َولَّد لدٌه الِعداءَ  ًّ ٌسار والكراهٌة  متطرٍؾ، فً حٌن كان أفراد الطاقم اَلكادٌم

ٌّة عام  ، 09192ضّدهم، فنتٌجة لعدم حصوله على الوظٌفة قرر العودة إلى الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

، وأصبح 09192 ًّ ، حٌث التقى هناك بجابوتنسكً وتقرب منه، وجعله سكرتٌره ومساعده الّشخص

ٌّة التصحٌحٌّ  ا من أعضاء حركة )الّصهٌون بعد أصبح بن  ( التً ٌقودها جابوتنسكً، وفٌما3ة *واحدا

                                                           
1
ٌّةخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :    . 2، شخّصٌات فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل
2
ًّ  مصطفى، مهند،  ٌّة، العدد نتنٌاهو األب، واألبن : الكوارث كإطار فلسف                                       .                                                                                                                             31، 69، مجلة قضاٌا سٌاس
3
ٌّة   التصحٌحٌة : ُتعّرؾ بالصهٌونٌة المراجعة، أو الصهٌونٌة التنقٌحٌة، وهو تٌار صهٌونً نبع من فكر زبٌؾ جابوتنسكً، ظهر *الصهٌون

ٌّة عام  ٌّة، وهذا التٌار تعبٌر عن محاولة بعض  1923ظهر داخل المنظمة الصهٌون م، بهدؾ تصحٌح أو تنقٌح أو مراجعة الّسٌاسة الصهٌون
ٌّة المتشبع ٌّة، وهٌمنة العناصر الصهٌون ٌّة على العملٌات اإلستٌطان ًّ طرح الهٌمنة العمال ًّ الفاش ة بالفكر االقتصادّي اللٌبرالً والفكر الّسٌاس
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ُولَِد أكبر أبنابه فً الوالٌات  0916نٌوٌورك، وفً عام  تسٌون مسإوالا عن مكتب هذه الحركة فً

ٌّة وهو ٌونً، وبعد ذلك بعامٌن تّم اإلعالن عن تؤسٌس" رابٌل "، فعاد بن تسٌون إسْ  المّتحدة اَلمرٌك

ًّ الطالبٌة فً مدٌنة القدس ُولَِد االبن الثانً  0919فً عام ، ووعابلته إلى فلسطٌن، وسكنوا فً ح

ا فً كلٌّة  ُعِرض على بن تسٌون فرصةِ  0961، وفً عام 1للعابلة بنٌامٌن فً تل أبٌب عمٍل مدّرسا

 . 2 هناك لمدة أربع عشرة سنة ة، فانتقل للعٌشدربً  فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ 

 

 تعلٌمه : 

االبتدابٌة فً مدرسة دروم بمدٌنة القدس، هذه  التحق بنٌامٌن نتنٌاهو لدراسة المرحلة        

المدرسة كانت تضم الطالب من جمٌع فبات المجتمع الٌهودّي، ففٌها من أبناء الطبقة العلٌا، ومن 

ا، درس فٌها  أبناء الطبقة الوسطى، وإلى جانبهم أبناء الفقراء وأبناء العاملٌن فً الخدمات أٌضا

ة بحكم طبٌعة عمل بلة للسفر إلى الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ الّصّؾ اَلول، ومن ثّم اضْطرت العا

والده، فدرس الّصّؾ الثانً والثالث هناك، ومن ثّم عاد إلى مدرسته فً القدس التً بقً فٌها حّتى 

ة، حٌث أكمل بٌنٌامٌن تعلٌمه اَلمرٌكٌّ  الّصّؾ الثامن، ومن ثّم سافرت العابلة إلى الوالٌات المّتحدةِ 

ٌعمل بعد  -إلى جانب تعلٌمه ودراسته  -، وقٌل عنه إّنه كان 3ً فٌالدلفٌا بمدرسة تشلتنهامالثانوّي ف

رابٌل عند عودته من المدرسة فً المطاعم؛ وذلك من أجل توفٌر اَلموال الالزمة لٌسافر بها إلى إسْ 

ٌّة               .   4ُحلول العطلِة الّصٌف

ا بٌن المدارس الٌهودٌّ          ًّ الذي كان منقسما ة فً تمّكن بنٌامٌن نتنٌاهو من إتمام تعلٌمه المدرس

ة، لم ٌلتحق نتنٌاهو بعد إكماله التعلٌَم إْسرابٌل، وبٌن المدارس فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ 

ًَّ مباشرةا بالجامعة، حٌث عاد إلى إسْ  لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك  ةرابٌل لٌخدَم بالعسكرٌّ المدرس

ة لٌلتحَق بالجامعة وٌكمل تعلٌمه، فسّجل فً جامعة هارفارد، وفً عاد إلى الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ 

                                                                                                                                                                             
ا . عمل التصحٌحٌونون على تفرٌػ أوروبا من الٌهود، وتهجٌر أكبر عدد ممكن  ًّ جانبا صهاٌنة الخارج اللٌبرالٌن على النشاط الدبلوماس

وا بتؤجٌل الصراع الطبقً وقبول التحكٌم اإلجباري لحسم الخالفات بٌن العمال والرأسمالٌن، ولسحق التمرد منهم فً أقصر وقت .وناد
العربً دون اللجوء إلى البرٌطانٌٌن، وشدد التصحٌحٌون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرٌة ٌهودٌة مستقلة؛ المسٌري، عبد الوهاب، 

ٌّة  . 393 – 392/  6، موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌون
1
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،     . 27 – 26، إعادة إنتاج المشروع الصهٌون
2
 .  15، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
3
ٌّة دراساتبحوث و قسم  ٌّة ،قناة الجزٌرة اإلخبار   . رؤساء الحكومات اإلْسرائٌل
4
 . 15 – 14، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
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ًّ فً ماسشوستس ) (، فتّم َقبوله فً كلتا الجامعتٌن، إال أّنه فّضَل الدراسة   MITالمعهد التكنولوج

؛ َلّنهم وافقوا على ًّ طلبه إلكمال دراسته فً أسرِع وقٍت ممكٍن بإعطابهم له  فً المعهد التكنولوج

ا ومكّثفاا، فحصل على درجة البكالورٌوس فً الفّن المعمارّي وذلك بمدة ال  ٌّاا سرٌعا ا دراس برنامجا

تتجاوز سنتٌن ونصؾ السنة، وبعد ذلك بعامٌن حصل على درجة الماجستٌر فً تخّصص ) إدارة 

ٌّة، حٌث  وكاد أنْ  . 1اَلعمال ( من الجامعة نفسها  ٌحصل على درجة الدكتوراة فً العلوم الّسٌاس

ٌَّة، إال أنّ   .    2ه لم ٌقدم أطروحة الدكتوراه لٌحصَل على هذه الدرجة أكمل المتطلباِت الدراس

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ًّ إعادة إنتاج المشروع الصّ  بنٌامٌن نتنٌاهوى، مهند، مصطف   .  29 – 28، هٌون
2
   .  22، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
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ٌّة :   تجنٌده فً العسكر

ة، وظهر عند بلوؼه سن الثامنة عشرة بدأ ٌشعر بكرهه العٌش فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ         

وإلى أصدقاء الطفولة  لدٌه الشعور بالرؼبة للعودة إلى أرض اَلباء واَلجداد، والحنٌن للماضً

ًّ لتقدٌم ما ٌتوّجب علٌه منٌلتحَق بالجٌش اإلسْ  ؤراد أنْ وإلى إْسرابٌل، ف ٍة، فعاد خدمٍة عسكرٌّ  رابٌل

ًّ إلى جانب أخٌه اَلكبر ٌونً الذي أصبح معه فً وحدة اإلسْ الجٌش انضّم إلى وهناك إلى  رابٌل

ٌاّ  ا فً هذه الكوماندوز نفسها، فتجّنَد فً وحدة سٌارٌت مطكال للعملٌات الخاّصة،  حٌث استمّر جند

 .1(  0979 – 0967الوحدة لمدة خمِس سنوات ) 

فصح عن جمٌع هذه العملٌات بحكم ة، ولكن لم ٌُ شارك نتنٌاهو بعدد من العملٌات العسكرٌّ         

َة التامَة، فسمح بنشر مشاركته ٌّ خدمته فً جهاز اإلستخبارات العامة، اَلمر الذي ٌتطلب الّسرّ 

العملٌة  فً قناة السوٌس، هذه بعملٌةٍ  0969كان من أبرزها مشاركته عام  ببعض العملٌات، التً

ا للجٌش اإلسْ باءت بالفشل، فقد خّطط المصرٌّ  ا لمواجهة هذه العملٌة، فنصبوا كمٌنا ، ون جٌدا ًّ رابٌل

ِة الناَر بشكٍل كثٌٍؾ علٌهم عند نزولهم فً الماء، فؽرقت زوارقهم بسبب إطالق القواِت المصرٌّ 

ٌُرثى  .   2لها بعدما ؼرق فً الماء  فجاءت اَلوامر بالقفز بالماء، وتّم استخراج بٌنٌامٌن فً حالٍة 

ٌٌّة تنتمً إلى جماعة ) أٌلول اَلسود (  0979وفً عام          ٌٌّة فلسطٌن قامت مجموعٌة فداب

ة، كانت مّتجهةا من بروكسل إلى تل أبٌب، أراد باختطاؾ طابرة تابعة لشركة سابٌنا البلجٌكٌّ 

ًّ اإلسْ فاجتمعت كّل  نزالها فً مطار اللّد وتفجٌرها،الخاطفون إ ًّ لتخّطط قٌادة الجهاز اَلمن رابٌل

ةا لتخلٌصهم، وقرروا اقتحام الطابرة، فكان كٌفٌة إنقاذ هإالء المختطفٌن، فوضعوا خّطةا عسكرٌّ 

ذه العملٌة، بٌنٌامٌن نتنٌاهو من المشاركٌن فً هذه العملٌة، وحاول أخوهُ ٌونً المشاركة معه فً ه

َلّنه الٌجوز أن ٌشترك شقٌقان فً عملٌٍة واحدٍة حسب  باراك رفض ذلك؛ إال أن قابدها إٌهود

ا إلقناع بنٌامٌن بؤن ٌحّل مكانه فً هذه العملٌه، إال  ، عمل ٌونً جاهدا ًّ القانون العسكرّي اإلْسرابٌل

ا، فتنّكر فً الزّي اَلبٌض لرجال صٌانة الطابرات، وتمّكن ٌا مع القوة  أّن بنٌامٌن رفض ذلك قطع

ٌّة من مهاجمةِ  لّطابرة بقٌادة إٌهودا باراك وتحرٌر الرهابن المختطفٌن، وأُطلَِق على جنود ا العسكر

 .3هذه العملٌة لقب )المالبكة باللباس اَلبٌض(

                                                           
1
  Pfeffer, Anshel, Bibi : The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu, 423. 

2
 .  20، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بٌنٌامٌن،  
3
ًّ رئٌس الوزراء اإلسْ  -الجندي األول  إٌهودا براك ..، بن؛ كفٌر، إٌالن، كسٌبت   .  90، 88 – 75، -رائٌل
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ٌاّ          ا جند ٌّة التً هاجمت مطار بٌروت، للرّد على وكان بنٌامٌن أٌضا ا من ضمن القوة العسكر

ٌٌّن ّطابرةا تابعةا  ٌٌّن الفلسطٌن ٌّة وأرادوا أخذها إلى الجزابر، اختطاؾ الفداب لشركة العال اإلْسرابٌل

ا على المطار بقٌادة رفابٌل إٌتان، ودّمرت ثالث عشرة طابرةا كانت موجودة  فشّنت إْسرابٌل هجوما

ٌّة  فً المّطار، وجمٌعها كانت تتبع لشركات طٌران عرب
1    . 

ومصر، فقررت اختطاؾ ُضّباٍط  أرادت إْسرابٌل تخلٌص طٌارٌها المختطفٌن لدى سورٌا        

ٌٌّن لمبادلتهم بهإالء الطمصر تسّربت معلومات  0979ٌارٌن، ففً شهر حزٌران عام ٌٌّن وسور

ٌٌّن كبار إلى لبنان، اَلمر الذي دفع إْسرابٌل إلى َوْضع الخطط لتنفٌذ  تتحّدث عن زٌارة لضّباط سور

ٌّة لتنفٌذ العملٌة، إال  ٌٌّة من دخول اَلراضً اللبنان ٌٌّة إْسرابٌل عملٌة االختطاؾ، فتمّكنت قوةٌ عسكر

لتنفٌذ، وبعد فترة عادت مّرةا أخرى لتنفٌذ هذه أّنها لم ُتكمل طرٌقها، حٌث جاءتها اَلوامر بوقؾ ا

ا فً كلتا العملٌتٌن، حٌث أشرؾ بنفسه  9العملٌة التً ُسّمٌت ) بإرجاز ( وكان بنٌامٌن نتنٌاهو مشاركا

، إال أّنه  ًّ ِن أشرفا على الكمٌن الربٌس ٌْ على قوة الحجز إلى جانب إٌهود باراك، وعوزي دٌان اللذ

ًّ لعملٌة      جاء اَلمر من القٌادة الع ٌّة بإلؽاء العملٌة، وبعد عدة أٌام بدأوا بالتنفٌذ الفعل ٌّة اإلْسرابٌل سكر

ٌّة  1) إرجاز ٌّة اإلجبار (، إال أّن بٌنٌامٌن نتنٌاهو لم ٌشارك فٌها؛ َلّنه كان قد أنهى خدمته العسكر

تمام تعلٌمه، وكان قد ة إل( وعاد إلى الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ  9بالٌوم التالً من عملٌة ) إرجاز

(، فقد ُنف ذت هذه العملٌة وتمّكنوا من  1حّل مكانه أخوه اَلكبر ٌونً لٌشارك فً عملٌة ) إرجاز

ٌٌّن إلى تبادل  ٌٌّن والمّصر ٌٌّن على مستوى عاٍل، اَلمر الذي دفع الّسور اختطاؾ خمسِة ضّباٍط سور

، وبذلك تكون قد حقّقت  ًّ  . 2العملٌة هدفها المنشود اَلسرى مع الجانب اإلْسرابٌل

ٌّة عاد وشارك إلى جانب قوات          ٌّة اإلجبار ٌُذكر أّن بنٌامٌن نتنٌاهو بعدما أنهى خدمته العسكر

ًّ فً حرب الؽفرانالجٌش اإلسْ  ، فقد كان مازال ٌتتلمذ 0971) حرب أكتوبر (، وذلك عام  رابٌل

مجرد ُنشوب هذه الحرب ترك دراسته وسافر بة، فعلى مقاعد الدراسة فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ 

ة بهضبة الجوالن وقناة رابٌل، وحارب بشراسٍة فً الجبهة الحربٌّ ٍة إلى إسْ بؤول طابرٍة عسكرٌّ 

 . 4، حٌث تمت ترقٌته وترفٌعه من رتبة مالزم أول إلى رتبة نقٌب بعد هذه الحرب 3السوٌس

                                                           
1
 .  20، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بٌنٌامٌن،  
2
 .   98 – 90، إٌهودا براككسٌبت، بن؛ كفٌر، إٌالن،  
3
 . 23، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بٌنٌامٌن،  
4
؛ -رئٌس الوزراء  –نامٌن نتنٌاهو السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌ  ًّ ، موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu  . 

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
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، ّدٌةِ بالج -كما نعته بعض الُكّتاب والمإلفٌن –ة فً أثناء خدمته العسكرٌّ  تمٌز نتنٌاهو        

، فقد كان ٌهّتم بؤبسط التفاصٌل، ٌتقبل االنتقاد برحابِة صدر، وٌدخل واإلنضباِط، واإلستقامةِ 

 .1بالنقاشات البّناءة، وكان ٌبتعد عن الجدل والنقاش فً الّسٌاسة 

ٌّة تتناقض مع بها  الباحثة أّن هذه الصفات التً وصفوهولكن ترى          فً خدمِتِه العسكر

ا  ا ٌسعى جاهدا ٌا ًّ نجده أنان ، فعلى أرض الواقع الّسٌاس  ً سلوكٌاِتِه التً ٌمارسها فً عملِه الّسٌاس

ٌّة  ا كل الطرق والوسابل المإدٌة لذلك، ٌفرض أرابه الّسٌاس للسٌطرة على الّسلطة والحكم، مستخدما

ًّ  وأفكاره على اآلخرٌن، فهو متعصب لها، ال ٌقبل أّي نقاش فٌها، وفً حال تعرضه للنقد الّسٌاس

ا قٌامه بذلك أّن هذه االنتفادات  ٌرفض هذه االنتقادات، وٌقمعها بكل إمكانٌاته، وٌهاجم منتقدٌه، مبررا

ٌّة المتشّددة كرست الخالؾ بٌن أفراد  ، وسلوكٌاته الّسٌاس ًّ ا ٌهدد الوجود اإلْسرابٌل تمّثل خطرا

، فشن هجومات كثٌرة المجتمع اإلْسرابٌ ًّ ًّ متشّدد، وجه ّسٌاسته ضّد الٌسار اإلْسرابٌل ، فهو ٌمٌن ًّ ل

 ًّ ضد مإّسسات الٌسار، هادفاا بذلك إضعافه، اَلمر الذي أؼضب فبات كثٌرة من المجتمع المدن

ٌّة  ، فمن هنا تتنافى صفاته التً اتصؾ بها أثناء تجنٌده العسكرّي مع ممارسته الّسٌاس ًّ اإلْسرابٌل

ٌّته أرى أّنها كانت أحد اَلسباب التً  ًّ وشخص وسلوكٌاته، ونتٌجة هذه التناقضات فً أسلوبه الّسٌاس

ًّ الخروج عن صمته، والوقوؾ بوجه بنٌامٌن نتنٌاهو،  دفعت بعض فبات المجتمع اإلْسرابٌل

ًّ خالل السنوات اَلخٌرة .       والتظاهر ضّده فً الشارع اإلْسرابٌل

ذكره عند الحدٌث عن سٌرة حٌاة بنٌامٌن نتنٌاهو، التكلّم على مقتل شقٌقه اَلكبر  من الجدٌر        

ا على حٌاة بٌونً، تلك الحادثة التً انعسكت س ٌّا ٌّاا ونفس ٌّتِه، ففً عام ٌاس   0976نٌامٌن وشخص

ٌّدة ٌحمالن  كانت حادثة عنتٌبً ) أوؼندا ( التً قُتل فٌها ٌونً، حٌث قام أربعة أشخاص ) رجل وس

ٌّان ٌحمالن جوازي سفر كوٌتٌّ  ٌٌّن، ورجالن فلسطٌن ٌّفٌن ( بإختطاؾ طابرة جوازي سفر ألمان ٌن مز

ة، كانت قادمةا من مطار بن ؼورٌون إلى بارٌس، تحمل على ٌّ ابعة إلحدى شركات الطٌران الفرنست

ٌّون، أجبروا هذه الّطابرة على الهبوط فً مّطار متنها مسافرٌن، معظمهم إسْ  عنتٌبً فً أوؼندا، رابٌل

ٌّة، عمدت الحكومة اإلسْ  ٌّة فقد كان ٌنتظرهم هناك ثالثة ُمسلّحٌن آخرٌن، وعلى إثر هذه العمل رابٌل

ٌٍّة لتقوم بهذه المهّمة، فكان دان شومرون قابد العملٌة وٌونً  إلى تجهٌز خّطٍة مدروسٍة، وقوٍة عسكر

النشؽاله فً إكمال دراسته فً الوالٌات المّتحدة ة ناببه، ولم ٌشارك نتنٌاهو فً هذه العملٌة العسكرٌّ 

                                                           
1
 .  21، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بٌنٌامٌن،  
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ة، وبدأوا بتنفٌذ العملٌة حال وصولهم، وتمّكنوا من تحرٌر الرهابن، وبالمقابل وقعت اَلمرٌكٌّ 

 . 1ة، وقُتَِل ٌونً نتنٌاهو فً هذه العملٌة اصابات فً صفوؾ القوة العسكرٌّ 

إلٌه على أّنه البطل، وأّن العملٌة لم  ظرَ فمن هنا نُ كان ٌونً هو القتٌل الوحٌد فً هذه العملٌة،         

، ذي ضّحى بنفسه من أجل إْسرابٌل والشعب الٌهوديّ تنجح ولم تحقّق أهدافها إال بفضل ٌونً ال

رابٌل، محاولةا تخلٌد ذكراه بالقٌام  بإصدار فسعت عابلته جاهدةا لبٌان أهّمٌة ابنها وما قدمه فداءا إلسْ 

لته وشجاعته، فجمعت رسابله ووضعتها فً كتاب سّمته " رسابل ٌونً "، الكتب التً تروي بطو

ا آخَر بعنوان " معركة ٌونً اَلخٌرة "، كذلك أنشؤت " معهد ٌوناتان لدراسة اإلرهاب "،  وألّفت كتابا

و "صندوق ٌوناتان "، فكون ٌونً لقً مصرعه فً مواجهة اإلرهاب، نجد العابلة كّرست أعمالها 

رهاب، وفٌما بعد ألؾ بنٌامٌن نتنٌاهو العدٌد من الُكتب التً تتناول موضوع اإلرهاب كلّها ضّد اإل

 .  2وكٌفٌة التخلّص منه ومقاومته 

 استفادت عابلة ٌونً من مقتله، وكذلك استفاد الٌمٌن المتطرؾ بعودته من جدٌد إلى الساحةِ         

ٌّا  ٌّة، مستؽالا مقتل ٌونً ، لّكونه بطالا تارٌخ ا فً ذاكرة الّشعب الٌهودّي، فمن هنا ٌجب تقدٌر الّسٌاس

ٌّة والمناصب العلٌا، وكسب بنٌامٌن  على  –عابلته وحزبه الذي ٌنتمً إلٌه، بإشراكهم بالحٌاة الّسٌاس

تعاطفاا من الٌهود بعد مقتل أخٌه، حٌث وصل إلى مناصَب علٌا فً الحكومة  -وجه الخصوص 

ٌِّة، على اعتبار أّنه من  . 3رابٌل وللشعب الٌهودّي عابلٍة ُمضّحٌٍة قدمت ولدها فداءا إلسْ  اإلْسرابٌل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .    166 – 148، إٌهودا براكسٌبت، بن؛ كفٌر، إٌالن، ك 
2
ٌّةخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :   ات فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل ٌّ  . 4، ّشخص
3
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،     . 79 – 78، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
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ة لبنٌامٌن نتنٌاهو :  ٌّ      الحٌاة الّشخص

ًّ عٌد الشّ ق بحٌاته على الصّ أما فٌما ٌتعلّ          كانت ف ثالَث مراٍت، جَ عرؾ عنه بؤنه تزوّ فٌُ  ،خص

وجة امتازت ، هذه الزمرحلة الماجستٌرا فً ، كانا ٌدرسان معا المرة اَلولى زواجه من مٌكً

 انجبت منه بنتا َح واَلبرَز بٌن زوجاتِه الثالث، وأذكر بؤنها كانت اَلنج، فٌُ برجاحة عقلها وذكابها

 الذي كان فٌه بنٌامٌن ٌقٌم عالقةا نفِسِه الوقت ، فً 09781/  / أبرٌل 99" وذلك بتارٌخ نوا دعى "تُ 

زوجته  رَ أخب قصٌرةٍ  ، وبعد ذلك بمدةٍ دعى " فٌلركاٌتس "لعمل تُ مع زمٌلة له فً ا ةا ٌّ سرّ  ةا ؼرامٌّ 

اَلمر الذي  ،نهٌارباال وجٌةَ الزّ  ا، وبدأت حٌاتهمابٌنهم والخالفاتِ  ا أشعل المشاكلَ ، ممّ بهذه العالقة

 ،0980عودتهما إلى إسرابٌل عام  ، وكان ذلك بعدهاٌة الطرٌق والطالق فٌما بٌنهماأدى بهما إلى ن

ٌاّ  ومن ثمّ   بنٌامٌن، ولكنْ اجها من بزو ةَ الٌهودٌّ  ، حٌث اعتنقت الدٌانةَ ا بفٌلركاٌتسأعلن زواجه رسم

ا ، ممّ اتتسلل إلى بٌتهم افٌما بٌنهم والنزاعاتا  ، حٌث بدأت الخالفاتُ طوٌالا لم تستمرَّ هذه العالقة 

 رابٌل لٌتمّ فطلقها نتنٌاهو حٌث رجعا من نٌوٌورك إلى إسْ  ،نفصالما إلى إنهاء العالقة بٌنهما باالدفعه

ًّ  نفصال بشكلٍ اال ًّ  علن بن  التقى بزوحته الثالثة وهً سارة 0989، وفً عام هناكبٌنهما  ورسم

ّوجها عام بها وتز بَ ، فؤعجِ 2ةرابٌلٌّ طٌران بشركة العال اإلسْ  التً كانت تعمل مضٌفةَ آرتزي 

ًّ  . 3 بن اَلصؽرا : ٌابٌر وهو االبن اَلكبر، وآفٌر اال، همنمنه ولدٌْ وأنجبت ، 0990 وبعد ُمض

ثالث سنوات على زواجهما جاءت مكالمٌة هاتفٌٌة لسارة تخبرها بوجود عالقٍة ؼرامٌٍة بٌن نتنٌاهو 

ا وفٌدٌوهاٍت تظهر ذلك، وسٌتّم نشرها  وفتاة أخرى ُتدعى )رث بار(، وأّن هناك تسجٌالٍت وصورا

ٌّة، ففً المقابل خرج بنٌامٌن  وفضُحه بها إذا ما تنازل عن زعامة اللٌكود فً االنتخابات الرباس

نتنٌاهو عن صمته وأعلن بنفسه من خالل برنامج تلفازّي عن هذه العالقة، مّما زاد من حّدة اَلزمة 

بٌنه وبٌن زوجته، وأفقدها ثقتها به، فؤخذ ٌحاول إصالح اَلمور فٌما بٌنهما حّتى تمّكن من ذلك، 

 . 4ادت سارة إلى زوجها وبقٌت معه حّتى ٌومنا هذا فع

 

 

                                                           
1
 . 25، 23، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بٌنٌامٌن،  

2
  Benjamin “ Bibi “ Netanyahu ( 1949 - ), https://www.jewishvirtuallibrary.org . 

3
ٌّة شخصٌاتخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :    . 2، فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل
4
 . 7 – 6، ؟ نٌتانٌاهو .. إلى أٌن فوزي، محمود، 
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 أبرز صفاته : 

ٌّته          ٌِه الدوُر الكبٌُر فً تكوٌن شخص كان لطبٌعة الحٌاة التً عاشها بنٌامٌن نتنٌاهو مع والد

تكرس نفسها ووقتها  والدته تسٌال لدٌه، وإلى جانب ذلك دراسُته جعلوصفاته، فبحكم طبٌعة عمل وا

وعابلتها لزوجها وعمله ودراسته، فقد كانت تفرض على أبنابها البقاء بعٌدٌَن ومنعزلٌَن عن والدهم 

أثناء دراسته لتوفٌر جّو من الهدوء له، فمن هنا رّبت أوالدها على العزلة، والتزام الّصمت والهدوء، 

إظهار القوة، باإلضافة إلى ذلك نّمى والدهم  وكذلك علّمتهم على إخفاء العواطؾ، وفً الوقِت نفِسهِ 

لدٌهم روح المنافسة، واالجتهاد، والنجاح فً الدراسة وفً ؼٌرها من اَلمور، فعلٌهم النجاح مهما 

كلّفهم ذلك من ثمن، فٌجب علٌهم تكرٌس كّل شًء لتحقٌق الهدؾ المنشود، فمن هنا نشؤت عابلة 

ٌاّ  منعزلةا  نفسها، لٌس لدٌها سوى القلٌِل القلٌِل من اَلصدقاء واَلقرباء،  ا، مقٌدةا ومؽلقةا علىاجتماع

، فتشكلت صفات بنٌامٌن نتنٌاهو وشخصٌُتُه بناءا على ذلك، والتً تت ًّ كون من االنضباط الذات

ٌُوصؾ بحّبه للوحدة، واالنعزال، ومعاداة ة، واَلنانٌةواالستقاللٌّ  ، وحّب القراءة، واالجتهاد، وكذلك 

ٌُّقدر وال  ، وهو1ٌحّب المنافسة، وٌرٌد أن ٌكون الرابح والمسٌطر على كّل شًءاآلخرٌن، وهو  ال 

ا لٌكون اَلفضَل واَلوَل فً جمٌع اَلمور، فمن خالل عابلته تكونت  ٌحترُم إال نفَسه، وٌطمح دابما

ٌّته، التً انعكست على سلوكٌاتِه وأفعالِه وأقوالِه وكتاباتِه وصُ   .   2قلت شخص

ٌّة، بالؼتِه، وطالقِة لسانه وفصاحتِه،بنٌامٌن نتنٌاهو ب المصادر تصفو          واتقانه للؽة اإلنجلٌز

 ًّ ا فً الفرٌق اإلعالم إلى جانب ذلك قدرته على الخطابة، فاستؽّل هذه القدرة بانضمامه عضوا

، حٌث شارك فً الكثٌر من البرامج التلفازٌّ  ًّ ا عن إْسرابٌل، ِة، فكان ٌتحّدُث فٌهِة واإلذاعٌّ اإلْسرابٌل

ا عنها وعن وجودها فً أرض فلسطٌن، وأنّ  ا ل3ها هً اَلحّق بهذه اَلرضمدافعا ذلك ، ُمستخدما

براعَتُه فً تحوٌل الكالم والقضاٌا التً ُتعرض علٌه لمناقشتها، وتمّكنه من قلب الموازٌٌن 

 . 4لمصلحته، ولكسب تعاطؾ العالم مع إْسرابٌل 

نتنٌاهو الوارد فً بعض الكتب والمصادر فهو مبالػ فٌه، فبنٌامٌن نتنٌاهو فٌما ٌتعلّق بوصؾ         

ٌّة، فقد استفاد من شخّصٌة معقدة،  لٌهود فً التارٌخ، واستؽل الدٌن،معاناة ا ومتناقضة، وانتهاز

                                                           
1
 Feldman, Ofer; Valenty, Linda (Editors), Profiling Political Leaders, 217 – 218.  

2
 .  208، نفسه 
3
اتخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :   ٌّ ٌّة شخص  . 3، فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل

4
   Feldman, Ofer; Valenty, Linda (Editors), Profiling Political Leaders, 216  .  
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ًّ للعرب والمسلمٌن، وحّتى  فاد منواستوالده، وأخٌه، وزوجاته، وخدمته فً الجٌش، و العداء الؽرب

ٌٌّن، واستؽل اأّنه اس ا تؽل بعض أعمال المقاومة التً قام بها الفلسطٌن ٌّة، وأخٌرا لحركات اإلسالم

ًّ الجدٌد، وانفراد أمرٌكا بالعالم، فذلك كلّه من أجل زعامة إْسرابٌل، والبقاء  استثمر النظام العالم

ٌٌّن اكتشفوا ذلك وأجبروه على ترك منصبه .      على كرسً الحكم، لكن اإلْسرابٌل

 

 . أبرز مؤلّفاته وأفكاره 

 أبرز مؤلّفاته : 

دمةا كبٌرةا بالنسبة لبٌنٌامٌن نتنٌاهو، فانعكست هذه االبن اَلكبر للعابلة ٌونً صمقتل شّكَل         

ا لذكراه خّصص كتاباته عنه، هِ ومإلّفاتِ  هِ الّصدمة علٌه وبرز تؤّثٌرها بشكٍل واضٍح بكتاباتِ  ، فتخلٌدا

فنجده قد اتجه َصوب موضوٍع معٌٍن لٌّسلَط الّضْوء علٌه، وٌتحّدَث عنه فً كتبه، وهو موضوع 

ا فٌها الؽرب، ركز فٌها على الكتباإلرهاب والقتل، فوضع مجموعةا من  اإلرهاب  مخاطبا

ٌٌّ ٌّة واللؽة اإلنجلٌواإلرهاب ٌِّة، ن، فمنها صدرت باللؽة العبر ٌّة، وبعضها ُترجم للؽات الروس ز

ٌِّة، وؼٌرها من اللؽات اآلخرى، فكان أبرزها ما ٌلً :   ٌِّة، والٌابان  والفرنس

ره بنٌامٌن نتنٌاهو مع شقٌقه اَلصؽر ، حرّ 0978ؾ عام رسابل ٌونً  : صدر هذا المإلَّ  .0

قد كتبها ٌونً إلى تّم تدوٌن جمٌع الرسابل التً كان  .، وهو أول كتاب كتبه بنٌامٌن عٌدو

 0961عابلته، وبالتحدٌد إلى والده، وإلى بنٌامٌن فً هذا الكتاب، وكان قد أرسلها منذ عام 

 . 1 0976لى العام الذي قُتِل فٌه إ

ًّ : التح .9  . 0979ّدي والرد ّ" : حّرره عام " اإلرهاب الّدول

ؾ والده بنتسٌون . أضا 2 0987لؽرب " : كتبه بنٌامٌن عام " اإلرهاب : كٌؾ سٌنتصر ا .1

ا كتبه لهذا الكتاب ٌصؾ فٌه أّن اإلرهاب أخطر من النازٌّ   . 3ة مقاالا قصٌرا

ٌُعّد هذا الكتاب أهّم ُكتب بنٌامٌن نتنٌاهو، فمن خالله  -إْسرابٌل والعالم  –مكان بٌن اَلمم  .1  :

ٌّة تحت عنوان " مكان ب0999ٌم طرٌقة تفكٌره، ألّفه عام ٌمكن فه ن اَلمم ، كتبه باإلنجلٌز

                                                           
1
ًّ  نتنٌاهوبنٌامٌن مصطفى، مهند،    . 77، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
2
؛ -رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو   ًّ ، موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

/benjamin_netanyahuhttps://www.gov.il/ar/departments/people . 
3
ًّ مصطفى، مهند،   ٌّة، العدد نتنٌاهو األب، واألبن : الكوارث كإطار فلسف  . 35، 69، مجلة قضاٌا إْسرابٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
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ٌّة تحت اسم " مكان تحت الّشمس "، ٌتؤلؾ  –إْسرابٌل والعالم  – "، ومن ثّم ُترجم إلى العبر

ا  –من عشرة فصول، استخدم نتنٌاهو هذا الكتاب  ة، لدعاٌته اإلنتخابٌّ  -باعتباره برنامجا

 ًّ ًّ عند استالمه لزمام الح –ٌتحّدُث فٌه عن طرٌقة إدارته للنزاع العرب كم، وعن اإلْسرابٌل

ٌّة، وهجرتها إلى فلسطٌن   .   1ظهور الحركة الّصهٌون

5.  ًّ ٌّة هزم اإلرهاب المحلّ " محاربة اإلرهاب والتطرؾ : كٌؾ باستطاعة الدٌمقراط

، ٌتضّمن سبعة فصول، وهذا الكتاب كتبه نتنٌاهو للقادة 0996": ألّفه عام ًّ لّدولوا

ٌٌّن   وبالتحدٌد فً الوالٌاتِ  ،ة فً العالمولٌّ والدّ ة ٌاسٌّ سات السّ ، والمإسّ ماتوالمنظّ الّسٌاس

 ةُ الدٌمقراطٌّ  مةُ هزم اَلنظّ ٌجٌب عن سإال : كٌؾ تَ  -فً كتابه هذا  -فهو  ،ةحدة اَلمرٌكٌّ المتّ 

ًّ الدّ  واإلرهابَ  ًّ المحلّ  اإلرهابَ  ًّ ؟؟ ول مقاومة القتل ى لإ ، ٌدعو فً هذا الكتاب العالم الؽرب

ًّ والوقوؾ فً وجه الد ،واإلرهاب ه أساس اإلرهاب والتطرؾ أنّ على اعتبار  ٌن اإلسالم

ًّ اَلمن اإلسْ  قَ ه لن ٌتحقّ أنّ وٌرى ، عىكما ادّ  محاوالت المقاومة  إال بالوقوؾ بوجه كلّ  رابٌل

 .2رابٌلإلسْ 

ٌِّة، كصحٌفة          ٌِّة والعالم باإلضافِة إلى تلك الكتب فقد نشَر العدٌد من المقاالت فً الّصحِؾ الّدول

نطن بوست، ونٌوٌورك تاٌمز، وصحٌفة لوس أنجلوس تاٌمز، وجرٌدة الموند، وؼٌرها من واش

 . 3الّصحؾ اآلخرى 

 

 أبرز أفكاره : 

كان بنٌامٌن نتنٌاهو من أشّد المعجبٌن بوالده وبتصّرفاته إلى حدٍّ كبٌٍر، لدرجٍة جعلّته ٌتؤثر         

ا من أفكار والده، فمن هنا البّد من  ٌّته وحّتى بؤفكاره، فجاءت أفكاره قرٌبةا جدا بسلوكٌاته وبشخص

ٌّة بنٌامٌن، فكما الحّدٌث عن بعض معتقدات بنتسٌون وأفكاره التً كان لها دور فً صقل ش خص

ذكرت الباحثة سابقاا، أّن بنتسٌون درَس التارٌخ وبخاّصٍة تارٌخ الٌهود، ومن ثّم التحَق بجابوتنسكً 

ٌّة، فتشّدد َلفكارها ومبادبها، فآمن بفكرة العودة إلى أرض المٌعاد، وإنشاء دولة  وبحركته التصحٌح

ٌّة ٌّة       إْسرابٌل، وعدم اقتصار وجودها على الّضفة الؽرب فقط، وإنما ٌجب أن تضّم الّضفة الّشرق

                                                           
1
 .  10 – 9، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
2
 .  قراءة مختصرة فً كتاب محاربة اإلرهاب والتطرف عزت، مراد، مقال بعنوان : 
3
؛ - رئٌس الوزراء –ٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو السٌرة الذات  ًّ ، موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu . 

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
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) اَلردن (، وبذلك تقام دولة إْسرابٌل الكبرى على أرض المٌعاد، ومن ثّم بناء جداٍر حدٌديٍّ قويٍّ 

ٌّة . وتنّكر لوجود الدّ  1بٌن دولة إْسرابٌل التً ستقام وبٌن العرب الموجودٌن حولها  ولة الفلسطٌن

، فذكر ذلك فً أحد وشعبها، فهو ٌنعتهم بالسّ  ًّ كان العرب أهل الصحراء، ولٌس بالّشعب الفلسطٌن

المقابالت التً أُجِرٌت معه " ال ٌجد الكتاب المقدس ) التناخ ( أّي صورة أسوأ من هذه الّصورة 

للرجل القادم من الّصحراء . لماذا ؟ َلّنه ال ٌحترم أّي قانون، وَلّنه ٌستطٌع أن ٌفعل ما ٌحلو له فً 

ًّ . فهو عّدو فً  -فً جوهرها  -راء ... إّن النزعة التً تمٌل إلى الّصراع هً الصح نزعة العرب

ٌّته لن تسمَح له بالتوّصل إلى أّي تسوٌٍة أو اّتفاٍق . وهو ال ٌُ  لقً باالا لنوع المقاومة جوهره . وشخص

ٌٍّة "، فمن خالل التً سٌواجهها، أو الثمن الذي ٌتحّتم علٌه أن ٌدفعه . إّن وجوَده مرتبط بحر ٍب أبد

، وما ٌجب استعماله معه وهو القوةُ العسكرٌّ  ًّ ُة لمواجهته ما قاله تتضح نظرته للشعب الفلسطٌن

ٌٌّن2والسٌطرة علٌه ٌٌّن النعدام وجود الفلسطٌن أصالا كما ٌقول، وٌرى أّن  ، وهو ضّد حّل الّدولت

ٌٌّن والعرب فً عداٍء دابٍم، فمن الّصعب والم ستحٌل تحّقٌق الّسالم واَلمان فٌما بٌنهم، وأّن اإلْسرابٌل

ا، وبما أّن إْسرابٌل هً اَلقوى، فستنتصُر على العرب، وستفوز بؤرض اآلباء  القوة هً الؽالبة دابما

ٌّة، لتثبٌت الٌهود فً  ا على ضرورة بناء المزٌد من المستوّطنات الّصهٌون واَلجداد، وٌشّدد أٌضا

 . 3أرضهم 

ٌّةِ فمن هنا ت         ا بؤفكار والده، الذي بدوره تؤثر بفكِر وأٌدلوج هرتسل      شّكلت أفكار بنٌامٌن، متؤثرا

ا ُعِرؾ   ٌِّة والمتشّددِة للٌهود وبخاصة المتدٌنون، فهإالء جمٌعا وجابوتنسكً المتطرفِة والعنصر

ٌٌّن خاّصة  بهم الّشدٌد ضّد العرب عامة والفلسطٌن حظ أّنُه ٌتجنب . ففً خطابات نتنٌاهو نال 4تعصُّ

ٌٌّن وتجاهلهم، واعتبرهم مجرد أداة  ذكر مصطلح " دولة فلسطٌن "، وٌحاول إنكار وجود الفلسطٌن

ٌٌّن   أوجدها العرب لمحاربة إْسرابٌل والقضاء علٌها، فلٌس لهم أّي أهّمٌة، سوى أنهم مجرد إرهاب

، فمن هنا ٌجب القضاء علٌهم باعتبارهم أد ًّ ًّ الذي ٌهّدد متشّددٌن للدٌن اإلسالم اةا لإلرهاب اإلسالم

 .  5العالم بؤسره كما ٌّدعً نتنٌاهو 

                                                           
1
ًّ  نتنٌاهو األب، واألبن :مصطفى، مهند،   ٌّة، العدد الكوارث كإطار فلسف  . 33 – 32، 69، مجلة قضاٌا إْسرابٌل
2
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،    . 62، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
3
 . 79، بٌنٌامٌن نتنٌاهو : عقٌدة " الالّحل "شلحت، أنطوان،  

4
ًّ هخطاب األصالنٌة فً الفكر الصّ أبو عرٌش، أنس، عنوان الرسالة :   ، ) ماجستٌر، جامعة بٌرزٌت، 011، : من هرتسل إلى نتنٌاهو ٌون

 ( .  9008فلسطٌن، 
5
 .  77 – 76، " لالالحّ " عقٌدة : بٌنٌامٌن نتنٌاهو شلحت، أنطوان،  
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ٌنظر بنٌامٌن نتنٌاهو إلى العرب على أّنهم وحوش، فهم فً قتاٍل وعداٍء دابٍم ومستمرٍّ فٌما         

بٌنهم،  وٌدلل على ذلك فً كتابه الذي تضّمن مجمل أفكاره ومعتقداته " مكان تحت الّشمس " بسرده 

ًّ من حروبٍ لم فٌما بٌنهم، بحٌث  للدماءِ  وسفكٍ  جموعة من اَلحداث التً جرت فً العالم العرب

ًّ لهذه النزاعات، فٌقول إّن هدفهم من وراء جعل النزاع  ٌّة السبب اَلساس ٌّة الفلسطٌن ٌجعلون القض

 ًّ ًّ مركزٌَة هذه اَلحداث لكً ٌكوَن ِؼطاءا على اَلسباب الحقٌ –الفلسطٌن قٌة لهذه اإلْسرابٌل

ٌِّة، فعلى سبٌل المثال ٌذكر لنا  ٌِّة الفلسطٌن وه بالقض الّصراعات، فالعرب هم َمن اخترعوا ما سمُّ

ٌّون  حرب الخلٌج اَلولى والثانٌة، حٌث اندلعت حرٌب بٌنهم وبٌن إٌران، ومن ثّم هاجم العراق

ردن، وقتلها إلحدى ألالكوٌت، وما نتج عن ذلك من قتٍل وتدمٌٍر . وٌذكر كذلك تهدٌدات سورٌا ل

ٌاستها، وزرعها لأللؽام فٌها، وسٌطرتها علٌها، وكذلك هجومها على لبنان واحتاللها، كبار رجال س

ٌّة آخرى، مستخدمةا القوَة  ٌّة بمواجهة دولة عرب وؼٌرها من اَلحداث التً قامت بها دوٌل عرب

ٌِّة أساس هذا الّصراع والعنَؾ، وجاعلةا  ِة الفلسطٌن ٌّ فٌقول : " لقد أدت االعترافات ، 1من القض

ٌّة هذه إلى كشؾ  ا بالنجاح الكبٌر الذي حقّقه العرب الحقٌقة ولو لفترة ما، وألحقت ضرالعرب ا بالؽا را

ٌِّة فً مركز العواصؾ فً الّشرق اَلوسط، إذ للمرة  ٌِّة الفلسطٌن حتى اآلن، المتمّثل بوضع القض

ا، الوضع  اَلولى، منذ عشرات السنٌن، َتّعرى أمام أنظار ًّ معا ًّ والّشرق الكثٌرٌن فً العالم الؽرب

ًّ المعقد، مثلما لم ٌسبق أن تّعرى من قبل، وهكذا أصبح من الصعب، بعد حرب الخلٌج،  العرب

تجاهل قوة وتؤثٌر مشاعر العداء السابدة بٌن العرب والمسلمٌن وبٌن أنفسهم . لكن) البقرة المقدسة ( 

ٌّة ال ٌّة، لم تلفظ أنفاسها بعد . وال زالت تدخل فً صٌٍػ ملتوٌٍة فً المتّمثلة بمركزٌة القض فلسطٌن

ًّ هو، رؼم كل شًء، مصدر كّل النزاعات فً  محاوالت متكررة إلثبات أّن االحتالل اإلْسرابٌل

ٌّة إلى الحلبة من جدٌد،  ٌّة الفلسطٌن ًَ موضوع الكوٌت، لتعود القض المنطقة . ومع مرور الوقت، ُنس

 .  2الحقٌقٌة للّشرق اَلوسط " وتؽطً الصورة 

القوَة والعنّؾ ضّد بعضهم البعض، ولٌس  نتنٌاهو فإّن العرب ٌستخدمون وحسب وجهة نظر        

، َلنهم أدركوا مدى تفوق الؽرب  ًّ لدٌهم ما ٌكفً من القوة إلستخدامها ضّد الؽرب اَلوروب

ا، وأّنه أقوى منهم بكثٌر، اَلمر الذي ٌ ٌاّ فاتجهوا نحو استخدام حول دون مهاجمة مصالحها عسكر

ٌّة فً العالم  وأنتجاإلرهاب ضّده، وتعاونوا مع اَلنّظمة والمإسّ  ًَ سات اإلرهاب باإلرهاب " وا ما ُسّم

 ًّ ٌٍّة، انتهجت الّطرَق واَلسالٌَب نفسها لألنظمِة " اإلسالم ٌٍّة عالم الذي تعاون مع منّظماٍت إرهاب

                                                           
1
 . 152 – 150، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
2
  .  184، فسهن 
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ٌِّة الحاكمِة،  من تدمٌٍر، وقتٍل، وسفِك دماَء الؽرب، وخطؾ الرهابن والطابرات، ووضع العرب

فهو ٌدعوا أمرٌكا  ٌن وقتلهم،المتفجرات فً السفارات، واؼتٌال رجال الّسٌاسة الكبار والّصحفٌّ 

فبهذا نجده ٌحمل الفكر  لتعاون مع إْسرابٌل للقضاء على ما سموه بالتطرؾ اإلسالمً اإلرهابً،

ا الّصراع والنزاع فً كّل أموره، وال نفسه لوالده ال ٌُفّضُل دابما ًّ بالصحرواّي الذي  ذي وصؾ العرب

ا إلى الحرب والتدمٌر، ولٌس إلى الّسالم والتعاون   .  1ٌحترم أّي قوانٌٌن، وٌسعى دابما

         ًّ ا، ومع قٌام –ٌعتقد نتنٌاهو أّن العداء العرب ا، بل هو قدٌم جدا ًّ لٌس جدٌدا إْسرابٌل  اإلْسرابٌل

ًّ إلى جانب العرب ومن  عاد وتجّدد هذا العداء، فمنذ القدم تعٌش اَلقلٌات الكثٌرة فً العالم العرب

ٌّة، تعّرضت هذه اَلقلٌات للقتل والتعذٌب والمطاردة من ِقبل العرب،  ضمنهم كانت الجماعات الٌهود

الذٌن دخلوا فً صراع مع  وجمٌع هذه اَلقلٌات خضعت لسٌطرة العرب والمسلمٌن باستثناء الٌهود

العرب، فؤثبتوا وجودهم، وتمّكنوا من تحقٌق النصر على العرب، والوقوؾ فً وجوههم، والتخلّص 

من هٌمنتهم وسٌطرتهم، ومن ثّم تشكٌل دولة لهم، وتؤسٌس حضارٍة وقوٍة أجنبٌٍة لهم فً وسط 

ًّ إلى قسمٌ ٌّة، حٌث تمّكنوا من تشتٌت العالم العرب ًّ بإقامة دولتهم المنطقة العرب ًّ وؼرب ن : شرق

 ًّ ًّ وؼٌر اإلسالم فً أرض فلسطٌن، اَلمر الذي دفع العرب إلى رفِض هذا الوجود ؼٌر العرب

باستخدام القوة والنزاع واإلرهاب ضّدهم، وبالتالً إعادة العداء القدٌم بٌن كال الطرفٌن، فإْسرابٌل 

وإلذاللهم، فما كان على العرب إال أن ٌتولّد دولة أّسسها ٌهود أوروبا، إلخضاع العرب لسٌطرتهم 

رابٌل، هذا الشعور النابع من حقد العرب وكراهٌتهم للؽرب لدٌهم شعور بعدم الرؼبة بوجود إسْ 

ًّ الذي أوجد هذه الدّ  ة، والذي أدى إلى العداء المستمّر ولة الجدٌدة فً اَلراضً العربٌّ اَلوروب

 .  2والدابم بٌن العرب والٌهود

ّن هذا االعتقاد لٌس بالصحٌح؛ إذ مَن المعروؾ بؤّن طلع على التارٌخ ٌستنتج ألكن المُ         

، ولكن لم ٌكن بٌنها وبٌن العرب  ًّ ٌّة كانت متواجدةا منذ القدم فً العالم العرب اإلقلٌاِت الٌهود

ت حسنة كانت بٌنهم وبٌن العرب عالقامن ذلك العكس ٌٌن أّي عداٍء أو نزاٍع، بل على والفلسطٌنّ 

 ًّ لألقلٌات وللٌهود وجود الحارات  قابمة على الصداقة والتعاون، والدلٌل على احتواء العالم العرب

الخاّصة بكل أقلٌة، كحارة الٌهود، وحارة المؽاربة، وحارة النصارى فً القدس الشرٌؾ، فقد عاشت 

والزراعة، والصناعات هذه اَلقلٌات ُمرحب بها إلى جانب العرب، ٌتشاركون فٌما بٌنهم التجارة، 

                                                           
1
 .  104 – 103، بنٌامٌن نتنٌاهو مصطفى، مهند، 
2
 .  172 – 171، مكان تحت الشمس نتنٌاهو، بنٌامٌن، 
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ٌّة، فحاول العرب دمج هذه اَلقلٌات معهم، ووفروا لهم ة، وجمٌع مظاهر الحٌاة االالحرفٌّ  جتماع

 ًّ ، فً المنح واالمتٌازات، التً دفعت بالمزٌد من الٌهود واَلقلٌات القدوم والعٌش فً الوطن العرب

، محرومٌن الوقت نفسه كان ٌهود أوروبا ٌعٌشون فً الجٌتو منعزلٌٌن تما ًّ ا عن المجتمع اَلوروب ما

من أبسط حقوقهم، ٌمارس ضّدهم شتى أنواع العنؾ، وخٌر دلٌل على ذلك االضطهاد الذي مارسته 

روسٌا ومإامرتها لطردهم من بالدها عدة مرات، واتهامها لهم بؤنهم وراء مشاكلها وخسابرها فً 

ة الحسنة ى ٌومنا هذا ٌواجهوا المعاملة العربٌّ ه نجد الٌهود منذ قدٌم الزمان وحتحروبها، ومع ذلك كلّ 

 بالمعاملة السٌبة وبمحاربتهم، وبنقض العهود معهم، وبمساعدة أعدابهم ضّدهم .

عدُّ نتنٌاهو منّظمة التحرٌر الفلسطٌنٌّ          رابٌل  ة من أكبر منّظمات اإلرهاب فً العالم، فعلى إسْ ٌَ

ِن من الم الم معها، وهذا السّ استخدام السّ  ٌْ الذي ٌقصده هو سالم الردع والقوة، فٌقول إّن هناك نوع

ٌٍّة، فهذه الدّ السّ  ٌاسة ة وسول ال تستخدم فٌما بٌنها القوة العسكرٌّ الم فً العالم، سالم بٌن دوٍل دٌمقراط

ما ٌكون فٌما بٌنها تعاون ومصالح مشتركة ومتبادلة فً جمٌع مجاالت الحٌاة، من الردع، وإنّ 

ٍة، وعلوٍم، وثقافٍة، وسٌاحٍة، وال ٌوجد حدود فٌما بٌنها، فتكون تجارٍة، وقوٍة وخبرٍة عسكرٌّ اقتصاٍد، و

ا مع دوٍل دٌكتاتورٌّ ون النوع الثانً سمفتوحةا وسهلَة الحركة بٌنهم . فً حٌن ٌك ٍة، وهذا الّسالم الما

ًّ واٌكون عن طرٌق استخدام العنِؾ والقوِة العسكرٌّ  ًّ رفض الّسٌاسَة ِة، فكون العالم العرب إلسالم

ٌَّة، واتجه التباع النظام الدٌكتاتورّي مع شعوبه ومع العالم بؤسره، فبناءا على ذلك كان  الدٌمقراط

 ًّ ٌّة مع العالم العرب ٌّة والتحصٌنات الحدود ٌّة أن تّتبَع نظام القوة العسكر على إْسرابٌل الدٌمقراط

ًّ الدكتاتورّي الذي ٌحٌط بها، فمن ا ًّ أن تتمّسَك إْسرابٌل بسٌطرتها على الّضفِة واإلسالم لطبٌع

ٌِّة وعلى الجوالن السورّي، من أجل حماٌة نفسها ووجودها، والحفاظ على سالم القوة مع  الؽرب

 . 1العرب 

، ناتجةا عن          ٌّةا ٌّّة دٌمؽراف ٌّون ٌقولون : إّن هناك مشكلّة سكان الكثٌر من الٌهود وبخاّصة الٌسار

ا الزٌادة ال ٌٌّن بالنسبة للّسكان الٌهود، فمعدل الموالٌد كبٌر جدا كبٌرة فً عدد السكان العرب الفلسطٌن

لدى العرب، مقارنةا بمعّدل الموالٌد الٌهود، فمن هنا سٌزداد عدد العرب أَضعاؾ عدد الٌهود، وٌعتقُد 

ٌّة من اَلساس، وأنّ ذلك، فٌرى بؤّنه ال توجد مشكلة سبٌنٌامٌن نتنٌاهو عكس  معدل الّسكان  كان

، فٌقول إّن العرب  ًّ اعلى الوجود اإلْسرابٌل ا خطٌرا العرب لٌس بهذه الزٌادة الكبٌرة التً تشكل تهدٌدا

ٌُعزى ذلك إلى َسبْبٌن، هما : اإلنخفاض السرٌع فً نسبة الموالٌد لدى  قد بدأوا بالتناقص المستمّر، و

                                                           
1
 .  73، رسالة إلى شعب إْسرائٌلأبو سمرة، محمد،  
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ٌّة، واالرتفاع الكبٌر فً مستوى المعٌشة، العرب، والناتج عن ارتفاع مستوى الوعً والثقافة العر ب

ٌّة إلى  وهذا دفع العرب إلى تقلٌل عدد الموالٌد، أما السبب الثانً، فهو ازدٌاد معدل الهجرة الفلسطٌن

خارج فلسطٌن، للحصول على فرص أفضل للعمل، وإٌجاد مستوى معٌشة أفضل لهم وَلُسرهم، 

ٌّة من اَلمر الذي أدى إلى تحقٌق شًء من التوازن،  باإلضافة إلى ذلك ما تقوم به الحكومة اإلْسرابٌل

توفٌر كّل سبل الراحة، والرفاهٌة والمعٌشة، والتسهٌالت اَلفضل لجذب مزٌد من ٌهود العالم 

ودعوتهم للهجرة إلى أرض إْسرابٌل، وكذلك بدأت بسّن قوانٌن تشّجُع على زٌادة عدد الموالٌد داخل 

ٌِّة كما ٌّدعً الكثٌرون حسب وجهة نظر الوسط الٌهودّي، فهكذا ال وج ٌِّة الدٌمؽراف ود للمشكلِة الّسكان

 .  1نتنٌاهو 

ٌعتقد نتنٌاهو أّن الّسالم فً الّشرق اَلوسط لن ٌتّم إال إذا تمَّ االعتراؾ بإْسرابٌل بؤنها دولة         

ٌٍّة خاّصٍة بهم، وٌجب ذات سٌادة فً المنطقة، واإلقرار بحّق الّشعب الٌهودّي بالعٌش فً دولٍة قوم

ٌّة وبشرعٌّ  تها، هذا االعتراؾ الذي ٌعتقُد به نتٌنٌاهو إذا تمَّ سٌقلب الحّق االعتراؾ بوجود الّصهٌون

، والباطَل حّقاا، فسٌصبح الوجود الٌهودّي هو أسبق وهو اَلحّق فً المنطقة، والعرب  باطالا

ٌّون هم الدخالء، ولٌسوا بؤصحاب الحّق . وٌناد ا بضرورة ضّم ؼور اَلردن لما الفلسطٌن ي أٌضا

 . 2لذلك من أهّمٌٍة فً حماٌة حدود إْسرابٌل 

ا االستفادة          فمن ذلك كلّه ٌتبٌن لنا مدى تؤثر بنٌامٌن بؤفكار والده بنتسٌون نتنٌاهو، وأراد أٌضا

وعلى قوتها من عقٌدة والده فً القٌام بواجبه اتجاه إْسرابٌل، وذلك بجعلّها تعتمُد على ذاِتها 

ٌ ِة فً سٌطرتها على فلسطٌَن لمنعها من الوقوع فً كارثٍة، كما حدث مع الٌهود  ٌِّة والّسٌاس العسكر

ه على الٌهود فً إسبانٌا وطردهم منها، فلم ٌقم أّي أحد بؤّي دور ٌمنع ذلك، فاستنتج بنتسٌون بؤنّ 

وعدم الثقة بؤحد، هذه اَلفكار التكاتؾ والتعاضد فٌهما بٌنهم والوقوؾ بوجهه أّي عداء ضّدهم، 

 . 3جمٌعها شّكلت عقلٌة بنٌامٌن نتنٌاهو وفكره 

 

 

 
                                                           

1
 .  364 – 353، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
2
 .  97 – 96، بنٌامٌن نتنٌاهو : عقٌدة " الالحل "شلحت، أنطوان،  
3
ًّ إعادة إنتاج  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،    . 77 – 76، المشروع الّصهٌون
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  ّ2009 ى عامالمناصب التً شغلها حت  : 

من استؽالل جمٌع الظروؾ التً مّر بها هو وعابلته بالحصول على ن بنٌامٌن نتنٌاهو تمكّ         

، وكذلك داخل  ًّ ٌّة،  فعمل فً القطاع مناصَب علٌا داخل المجتمع اإلْسرابٌل الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

، فبعدما أنهى دراسته وحصل على درجة الماجستٌر فً إدارة  ًّ الخاّص وفً القطاع الحكوم

ا فً أكبراَلعمال، انخرط فً سوق العمل، فعمَل م ٌاّ ا اقتصاد ة وأضخمها، الّشركات اَلمرٌكٌّ  ستشارا

(، واستمّر فً هذا المنصب لمدة عامٌن  Boston Consulting Groupوهً شركة بوسطن )

ا له،  0978. وفً عام  1 0978 – 0976 توّجه نحو معهد ٌوناتان لدراسة اإلرهاب، وصار مدٌرا

فتمّكن خالل فترة َشؽلِه لهذا المنصب من كتابِة أبحاٍث، وعمِل دراساٍت حول اإلرهاب فً العالم، 

ٌٌّن لمقاومة اإلرهاب 2وأصدر العدٌَد من المإلّفات حول هذا الموضوع ، وشارك فً مإتمرٌن دول

، ومواجهة اَلنّظمة والمنّظمات التابعة له، فمن خالل ذلك ٌرى بنٌامٌن بؤّنه كان له دور فً  ًّ العالم

ٌّة  ٌّة بالنسبة لإلرهاب، وله أثر بشكٍل كبٌٍر فً تشكٌِل الّسٌاسة اَلمرٌك تؽٌٌر الرإٌة اَلمرٌك

ًّ اإلرهاب الدّ  وتؽٌٌرنظرتها بالنسبة لمسؤلة ول
. وفٌما بعد سافر إلى القدس وتمّكن من الحصول  3

ا فً الهبٌة اإلد ٌّة، وأصبح عضوا ارٌة للشركة من عام على فرصة عمل فً شركة رٌم الّصناع

، وبذلك ٌكون قد عمل فً القطاع الخاّص لٌنتقل بعد ذلك لٌصبَح موظفاا ضمن 0989 - 0980

ٌِّة اإلْسراب ِة المنظومِة الحكوم ٌّ ٌل
4  . 

استؽّل بنٌامٌن نتنٌاهو الّظروؾ التً مّرت بها عابلته، فعدم تقبل والده للعمل فً إْسرابٌل          

ٌّة المتطرفة، ومقتل أخٌه ٌونً فً عملٌة عنتٌبً، اؼتنم ذلك  ومحاولة نفٌه منها بسبب أفكاره الٌمٌن

، وبالتالً تمّكنه  ًّ من الوصول إلى مناصَب علٌا فً للحصول على تعاطؾ المجتمع اإلْسرابٌل

ٌِّة،الحكومِة ا كّل ذلك الدفاع عن إْسرابٌل وحماٌتها، و ،ك خدمته فً الجٌشوإلى جانب ذل إلْسرابٌل

ٌِّة، فتولّى  استؽلّه ومّكنه من إثبات نفسه والوصول إلى دفة الحكم، وااللتحاق بالوظابِؾ الّسٌاس

، وذلك بعد أن أُعِجب 0981 – 0989من عام منصب نابب سفٌر ومندوب إلْسرابٌل فً واشنطن 

، وقدرةا كبٌرةا على به السفٌر اإلسْ  ًّ لدى واشنطن موشً أرنس، فوجد فٌه مقدرةا خطابٌةا عالٌةا رابٌل

                                                           
 
1

؛  ، -رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو  ًّ موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل
nyahuhttps://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_neta . 

2
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،    . 29، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
3
؛ ،  -رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو   ًّ موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahuhttps:// . 
4
   Benjamin “ Bibi “ Netanyahu( 1949 - ), https://www.jewishvirtuallibrary.org . 

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
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ٌّة، حٌث تشّكل هذا االنطباع لدٌه عنه بعدما  اإلقناع، باإلضافة إلى تمّكنه الكبٌر من اللؽة اإلنجلٌز

حضر له محاضرة كان ٌلقٌها فً بوسطن، فطلب منه إشؽال هذا المنصب، فاستجاب له نتنٌاهو 

ا إلْسرابٌل لدى ا 0981. ومن ثّم تمت ترقٌته عام  1بالموافقة على ذلك  َلمم المّتحدة لٌصبَح سفٌرا

فً نٌوٌورك بعدما استقال موشً أرنس من منصبه، فنجده سرعان ما تقرب من سفٌر الوالٌات 

ٌّة، ومع  ٌّة اَلمرٌك ٌّة لدى اَلمم المّتحدة، وأقام عالقاِت صداقٍة مع وزٌر الخارج المّتحدة اَلمرٌك

ا بؤفكار نتنٌاهو،  ًّ رونالد رٌؽان، الذي أُعِجب كثٌرا وبالتحدٌد فٌما ٌتعلّق برإٌته الربٌس اَلمرٌك

ا فً اإلرهابحول موضوع االرهاب الدّ  ا كثٌرا ًّ كان مهتما ، كون الربٌس اَلمرٌك ًّ ول
، فانتهَز 2

ٌِّة وما قام به النازٌّ  ٌون ضّدهم، وتمّكن من إقناع اَلمم المّتحدة الفرصة للتكلّم على الكارثِة الٌهود

ٌّة، الرّ  بفتح أرشٌؾ المإّسسة حول هذه الكارثة، على ا للقض ا جدٌدا ؼم من أّن اَلرشٌؾ لم ٌقدم شٌبا

، ًّ ، وعلى الّصعٌد الّشخص ًّ ًّ اإلْسرابٌل            إال أّن نتنٌاهو استفاد من ذلك على الّصعٌد الّسٌاس

ا عالقاٍت  -باعتباره دعاٌةا له  - ٌّة، وأقام نتنٌاهو أٌضا فٌما بعد للوصول إلى رباسة الحكومة اإلْسرابٌل

لّصحفٌٌن والمذٌعٌن، فاستؽّل وسابل اإلعالم لعرض أفكاره، ولجذب الناس نحوه، فكّل ذلك خدم مع ا

ًّ فٌما  ا ومعروفاا، وهٌؤه لٌلتحَق فً الركب الّسٌاس ٌّاا ناجحا نتنٌاهو بصورٍة جٌدٍة، وجعل منه دبلوماس

ا فً اَلمم المّتحدة مدة أربعة أعوام )   .   3(  0988 – 0981بعد، واستمّرت فترة خدمته سفٌرا

، وفً هذا العام جرت انتخابات الكنٌست الجولَة الثانٌَة 0988رابٌل عام عاد نتنٌاهو إلى إسْ         

ا فٌها، ممّثالا عن )حزب اللٌكود* ، ففاز فً هذه االنتخابات واحتّل 4عشرَة، فكان مشاركا ًّ ( الٌمٌن

ا فً الكنسٌ ، حٌث كان من المفترض 5ت عن اللٌكودالمكان الخامس فً قابمة الحزب، لٌصبَح عضوا

ا للحكومة، إال أّن ربٌس الحكومة إسحاق شامٌر رفض تعٌٌنُه فً هذا المنصب،  أن ٌصبَح وزٌرا

ا لوزٌر على الرّ  ؼم من امتالكه جمٌع المإهالِت التً تمّكنه من ذلك، واقتصر على جعله ناببا

ٌّة " دافٌد لٌفً "  ٌّة اإلْسرابٌل الخارج
رته الخطابٌة، فٌعّد من أبرز المتحّدثٌن والممّثلٌن . وبسبب قد 6

                                                           
1
اتخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :   ٌّ ٌّة شخص  .  4، فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل
2
 . 28 – 26، مكان تحت الّشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن،  
3
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،    . 32، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
4
*حزب اللٌكود : هو حزب إسرابٌلً سٌاسً ٌمٌنً متطرؾ، ٌرجع فً أساسه إلى حركة حٌروت الٌمٌنٌة القومٌة المتطرفة والتً كان  

اتحدت حركة حٌروت مع مجموعة منشقة عن حزب اَلحرار مشكلٌن تكتل ؼاحال . وفً عام  1965ؽن، ففً عام ٌتزعمها مناحٌم بٌ
اتحد تكتل ؼاحال مع كل من المركز الحر والقابمة الرسمٌة، وحركة أرض إسرابٌل الكاملة معلنٌن تشكل حزب اللٌكود، تشكل هذا  1973

 أحزاب الٌسار والٌمٌن والوسطٌّة، فتسلم زمام الحكم عدة مرات؛ شاهٌن، أٌمن، الحزب كان مقدمة للدخول فً الحكومة اإلسرابٌل
ٌٌّنا ٌّة مع الفلسطٌن ٌّة والتسوٌة الّسٌاس  . 115، إلْسرائٌل
5
؛ ،  -رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو  ًّ ، موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu. 
6
ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،    . 34، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
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ٌّة،  والممّثلٌن إلْسرابٌل ومن أهّمهم فً وسابل اإلعالم واالجتماعات والمإتمرات على الساحة العالم

ًّ المشارك فً مفاوضات مإتمر لٌكوَن أحد أعضاء الوفد اإلسْ  0990تّم بعثه إلى مدرٌد عام  رابٌل

ًّ المشترك بٌن ل منصب عضو فً لجنة التعاون االشؽالم، باإلضافة إلى ذلك مدرٌد للسّ  ستراتٌج

ٌّة وبٌن إسْ  رابٌل، وعضو فً لجنة اَلمن والدستور والقانون والقضاء فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

  ًّ الكنٌست اإلْسرابٌل
خسر حزب اللٌكود انتخابات الكنٌست الثالثة عشرة،  0999. وفً عام  1

إلى االستقالة من رباسة الحزب، فتولّى نتنٌاهو قٌادة حزب اللٌكود  اَلمر الذي دفع إسحاق شامٌر

، 3% ( 59، بعد فوزه فً االنتخابات التً جرت بؤؼلبٌة اَلصوات ) 2ورباسة المعارضة مكانه 

بتهدٌده نشر فٌدٌو ٌفضح عالقته الؽرامٌة مع الفتاة )رث بار( إذا ما  ي مّر بهؼم من الّظرؾ الذبالرّ 

ا عن عالقته تنّحى عن المش اركة فً انتخابات الحزب، إال أّنه لم ٌكترث بذلك وخرج بنفسه معلنا

من  0991ه وسٌطرته، وتمّكن فً عام ، وصار حزب اللٌكود بجمٌع فروعه تحت حكم4على التلفاز

ِة، فقاد أعضاء الحزب رباسة المدن الكبرى والمهمة فً من جعل الحزب ٌفوز باالنتخاباِت المحلٌّّ 

 . 5رابٌل إسْ 

وهكذا فاز نتنٌاهو برباسة حزب اللٌكود، اَلمر الذي مّهَد له الطرٌق لٌصعَد إلى ُسلّم         

ربٌس حكومة فً تارٌخ إْسرابٌل ) فقد  -باعتباره أصؽرَ  – 0996ومِة  وٌتولّى رباستها عام الحك

وَثّمَة الكثٌر  ،6سنة(، بعد فوزه باالنتخابات ضّد منافسه شمعون بٌرٌز 17كان عمره ال ٌتجاوز ال 

من داخل الوسط الٌهودّي ٌرى أّن نتنٌاهو خطط مسبقاا للوصول إلى الحكم، عن طرٌق قٌامه 

بالتحرٌض ضّد ربٌس الحكومة السابق إسحاق رابٌن، الذي اؼِتٌل من ِقَبل شاب ٌهوديٍّ متدٌٍن 

ٌُذكر أّنه شارك بالعدٌد من المظاهرات التً تطالب باإلطاحة برابٌن ، فخرج بمظاهرة متطرٍؾ، ف

ا لرابٌن بهٌبة فرعون، وهتفوا شعاراٍت ضّده، ٌّة، فحملوا فٌها صورا  قامت بها اَلحزاب الٌمٌن

ٌّة بالسماح لٌاسر عرفات الرافضة لقرار الحكومة اإلسْ  0991وشارك بمظاهرة القدس عام  رابٌل

حتجاجاٍت ومظاهراٍت، دخول قطاع ؼزة، فنعتوا رابٌن وحكومته بالخونة لفعلهم ذلك، وتالها عّدة ا

مطالبةا بإقالة رابٌن ومنادٌةا بخٌاتنه، وأنه ٌجب قتله، فنجد نتنٌاهو ٌشارك فٌها وٌهتؾ بالعبارات 

                                                           
1
 .  مٌن نتنٌاهوما التعرفه عن بنٌا مقال  بعنوان :عبد الهادي، نابل،  
2
؛ ،  -رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بٌنامٌن نتنٌاهو  ًّ ، موقع دٌوان ربٌس الوزراء اإلْسرابٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu . 
3
 . 39، بنٌامٌن نتنٌاهوى، مهند، مصطف 
4
 . 7 – 6، ؟ نٌتانٌاهو .. إلى أٌن فوزي، محمود، 
5
 . 41 – 40، بنٌامٌن نتنٌاهومصطفى، مهند،  
6
ًّ األطول عهًدا و " محترف الّصمود "    . 2017جرٌدة الّشرق اَلوسط، ، نتنٌاهو ... رئٌس الوزراء اإلْسرائٌل

https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
https://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahu
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المحّرضِة على رابٌن حّتى قٌل إّنه فً المظاهرة التً حصلت فً مستوطنة إفرات خرج حاخامها 

ًّ وقال بصرٌح العبارة إّن نتنٌاهو هو الربٌس القادم  رابٌل، وهكذا تّم حشد الناس ضّد إلسْ الربٌس

ٌّة رابٌن، اَلمر الذ ا إلى قتلِه عام ربٌس الحكومة اإلْسرابٌل ٌاا 0995ي دفع شابا ، هذا كلّه انعكس سلب

ا  ا به عند جمٌع شرابح المجتمع الٌهودّي، بؤن أصبَح مكروها على بنٌامٌن نتنٌاهو الذي كان مرّحبا

ا لدى فبٍة كبٌرٍة من أفراد ا ما، إال أّنه تمّكن الحقاا من تحقٌّق  ومنبوذا المجتمع، فتراجعت شعبٌته نوعا

ا حملةا انتخابٌةا ممنهجةا على طراِز الحماّلِت  الفوز على منافسه فً االنتخابات شمعون بٌرٌز، ُمنتهجا

ٌَّن خبراء فً الحمالِت االنتخابٌِة  ٌِّة، وإلى جانب ذلك َع ّطٍة لمساعدته ببناء خاالنتخابٌِة اَلمرٌك

ٌٍّة، وأشاع بٌن الناس أّن منافسه بٌرس ٌنادي بشعار ٌرٌد فٌه " تقسٌم القدس " بعد انتخابٌٍة ا ستراتٌج

 ًّ ا "، فبحنكتِه ودهابِه الّسٌاس ا آمنا تولٌّه هذا المنصب، فً حٌن نتنٌاهو كان شعاره " نصنع سالما

%( من 1905لى )%(، فً حٌن حصل منافسه  بٌرٌز ع5005تمّكن من حصد أصوات بنسبة )

ا للحكومة اإلسْ  ٌّة لمدة ثالث سنوات )"اَلصوات، لٌصبَح نتنٌاهو بذلك ربٌسا  –"1*0996رابٌل

0999 )2  . 

ًّ أو القٌام بواجباتها على أكمل وجه، سواء على الّصعٌد اإلسْ  لم تستطع حكومة نتنٌاهو         رابٌل

، فقد كانت ُتصد ًّ ًّ والعرب ر القراراِت، ولكن ال تتمّكن من تنفٌذها حّتى على الّصعٌد الفلسطٌن

رابٌل تراجع اقتصادها وانخفض، وتكّسدت منتوجاتها وخسرت بضابعها، جمٌعها، فعلى مستوى إسْ 

ًٍّ بتعٌٌن  وارتفعت نسبة البطالة بٌن أفراد المجتمع، باإلضافة إلى توّرطه بقضاٌا فساٍد ّسٌاس

ًّ عمل  ًّ والعرب ن ٌعلى تؤجٌج النزاع بٌن الفلسطٌنٌّ أشخاص، وعلى الّصعٌد الفلسطٌن

ن، فقد فتح نفق الحابط، اَلمر الذي أشعل المواجهاِت فٌما بٌنهم، وانصاغ للضؽط ٌّ رابٌلٌواإلسْ 

ٌّة، فؤضعؾ ذلك من موقفه أمام  ًّ إلتمام المفاوضات مع منّظمة التحرٌر الفلسطٌن اَلمرٌك

ا التفاق أوسلو  وبٌن أبناء حزبه بشكٍل خاصٍّ  ن بشكٍل عامٍ ٌرابٌلٌّ اإلسْ  . وأعلنت  3الذي كان معارضا

ٌّة الجدٌدة عن رفضها وجوَد دولة لفلسطٌن، وعدم رؼبتها باالنسحاب من أرض الحكومة اإلسْ  رابٌل

رابٌل، وخرج نتنٌاهو معلناا أّن مإتمر الجوالن، وال من القدس، واعتبارها العاصمة اَلبدٌة إلسْ 

ٌَّر هذا الهدؾ وقال إّنه ٌّنص على مبدأ مدرٌد لم ٌكن ٌهدؾ إلى تحقٌّق الّسال م مقابل اَلرض، بل وؼ

                                                           
1
هً أول مرة ٌتم فٌها االنتخاب بطرٌقة مباشرة من الشعب، أي أنه تتم االنتخابات  1996*كانت انتخابات الكنٌست الرابعة عشرة عام  

ًّ  بنٌامٌن نتنٌاهوبالتصوٌت ببطاقتٌن، واحدة تكون للحزب، واَلخرى لرباسة الحكومة؛ مصطفى، مهند،  ، إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون
44 . 

2
 . 47 – 41، نفسه 

3
 . 6 ة،رائٌلٌّ ٌاسة اإلسْ فً السّ  اتشخصٌّ خطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :  
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رابٌل ٍة، وأّن هذه اَلرض اعتبرها سٌناء، وأّن إسْ رابٌل من أراٍض عربٌّ ( بانسحاب إسْ 919قرار )

كانت قد انسحبت منها، فمن هنا كانت فترة حكمه فترة لتؤجٌج النزاعاِت والّصراعاِت على الّصعٌد 

ًّ و الفلسط ٌّة الدّ العرب ، وتؤزم للعملٌة الّسلم ًّ ٌّة، وفترَة فشٍل سٌن ًٍّ وكساٍد اقتصاديٍّ بالنسبة ول ٌاس

ن، اَلمر الذي أدى إلى سقوط حكومة نتنٌاهو، وانحالل الكنٌست الرابعة عشرة، ومن ثّم ٌرابٌلٌّ لإلسْ 

 .  1، والتً فاز بها إٌهود باراك 0999إجراء انتخابات الكنٌست الخامسة عشرة عام 

ا ما، فتراجعت شعبٌته داخل الوسط          لم ٌنجح نتنٌاهو فً تشكٌل حكومٍة مثالٌٍة نوعا

، فمع سقوط حكومته وتقدٌم استقالته، وخسارته فً انتخابات الجولة الخامسة عشرة، اإلسْ  ًّ رابٌل

ا فً إحدى الجامعات خارج إسْ  ، 2رابٌلٌكون قد تنّحى عن عالم الّسٌاسِة، وبعد ذلك عمل محاضرا

ا لألعمال للشركة اإلسْ ومن ثّم عاد إلى إسْ  ٌّة للتكنولوجٌا، وفً عام رابٌل لٌعمَل مستشارا  9009رابٌل

ٌّة، واستمّر فً هذا حّتى عام  ٌّة بمنصب وزٌر للخارج ٌَّن  90013التحق بالحكومة اإلْسرابٌل ٌُع  -، ل

، والنهوض به قتصاد اإلسْ ة، تمّكن خالل هذا المنصب من انعاِش االوزٌّرا للمالٌّ  -فٌما بعد  ًّ رابٌل

ا، بقً فً هذا المنصب مدة ثالث سنوات، لٌتولّى لتصبَح إسْ  ٌّا رابٌل من أقوى دول العالم اقتصاد

بعدها رباسة المعارضة فً حزب اللٌكود، وٌرّشح نفسه النتخابات الكنٌست الّسابعة عشرة عام 

، وٌنجَح 4َح نفسه مّرةا أخرى لالنتخابات*وٌرشّ  9009، التً لم ٌحقّق الفوز بها، لٌعوَد عام 9006

ٌّة ووزٌر اال فٌها وٌصبَح ربٌس ٌِّة الحكومة اإلْسرابٌل  . 5ستراتٌجٌاِت االقتصاد
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اتخطٌب، إٌناس، مقال بعنوان :   ٌّ ٌّة شخص  .  7 – 8، فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل

https://www.biography.com/political-figure/benjamin-netanyahu
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
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 ثانًالفصل ال

ٌّة  ٌّة اإلْسرائٌل  الّسٌاسة الخارج

 

ة . .1 ٌّ  مفهوم الّسٌاسة الخارج

ٌُجمع علماء علم الّسٌاسة على ذلك،           ٌّة، فلم  ال ٌوجد تعرٌؾ محدد لمفهوم الّسٌاسة الخارج

ٌُعّرفها  ٌُعزى إلى االختالؾ فً وجهات النظر بٌن هإالء العلماء، فكّل مفكٍر وعالٍم  والسبب فً ذلك 

ٌّة من دولة إلى أخرى،  من منظوره الخاّص، باإلضافة إلى االختالؾ فً واقع الّسٌاسة الخارج

ٌّة ( :  ا للفابدة، سؤعرض لطابفٍة من التعرٌفات الخاّصة بمصطلح ) الّسٌاسة الخارج  وإتماما

ٌُعرّ          ٌّة (من العلماء َمن  ٌُْقصَ على أّنها مجموعة من البرامج ؾ ) الّسٌاسة الخارج : بها  دُ ، و

ًّ برنامج عمل الدّ " ولة إلى ة التً تسعى الدّ اَلهداؾ الخارجٌّ ن الذي ٌتضمّ ، ولة فً المجال الخارج

، فعملٌة سابل الالزمة لتحّقٌق تلك اَلهداؾعن الو ة، فضالا ، والتً تعكس مصالحها الوطنٌّ ٌقهاتحقّ 

ٌّة للدّ رسم السّ  ة. : تحدٌد اَلهداؾ الخارجٌّ  ، هما : أوالا ٌنول تقوم على عنصرٌن أساسٌّ ٌاسة الخارج

   .1 " ٌق هذه اَلهداؾ بؤكبر قدر ممكن من الفعالٌةوات التً تكفل تحقّ ثانٌاا : اختٌار الوسابل واَلد

لٌم الذي ٌعرفها على أّنها ومن التعرٌفات التً تتبع هذا اإلتجاه تعرٌؾ الدكتور محمد الّسٌد س        

ٌّون للوحدة الدّ :  ًّ الذي ٌختاره الممّثلون الرسم ٌّة من بٌن مجموعة البد" برنامج العمل العلن ابل ول

"  فبناءا على هذا التعرٌؾ البرنامجٌّ  ًّ ة المتاحة من أجل تحّقٌق أهداؾ محددة فً المحٌط الخارج

ٌّة تنصرؾ إلى مجموعٍة أساستكون الّسٌاسة ا ٌّة، ٌّ لخارج ٌِّة هً : الواحد ٍة من اَلبعاِد اَلساس

ٌّة  ٌّة، والبرنامج ٌّة، والخارج ٌّة، والهدف ٌّة، واالختٌار ٌّة، والعلن والرسم
2   . 

ٌّة س فمن هنا تكون الّسٌاسة         ٌّة واحدة، ٌضعها وٌصوؼها اَلشخاص الخارج ٌاسة وحدة دول

ٌّة لوضع هذه الّسٌاسة والتخاذ القرارات، والتً بدورها  ٌّون الذٌن اختارتهم هذه الوحدة الّدول الرسم

                                                           
1
ٌّة والّسٌاسات والبدوي، محمد؛ وآخرون،   ةالنظم الّسٌاس ٌّ ٌّة الدول  . 330 – 329، عالقات الخارج
2
ٌّةسلٌم، محمد،    .  12، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
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، لكً تحقَق أهدافاا ولة تجاه العاتكون على شكِل برامَج علنٌٍة مقصودٍة لذاتها، تتبعها الدّ  ًّ لم الخارج

 . 1معٌنةا لها 

ٌُعّرفها الدكتور          ٌّة على أنها نشاط الّدولة نحو الخارج، ف وهناَك من ٌنظر إلى الّسٌاسة الخارج

، حّتى لو لم تصدر عن حامد ودٌع بناءا على ذلك بؤنّ  ًّ ها : " عبارة عن جمٌع صور النشاط الخارج

ٌّة  حقٌقةباعتبارها  -الّدولة  ، وأّن نشاط الجماعة كوجود حضارّي أو التعبٌرات الذاتٌة -نظام

ٌّة تنطوي وتتدرج تحت هذا الباب الواسع الذي تطلق علٌه )الّسٌاسة  كصور فردٌة للحركة الخارج

ٌّة ( " . ٌّة هً نشاط الّدولة قَِبَل الدّ  الخارج ول أما نورمان هٌل فٌقول : " إّن الّسٌاسة الخارج

ا ساَلخرى ٌاّا على أساس الفلسفة أو ، سواء اتخذ هذا النشاط مظهرا ا أو عسكر ٌاّ ٌّاا أو اقتصاد ٌاس

ٌّة التً ٌتمّسك القادة بها "  اَلٌدٌولوج
2   . 

ولة الموّجه للخارج، بمعنى ها : " ذلك الجزء من نشاط الدّ وٌعّرفها مارسٌل مٌرل على أنّ         

ٌّة ب  . 3المسابل الواقعة ما وراء الحدود " الذي ٌهتّم عكس الّسٌاسة الداخل

ومن التعرٌفات المتؤثرة بهذا االتجاه، التعرٌؾ اآلتً : " هً عبارة عن قرارات وأفعال،         

ًّ الذي تقوم به الدّ  ول اَلخرى، وهً أفعال ولة نحو الدّ فهً قرارات؛ َلنها جزء من النشاط الحكوم

وهذه اَلفعال تحكمها ظروؾ معٌنة، كالظروِؾ كونها تعالج مشكالت خارج حدود الّدولة، 

ٌّة  ٌِّة، والعاداِت والتقالٌِد، والثقافِة . فبذلك تسعى الّسٌاسة الخارج ٌِّة، والدٌمؽراف ٌِّة، واالقتصاد الجؽراف

 . 4 " إلى تحقٌق أهداٍؾ للّدولة على المدى القرٌب وعلى المدى البعٌد على حدٍّ سواءٍ 

ٌّة عبارةا عن سلوك أصحاب السلطة والقرار فً  وَثّمَة اتجاه ثالث         ٌجعل الّسٌاسة الخارج

ٌُعّرفها بناءا على ذلك بؤنّ  ٌّة المحّددة الحكومة، فباترٌك مورجان  ها : " عبارة عن التصّرفات الرسم

ِة أو ممثلوهم بهدؾ التؤثٌر فً سلوك التً ٌقوم بها صانعو القرار السلطوٌون فً الحكومِة الوطنٌّ 

 . 5ٌن اآلخرٌن " ولٌّ ٌن الدّ الفاعل

                                                           
1
ٌّة : الثوابت والمتغٌراتالدبار، محمد، مقال بعنوان :    .  1، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  23، الّسٌاسة الخارج
3
ٌّةتوفٌق، سعد،    .  16، مبادئ العالقات الدول
4
، إٌاد،   ًّ ٌّة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر،الهاشم   . 335 العالقات الدول
5
ٌّةالجاسور، أثٌر،    .  229، قضاٌا سٌاس
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ا على سلوك صاحب القرار فً          ٌّة عند مازن الرمضانً معتمدا ٌُقصد بالّسٌاسة الخارج و

ًّ الهادؾ والمإّثر لصانع القرار " تعرٌفه : بؤنّ  ًّ الخارج ها " الّسلوك الّسٌاس
1 . 

ٌّة ما عّرفه لنا رٌتشارد ومن التعّرٌفات التً تإّكد دور صانع القرار فً الّسٌاسة ا         لخارج

ٌّة للدّ  ولة تقوم على ذوي ول، فالدّ سناٌدر، الذي ٌعّد صاحب القرار والسلطة أساس الّسٌاسة الخارج

السلطة والقرار، فقرارات أّي دولة وسلوكٌاتها تكون هً نفسها سلوك هإالء القابمٌن باسمها، 

ا لهذه القرارات وا ٌّة تكون نتاجا لسلوكٌات التً ٌنتهُجها هإالء اَلشخاص أصحاب والّسٌاسة الخارج

ٌّة فً الدّ  ٌّة عبارة عن : " منهج المناصب العلٌا والرسم ولة . فسناٌدر ٌرى بؤنَّ الّسٌاسة الخارج

للعمل أو مجموعة من القواعد أو كلٌهما، تّم اختٌاره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معٌنة حدثت فعالا 

ٌُتوّقع  ا، أو  ٌا ا من تعرٌؾ حدوثها فً المستقبل " . وٌقدم لنا تشارلز هٌرمان تعرٌفا أو تحدث حال ا قرٌبا

ٌّة المتّمٌزة التً  سناٌدر ٌّة : " تتؤلؾ من تلك السلوكٌات الرسم فهرٌمان؛ إذ ٌرى بؤّن الّسٌاسة الخارج

ٌّون فً الحكومة أو َمن ٌمّثلونهم بحٌث ٌقصدون بها التؤثٌر فً سل وك ٌتبعها صانعو القرار الرسم

ٌّة " الوحدات الدّ  ٌّة الخارج  . 2 ول

ولة لتحّقٌق أهدافها : " ها عبارة عن اَلفعال واَلعمال التً تقوم بها الدّ وهناك من ٌرى بؤنّ         

علَن صانع الّسٌاسة فهً مجمل اَلقوال واَلفعال الصادرة عن صانعً تلك الّسٌاسة، فال ٌكفً أن ٌ

ٌجب أن ٌقترن هذا اإلعالن بؤفعال، وأن ٌكون نمط تعببة الموارد ما ، وإنّ معٌنةٍ  ٌاسةٍ عن تمّسكه بس

 .  3ولة ومصالحها " ولة ُمتجهاا نحو تحقٌق أهداؾ هذه الدّ فً الدّ 

ٌّة (على أنّ          ٌُعّرؾ ) الّسٌاسة الخارج ل التً تتبعها ها : " مجموع منتظم لألفعاودانٌال بان 

ٌّة، الّدولة فً صٌاؼة س ٌّة هً اَلهداؾ الموّجهة بشكل منتظم من ٌاستها الخارج والّسٌاسة الخارج

ٌُعّرؾ جٌمس روزٌناو اَلفعال التً تقوم بها الدّ  ٌّة " .  و ولة من أجل انجاز أهداؾ الّسٌاسة الخارج

ٌّة( بؤنّ  ة التً تحّركه باتجاه بٌباتها ها " جزٌء من السلوك المتكٌؾ للمجتمعات الوطنٌّ )الّسٌاسة الخارج

ٌّة ٌّة بالحدود المقبولة،  الخارج ٌّة واالقتصاد ٌّة واالجتماع من الحفاظ على تدفقه لبٌاناتها الّسٌاس

والسلوك المتكٌؾ هنا ٌتّم توضٌحه من خالل اإلشارة إلى الجهد المبذول الذي ٌحافظ على 

                                                           
1
ٌّةسلٌم، محمد،    .  9، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةالنعٌمً ، أحمد ،    .  22 – 21،  الّسٌاسة الخارج
3
ة : الثوابت والمتغٌراتتحلٌل الّسٌاسة الخاالدبار ، محمد ، مقال بعنوان :   ٌّ  .  2،  رج
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ٌّة، والمحاولة على تؽٌٌر الوض عٌات التً تالبم الوحدة الوضعٌات المالبمة فً البٌبة الخارج

ٌّةالدّ   .1"ول

ٌّة على أنّ          ة ؼٌر ولٌّ ولة تجاه بٌبتها الدّ ٌاسة الدّ ا " سهوَثّمة َمن ٌنظر إلى الّسٌاسة الخارج

ٌّة تتضّمُن الدّ  مجاالٍت أخرى مثل الّشركات  -ول إلى جانب الدّ  -ول، َلّن مجاالت الّسٌاسة الخارج

ٌّة، والمنّظمات الدّ  ٌّة، والمنّظمات السّ متعددة الجنس ٌّة " ول ٌاس
ا : " هً نظام  2 . ومن التعّرٌفات أٌضا

ول اَلخرى، وَلقلمة أنشطتها طبقاا للبٌبة اَلنشطة الذي تطّوره المجتمعات لتؽٌٌر سلوكٌات الدّ 

ٌّة حسب وجهة نظر السفٌر لٌون نوٌل هً : " الدّ  ٌّة : المدخالت والمخرجات " والّسٌاسة الخارج ول

 . 3اَلخرى "  ولفّن إدارة عالقات دولة مع الدّ 

وتجدر اإلشارة إلى أّن جمٌع تلك التعّرٌفات التً وردت سابقاا وؼٌرها من التعرٌفات التً         

ٌّة ولم ٌتّم ذكرها، هً تعرٌفات صحٌحة، ولكّن كّل تعرٌؾ كان ٌركز  ُخّصصت للّسٌاسة الخارج

رأى بؤّن الّسٌاسة على جانب معٌن، وذلك حسب منطلق صاحب التعرٌؾ ووجهة نظره، فهناك َمن 

ٌّة عبارة عن منهج عمل وبرنامج، ولكن بالمقابل هناك َمن انتقد هذا االتجاه، كونه تجاهل  الخارج

ٌّة، ولم ٌذكر دور صانع المتؽٌراِت والظروَؾ الداخلٌّ  ٌَّة المإّثرة فً الّسٌاسة الخارج َة والخارج

ٌّة ها مجّرد برامَج ومناهَج عمٍل على أنّ  القرار فٌها، وإنما اقتصر فقط فً فهمه للّسٌاسة الخارج

ٌّة على أنّ  ولة ُعّدت ها عبارة عن نشاط للدّ محددَة اَلهداؾ . والتعرٌفات التً تناولت الّسٌاسة الخارج

ا عن النشاط الذي تقوم به الدّ ناقصةا تعرٌفاٍت  ٌّة ال ُتّعبر دابما ولة، فبعض ؛ وذلك َلّن الّسٌاسة الخارج

، الحٌاد واالنؽالق عن الدّ  ٌاسةول التً تتبع سالدّ  ًّ ول اَلخرى ال تقوم بؤّي نشاط نحو العالم الخارج

ٌّة ال تقتصر فقط على اَلنشطة، وإنّ  البرامج،  -إلى جانب اَلنشطة  -ما تتناول والّسٌاسة الخارج

، فهذه كانت من المآخذ على هذا 4ول اَلخرىولة مع الدّ واَلدوار، والّسٌاسات التً تتبعها الدّ 

ٌّة سلوك أصحاب القرار فً العالم  ٌّة. أما َمن قال إّن الّسٌاسة الخارج التعرٌؾ للّسٌاسة الخارج

ًّ تجاهل اَلنشطة واَلهداؾ والبرامج التً تضعها الدّ  ولة، وركز فقط على سلوكٌات الخارج

 . 5أصحاب القرار وأفعالهم فً الحكومة 

                                                           
1
ٌّة الجاسور ، أثٌر ،    .  227 – 226، قضاٌا ّسٌاس
2
ٌّةالنعٌمً ، أحمد ،    .  23،  الّسٌاسة الخارج
3
 .   21،  نفسه 
4
ٌّةالعٌاصرة، إسالم، مقال بعنوان :    .  7 – 5، محّددات الّسٌاسة الخارج
5
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  22، الّسٌاسة الخارج
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ٌّة عبارة الّسٌاسة الخا فمن هنا تكون         ، فهً برامج تضعها عن برامَج، وقراراٍت، وأفعالٍ رج

ا من النشاط ول اَلخرى، وهً قرارات؛ َلنّ ولة لتسٌٌر عملها خارج حدودها مع الدّ الدّ  ها ُتشكل جزءا

، وأفعال َلنّ  ًّ ٌّة التً ٌتخذها صانعو القرار والموظفون الحكوم ها تتمّثل فً اَلعمال الخارج

ٌّون نحو العالم ٌّون الرسم ، وذلك من أجل تحقٌق المكاسب واَلهداؾ لدولتهم على  الحكوم ًّ الخارج

ٌِّة   المدى القرٌب والمدى البعٌد، وهذه اَلعمال تتؤثر بمجموعة من الظروؾ، كالظروِؾ البٌب

ٌِّة، وؼٌرها من الظروؾ اَلخرى، وتصنع الّسٌاسة  ٌِّة، واالقتصاد ٌِّة، والّسٌاس ٌِّة، والعسكر والدٌمؽراف

ٌّة بواس ٌّة، تؤتً فً مقدمتها السلطتان :  الخارج ٌّة وؼٌر الرسم طة مجموعة من اَلجهزة الرسم

 . 1ة ة والتنفٌذٌّ التشرٌعٌّ 

ٌّة، فهناَك من ٌقول إنَّ الّسٌاسة          ٌّة والّسٌاسة الداخل أما فٌما ٌتعلّق بالعالقة بٌن الّسٌاسة الخارج

ٌّة، فماهً ٌّة متصلة ومرتبطة بالّسٌاسة الداخل إال انعكاس للّسٌاسات الناتجة عن متؽٌرات  الخارج

ٌّة، وأّن أّي مشكلة تحدث داخل الدّ  ٌّة تإّثر على ولة البد أن ٌكون لها البٌبة الداخل أبعاد وأثار خارج

ٌّة مع الدّ ٌاستها مع الدّ س ا للّسٌاسة ول اَلخرى، فُصنع الّسٌاسة الخارج ول اَلخرى ٌخضع دابما

ٌّة  الداخل
ٌّة تسعى بؤنّ ، وَثّمَة من ٌرى 2 ا، فالّسٌاسة الداخل ٌا هما تختلفان عن بعضمها البعض اختالفاا كل

ٌّة إلى تحقٌِق أهداؾ الدّ إلى تحقٌِق أهداؾ داخل الدّ  ولة ولة نفسها، فً حٌن تسعى الّسٌاسة الخارج

 على المدى القرٌب والمدى البعٌد خارج حدودها، وهذه اَلهداؾ التً تسعى الّسٌاستان إلى تحقٌقِها

ٌاّ  ًّ على البناء ا عن بعضهما البعض فً جوهرها، وتعمل الدّ مختلفة كل ولة على الصعٌد الداخل

ًّ إذا استدعى اَلمر أن  والتنمٌة والمحافظة على قوتها، فً حٌن تبذل ذلك كلّه على الصعٌد الخارج

 . 3تقوم بذلك 

ٌّة والدبلوم         ، فالّسٌاسة ، فهناك اختالؾ فٌما بٌنهمااّسٌةأما بالنسبة للعالقة بٌن الّسٌاسة الخارج

ٌّة هً الخطط واَلعمال والبرامج التً تضعها الدّ  ة       ولة عن طرٌق مإّسساتها الدستورٌّ الخارج

ٌّة ة ( ُممّثلةا الشعب وإرادولة، والوزارة، واَلجهزة التشرٌعٌّ ) ربٌس الدّ  ته، فً حٌن ُتعّد الدبلوماس

ٌّةس ولة ول، عن طرٌق االتصاالت والمفاوضات التً تتبعها الدّ بٌن الدّ  ٌاسة إدارة العالقات الرسم

ٌّة وتحقٌق أهدافها وإرادة شعبها  وهً أداة لتنفٌذ الّسٌاسة الخارج
ٌّة تمثل الجانب 4 ، والّسٌاسة الخارج

                                                           
1
ٌّةتوفٌق، سعد،    .  16، مبادئ العالقات الدول
2
ٌّة : النماذج النظرٌة بٌن ضرورات التعدد ومساعً التكاملشٌبانً، إناس، عنوان الرسالة :                ،35، فً تحلٌل الّسٌاسة الخارج

 ( . 2018باتنة، الجزابر،  –) دكتوراه، جامعة الحاج لخضر 
3
ةالسّ النعٌمً، أحمد،   ٌّ  .  49 – 48، ٌاسة الخارج
4
ٌّة ماضٌها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،    .  19، الدبلوماس
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ًّ فً الدّ  ولة، فهً التً تشّرُع وتسّن القراراِت عن طرٌق ُصّناع القرار، بٌنما تمثل التشرٌع

ٌّة، وٌعمل على تزوٌد جهاز اتخاذ  ٌُنف ُذ قرارات الّسٌاسة الخارج ٌُّة الجانب التنفٌذّي والذي  الدبلوماس

ٌّة من الممكن أن تكون سّرٌّ  . القرار بالمعلومات الالزمة إلكمال عمله، باإلضافة إلى أن الدبلوماس ةا

ٌّة كذلك، فمن هنا كان اال  .  1ختالؾ فٌما بٌنهما فً حٌن ٌجب أن ال تكون الّسٌاسة الخارج

ٌّة مع بعضها البعض، وتفاعلها مع المنظمات الدّ          ة ولٌّ ٌنتج عن تفاعل الّسٌاسات الخارج

ٌُعرؾ بالّسٌاسة الدّ ة من ؼٌر الدّ والجماعات االجتماعٌّ  ٌّة، وهذه اَلخٌرة ُتعّد أعمَّ وأول ما    شملَ ول

ٌّة على مجموعة من العناوتقوم الّسٌاسة الدّ  ٌّة، والجماعات ول، والمنّظمات الدّ صر، هً : الدّ ول ول

ٌّة، فمن هنا  الناشطة، فً حٌن ُتعّد المإّسسات، واَلفراد، واَلحزاب أبرز عناصر الّسٌاسة الخارج

ٌّة والّسٌاسة الدّ  ٌّة باختالؾ عناصر كلَّ واحدة منهما، باإلضافة ٌمكن التَّمٌٌز بٌن الّسٌاسة الخارج ول

ٌّة، بسبب انعدام التوافق لّسٌاسة الدّ إلى صعوبة تحلٌل ا ٌّة ودراستها بالنسبة لدراسة الّسٌاسة الخارج ول

 . 2بٌن عناصر البٌبة التً نعٌش فٌها 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  54 – 53، عملٌة صنع القرار فً الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةتوفٌق، سعد حقً،    .  20،  18، مبادئ العالقات الدول
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ٌّة وأهدافها .  .2  خصائص الّسٌاسة الخارج

 

 : ٌّة  خصائص الّسٌاسة الخارج

 

ٌّة بمجموعة من السمات والخصابصتتسم السّ          ٌّزها عن ؼٌرها من  ٌاسة الخارج التً تم

 :  على النحو اَلتً، سٌتم توضٌحها الّسٌاسات اَلخرى

ٌّة باستقاللٌتها فً صٌاؼة ّسٌاستها وقراراتها وتنفٌذها، فكل وحدة  .0 تتصؾ الّسٌاسة الخارج

ٌّة لها استقاللٌتها فً صٌاؼة سدو ٌّة دون تدّخل الوحدات الدّ ل ة اَلخرى،  ولٌّ ٌاستها الخارج

تتدّخل أّي  ه الم من وجود ضوابط وقٌود على هذه الصٌاؼة وعلى التنفٌذ إال أنّ ؼعلى الرّ 

ٌّة دولة فً اَلخرى فً س ٌاستها الخارج
1 . 

 

ٌٍّة جدٌدٍة تإّثر فً  .9 ٌّة باتساع عملها ومداها، ففً ظّل ظهور وحداٍت دول تتسم الّسٌاسة الخارج

ٌّة، واتساع عدد الدّ العالقات الدّ  ٌّة ول ول، وظهور الدّ ول الصؽٌرة، لم تعد الّسٌاسة الخارج

ٌّة تضّم ول، وإنّ تقتصر فً مداها وعملها فقط على الدّ  ما أصبحت وحدات الّسٌاسة الخارج

ٌّة، ولٌّ ول، التنّظٌمات الدّ إلى جانب الدّ  ًّ واَلحزاب الّسٌاس ة، وحركات التحّرر الوطن

ٌّة اَلخرى وؼٌرها من الوحدات الدّ  ول
2 . 

 

ٌّة أنّ  ما ٌّمٌز الّسٌاسة .1 ، كونها موّجهةا الخارج ًّ ، فطابع خارج ًّ ًّ وهدف ها ذات طابع خارج

ٌّة عبارة عن سلوكٌاٍت وتصّرفاٍت ُتصنع من الدّ  ، فالّسٌاسة الخارج ًّ ولة نحو العالم الخارج

ولة، إال أّن تنفٌذ هذه السلوكٌات ٌتّم وٌتحقُّق  بواسطة أجهزة وأدوات تكون من داخل الدّ 

ًّ تحقّق خارج حدود الدّ  ؛ َلّنه فً العالم الخارج ًّ ٌّة، وذات طابع هدف ولة فً البٌبة الخارج

ٌّة أهدافها ومصالحها المنشودة التً تختلؾ من دولة إلى أخرى الّسٌاسة الخارج
3 . 

 

                                                           
1
ٌّةسلٌم، محمد،    .  84، نحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
ٌّة : الثوابت والمتغٌراتالدبار، محمد، مقال بعنوان :    .   3، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
3
ٌّة : دراسة فً المفاهٌم، التوجّ محمد، عربً، مقال بعنوان :    .هات، والمحّددات الّسٌاسة الخارج
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ٌّة بالتوزٌع، فالدّ  .1 ٌّة على جمٌع تتصؾ الّسٌاسة الخارج ولة ال تقوم بتوزٌع اهتماماتها الّسٌاس

ٌّةالوحدات الدّ  ٌّة من دولة اَلخرى بالتساوي فٌما بٌنها، وإنّ  ول ما تختلؾ اهتماماتها الّسٌاس

ول التً ٌنتج عن التفاعل معها مصالح وأهداؾ إلى أخرى، فهذه االهتمامات تزٌد مع الدّ 

ٌّة معها، ولة، فً حٌن أّن الدّ لهذه الدّ  ول التً ال تحقق مصالح لها تقّل اهتمامتها الّسٌاس

ا ورّبما تنعدم نهاب  . 1ٌا

ٌّة لها برامج  .5 ٌُقصد بذلك أّن الّسٌاسة الخارج ، و ًّ ًّ علن ٌّة ذات طابع برنامج الّسٌاسة الخارج

مقصودة وقابلة للمالحظة، وضعها صانعو القرارات من أجل تحقٌق أهداٍؾ ومصالَح معلنٍة 

 . 2ولة لهذه الدّ 

ٌّة باالختٌار، بحٌث ٌختارها َمن ٌصنُعها بح .6 كمٍة وحنكٍة وخبرٍة تتصؾ الّسٌاسة الخارج

، متناهٌٍة من بٌن الّسٌاسات البدٌلة اَلخرى، وهً لٌست مفروضة من خارج النظام السّ  ًّ ٌاس

ٌّة قضاٌا  ٌّة والتؤقلم معها، وتتناول الّسٌاسة الخارج وإنما تقوم بالتؤثٌر فً البٌبة الخارج

ٌِّة والعس ٌِّة  محددةا من العالقات ذات الخصابص المشتركة، كالقضاٌا اَلمن ٌِّة، والدبلوماس كر

ٌِّة، وؼٌرها  ٌِّة، والعلم ٌِّة، واالقتصاد والّسٌاس
3 . 

 

، فالذي ٌصوغ قرارات هذه الّسٌاسة هم اَلشخاص  .7 ًّ ٌّة ذات طابع رسم الّسٌاسة الخارج

ٌّون فً الدّ  ٌّة، ووزٌر ولة، وتتمثل فً ربٌس الدّ الرسم ولة، وربٌس الحكومة، ووزٌر الخارج

رجال الّسٌاسة وقادتها، ومن ثّم ٌتّم تنفٌذها بواسطة مجموعة من الدفاع، وؼٌرهم من 

ٌّة، وؼٌرها من اَلدوات  ٌّة، واَلداة العسكر ٌّة، كاَلداة الدبلوماس اَلجهزة واَلدوات الرسم

 . 4التً سٌرد ذكرها الحقاا 

 

ٌّة عن ؼٌرها من ال         ّسٌاسات هذا بالنسبة َلبرز الخصابص التً تتصؾ بها الّسٌاسة الخارج

ٌّة إلى تحقٌّقها من خالل تفاعالتها  اَلخرى، وفٌما ٌلً اَلهداؾ التً تسعى الّسٌاسة الخارج

 وعالقاتها التً تقٌمها مع الدول اَلخرى .

 

                                                           
1
ٌّةسلٌم، محمد،    . 88، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
 .  18، نفسه 
3
ٌّة دراسة تأصٌلٌةعنوان : الدبار، محمد، مقال ب   .  8 – 7، أبعاد الّسٌاسة الخارج
4
ٌّةسلٌم، محمد،    .  15، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
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  : ٌّة  أهداف الّسٌاسة الخارج

، ولٌّ تسعى الوحدة الدّ          ًّ ٌّة، وتفاعالتها مع العالم الخارج وتؤّثٌرها ة من خالل ّسٌاستها الخارج

ٌّة الهدؾ فً السّ  ؾْ عرّ علٌه، إلى تحقٌّق مصالحها وأهدافها الناتجة عن هذه الّسٌاسة، وٌُ  ٌاسة الخارج

وتختلؾ  ." ة ولٌّ ٌقها فً البٌبة الدّ ة إلى تحقّ ولٌّ عبارة عن الؽاٌات التً تسعى الوحدة الدّ " ه : على أنّ 

ٌّة من دولة إلى أخرى، وحّتى  ٌُطلق علٌه هدؾ فً الدّ أهداؾ الّسٌاسة الخارج ولة نفسها، فالذي كان 

ٌّة فً فترٍة زمنٌٍة أخرىخالل فترٍة زمنٌٍة معٌنٍة، من الممكن أن ٌصبَح أداة لّسٌاسة الدّ  ولة الخارج
1 .

ٌّة، وبناءا  ٌّة معاٌٌَر معٌنةا لتصنٌؾ أهداؾ الّسٌاسة الخارج فمن هنا وضع أساتذة الّسٌاسة الخارج

ٌّة إلى اَلتً : على هذه المعاٌٌر تّم   تصنٌؾ اَلهداؾ فً الّسٌاسة الخارج

ٌّة كبٌرة، فمن المهّم الحفاظ علٌها فبة اَلهداؾ المحورٌّ  .0 ة : وهذا النوع من اَلهداؾ له أهم

ًّ وحماٌته،  وحماٌة وجودها، فوجود هذه اَلهداؾ ٌعنً وجود الدّ  ولة ونظامها الّسٌاس

واإلمكانات من أجل بقابها وحماٌتها، وال ٌتطلب ولة إلى استخدام كافة الوسابل فتسعى الدّ 

ٌّة للدّ  ولة، ومن اَلمثلة على هذه اَلهداؾ : حماٌة ذلك إحداث تؽٌٌرات فً البٌبة الخارج

ًّ . ولة، ووحدتها الوطنٌّ حدود الدّ   ة، وأمنها القوم

 

ٌّةا من اَلهداؾ المحورٌّ  .9 لحفاظ علٌها  ة، ولكنَّ افبة اَلهداؾ المتوسطة : وهذه الفبة أقّل أهم

ًّ للدّ  ولة االلتزام بهذه اَلهداؾ،  ولة، وعلى الدّ ٌتطلب إحداث تؽٌٌرات فً المحٌط الخارج

ٌّة.ومن اَلمثلة علٌها : خدمة المصالح العامة للدّ  ًّ للعالقات الخارج  ولة، وبناء النفوذ الّسٌاس

 

ولة بذل جمٌع إمكاناتها فبة اَلهداؾ بعٌدة المدى : وهذا النوع من اَلهداؾ ال ٌتطلُب من الدّ  .1

 2ووسابلها فً سبٌل حماٌتها وخدمتها . 

 

 . 3، وأهداؾ سلبٌة أهداؾ إٌجابٌة .1

 

                                                           
1
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  231، عملٌة صنع القرار فً الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةحّتى، ناصٌؾ،   ٌّة فً العالقات الدول  .  175، النظر
3
ٌّة عملٌة صنع القرار فًالنعٌمً، أحمد،    .  233، الّسٌاسة الخارج
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ٌّة، سؤعرض          َلبرز هذه  –هاُهنا  –وبناءا على تلك التصنٌفات َلهداؾ الّسٌاسة الخارج

ٌّة :اَلهداؾ التً تسعى الدّ   ول إلى تحقٌقها من خالل ّسٌاساتها الخارج

 

 تسعى الدّ حماٌة ا : ًّ ول إلى بذل كّل طاقتها وإمكاناتها لتحافظ على لسٌادة واَلمن القوم

، فالدّ  ًّ ، ولتدعٌم أمنها الخارج ًّ ، وكٌانها اإلقلٌم ًّ ولة بقابها، ووجودها، ونظامها الّسٌاس

ا  عندما تشعر بؤّن هناك دولةا معٌنةا تهّدد أمنها، وسٌادتها، وكٌانها، تعادٌها وتشّن حربا

ٌّة، وهذا ضّدها ًّ للّسٌاسة الخارج ٌُعّد الهدؾ اَلول واَلساس  ًّ ، فحماٌة السٌادة واَلمن القوم

ول لحماٌة سٌادتها وأمنها ما تشترك فٌه جمٌع دول العالم، ومن الوسابل التً تستخدمها الدّ 

ًّ : توقٌع اتفاقٌات ومواثٌق مع دولة أخرى بعدم االعتداء علٌها، أو تقٌم تحالفاٍت مع  القوم

دول أخرى تساعدها فً حماٌة وجودها وكٌانها، أو تتمكن من الحصول على مساعداٍت 

، وؼٌرها من الوسابل اَلخرى  ًّ ٌٍّة من العالم الخارج ٌٍّة  واقتصاد عسكر
1 . 

 

  ّولة إلى رفع مستوى المعٌشة والدخل ولة : تسعى الدّ زٌادة مستوى الثراء االقتصادّي للد

ٌاّ قتصادّي، وتفتخر الدّ لسكانها والنهوض بمستواهم اال ٌّةا اقتصاد ا، ولة عندما تصبح ثر

ٌاّ وتتباهى بؤّنها أصبحت من كبرى دول العالم، وتنظر إلى الدّ  ها ا على أنّ ول النامٌة اقتصاد

ة ولة فً حال نقص مواردها أو نقص أسواقها أو رأس مالها أو مهاراتها التقنٌّ ، فالدّ 2متخلفة

ٌّةا مع ٌاستها الخارجٌّ تقوم من خالل س ة بتوفٌر ذلك النقص بعقدها اتفاقٌاٍت وتحالفاٍت اقتصاد

ٌّة لها  وفً المقابل من  دولة أخرى التً بإمكانها سّد ذلك النقص، وتقدٌم المعونات االقتصاد

ولة التً بحاجة ولة التً قدمت المساعداِت هذه الفرصة بؤن تخضَع الدّ الممكن أن تستؽّل الدّ 

 .  3ٌاستها، ورّبما تفرض علٌها االستعمارالقٌود، وتإّثَر على سرَض علٌها للمساعدة وتف

 

                                                           
1
ٌّة دراسة فً األصول والنظرٌاتمقلد، إسماعٌل،   ٌّة الدول  .  131 – 130، العالقات السٌاس
2
 . 133 – 132، نفسه 
3
ٌّةمصباح، عامر،    . 87، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
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  ٌّّة إلى فرض نفوذها وقوتها على دول التوّسع : تهدؾ الد ول من خالل ّسٌاستها الخارج

معٌنة تكون ضعٌفةا وؼٌر نامٌة، من أجل فرض سٌطرتها علٌها، وتجعلها تابعة لها 

ٌاّ   . 1إلى ممتلكاتها  ا نحوها، وبالتالً تضّمهاولتتوّسع جؽراف

 

  ّوالمحافظة علٌها : نجد الد ًّ ول التً تمّكنت من دعم القٌم والعادات والتقالٌد والتراث الثقاف

لدٌها مجموعة من الِقٌم التً ارتبطت  شكلَ أن تتّحرَر من االستعمار، ونالت استقاللها، تَ 

ٌّة، هذه الدّ  ٌّة الرؼبة فً ٌاستها الول تكون من ضمن أهداؾ سباالستعمار وبالقوم خارج

ًّ من خالل عاداتها  المحافظة على هذه الِقٌم، والرؼبة فً إحداث تؽٌٌر فً العالم الخارج

ٌِم ة، والقٌِم النازٌّ وقٌمها التً اكتسبتها من تحّررها، فمن أمثلة هذه القٌِم : الِقٌم البلشٌفٌّ  ة، والق

ا ول تهدؾ الدّ . و 2ة الفاشٌّ  ٌّة إلى المحافظة على تراثها من خالل سٌاستها الخارجأٌضا

 ًّ ٌّتهاالذي ٌُ  الثقاف وذلك  ؛على الهجرة ا، فهناك دول تضع قٌودا ثبت وجودها وٌتصل بقوم

ًّ تراثها من االنقراضللحفاظ على  ونجد  ؛، ودول أخرى تعمل على حماٌة استقاللها الذات

ًّ  دوالا  ًّ  تحافظ على تراثها الثقاف ًّ  وتحمٌه من الؽزو اَلجنب  أخرى ودوالا  من جهٍة، الثقاف

 . 3من جهة أخرى، فتحاول تصدٌر ثقافتها نحو الخارج تقوم على االنفتاح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّةالشٌب، هادي؛ ٌحٌى، رضوان،    .   231، مقدمة فً علم الّسٌاسة والعالقات الدول
2
ٌّةمصباح، عامر،    . 87، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
3
ٌّة دراسة فً األصول والنظرٌاتمقلد، إسماعٌل،   ٌّة الدول  .  137 – 136، العالقات الّسٌاس
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ٌّة وأدواتها .. 3  محّددات الّسٌاسة الخارج

 

  : ة ٌّ  محّددات الّسٌاسة الخارج

ٌّة تتؤثر بمجموعة من العوامل واالعتبارات، وهذه          الشّك فً أّن عملٌَة ُصنع الّسٌاسة الخارج

، حٌث ُتعرؾ ولة فً تشكٌل سالبّد من وجودها لكً تنجَح الدّ  ًّ ٌاستها وتوجٌهها نحو العالم الخارج

ٌّة، هذه المحّددات تختلؾ فً طبٌعته ا من دولة إلى أخرى، هذه العوامل بمحّددات الّسٌاسة الخارج

ٌّةٍ  ٌٍّة، ومحّدداٍت داخل ومن فترٍة زمنٌٍة إلى فترٍة زمنٌٍة أخرى، وتنقسم فٌما بٌنها إلى محّدداٍت خارج
1. 

 

ٌّة : هً عبارة عن العوامل التً تؤتً من خارج حدود الدّ  .0 ولة، أو تلك المحّددات الخارج

ٌّة أخرى التً تتكون نتٌجة تفاعل الدّ  ولة مع وحدة دول
 ، وفٌما ٌلً أبرزها :2

ًّ : هل هو أحادّي القطبٌّ طبٌعة النظام الدّ  . أ ًّ القطبٌّ ول ة، أم متعّدد اَلقطاب، فنوع ة، أم ثناب

ٌّة للدّ النظام الدّ  ًّ ٌإّثر على الّسٌاسة الخارج ولة، من حٌث اتباُعها لّسٌاسة التعاون ول

ٌّة والتقارب، أو اتباُعها لّسٌاسة العزلة مع الوحدات الدّ  اَلخرى، فنجد فً حال النظام ول

، لٌس من الّسهل أن تتبَع أّي دولة ّسٌاسة العزلة، فالقوة تكون بٌد اَلحادّي القطبٌّ  ة مثالا

ول الّصؽٌرة أن تتبَعها وتعقَد معها تحالفاٍت ول الكبٌرة والُمهٌمنة، فبالتالً تفرض على الدّ الدّ 

ٌّة للدّ ولة العظمى، متجاهواتفاقٌاٍت تتناسب مع مصالح الدّ  ول لةا توّجهات الّسٌاسة الخارج

 . 3الّصؽرى، ومتجاهلةا رضاها من عدمه عن هذه التحالفات 

ٌّة : تعمل هذه المإّسسات والمنّظمات على تنظٌم العالقات المإّسسات والمنّظمات الدّ  . ب ول

ٌّة بٌن الدّ    -باعتبارها وسابل ضؽٍط  –ول، فهذه المإّسسات من الممكن أن تعمل الخارج

ول، وتعمل على لى ُصّناع القرار للتوّصل إلى تسوٌة النزاعات والّصراعات بٌن الدّ ع

ولة واَلخرى، وتستطٌع َوْضع القٌود على بعض التصّرفات تحقٌّق التعاون بٌن الدّ 

ٌّة للدّ   . 4ول ول، وبمقدرتها تحقٌق المصالح فٌما بٌن الدّ الخارج

                                                           
1
ٌّةبدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة الدول ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  .  331، النظم الّسٌاس
2
 .  138، ٌّةتحلٌل الّسٌاسة الخارجسلٌم، محمد،  
3
ٌّةالعٌاصرة، إسالم، مقال بعنوان :     . 11 – 10، محّددات الّسٌاسة الخارج
4
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  337، الّسٌاسة الخارج
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ٌّة : أي التفاعل والحركة فالتفاعالت الدّ  . ت ول، حٌث تقوم هذه التفاعالت وتنشؤ ٌما بٌن الدّ ول

ٌّة فً ٍة، فإذا كانت على سبٌل المثال سبناءا على عالقاٍت سابق ٌاسة دولة فلسطٌن الخارج

مرحلٍة سابقٍة قابمةا على التعاون مع دولة اَلردن، فإّن اإلردن إذا أرادت أن تقٌَم عالقةا مع 

اس التعاون، والعكس صحٌح إذا كانت هذه فلسطٌن فً الوقت الحالً فستقٌمها على أس

 . 1راع والنزاع، فسترّد علٌها بالمثل العالقة قابمة على الصّ 

ًّ : وهو ترتٌب الدّ البنٌان الدّ  . ث ًّ والدّ ول ، فكلّما كان البنٌان ول حسب قوتها ودورها اإلقلٌم ًّ ول

ًّ متعّدد اَلقطاب زادت فرصة الدّ الدّ  ول متعّددة قٌام الدّ ول للتؤثٌر فٌه، وذلك عن طرٌق ول

ول ول لالنضمام إلٌها، وهكذا ٌظهر تؤثٌر تلك الدّ اَلقطاب بالتنافس لجذب المزٌد من الدّ 

 . 2بانضمامها إلى أحد اَلقطاب 

ًّ للدّ  . ج ٌُقصد به الضوابط والقٌود التً تتحّكم بسلوكٌات الدّ السلوك الخارج ول فٌما ول : و

، بٌنها، كوجوِد القانوِن الدّ   ً ٌِّة، والمبادِئ واَلخالقٌاِت الدّ واَلعراِؾ الدّ ول ٌِّة، باإلضافة ول ول

 ًّ إلى الرأي العاِم العالم
3 . 

 

ٌّة : وهً عبارة عن العوامل والمإّثرات التً تصدر من داخل حدود  .9 المحّددات الداخل

ٌّة الدّ   ، وتتمّثل فٌما ٌلً : 4ولة نتٌجة ظروفها وأوضاعها الداخل

ًّ منفتح،أم المحّددات الّسٌاسٌّ  . أ ًّ القابم ) هل هو دٌمقراط ٌُقصد بها طبٌعة النظام الّسٌاس ة : و

ٌّة  ٌٌّن الّصانعٌن للّسٌاسة الخارج ٌّات القادة الّسٌاس دكتاتورّي منؽلق على نفسه (، وشخص

ٌّة للدّ 5ودوافعهم ًّ 6ولة، ومدى كفاءة اَلجهزة الدبلوماس ، باإلضافة إلى االستقرار الّسٌاس

ٌّاا فسكانت الّدولة مستقرةا س ولة، فإذاللدّ  ٌاسٍة ٌساعد ذلك صانع القرار على رسم سٌاس

ٌٍّة قوٌٍة قادرٍة على تحّقٌِق أهداؾ الدّ  ولة ولة ومصالحها، وٌعطً صورةا حسنةا لهذه الدّ خارج

وبالتالً  ولة،ول على التعامل مع هذه الدّ ول اآلخرى، اَلمر الذي ٌشّجُع تلك الدّ عند الدّ 

ٌّة ٌاسالنهوض بس تها الخارج
7 . 

                                                           
1
ٌّةسلٌم، محمد،    .  138، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةالعٌاصرة، إسالم، مقال بعنوان :    . 11، محّددات الّسٌاسة الخارج
3
ٌّة الدولٌةبدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  331، النظم الّسٌاس
4
 . 331، نفسه 
5
ٌّةسلٌم، محمد،    .  137، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
6
ٌّة الدولٌةبدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  .  331، النظم الّسٌاس
7
ٌّةالعٌاصرة، إسالم، مقال بعنوان :    . 10، محّددات الّسٌاسة الخارج
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ٌّة للدّ  . ب ٌّة : وتضّم العناصر المكونة للجؽرافٌا الّسٌاس ولة، كالموقع المحّددات الجؽراف

 ًّ ٌّة هذه المحّددات من الدور اَلقلٌم ، والمساحة، والتضارٌس، والمناخ، وتنبع أهم ًّ الجؽراف

ًّ الذي ستإّدٌه الدّ والدّ  ًٍّ ولة بسبب تلك العوامل؛ وذلك إذا كانت تتمتّ ول ع بموقٍع إستراتٌج

ٌّة فً هاٍم فستدفع الدّ  ول اَلخرى إلى التعاون معها، وستكون نقطة جذب للقوى الربٌس

ًّ والدّ  ن : اإلقلٌم ٌْ ، مما ٌنعكس ذلك على سالنظام ًّ ٌّة ول ٌاستها الخارج
1 . 

ٌّة : وتتمّثل فً إمكانات الدّ  . ت ٌّة، وما ٌتعلّق بها من تالمحّددات االقتصاد وفّر ولة االقتصاد

ٌّة أو ندرتها وقلتها، ومدى كفاءة اَلداء االقتصادّي للدّ  ٌّة واالقتصاد ولة وقدرته الموارد اَلول

ًّ فً تلك الدّ  ًّ والتكنولوج ٌّة، ومستوى التقدم التقن ولة، وإذا كانت وطبٌعة التركٌبة االقتصاد

ٌّة هذه الدّ   . 2ولة لهذه الدّ ولة متخلفة أم متقدمة، كّل ذلك ٌإّثر على الّسٌاسة الخارج

ٌّة  . ث ٌّة : تشمل القٌَِم، والمعتقداِت، واَلفكاِر، وخصابَص الّشخص ٌّة الّسٌاس المحّددات الثقاف

ًّ للدّ  ًّ والوطن ٌّة، والتراث التارٌخ كن أن ٌدفع الّشعب إلى َتقبُّل ولة، فذلك كلّه ممالقوم

الّضوابط والقٌود ٌاسة أخرى، كونها تضع نٍة، ومن الممكن أن تجعله ٌرفض سٌاسٍة معٌس

 . 3علٌها 

ًّ ال تكون تابعة  . ج ٌّة : فمإّسسات المجتمع المدن ًّ واَلحزاب الّسٌاس مإّسسات المجتمع المدن

ٌّة فً حال الدّ  ول التً تتبع للحكومة، من الممكن أن ٌكون لها دور َفّعال بالّسٌاسة الخارج

ٌّة، أما الدّ  ٌّة، فال ٌوجد لهاَلنظمة الدٌمقراط ا دور فٌه . وكذلك اَلمر بالنسبة ول الدكتاتور

ٌّة فً حال الدّ  ا فً الّسٌاسة الخارج ا مإّثرا ٌّة فهً تإّدي دورا ٌّة لألحزاب الّسٌاس ول الدٌمقراط

ول التً ال تتبع ذلك النظام، فال ٌوجد لها أّي التً تتبع نظام تعّدد اَلحزاب، أما فً حال الدّ 

ٌّاا  –دوٍر  ا داخل ٌّة ٌإّثر ع -باعتباره محّددا لى الّسٌاسة الخارج
4 . 

ٌٍّة أو موقٍؾ معٌٍن، ٌكون له دور بارز  . ح الرأي العام : وٌعبر عن موقؾ الجماهٌر نحو قض

ٌّة فً الدّ  ، والتً تعطً مواطنٌها حّق فً الّسٌاسة الخارج ًّ ول التً تتبع النظام الدٌمقراط

ٌّة الرأي والتعبٌر والتظاهر، أما فً حال الدّ  ا الربٌس فقط على ول التً ٌسٌطر فٌهحر

ٌّة  السلطة وعلى الرأي، فبالتالً ال ٌكون له أي دور فً الّسٌاسة الخارج
5. 

                                                           
1
ٌّة الدّ بدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  .  331، ةولٌّ النظم الّسٌاس
2
ٌّةالنظرٌة فً العالقات الدّ حّتى، ناصٌؾ،    .  194، ول
3
ٌّة والّسٌاسات بدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة الدّ النظم الّسٌاس  . 331، ةولٌّ والعالقات الخارج
4
ٌّةالعٌاصرة، إسالم، مقال بعنوان :    .  9،  محّددات الّسٌاسة الخارج
5
 .  9، نفسه 
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ٌّة للدّ          ول بشكل عام، على هذه كانت أبرز العوامل المحّددة والمإّثرة فً الّسٌاسة الخارج

، وفٌما ٌلً سؤعرض َلبرز اَلدوات ال ًّ ًّ وعلى الصعٌد الخارج خدمها الّدول تً تستالصعٌد الداخل

ٌّة .فً تنفٌذ س  ٌاستها الخارج

 

 . ٌّة  أدوات الّسٌاسة الخارج

ٌّة ) ما ٌعرؾ بعملٌة ُصنع القرار ( إلى          ٌّة الخارج ْتوكل َمهّمة وضع الخطط والبرامج الّسٌاس

ٌٌّن، فبعدما ٌنتهون من ُصنع القرارات ووضعها، توضع تلك القرارات  القادة وُصّناع القرار الّسٌاس

ٌَّز التنفٌذ، ولتنفٌذ هذه القرارات ٌجب توافر مجموعٍة من اَلدوات، ال تً ُتسّمى بؤدوات الّسٌاسة ح

ٌّة، التً سؤعرض لها فٌما ٌلً :   الخارج

ٌّة ( إلى اللؽة الٌونانٌّ  .0 ٌّة : ٌرجع أصل كلمة ) دبلوماس ة القدٌمة، وتعنً       اَلداة الدبلوماس

" الوثٌقة المطوٌة التً ُتعطً حاملها امتٌازاٍت معٌنةا "، ومع مرور الزمن تطور مفهومها، 

ٌُّعرؾُ  ٌّة بٌن الدّ على أنّ  وأصبَح  ول، عن طرٌق االتصاالت ها : إدارة العالقات الرسم

ٌّون . وُتعّد من أهّم اَلدوات لُصنع الّسٌاسات 1والمفاوضات التً ٌجرٌها المبعوثون الدبلوماس

ًّ مجموعة من الوظابؾ ٌقوم بها، والتً  ٌّة وأقدمها، فٌوكل إلى المبعوث الدبلوماس الخارج

ٌّة َمهّمة تجعله أداة فّعالة  ٌّة، أذكر أبرزها : ٌتولّى ربٌس البعثة الدبلوماس فً الّسٌاسة الخارج

ٌّون بجمع معلومات تمّثٌل دولته لدى الدّ  ولة التً أُرِسل إلٌها، وٌقوم المبعوثون الدبلوماس

ٌاساتها التً ُبعث إلٌها ومن ثّم إرسالها إلى دولته اَلّم، اثها وسولة وأحدعن أوضاع الدّ 

ولة التً على رعاٌة مصالح دولتهم، وحماٌة مواطنٌها الموجودٌن فً تلك الدّ وٌعملون 

هم ٌتفاوضون وٌتفاهمون، ممثلٌن دولتهم مع أصحاب القرار ُبِعثوا إلٌها، باإلضافة إلى أنّ 

ٌّةا لٌها، وٌخلقون عالقاٍت سوالمسإولٌن فً الدولة المرسلٌن إ ، وثقاف ٌّةا ، واقتصاد ٌّةا ٌاس

ولة التً أُرِسلوا إلٌها ودولتهم اَلم، اَلمر الذي ٌعود بالفابدة والمصلحة على تعاونٌةا بٌن الدّ 

ا بإفساد العالقة بٌن الدّ 2دولتهم  ًّ سرا ولة الُمرَسل ، ومن الممكن أن ٌقوَم المبعوث الدبلوماس

                                                           
1
ٌّة ماضٌها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،    . 17، الدبلوماس
2
ٌّة الدولٌةبدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  .  337، النظم الّسٌاس
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ٌّة السّ  ة، فإذا لم تنجح ٌلجؤ إلى ّرٌّ إلٌها وبٌن دولة أخرى، وهذا َسّماه البعض بالدبلوماس

ٌّة فً ذلك ا  . 1العتماد على الوسابل القتالٌة لتحقٌق أهداؾ الّسٌاسة الخارج

ٌّة، إذ ُتستخدُم وسٌلةا لالتصال اَلداة الدعابٌّ  .9 ا فً الّسٌاسة الخارج ا هاما ة : تإّدي الدعاٌة دورا

 إلى مواطنً دولةٍ  ة من دولةٍ والتواصل، فمن خاللها ٌتّم نقل المعلومات والرسابل الدعابٌّ 

َة من كسب تعاطؾ جمهورها ولة التً تعرض المعلوماِت الدعابٌّ ، وبالتالً تتمّكُن الدّ أخرى

ٌٍّة وتقاربه من مواطنً الدّ  ولة التً ُوّجهت إلٌها هذه الدعاٌة، وتقنعهم بوجهة نظرها فً قض

معٌنٍة، وبالتالً تجذبهم وتستمٌلهم نحوها فٌنجم عن ذلك تؤٌٌدها وموافقتها على موقفها، 

ا من خالل الدعاٌة أن تضعَؾ وتحّطَم بذلك مصالحها وأهدافها، وبإمكان الدّ  مّحققةا  ول أٌضا

ول وُشعوبها المعادٌة لها، وتجعلهم ٌنقسمون وٌعادون بعضهم البعض؛ معنوٌات قادة الدّ 

ٌّة التً تبثها عن طرٌق الدعاٌة، كما فعلت الوالٌات المّتحدة  وذلك باستخدامها الحرَب النفس

ًّ ضّد االتحا فً الحرب الباردة، ولكً تكون الدعاٌة ناجحةا وقادرةا على جذب  د الّسوفٌٌت

الناس ٌجب أن تمتاز بالبساطة، والصدق، وموضوعاتها قرٌبة من فهم الجمهور وواقعه 

 . 2الموّجهة إلٌه، وأن تكون قادرةا على جذبه 

ٌُعّد اقتصاد الدّ  .1 ٌّة :  ٌّة، فلكً تحقَّق الدّ ٌاستها ول أحد أدوات ساَلداة االقتصاد ولة الخارج

ٌٍّة للتفاعل  ٌّة تستخدم جمٌع ما لدٌها من أنشطٍة وإمكاناٍت وقدراٍت اقتصاد مصالحها الخارج

ول اَلخرى، ولتإّثر على مواقفها وتوّجهاتها وتكسبها للتعاون معها، ولتستفٌد من هذا مع الدّ 

فً استخدامها لهذه اَلداة أسلوب الجذب ولة ، ومن الممكن أن تتبَع الدّ 3التعاون لنٌل أهدافها 

ول اَلخرى لكسب تعاونها والوقوؾ إلى جانبها، وذلك بتقدٌم المساعدات والترؼٌب للدّ 

ٌّة لها بإعطابها المنَح والقروَض، وتزوٌدها بالمساعدات الفنٌّ  ة والخبراِت االقتصاد

ٌّة، والتسهٌالت اإلبتمانٌّ  ٌِّة والتقن جٌٌن المحلٌٌّن لتطوٌر منتجاتهم، ة، وإعانة المنتالتكنولوج

، وؼٌرها من الوسابل اَلخرى، وإما وبالتالً ٌصبح بمقدرتهم التنافس على المستوى الدّ  ًّ ول

ولة أسلوب التنفٌر والترهٌب فً معاملتها مع دولة معٌنة، وذلك باّتباعها فرَض أن تتبَع الدّ 

ٌِّة، ووضع القٌود والحو اجز الجمركٌة، واالمتناع عن سداد المقاطعاِت والعقوباِت االقتصاد

ٌّة، وتجمٌد أرصدة بعض الدّ اشتراكات العضوٌة فً المنّظمات الدّ  ول أو رعاٌاها، ول

ٌّة، فمن  ٌّة أداة هامة ومإّثرة على الساحة الّسٌاس وؼٌرها من اَلسالٌب، فاَلداة االقتصاد

                                                           
1
ٌّةالنعٌمً، أحمد،    .  54، عملٌة صنع القرار فً الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةبدوي، محمد؛ وآخرون،   ٌّة الدول ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج  .  340 – 339، النظم الّسٌاس
3
ٌّةسلٌم، محمد،    . 92، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
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ا فً دولة معٌنة، ًّ موجودا وفً الوقت نفسه ٌمكن  خاللها ٌمكن أن ٌبقى االستقرار الّسٌاس

بسببها أن ٌزوَل هذا االستقرار وتنقلَّب اَلوضاع، عن طرٌق استخدام العقوبات والمقاطعات 

 . 1ولة ة مثالا لإلطاحة بنظام الحكم السابد فً تلك الدّ االقتصادٌّ 

ٌّة : تستعمل الدّ  .1 ول هذه اَلداة فً حال عدم تحقٌّق اَلدوات السابقة الذكر اَلداة العسكر

ٌّة، فتبدأ الدّ لح الدّ مصا ولة باستخدام التهدٌد العسكرّي لتإّثر وتسٌطَر على دولة ولة الخارج

ا َة فتّدربها، وتسلّحها، أخرى، وتجّهز قواِتها العسكرٌّ  وتوّزعها، ومن ثّم تفرض حصارا

ٌّةس ٌّاا ضّدها، وإذا فشل هذا الحصار تلجؤ إلى المواجهة العسكر ٌّاا ودبلوماس ٌّاا واقتصاد  ٌاس

ا على 2وشّن الحرب ضّدها إلخضاعها  ٌّة، وتعمل أٌضا ، وتطور أسلحتها وأدواتها العسكر

ٌّة مع دولٍ  ولة الهدؾ، حّتى تتمّكَن من فرض أخرى معادٌة للدّ  تشكٌل التحالفات العسكر

 .   3سٌطرتها وقوتها علٌها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّة والّسٌاساتبدوي، محمد؛ وآخرون،   ة النظم الّسٌاس ٌّ ٌّة الدول  .  338 – 337، والعالقات الخارج
2
ٌّة دراسة تأصٌلٌةالدبار، محمد، مقال بعنوان :    .  25، أبعاد الّسٌاسة الخارج
3
ٌّةسلٌم، محمد،    . 92، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
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ٌّة .  .4  توّجهات الّسٌاسة الخارج

ول اآلخرى فً العالم تحقٌق أهدافها ومصالحها خارج حدودها مع الدّ ولة إلى تسعى الدّ         

 ًّ ا فً سفتتبع الدّ  ،الخارج ا معٌنا ٌّة، وهذا التوّجه ٌتناسب مع الظروؾ ولة توّجها ٌاستها الخارج

ٌّة لهذه الدّ  ٌّة هذه ولة، ومع الواقع الدّ الداخل ا على أهم ًّ الذي ٌحٌط بها، وهذا التوّجه ٌعتمد أٌضا ول

ٌّته بالنسبة اَلخرى، وباإلضافة إلى موقعها االول ولة، وعلى مدى تفاعلها مع الدّ الدّ  ًّ وأهم ستراتٌج

ٌّة للدّ للدّ  ، فمن هنا 1ول من فترٍة زمنٌٍة إلى أخرى ول اَلخرى، وتختلؾ توّجهات الّسٌاسة الخارج

ٌّة كما ٌؤتً :  ٌّة التً ُوِضعت للّسٌاسة الخارج  ٌمكن توضٌح التوّجهات اَلساس

 

0.  ًّ ٌّة للدّ  –التوّجه اإلقلٌم ًّ توجٌه الّسٌاسة الخارج ًّ : ٌتّم فً التوّجه اإلقلٌم ولة حسب العالم

، أي نحو اإلقلٌم الذي ُتوجد فٌه هذه الدّ  ًّ ولة، ُمتجاهلةا كّل ما ٌحدث خارج موقعها الجؽراف

تؽٌرات تحصل  اإلقلٌم الموجودة فٌه، فال توّجه ّسٌاستها خارجه، وال تهتّم بؤّي تطورات أو

ٌّة على اإلقلٌم الذي ٌضّمها  فً العالم، إال بما تإّثره هذه التطورات العالم
، وفً هذا التوّجه 2

ًّ للدّ  ، الذي تقوم به دولة تمتلك إمكاناٍت ٌظهر الدور الوطن ًّ ولة، وهو دور الزعٌم اإلقلٌم

ًّ ول اَلخرى فً إقلٌمها، للقٌام بدور فكبٌرةا ومتنّوعةا بالنسبة للدّ  ّعال على الّصعٌد اإلقلٌم

ًّ والّصعٌد الدّ  ول
ة مصر ول التً تعتمد على هذا التوّجه : جمهورٌّ ، ومن اَلمثلة على الدّ 3

ٌّة تنحصر فقط فً منطقة الشّ ة، فسالعربٌّ  رق اَلوسط، ونجد الّسٌاسة ٌاستها الخارج

ٌّة للبرازٌل موّجهةا فقط نحو أمرٌكا الالتنٌّ  ٌّة  ة، وكذلك بالنسبةالخارج للّسٌاسة الخارج

ٌّة فمجالها شرق أفرٌقٌا، وؼٌرها من الدّ  ول التً تتبّنى هذا التوّجه، بٌنما نجد دوالا اَلثٌوب

ٌّة  ًّ الذي توجُد فٌه فتكون ّسٌاستها الخارج أخرى توّجه ّسٌاستها خارج نطاق اإلقلٌم الجؽراف

ًّ عام، ، وٌظهر بهذا التوّجه الدور الذي ٌقوم به ز4نحو العالم كلّه  عٌم تٌار أو اتجاه دول

فإلى جانب قٌامها بزعامة إقلٌم معٌن نجد لدٌها اإلمكاناِت والقدرات التً تمكنها من القٌام 

ًّ  على الّصعٌدِ  فّعالٍ  بدورٍ  العالم
ول التً توّجه ّسٌاستها نحو العالم : ، ومن اَلمثلة على الدّ 5

                                                           
1
ٌّة : دراسة فً المفاهٌم، التوّجهات، والمحّددات محمد، عربً، مقال بعنوان :    .الّسٌاسة الخارج
2
ٌّةسلٌم، محمد،    . 37، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
3
ٌّةحتً، ناصٌؾ،    .  173، النظرٌة فً العالقات الدول
4
ٌّةسلٌم، محمد،    . 37، تحلٌل السٌاسة الخارج
5
ٌّةحتً، ناصٌؾ،    .  174، النظرٌة فً العالقات الدول
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ول اعتمدت هذا التوّجه ٌا، وفرنسا، وهذه الدّ ة، والّصٌن، وبرٌطانالوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ 

ٌّة الثانٌة، باإلضافة إلى دولٍ   . 1أخرى ؼٌرها  بعد الحرب العالم

 

ٌّة إلى توّجه إقرار أو تؽٌٌر العالقات الدّ  .9 ٌّة الراهنة : ٌسعى هذا التوّجه للّسٌاسة الخارج ول

ٌّة، أو تؽٌٌر هذا النمط فًإقرار النمط السابد للعالقات الدّ  ٌّة إلى نمٍط أكثَر العالقات الدّ  ول ول

ٌّة موّجهةا حسب هذا الّصنؾ من التوّجهات نحو  ا، وتكون الّسٌاسة الخارج مثالٌةا وتطورا

ول التً أقرت النمط ، فمن اَلمثلة على الدّ 2العالم كلّه، فال تقتصر فقط على إقلٌم معٌن

ٌّة الفرنسالسابد من العالقات الدّ  ٌّة : الّسٌاسة الخارج ٌّة فً الفترِة الواقعِة بٌن الحرب ول

ٌّة اَلمرٌكٌّ  ٌّة الثانٌة، والّسٌاسة الخارج ٌّة اَلولى والحرب العالم ة فً عصر ما بعد العالم

ٌّة السوفٌتٌّ   0990 – 0907 ة بٌن عامًالحرب الباردة، فً حٌن تعد الّسٌاسة الخارج

ٌّة الّصٌنٌّ  ٌّة اَللمانٌّ ة فً ستٌنٌات القرن الماضً، واوالّسٌاسة الخارج ة فترة لّسٌاسة الخارج

ٌّة لتؽٌٌر  ٌّة اَلولى والثانٌة، من اَلمثلة على التوّجه فً الّسٌاسة الخارج ما بٌن الحرب العالم

ًٍّ ومتطوٍر النمط السابد فً العالقات الدّ  ٌّة إلى نمٍط مثال ول
3 . 

 

1.  ًّ ًّ : ُتعّد أدوات تنفٌذ الّسٌاسة الخار –التوّجه التدخل ٌّة هً أساس هذا النوع من والالتدخل ج

ٌُعبَّر عن ذلك بمدى قٌام الدّ  ٌّة وتوظٌفها فً التوّجهات، ف ولة باستخدام أدوات الّسٌاسة الخارج

ٌّة التً ول اَلخرى، فإذا تمّكنت الدّ تفاعالتها مع الدّ  ولة من التؤثٌر على السلطة الّسٌاس

، ًّ ٌُطلَُق على ذلك التوّجه التدخل ٌّة  تنتهجها دولة معٌنة ف كما هو الحال فً الّسٌاسة الخارج

ًّ أوروبا بعد ة، والّسٌاسة السوفٌتٌّ ة التً تتبعها نحو أمرٌكا الالتنٌّ اَلمرٌكٌّ  ة تجاه شرق

ٌُعدُّ ٌاسٌّ ٌاسِة دولٍة معٌنٍة دون التدّخل فً سلطتها السّ لحرب الباردة، أما التؤثٌر على سا ة ف

ًّ للّسٌاسة الخارجٌّ  ٌّة المصرٌّ هذا التوّجه الالتدخل  .    4ة نحو برٌطانٌا ة، كالّسٌاسة الخارج

  

 

 

                                                           
1
ٌّةسلٌم، محمد،    . 38، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
2
ٌّة : دراسة فً المفاهٌم، التوّجهات، والمحّددات محمد، عربً، مقال بعنوان :    .الّسٌاسة الخارج
3
ٌّةسلٌم، محمد،    .  38، تحلٌل الّسٌاسة الخارج
4
 .  39 – 38، نفسه 
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ٌّة اإلسْ 5 ة، وُمحّدداتها، وأهدافها . . نشأة الّسٌاسة الخارج ٌّ  رائٌل

 

  ٌّْة اإلس ٌّة :نشأة الّسٌاسة الخارج  رائٌل

 

ٌّة فً مراحَل عدٌدٍة حّتى تطورت وأصبحت على ما هو          ٌّة اإلْسرابٌل مّرت الّسٌاسة الخارج

 علٌه اآلن، فكانت  هذه المراحل على النحو اآلتً : 

 

وهً المرحلة التً سعت فٌها إْسرابٌل من أجل الحصول على اعتراؾ   المرحلة اَلولى : -

ات سٌادة، فبدأت هذه المرحلة منذ تشّكل االستٌطان ذ -باعتبارها دولةا  -دول العالم بها، 

ًّ فٌها (، حّتى أواخر ستٌنٌات  ًّ فً فلسطٌن ) قبل قٌام الكٌان الّصهٌون الٌهودّي الّسٌاس

، خالل هذه المرحلة بذلت 1القرن الماضً ) أي حّتى بعد قٌام إْسرابٌل فً فلسطٌن (

ها دولة ذات سٌادة، ودولة ٌُعّترَؾ بها على أنّ إْسرابٌل كّل جهودها، وإمكاناتها المتاحة لكً 

ًّ فً منطقة الّشرق اَلوسط، فهدفت بحصولها على  ٌّة، وذات وجود وكٌان قوم شرع

ًّ بها، لكً تتمّكن من فرض وجودها والترحٌب بها، وَقبولها من ِقبل جمٌع  االعتراؾ العالم

ٌَّة،  ، باعتبارها دولةا على أرض فلسطٌن، فؤخذت تقٌٌمدول العالم العالقاِت الدبلوماس

ٌَّة مع عدد من دول العالم، ورّكزت على إقامِة التحالفاِت والعالقاِت  ٌَّة، والعسكر واالقتصاد

مع دول العالم الكبرى والعظمى، فبذلك تمّكنت من الحصول على اعتراؾ الوالٌات المّتحدة 

ٌّة بها منذ الساعات اَلولى من اإلعالن عن قٌامها على  ٌن، أي بتارٌخ أرض فلسطاَلمرٌك

ًّ َحَذت باقً دول العالم َحْذوها  0918/ / ماٌو  05)  (، وبمجرد صدور االعتراؾ اَلمرٌك

( اعترفت بها منظمة اَلمم المّتحدة،  0919/ / ماٌو  00رٌخ ) بها، وبتا باالعتراؾ

                                                           
1
ة تجاه القوى الصاعدة مصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  .  11، - تركٌا، الهند، الّصٌن وروسٌا –ّسٌاسة إسرائٌل الخارج
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ا فٌها   91) رابٌل ول التً اعترفت بإسْ . وفً العام نفسه بلػ عدد الدّ  1وأصبحت عضوا

 . 2 0968دولة ( فً عام  91دولة( ووصل إلى ) 

 

 -باعتبارها دولةا -بعدما تمّكنت إْسرابٌل من أن تحصَل على االعتراؾ بها  المرحلة الثانٌة : -

ا، اتّجهت نحو  ٌّةا وذاُت سٌادة من دول كثٌرة فً العالم، وأصبحت أكثر قوةا واستقرارا شرع

ٌّة مع دول  ٌّة التً توسٌع تحالفاتها الدبلوماس ٌّة العرب العالم، ووالوقوؾ بوجه الدبلوماس

ٌّة لصّد إْسرابٌل، فكانت هذه المرحلة خالل سبعٌنٌات القرن اتّجهت نحو المإّسسات الدّ  ول

ٌّاته ٌّة على أٌدي 0967، فبعد حرب حزٌران عام 3الماضً وثمانٌن ، وهزٌمة الجٌوش العرب

ٌٌّن، واحتالل إْسرابٌل لألراضً الاإلسْ  ٌّة، رابٌل ٌّة ) الجوالن الّسورّي، وسٌناء المّصر عرب

ٌّة فً فلسطٌن ( أصبحت أكثر ثقةا وقوةا  ، فاستؽلّت ذلك كلّه فً تطوٌر وؼزة والّضفة الؽرب

ٌّة، فرفضت االنسحاب من تلك اَلراضً إال مقابل اعتراؾ الدّ س ٌّة ٌاستها الخارج ول العرب

ٌّة، كونها تمّثل الخلفٌَة عن الّضفة البها، باعتبارها دولةا ذات كٌان، ورفضت التنازل  ؽرب

ٌَّة إلْسرابٌل، فمن خاللها تقٌم العالقات والتحالفات مع الدّ اال ٌّة، فهدفت من ستراتٌج ول العرب

 ًّ ،  –وراء ذلك كل ه إلى خدمة مصالحها، وبذلك تتّكُا تحت مظلِّة الّسالم  العرب ًّ اإلْسرابٌل

ما تدخل فً تحالفاٍت وعالقاٍت اِت مع العرب، وإنّ وتبقى بعٌدةا عن النزاعاِت والّصراع

، وتزٌد من الهجراِت  تعاونٌٍة معهم، وتتشكل لها حدود تتمّكن من الدفاع عنها وتبقٌها آمنةا

ٌِّة إلى أرض فلسطٌن، وتحافظ على الطابع الٌهودّي إلْسرابٌل الٌهود
، وأخذت ُتحّسُن 4

ٌاّ  ا فً أرض فلسطٌن ا وتجذب تعاطؾ العالم معها، علصورتها عالم ٌّا ى أّن لها حّقاا تارٌخ

ا من الّسكان، وعلى الٌهود العودة إلى التً وصفوها بؤنّ  ها أرض بال شعب، خالٌة تماما

ٌُسوقُون َلنفسهم بؤنّ  ، أرض المٌعاد، وأخذوا  ًّ ًّ والكٌان هم ٌرٌدون حماٌة وجودهم اإلنسان

ةا بحاجة إلى مساعدتها للنهوض وتحقٌق اَلمن واالستقرار لهم، وأنهم شّكلوا دولةا فتٌ

ول بنفسها، والوقوؾ بوجه العرب المتوحشٌن، وهذه التً َسّمْوها دولة ُتصّنؾ مع الدّ 

المتحّضرة، وتمتلك من الخبراِت واإلمكانات الكبٌرة التً ستجعل العالم ٌتقدم وٌتطور، فّكل 

                                                           
1
ٌّة ) الهوٌة إبراهٌم، عبد الكرٌم،   ٌّة اإلْسرائٌل  .  10 – 9، األداء ( –األجهزة  –الّسٌاسة الخارج
2
ٌّة منذ عام  لحام، شٌرٌن، عنوان الرسالة :  ، ) ماجستٌر، جامعة بٌرزٌت، 27، 2004حتى العام  1949العالقات الّصٌنٌة اإلْسرائٌل

 ( . 2007فلسطٌن، 
3
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 11، ّسٌاسة إْسرائٌل الخارج
4
 . 16 – 15، نفسه 



17 
 

ها، اَلمر الذي ٌعود هذه اَلقوال استؽلّوها لجذب دول العالم إلٌها ودعمها وتؤٌٌد وجود

ٌّة وعلى وجودها  بالفابدة على سٌاستها الخارج
1  . 

 

المرحلة الثالثة : بدأت هذه المرحلة بعد انتهاء الحرب الباردة، واستّمرت إلى وقتنا الحالً   -

تحاول إْسرابٌل خالل هذه المرحلة إنهاء نزاعاتها وصراعاتها مع العرب، وتقوم بتوسٌع 

ة مع الّدول الكبرى، وإقامة تحالفاٍت جدٌدٍة مع دوٍل جدٌدٍة لم تكن قد عالقاتها الدبلوماسٌّ 

تعاملت معها من ذي قبِل، فاستؽلّت اَلوضاَع والتؽٌّرات التً ألّمت بالعالم، من انهٌار 

، وتفكك المنظومة االشتراكٌّ  ًّ ًّ االتحاد السوفٌتت ٌّة، وتحّول النظام الّدول ة فً أوروبا الّشرق

 ًّ ٌّة زعامة العالم من ثناب ٌّة، وتولًّ الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك ٌّة إلى أحادّي القطب القطب

ٌٌّن وا ٌٌّن فً بؤسره، فبعد انتهاء الحرب الباردة بدأت معاهدات الّسالم بٌن الفلسطٌن إلْسرابٌل

ٌٌّن عام ، ومعاهدة 0990مدرٌد عام  ، اَلمر الذي انعكس على 0991الّسالم مع اَلردن

ًّ بٌن الّسٌاسة ا ٌّة، وشّكل عقباٍت أمامها، وذلك النقسام المجتمع اإلْسرابٌل ٌّة اإلْسرابٌل لخارج

شاٍب ٌهودّي على اؼتٌال إسحق رابٌن؛  مإٌٍد ورافٍض لهذا الّسالم، فتكلل هذا االنقسام بإقدامِ 

َلنه تبّنى سٌاسة الّسالم الّشامل والتام مع العرب، كون هذا الّسالم والتفاوض مع العرب 

ٌّة التً احتلّتها فً نكسة  ، فنتٌجة لذلك 0967سٌدفع إْسرابٌل إلى التخلًّ عن اَلراضً العرب

ٌّة لتحقّق أهدافها ومصالحها،   ا آخر للنهوض فً سٌاستها الخارج انتهجت إْسرابٌل منهجا

علٌها االبتعاَد عن الحروب والّصراعات مع العرب، والتوّجه نحو إقامِة عالقاٍت  فرأت بؤنّ 

ونٌٍة بٌنها وبٌن العرب من جهٍة، وبٌن دول العالم من جهٍة أخرى، من خالل التبادل تعا

 ، ًّ ، واَلكادٌم ًّ ، والبحث ًّ ٌّة، والتعاون العلم ، وإقامة المشارٌع االقتصاد ًّ ، والسٌاح ًّ الثقاف

ٌّة فً منطقة الّشرق  والتبادل التجارّي، حٌث اتفق ذلك مع مصالح الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ٌٍّة معها، وعقد العدٌد رابٌل وإقامة تحالفاٍت اَلوسط، اَلمر الذي دفعها إلى دعم إسْ ا ستراتٌج

ٌّة  من المإتمراِت التً تتناول مستقبل منطقة الّشرق اَلوسط معها، وفرض الهٌمنة اَلمرٌك

على المنطقة، ودمج إْسرابٌل فً هذه المنطقة إلى جانب العرب، والقٌام باإلصالحاِت 

ٌّة بعد انتهاء الحرب الباردة االقتصا ٌّة اإلْسرابٌل ٌِّة، فالّسٌاسة الخارج ٌِّة، والثقاف ٌِّة، والّسٌاس د

ٌّة، كونها التً سٌطرت على منطقة الّشرق  كانت موّجهةا نحو الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

                                                           
1
ٌّةإبراهٌم، عبد الكرٌم،   ٌّة اإلْسرائٌل  .  13، الّسٌاسة الخارج
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ًَّ إلْسرابٌل، وفً الّسنوات اَلخٌرة شهد العالم بعاَلوسط، فؤصبحت الحلٌَؾ اال ض ستراتٌج

رابٌل إلى إقامة تحالفاٍت وعالقاٍت مع دوٍل جدٌدٍة ظهرت على التؽٌٌرات التً دفعت بإسْ 

ٌّة فً منطقة الّشرق  ٌّة، فمن هذه التؽٌٌرات فشل أمرٌكا بفرض الدٌمقراط الساحة العالم

اَلوسط، وفشلها فً السٌطرة التامة على العراق وأفؽانستان، وإخضاع حزِب هللِا فً لبنان، 

ٌّةكة حماس فً االوفوز حر ٌّة الفلسطٌن ، وظهور إٌران باعتبارها قوةا نتخابات التشرٌع

ٌّةا على الّساحة الدّ  ٌّة إلى البحث عن نوو ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة، كّل ذلك دفع بالّسٌاسة الخارج ول

ول أصبحت تإّدي حلفاَء جدد فبدأت عالقاتِها مع الّصٌن والهند، وروسٌا وتركٌا، فهذه الدّ 

ا مإثّ  ، والتً أصبح بٌنها وبٌن الدّ دورا ًّ ا على الّصعٌد اإلقلٌم ة عالقاٌت تعاونٌٌة ول العربٌّ را

ٌٌّة وتجارٌّ  ٌٌّة وّسٌاس ٌِّة فً فلسطٌن، فإٌران ٌة، وحّتى إنّ اقتصاد ها كانت داعمة للحركاِت الوطن

ا على إسْ  ؛ لذا كان لِزاما ًّ َم عالقاٍت رابٌل أن تقٌمثالا داعمة لحركة حماس وحزب هللاِ اللبنان

ا على مصالحها، وإبقاءا لوجودها  ٌّةا مع هذه الّدول حفاظا تعاون
1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ة تجاه القوى الصاعدةسٌاسة إسْ مصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  .  18 – 16، رائٌل الخارج
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 : ٌّة ة اإلْسرائٌل ٌّ  ُمحّددات الّسٌاسة الخارج

 

ٌّة ما ٌلً :  ٌّة اإلْسرابٌل  من أبرز العوامل المحّددة للّسٌاسة الخارج

 

ًّ : ال ٌمكن الفصل بٌن  .0 ًّ وبٌن سٌاسته التبعٌة لألمن اإلْسرابٌل الجهاز العسكرّي اإلْسرابٌل

ٌّة تتبع لوزارة الدفاع، وٌرجع ذلك إلى طبٌعة تشكٌل  ٌّة، فنجد وزارة الخارج الخارج

إْسرابٌل، التً تشكلت وقامت عن طرٌق احتاللها واؼتصابها َلرض فلسطٌن بالقوة، اَلمر 

ًّ الذي أنِشبت فٌ ه بالحدٌد والّنار، فعلٌها الذي جعلها فً صراٍع دابٍم مع الوطن العرب

ٌٍّة وتحالفاٍت  المحافظة على حدودها ووجودها وأمنها العسكرّي، وذلك بإنشاءِ  عالقاٍت سٌاس

ٌّة على أساس تبعٌتها لألمن العسكرّي، مع الدّ  ول اَلخرى، فمن هنا بنت سٌاستها الخارج

ربٌس الحكومة ( ربط  0918/ ماٌو /  05قٌام إْسرابٌل )  فمن اللحظة اَلولى إلعالن

ٌّة، حٌث نجد أّنه تولّى منصب وزٌر  اَلولى ) بن ؼورٌون ( العالقة بٌن اَلمن والخارج

ا من ذلك أ ، مبٌنا ًّ ٌّة إلى جانب تولٌّه منصب وزٌر الدفاع اإلْسرابٌل ّن اَلمور الخارج

ٌّة ال تقّل أهم ٌّة اإلْسرابٌٌّ الخارج ٌّة، فكانت الّسٌاسة الخارج ٌّة موّجهةا ةا عن اَلمور العسكر ل

، وبالتالً ٌحافظ على وجود إْسرابٌل، وٌحقّق لها مصالحها بطرٌقٍة تخدم اَلمن اإلسْ  ًّ رابٌل

ا انعدام الثقة باآلخرٌن عند اإلسْ  ٌٌّن، فٌنظرون إلى وأهدافها التً ترٌدها، ونجد أٌضا رابٌل

ًّ على أنّ  جودها، اَلمر الذي ه ُمعاٍد لها، وأّنه فً نزاع معها وٌهدد أمنها ووالعالم الخارج

ٌِّة مع الدّ  ٌِّة والدبلوماس ٌّة، فمن هنا كانت سٌاسة انعكس على عالقاتها الّسٌاس ول الخارج

ٌّة  ٌّة واَلمن ا لّسٌاستها العسكر ٌّة تابعةا تماما إْسرابٌل الخارج
1  . 

 

ٌّة،  .9 ٌّة اإلْسرابٌل ا فً الّسٌاسة الخارج ا ومإّثرا ا هاما العامل االقتصادّي : ٌإّدي االقتصاد دورا

ٌّة، فتبدأ  ا فً عالقاتها الخارج ًّ نشاطا فتشهد الفترات التً ٌنتعش فٌها االقتصاد اإلْسرابٌل

ٌَّة والدعَم بالبحث عن حلفاَء جدٍد إلقامة تحالفاٍت تعاونٌٍة، مستؽلّةا بذلك العالقاِت اال قتصاد

االقتصاديَّ الذي من الممكن أن تقدمه لها، فً حٌن تشهد اَلوقات التً تمر فٌها إْسرابٌل 

ٌّبة مع دول العالم، وفً كثٌر من اَلوقات تكون  ٌّةا ٌتبعها عالقات س بؤزماٍت اقتصاد

                                                           
1
ٌّةد الكرٌم، إبراهٌم، عب  ٌّة اإلْسرائٌل  . 15، الّسٌاسة الخارج
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ا لُنشوب الحروب والنزاعات بٌنها وبٌن العالم ٌا ا ربٌس ٌّة سببا ،  اَلزمات االقتصاد ًّ الخارج

ٌِّة التً حدثت فً إسْ  ٌٌّن ٌربطون بٌن اَلزمِة االقتصاد رابٌل من انخفاض فكثٌر من السٌاس

، وارتفاع نسبة البطالة، واشتعال ؼضب المجتمع الٌهودّي ما قبل عام  ًّ ، 0966الناتج القوم

ٌّة التً أدت إلى اندال0967وبٌن وقوع حرب  عها، ، فٌرون بؤّنها من أبرز االسباب الربٌس

ا وحل   ٌّا فبعد انتهاء الحرب وانتصارها فٌها عادت إْسرابٌل وتمّكنت من الّنهوِض اقتصاد

، فربما ٌكون أحد 1أزمتها ًّ ٌُعدُّ هذا السبب الربٌس ، ولكن من وجهة نظر الباحثة ال 

اَلسباب، فاَلهم من ذلك هو تحجٌم مصر وربٌسها جمال عبد الناصر، وإظهار هّمه وهدفه 

 ًّ وهو تحرٌر أراضٌه، بدالا من تحرٌر فلسطٌن، باإلضافة إلى ذلك جعل العرب اَلساس

ٌتسابقون إلى حل مشاكلهم الفردٌة مع إْسرابٌل، وهذا ما ثبت الحقاا من توقٌع معاهدة كامب 

، 0991، وتبعها اتفاقٌة وادي عربة عام 0991، ومن ثّم اتفاقٌة أوسلو عام 0978دٌفٌد عام 

ًّ .وفً الوقت الحالً الت  طبٌع مع العالم العرب

 

ٌّة،  .1 ٌّة اإلْسرابٌل ا فً الّسٌاسة الخارج ا مهما ٌّة دورا ٌّة : أّدت اَلٌدولوج الخلفٌة اَلٌدٌولوج

ٌّة،  ٌّة بناءا على مجموعٍة من اَلفكار واَلحكام الّصهٌون فإْسرابٌل صاؼت سٌاستها الخارج

ٌّة، وكسب تعاطؾ العالم الدّ مستؽلّةا ذلك فً تسوٌق صورتها، وتدعٌم موقفها على الساحة  ول

ًّ لها ولوجودها، فمن أبرز المقوالت  معها، وبالتالً الحصول على التؤٌٌد والدعم العالم

ا فً فلسطٌن،  ٌاّ واَلحكام التً استؽلّتها لتحّقٌق مصالحها ومآربها : أّن للٌهود حقاا تارٌخ

ا  وٌجب عودتهم إلى أرض المٌعاد لتحّقٌق هذا الحّق والوعد، وأنّ  الٌهود قطعوا أشواطا

طوٌلةا فً إصالح هذه اَلرض وإعمارها؛ بحٌث كان ٌسودها الفقر والموت، واستؽلّوا 

ا الظروؾ التً مّر بها الٌهود من اضطهاٍد وتعذٌٍب، بتصوٌرهم إلْسرابٌل بؤنّ  ها الملجؤ أٌضا

ا على والمؤوى اآلمن للٌهود فً الّشتات، وؼٌرها من اَلقوال التً كانت عامالا مإثّ  را

ا فً تعاطؾ العدٌد من  ٌّة، التً ِصٌؽت بناءا علٌها، وكانت سببا ٌّة اإلْسرابٌل الّسٌاسة الخارج

   .  2ول مع إْسرابٌل، فدفعتها للتعامل معها، وإقامِة عالقاٍت وتحالفاٍت معها الدّ 

 

 

                                                           
1
ًّ ) فترة ما بعد الحرب الباردة ( عنوان الرسالة :  أحمد، وفاء،  ٌّة تجاه القرن اإلفرٌق ، 47 – 46، 2007 – 1990الّسٌاسة اإلسرائٌل

 ( . 2015) ماجستٌر، جامعة الخرطوم، السودان، 
2
ةالّسٌاسة الخارجإبراهٌم، عبد الكرٌم،   ٌّ  .  14 – 13، ٌّة اإلْسرائٌل
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ًّ : ٌنقسم المجتمع الٌهودّي فً إْسرابٌل إلى عدةِ  .1 موعاٍت مج تركٌبة المجتمع اإلْسرابٌل

فٌما بٌنهم إلى تٌاراٍت ون، وهإالء ٌنقسمون وفباٍت، فهناك الٌهود المتطرفون، والٌهود الدٌنٌّ 

ٌِّة؛ وذلك َلّن كّل  وهذه االنقسامات آلت إلى صعوباتٍ  وأحزاٍب، فً صٌاؼِة الّسٌاسِة الخارج

 ًّ ا تختلؾ عن اَلخر، اَلمر الذي أثر على صٌاؼة الفكر الدبلوماس حزب وتٌار ٌحمل أفكارا

ٌّة  ٌِّة اإلْسرابٌل ا على توّجهاِت الّسٌاسِة الخارج ، وأثر أٌضا ًّ اإلْسرابٌل
1 . 

 

ًّ : تقع إْسرابٌل فً منطقٍة جؽرافٌّ  .5 ٌّة من موقعها الجؽراف ٍة صؽٌرٍة، ومحاطٍة بالدول العرب

ّجهات عدٌدة، اَلمر الذي جعلها فً عزلٍة، فهً محاطة بالعرب، وممنوعة من استخدام قناة 

السوٌس، ومن تمرٌر تجارتها ومستلزماتها من خاللها، وهذا شّكل عقبة أمام ّسٌاستها 

ول َتها وعالقاتِها نحو الدّ ٌاسَ ى البحث عن بدابل، فؤخذت توّجه سومصالحها، مّما دفعها إل

ة، ونحو اَلردن لالستفادة من خلٌج العقبة، وبسبب موقعها دخلت منذ تشّكلها فً اإلفرٌقٌّ 

ٌّة، فمن هنا كان موِقُعها بٌٍة مع العرب، مّما أّثَر على سعالقاٍت سٌبٍة وحر ٌاستها الخارج

ِة عامالا معٌقاا لمنافِذ البحرٌّ المحاط بالعرب، وِصؽُر حجمها، وعدُم قدرتها على االستفاد من ا

ٌّة  ا لّسٌاستها الخارج ومحّددا
2 . 

 

6.  ًّ ًّ : منذ اللحظات اَلولى لقٌام إْسرابٌل فً أرض فلسطٌن  –الّصراع العرب اإلْسرابٌل

ٌٌّن والعرب، أْفَضى إلى نشوب العدٌد  ِن مع الفلسطٌن ٌْ دخلت إْسرابٌل فً ّصراع وعداٍء دابم

ٌّة ضّد إْسرابٌل، اَلمر الذي انعكس بشكٍل مباشٍر من الّثوراِت الفلسطٌنٌّ  ِة والحروب العرب

ٌّاا إقامة أّي نوع من  ٌّة، فكثٌر من دول العالم ترفض قطع ٌَة اإلْسرابٌل على الّسٌاسة الخارج

ٌّة  التحالفاِت والعالقاِت التعاونٌِة مع إْسرابٌل بسبب هذا الّصراع، وبسبب موقفها من القض

ٌّة ومناص رتها لها، فً حٌن هناك دول أخرى ترى بؤّنه ال عالقة لها بالنزاع الفلسطٌن

 ًّ ، فتبنً تحالفاٍت وعالقاٍت مع إْسرابٌل، فمن هنا ٌكون الّصراع  –العرب ًّ اإلْسرابٌل

 ًّ ٌّة، التً تتحّكُم بعالقاتها  –العرب ٌّة اإلْسرابٌل ًّ من أبرز محّددات الّسٌاسة الخارج اإلْسرابٌل

                                                           
1

ٌّة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،     . 15، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
2
ٌّة " محمد، ٌاسمٌن، مقال بعنوان :   ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة على الّسٌاسة الخارج  . " 2016 – 2011أثر المتغٌرات اإلقلٌم
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من الممكن أن تكون عالقاٍت صداقٍة، أو عالقاِت عداٍء بناءا على موقؾ  ول، والتًمع الدّ 

 . 1ول من هذا الّصراع هذه الدّ 

 

ٌِّة التً طرأت على المنطقة، وتشّكل  .7 ٌّة : َثّمَة العدٌد من المتؽٌراِت اإلقلٌم المتؽٌراِت اإلقلٌم

ٌّة اإلسْ  ا على الّسٌاسة الخارج ا وتهدٌدا ٌّة وتحّد من عملخطرا ها، فمن أهّم هذه المتؽٌراِت رابٌل

ٌُّة فً كلٍّ من تونس، ومصر، ولٌبٌا، وسورٌا، والٌمن، فهذِه الّثورات نتَج  الّثوراُت العرب

ول وتفّككها، وتهجٌر مواطنٌها، وانعدام اَلمن واآلمان فً المنطقة، عنها تدهور هذه الدّ 

ش، وظهور الجماعات المسلّحة وأوجدت تنّظٌماٍت جدٌدةا لها تؤّثٌر على الّسٌاسة كتنظٌم داع

، التً استؽلّت تفّكك الدول العربٌّ  ًّ ة وضْعَفها، فؤصبحت تهّدد الوجود واالستقرار اإلْسرابٌل

ٌّة عنها، وبسبب هذه الثورات وتؽٌٌر الرإساء العرب خشٌت إْسرابٌل  ًَ الشرع وتحاول نف

ك ظهرت إٌران باعتبارها الم الموّقعة بٌنها وبٌن مصر، إلى جانب ذلمن إلؽاء معاهدة السّ 

ٌّةا كبٌرةا تدعم وتساند الحركاِت المعادٌَة إلسْ  رابٌل كحركة حماس فً فلسطٌن، قّوةا إقلٌم

رابٌل بعدما أصبحت تمتلك وحزب هللاِ فً لبنان، وتدعم سورٌا، وأصبحت إٌران تنافس إسْ 

ٌّة، اَلمر الذي أّثر على ساَلسلحة  ٌّة، فؤخالنوو ذت تهّدد إٌران ٌاسة إْسرابٌل الخارج

ٌاّا، وكونت عالقاٍت مع الدّ  ، إلى ول الؽربٌّ بضربها عسكر ًّ ة للقضاء على النفوذ اإلٌران

ٌّة  ٌّة  –جانب ذلك تذبذب العالقات اإلْسرابٌل ا على الّسٌاسة الخارج ٌّة مّما انعكَس سلبا الترك

ٌّة، فتارةا تتشّكل عالقاِت تعاوِن وصداقِة، وتارةا أخرى اإلسْ  تتدهور هذه العالقات رابٌل

ٌّة  ِة التً تحّد وتإّثر على الّسٌاسة الخارج ٌّ وتسوء، وؼٌرها من المتؽٌراِت اإلقلٌم

ٌّة اإلْسرابٌل
2 . 

 

ٌّة ر على عمل السّ وتإثّ  رابٌَل،من تقّدم إسْ  هذا بالنسبة َلبرز العوامل التً تحدّ          ٌاسة الخارج

ٌّة هداؾ والمصالح التً تسعى السّ برز اَلَلعرض ة، وفٌما ٌلً سؤرابٌلٌّ اإلسْ  ٌاسة الخارج

ًّ .ٌقها من خالل عة إلى تحقّ رابٌلٌّ اإلسْ   القاتها مع دول العالم الخارج

                                                           
1
ًّ ) فترة ما بعد الحرب الباردة (  الّسٌاسةأحمد، وفاء، عنوان الرسالة :   ٌّة تجاه القرن اإلفرٌق ،            47، 2007 – 1990اإلْسرائٌل

 ( . 2015) ماجستٌر، جامعة الخرطوم، السودان، 
2
ٌّةمحمد، ٌاسمٌن، دراسة بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة على الّسٌاسة الخارج  . أثر المتغٌرات اإلقلٌم
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 . ٌّة ٌّة اإلْسرائٌل  أهداف الّسٌاسة الخارج

 

تسعى إْسرابٌل إلى تحقٌّق مجموعة من المصالِح واَلهداِؾ من خالل عالقاتها مع البٌبة         

ٌّة، فع ٌِّر هذه اَلهداؾ وتبّدلها من فترٍة زمنٌٍة إلى أخرى، إال أّنه ٌمكن ذكر لى الرّ الخارج ؼم من تؽ

ٌّة إلى المحافظة على حدودها وأمنها، كونها  أبرز هذه اَلهداؾ، فتهدؾ من خالل ّسٌاستها الخارج

دابٍم معها، راٍع ة التً كانت ومازالت فً صول العربٌّ تقع فً منطقٍة محاطٍة من جمٌع الّجهاِت بالدّ 

ًّ تتمّكن من صّد هذا الّصراع، والوقوؾ فً وجه الدّ  ول فمن خالل تحالفاتها مع العالم الخارج

ٌّة وتؤمٌن حدودها، وكذلك تتمّكن بمساعدة حلفابها من   المحافظة على المناطق التً سٌطرتالعرب

حدودها على حساب  علٌها، وإلى جانب ذلك تقوم بمّد نفوذها إلى مناطَق أخرى، وبالتالً توسٌع

ٌِّة عن طرٌق إقامِة عالقاٍت مع الجماعاِت المعادٌِة للعرب،  ٌّة، وتحقٌّق الهٌمنِة اإلقلٌم البالد العرب

ٌٌّن تبٌن هذا الهدؾ، فعلى سبٌل فهناك الكثٌر من التصرٌحات واَلقوال لكبار السّ  ٌٌّن اإلْسرابٌل ٌاس

ا لموشى داٌان عام المثال نج قال فٌه : " ... إّن آباءنا توّصلوا إلى حدود أُقرت  0968د تصرٌحا

( . وأما جٌل اَلٌام الّستة، فقد وصل  0919بمشروع التقسٌم، وأما جٌلنا فقد وصل إلى حدود سنة ) 

إلى السوٌس واَلردن وهضبة الجوالن .. وهذه لٌست النهاٌة، فبعد خطوط وقؾ إطالق النار الحالٌة 

 . 1تمّتد إلى َعبر اَلردن، ولرّبما إلى لبنان وإلى سورٌا الوسطى"ستؤتً خطوط جدٌدة . ولكن س

ا من خالل س         ٌّة السٌطرة على اَلنهار والبحار الواقعة وترؼب إْسرابٌل أٌضا ٌاستها الخارج

فً المناطق المحاذٌة لها، فمن خالل عالقات الصداقة التً تقٌمها مع اَلردن تستطٌع السٌطرة على 

اَلردن وجنوب لبنان، وتتمّكن عن طرٌق العالقات الّطٌبة التً تقٌمها مع مصر منابع أنهار 

ا تكسر حاجز العزلِة  والسودان الحصول على حّصٍة من مٌاه نهر النٌل، فبالعالقات والتحالفات أٌضا

ا على دعمٍ  ٌِّة المحاطة بها نتٌجة لوجودها فً منطقة الّشرق اَلوسط، وتحصل أٌضا ٌِّة والّدول  اإلقلٌم

ٌِّة  ٌّة مع الوالٌاِت المّتحدِة اَلمرٌك ، إلى جانب الحفاظ على عالقاتها االستراتٌج ًّ ًّ وإقلٌم وتؤٌٌٍد دول

 .  2ول الكبرى ووقوفها ودعمها لها، اَلمر الذي ٌبقٌها محافظةا على مكانتها بٌن الدّ 

 

                                                           
1
ةأهداف إخطاب، محمود،   ٌّ ٌّة فً البالد العرب  .  44، ْسرائٌل التوّسع
2
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ٌّة إلى النهوض بمستواها وتهدؾ إْسرابٌل من خالل س         االقتصادّي، وبناتجها ٌاستها الخارج

ٌّة التً تحتاجها فً  ، وتجارتها على كّل اَلصعدة، والحصول على الموارد االقتصاد ًّ القوم

ول التً تقٌم عالقاٍت معها، صناعاتها، باإلضافة إلى إٌجاد أسواق جدٌدة لبٌع منتوجاتها فً الدّ 

ٌّة، فعلى سبٌل المثال نجد إْسرابٌل منذ ا لسنوات اَلولى إلنشابها أقامت وتسوٌق صناعاتها العسكر

ٌّة  ٌّة؛ وذلك لكً تتمّكن من الحصول على مواردها االقتصاد عالقاٍت تعاونٌةا مع دول القارة اَلفرٌق

من الخشب، والُبّن، والكاكاو، واَللماس، ومعادنها الثمٌنة، باإلضافة إلى النفط الذي ٌتوافر بكثرة 

ٌّة، وكذلك استفادت من هفً الدّ  ٌّة فً أسواق أفرٌقٌا، ول اَلفرٌق ذه العالقات ببٌع منتوجاتها اإلْسرابٌل

ا على نشاط مٌناء إٌالت  ٌا ٌّة بٌن كال الطرفٌن، اَلمر الذي انعكس إٌجاب ونشطت الحركة التجار

ا تحالفاتها مع الدّ 1وعلى منطقة النقب ٌّة، واستؽلّت أٌضا ٌّة ول اَلوروب ، ومع الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ٌّة المترّتبة على المٌزانٌة فً تنمٌة اق ٌّة، وخفض الضؽوط المال تصادها، وحّل مشكالتها االقتصاد

ٌّة  اإلْسرابٌل
2 . 

ا إلى الوقوؾ بوجه الدّ          ٌّة أٌضا ٌّة المتطوروتسعى إْسرابٌل بّسٌاستها الخارج ة، والتً ول اإلقلٌم

ا تشكل من الممكن أنْ  ، مثل : التطور اإلٌر علٌها خطرا ًّ ونفوذها النووّي، فمن خالل مستقبالا ان

، باإلضافة إلى إقامتها تعاونها مع الدّ  ًّ ول القوٌة والعظمى فً العالم تتمّكن من ردع النفوذ اإلٌران

ٌّة لدٌها تحالفاٍت مع إٌران، فمثالا شّكلت عالقاٍت مع  عالقاٍت مع دول ظهرت على الساحة الّدول

ٌّة، ُمحقّقةا الهند، وروسٌا، والسّ  ٌِّة  -ول من صداقاتها مع هذه الدّ  -عود طابفةا من المصالٍح االقتصاد

ٌِّة  ٌِّة، والّسٌاس والعسكر
3 . 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّة –رائٌل وأفرٌقٌا إسْ عودٌد، آرٌه،   ٌّة األفرٌق  .  27 – 26، العالقات اإلْسرائٌل
2
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ٌّة الفصل الثالث :  المؤّسسات واألجهزة العاملة فً الّسٌاسة الخارج

ٌّة  . اإلْسرائٌل

 

 الحكومة . .1

 

 الكنٌست . .2

 

ٌّة . .3  وزارة الخارج

 

 ربٌس الدولة . .4

 

ٌّة .المنّظمة الّصهٌونٌة  .5  والوكالة الٌهود

 

 المإّسسة اَلمنٌة ) المخابرات ، الموساد ( . .6
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 ثالثالفصل ال

ٌّة ٌّة اإلْسرائٌل  المؤّسسات واألجهزة العاملة فً الّسٌاسة الخارج

 

ٌّة من حٌث نشؤتها، ٌابق على السّ بعدما تعرفنا فً الفصل السّ          ٌّة اإلْسرابٌل اسة الخارج

من الحدٌث عن المإّسسات واَلجهزة صانعة القرار  ومحّدداتها، وأبرز أهدافها، كان البدَّ تها، وهوٌّ 

ٌّة، ٌوالعاملة فً السّ  ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة ال فً رسم وفعّ  التً لها دوٌر كبٌرٌ اسة الخارج الّسٌاسة الخارج

ٌّةاإلسْ   ، كما ٌؤتً :  هّمهاوأهذه المإّسسات  ففً هذا الفصل سؤوضح أبرز، وصٌاؼتها وتنفٌذها رابٌل

 

 الحكومة . .1

ى ( فً إْسرابٌل من ربٌس الحكومة، والوزراء، وتتولّ  تتكون الحكومة ) المجلس الوزاريّ         

ًّ َمهمّ  ٌُملٌها علٌها المجلس البرلمان        ة تنفٌذ اَلوامر، والقوانٌن، واَلحكام، والّسٌاسات التً 

ٌّة داخل إْسرابٌللطة التنفٌذٌّ ل القوة والسّ (، فالحكومة تمثّ )الكنٌست ة الربٌس
، ٌترأس هذه السلطة 1

ٌُطلقُ  ا من أعضاء الكنٌست شخص  فبعد انتهاء انتخابات   .علٌه ربٌس الحكومة، ٌكون واحدا

ٌّة الفابزة بعضوٌّ ولة ممثّ الكنٌست، ٌستشٌر ربٌس الدّ  ختٌار الة الكنٌست، وذلك لً جمٌع الكتل الحزب

ٌُعهد إلٌه َمهّمَة تؤلٌّؾ  -فً انتخابات الكنٌست  فابزةٍ  حزبٌةٍ  بٌس أكبر كتلةٍ ٌكون رعادةا َما  –شخص 

ٌّة خالل مدةٍ  ب على هذه ن من تؤلٌّؾ حكومته، ٌتوجّ ، فإذا تمكّ دةٍ محدّ  زمنٌةٍ  الحكومة اإلْسرابٌل

ًّ وخططها التً ستقوم بتنفٌذها خالل فترة حكمها، لتحصل على  الحكومة عرض برنامجها الّسٌاس

، وٌصبح  2موافقة الكنٌست، وتكسب ثقتها، فبعد الحصول على الموافقة تستطٌع المباشرة فً عملها

بٌن  ه، وتوزٌع الواجبات والمهامّ ٌلإلة ات الُمخوّ بمقدرة ربٌس الحكومة البدء فً استخدام الصالحٌّ 

ًّ أفراد حكومته، وتعٌٌن الموظّ  وهو الذي   حكومة،لل فٌن الكبار، كربٌس الموساد، والمستشار القضاب

ًّ  – الوزراء، وٌعزلهمكذلك ن عٌّ ٌُ  ، فالوزٌر خاضع -بناءا على طبٌعة تشكٌل االبتالؾ الحكوم

                                                           
1
ًّ  رائٌل من الداخلإسْ سالم، أمنٌة،    .   999، ما ال تعرفه عن المجتمع اإلْسرائٌل
2
 . 90 – 89 ،2011لٌلُ إْسرائٌل العام د)محرر (،  منصور، كمٌل 
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ٌّة الكاملة 1هٌلإأمامه فً تنفٌذ واجباته الموكلة  لربٌس الحكومة، ومسإولٌ  ، وعلى الحكومة المسإول

ٌّة التامة عن  ل كلّ ا ٌتحمّ وزٌر، وبالمقابل أٌضا  ق باَلعمال التً ٌقوم بها كلّ فٌما ٌتعلّ  وزٌر المسإول

 . 2ذلك ٌجب أن ٌخضع لموافقة الكنٌست أعمال الحكومة، وكلّ 

ٌّة اثنا عشرَ  د منصبَ تقلّ          ، 9009ى عام حتّ  0918منذ عام  اشخصا  رباسة الحكومة اإلْسرابٌل

المنصب كان من  ى هذان تولّ جمٌع مَ وكان أولهم دافٌد بن ؼورٌون، وآخرهم بنٌامٌن نتنٌاهو، 

التً شؽلت هذا المنصب فً الفترة الواقعة بٌن عام ء امرأة واحدة، وهً ؼولدا مابٌر الرجال بإستثنا

0969 – 0971 3 .       

         ًَ ٌّة صالحٌاٍت ومٌزاٍت عدٌدةا، جعلته ٌإّديَ ربٌس الحكومة اإلسْ  أُعط ا فعاالا فً  رابٌل دورا

ٌُعدُّ أساس الحكومة ومركزها، وهو الممثّ ٌاسة نظام الحكم والسّ  ٌّة، ف ل لها، والناطق اإلْسرابٌل

 ًّ نشاطات  قُ جتماعات وٌدٌرها، وٌنسّ وهو الذي ٌرأس اال سمها فً جمٌع المٌادٌن والبلدان،با الربٌس

ه، وٌقع على عاتِقِه مهّمَة مهامّ ، وٌنوب عنه فً تؤدٌة وزٌر فً حال ؼٌابه أيّ  محلّ  الوزراء، وٌحلّ 

ٌِّة فً س تحدٌد ٌاستها التً تنتهجها مع دول العالم اَلخرى، باإلضافة إلى أّنه التوّجهاِت اإلْسرابٌل

ول التً تكون بٌنها وبٌنهم مصالح وقضاٌا معٌنة، ٌقود عملٌة التفاوض التً تجري بٌن إْسرابٌل والدّ 

ٌّة من اَلفعال التً ٌقوم بها فً السّ وؼٌرها  ٌاسة اإلْسرابٌل
4   . 

ٌّة          ٌّة من أبرز اَلجهزة العاملة والمساهمة فً صنع الّسٌاسة الخارج ُتعّد الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة، فهً التً تجرياإل ، وهً الجهاز 5ول اَلخرى، وتناقش القضاٌا معهاالمفاوضات مع الدّ  ْسرابٌل

ٌّة وتنفٌذٌها، إون الخاقة فً الشّ ها تحدٌد الّسٌاسات، واتخاذ القرارات المتعلّ إلٌل الُمخوّ  ٌّة اإلْسرابٌل رج

ٌّة  ًّ مع البٌبة الخارج وتعمل على حماٌة اَلمن اإلْسرابٌل
6  . 

 

     

                                                           
1
ًّ محارب، محمود، مقال بعنوان :   ٌّة فٌها عملٌة صنع قرارات األمن القوم  . فً إْسرائٌل وتأثٌر المؤّسسة العسكر
2
ٌّة ) الهوٌة عبد الكرٌم، إبراهٌم،   ٌّة اإلْسرائٌل  .  09(، األداء  –األجهزة  –الّسٌاسة الخارج
3
 .  16 – 15، رائٌلنظام الحكم فً إسْ مصطفى، مهند،  
4
ٌّة القبج، سامح، مقال بعنوان :   ة اإلْسرائٌل ٌّ ة  –الّسٌاسة الخارج ٌّ  . -الفاعلٌن فً صنع الّسٌاسة الخارج
5

ٌّةالّسٌاسة اعبد الكرٌم، إبراهٌم،    ٌّة اإلْسرائٌل  .  09، لخارج
6
 .  996 إْسرائٌل من الداخل،سالم، أمنٌة،  
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 الكنٌست . .2

ٌّة فً الكنٌسى القوة والسّ تتجلّ          ٌّة اإلْسرابٌل القوانٌن،  ة سنّ ه َمهمّ ٌلإ ت، حٌث توكلُ لطة التشرٌع

،  التً تنتِهُجها والتشرٌعات، والّسٌاسات، ًّ إْسرابٌل فً نظام حكمها، وفً عالقاتها مع العالم الخارج

ًّ هو أهمّ  ، وٌعود بتسمٌته هذه إلى مجلس الشّ  فالكنٌست اإلْسرابٌل ًّ ٌوخ جهاز فً النظام اإلْسرابٌل

ًّ فً  الذي ُعقد فً القدس بعد عودة الٌهود إلٌها بعدما تمّ  ُهم فً بابل على ٌد نبوخذ نّصر الكلدان ٌَ َسْب

، وبلػ عدد أعضاء الكنٌست 1ً هذا المجلس ب " كنٌست جدوال " ن الخامس قبل المٌالد، فُسمّ القر

 " ًّ ا، وهو العدد َنفسُ  090اإلْسرابٌل ًّ . والكنٌس2ٌوخ عضاء مجلس الشّ َلُه "عضوا ت اإلْسرابٌل

ًّ ولة، وهو نفسُ اب الدّ مجلس نوّ " ٌُعّرؾ على أنهُ   دٌر ذكره أنّ . ومن الج 3 "ُه البرلمان اإلْسرابٌل

" بمجلس ى سمّ أصبح ٌُ  ة المنتخبة "، ثمّ فً البداٌة " الجمعٌّ  ًَ مّ ، فسُ عدٌدةٍ  الكنٌست مرَّ بتسمٌاتٍ 

ًّ " ولة المإقّ الدّ    .  4ت "، ومن ثم أُطلَِق علٌه مصطلح " الكنٌست اإلْسرابٌل

أربِع سنواٍت مرةا واحدةا،  كلَّ  والتً تنعقدُ  ة،نتخابات العامّ ٌتّم تشكٌل الكنٌست عن طرٌق اال        

ًّ أْن ٌُ  ا،  90) ة الكنٌست عند بلوؼه سنّ نفسه لعضوٌّ  حَ رشّ وٌستطٌع أّي شخص إْسرابٌل (عاما

ًّ بلػ  لكلّ  ٌحقّ فً حزب جدٌد، كما نتخابات، أو تسجٌله ل فً االنتسابه إلى حزب ُمسج  با إْسرابٌل

ا  (08) سنّ  نتهاء فترة ُه قبل ات نفسَ ن أن ٌحلَّ الكنٌسالممك ، ومنَ 5نتخاباتالتصوٌت فً االعاما

إصدار قرار بإجراء  من أعضاء الكنٌست ٌتمّ  اعضوا  (60)، وبموافقة (اَلربع سنٌن)حكمه 

تؤجٌلها إلى وقت  نتخابات قد ُعقدت بعد، ٌتمّ انتخابات جدٌدة له، وإذا طرأت حالة جدٌدة ولم تكن اال

ا حدث من أعضاء الكنٌست، ومثال ذلك م اعضوا  (80)وارئ، بعد الحصول على موافقة نتهاء الطّ ا

ثالثة أسابٌع  ةَ د لها مدّ نتخابات عن موعدها المحدّ تؤجٌل اال ، فقد تمّ 0971فترة حرب أكتوبر عام 

 .    6 الحرب ى انتهتِ حتّ 

عق         ٌَ د الكنٌست الجدٌد بعد انتهاء انتخابات الكنٌست، ومعرفة الحزب الفابز بؤعلى اَلصوات، 

ربٌس  نْ له بانتخابه من باقً اَلعضاء، وبعد ذلك ٌتمكّ  فٌها اختٌار ربٌسٍ  التً ٌتمّ جلسته اَلولى، 

                                                           
1
 .  5، نظام الحكم فً إْسرائٌلمصطفى، مهند،  
2
 .  990، إْسرائٌل من الداخلسالم، أمنٌة،  
3
ًّ خطاب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً،   ًّ وقراءة فً نتائج الكنٌّسـ ال  –البرلمان اإلْسرائٌل  .    0، - 13النظام اإلنتخاب
4
 .  908 إْسرائٌل من الداخل،سالم، أمنٌة،  
5
  ًّ ٌّة؛  الكنٌست –قانون أّساس ٌّة اإلْسرابٌل ، موقع وزارة الخارج

https://mfa.gov.il/mfaar/informationaboutisrael/governmentinisrael/page . 
6
 . 990، إْسرائٌل من الداخلسالم، أمنٌة،  

https://mfa.gov.il/mfaar/informationaboutisrael/governmentinisrael/page
https://mfa.gov.il/mfaar/informationaboutisrael/governmentinisrael/page
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د جدول ى شإونها، وٌحدّ الكنٌست، وٌتولّ  فٌدٌره، ٌلإوكلة الكنٌست من مباشرة صالحٌاته وأعماله المُ 

ولة فً وقت ؼٌابه، تها، وٌنوب عن ربٌس الدّ ٌاساتها التً ستنفذها، وٌراقب سكرتٌرٌّ أعمالها وس

ٌوؾ من خارج ها، وٌستقبل الضّ إْسرابٌل وخارجَ  داخلَ  ة والزٌاراتوٌمّثلُه فً المناسبات الرسمٌّ 

ا إدارة مٌزانٌة الكنٌست السّ  اته أعلى من نوٌة، وتكون صالحٌّ إْسرابٌل، وٌقع على عاتقه أٌضا

إما بالموافقة أو  ،من منصبه ولةولة، فهو الذي ٌقابل طلب استقالة ربٌس الدّ صالحٌات ربٌس الدّ 

 .   1الرفض، باإلضافة إلى أّنه هو الذي ٌوافق على استقالة أعضاء الكنٌست ب

( لجنة، منها اللجان التً 08ٌتؤلّؾ الكنٌست من مجموعة من اللجان، ٌصل عددها إلى )        

ٌّن، والتً ٌنتهً عملها بوقت انتهاء هذا الموضوع، كلجنة مكافحة المخّدرات،  تختّص بموضوٍع مع

اٌل علٌها : ولجنة رعاٌة الطفل . وهناك اللجان الخاّصة، التً تعقد اجتماعها وقت الحاجة إلٌها، ومث

ٌّة، وهذه اللجان تختّص بالتحقٌق فً قضاٌا وطنٌّ  ٌّة . وهناك لجان التحقٌق البرلمان ٍة اللجنة اَلخالق

ٌّة  ٌّة تمثٌل عرب الداخل فً الّشركات الحكوم معٌنة، كاللجنة التً ُشّكلت للتحقٌق فً قض

ٌّة اإلْسرابٌل
تؽٌر، ومن أبرزها وأهمها فً فً الكنٌست، فهً ثابتة ال ت3. وهناك اللجان الثابتة *2

                                                           
1
ًّ نصر هللا، رامً، خطاب، نبٌل؛    . 6، البرلمان اإلْسرائٌل
2
 .  66، نظام الحكم فً إْسرائٌل جبارٌن، ٌوسؾ، 
3
لجنة الكنٌست : هذه اللجنة تختّص بكّل ما ٌتعلّق بالكنٌست، من نظامه، وتركٌبته، وحصانة أعضابه، . 0* اللجان الثابتة فً الكنٌست :  

تتولّى مهّمة تقدٌم مطالب المواطنٌن وشكاواهم إلى ربٌس الكنٌست، وإلى اللجان المختّصة فً هذه ومتابعة عمل لجانه والتنسٌق فٌما بٌنها، و

ًّ خطاب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً،  المطالب، وتدفع رواتب أعضاء الكنٌست، وتناقش الشكاوى المقدمة ضّدهم  . 5 ،البرلمان اإلْسرائٌل
ٌّة والمحافظة على البٌبة : ُتعنى9 ٌّة،  . لجنة الداخل ٌّة ، كؤمور الّسلطات المحلّ بؤمور البٌبة، وطرق الحفاظ علٌها، وتتناول القضاٌا الداخل

ٌّة . البرلمان خطاب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً،  والّشرطة والّسجون، وبناء المدن، والّصحافة واإلعالم، والّطوابؾ، والمإّسسات الدٌن

 ًّ  . 5 ،اإلْسرائٌل
ٌّة، وتتناول كّل ما ٌتعلّق بالقضاء من أنظمته، وقوانٌنه  .. لجنة القانون والدستور : 1 خطاب، نبٌل؛  تبحث فً الدستور، والقوانٌن اإلْسرابٌل

ًّ نصر هللا، رامً،   . 5 ،البرلمان اإلْسرائٌل
ب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً، خطا . لجنة المعارؾ والثقافة : تختّص بكّل ما ٌتعلّق بالتعلٌم، والعلوم، والثقافة، والفّن، والتربٌة البدنٌة.1

 ًّ  . 5، البرلمان اإلْسرائٌل

ا بطرق استٌعابهم فً جمٌع الظّ 5 ٌِّة إلى إْسرابٌل، وتبحث أٌضا  . روؾ والحاالت .. لجنة الهجرة واالستٌعاب : تبحث بشإوِن الهجرِة الٌهود

ًّ خطاب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً،   . 5 ،البرلمان اإلْسرائٌل
ٌّة :. 6 خرات إْسرابٌل  اللجنة المال تتناول هذه اللجنة َمهّمة البحث فً مٌزانٌة إْسرابٌل، والّضرابب التً ٌتّم فرضها بمختلؾ أنواعها، وُمدَّ

ٌّة . ٌّة، والعمالت اَلجنب  . 67، 2011َدلٌلُ إْسرائٌل العام منصور، كمٌل ) محرر (،  ومصروفاتها، والجمارك، واَلمور المصرف

ٍد، واَلراضً، والمٌاه، وتهتّم بؤمالك الفلسطٌنٌن  . لجنة االقتصاد : ُتعنى7 ٌْ ٌّة من تجارٍة، وصناعٍة، وزراعٍة، وَص بالّشإون االقتصاد

 . 68، 2011َدلٌلُ إْسرائٌل العام الؽاببٌن، وأمالك الٌهود فً الدول المعادٌة لهم، وأمالك الٌهود الَمْوتى . منصور، كمٌل ) محرر (، 

ٌَّة التً ٌقدمها مراقب الدولة، وتهتّم بالتقارٌر الّصادرة عن مكتب شكاَوى الجمهور، وته .8 تّم لجنة مراقبة الدولة : تدرس التقارٌَر الدور

 . 68، 2011َدلٌلُ إْسرائٌل العام بسٌر عمل الحكومة بالتعاون مع مراقب الدولة. منصور، كمٌل ) محرر (، 
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ٌّة صنع الّسٌاسة  ٌّة واَلالخارج ٌّة، لجنة الخارج ٌّة اإلْسرابٌل من، فهً التً تهتّم بالّسٌاسة الخارج

، وتصّد كل من  ًّ ، وتحافظ على اَلمن اإلْسرابٌل ًّ ٌّة، وتنّظم العالقات مع العالم الخارج اإلْسرابٌل

 .   1ذلك  ٌحاول أْن ٌهّدده، وتدرس قدرات الجٌش على

ٌَّة فً إْسرابٌل؛ وذلك َلّنه الجهاز المسإول عن  ذكرُت سابقاا         ٌُعّد الّسلطة التشرٌع أّن الكنٌست 

ٌّة، باإلضافة  ٌّة والخارج تشرٌع القوانٌن والّسٌاسات التً تنتهجها إْسرابٌل فً جمٌع شإونها الداخل

ٌّة، وهو الجهاز الذي ٌمّثل وٌنوب عن جمٌع لتؤلٌّؾ ومراقبة الحكومة اإلسْ  إلى أّنه ٌمّثل سلطةا  رابٌل

ٌُعّد من اختصاصات الكنٌست، ومن هنا سؤعرض بشًء من التفصٌل  مواطنً إْسرابٌل، فكّل ذلك 

: ًّ  َلبرز الوظابؾ واَلعمال التً تقع على عاتق الكنٌست اإلْسرابٌل

ٌّة  تؤلٌؾ الحكومة : بعدما ٌتّم إصدار نتابج انتخابات الكنٌست، ومعرفة .0 اَلحزاب الفابزة بعضو

ٌّة، فٌتناقش ربٌس الدّ  ولة مع ممّثلً جمٌع الكتل الكنٌست، تبدأ عملٌة تكوٌن الحكومة اإلْسرابٌل

ٌُكلّؾ بمهّمة تشكٌل الحكومة، ومن ثّم ٌصبح  ٌّة الفابزة باالنتخابات لٌتّم اختٌار عضٍو  البرلمان

ٌّة، ومن المعروؾ أّن ال ا للحكومة اإلْسرابٌل ّشخص الذي ٌتّم اختٌاره لٌتولّى هذه الَمهّمة ربٌسا

ٌّة، فبعدما ٌتّم اختٌار ربٌس الحكومة، وٌتمّكن  ٌكون ربٌس أكبر حزب فابز باالنتخابات البرلمان

ٌُعَرُض ذلك على الكنٌست لكً توافَق على  من تؤلٌؾ حكومته، وٌختار وزراءه، وموّظفٌه، 

ٌّة بمجرد سحب الكنٌست الثقة عنهاالحكومة اإلسْ الحكومة التً تّم تؤلٌفها . وكذلك ُتَحلُّ  رابٌل
2 . 

 

ٌّة تبدأ بمباشرة عملها وصالحٌاتها،  .9 مراقبة عمل الحكومة : بعدما ٌتّم تشكٌل الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّدة بموافقة الحكومة علٌها والّسماح لها بتنفٌذها، فالحكومة  وهذه اَلعمال والّصالحٌات تكون ُمق

ٌّة إلْسرابٌل إال بعد الحصول على موافقة أعضاء الكنٌست مثالا ال تستطٌع إق رار المٌزانٌة الّسنو

علٌها، فإذا لم توافق علٌها ُتحجب الثقة عن الحكومة وُتحّل، فمن هنا ٌشّكل الكنٌست جهاز 

ا على عمل الحكومة، ٌستمّر فً 3مراقبة على الحكومة ا ٌكون مراقبا ٌّن الكنٌست شخصا ٌُع ، و

خمِس سنوات، وٌتلّقى أوامره وكّل ما ٌتعلّق بعمله من ربٌس الكنٌست وأعضابِه  منصبه هذا مدةَ 

                                                                                                                                                                             
ًّ . منصور، كمٌل ) محرر (، . لجنة العمل والرفاه االجتم9 ًّ : تتناوُل مشاكل الّضمان والرفاه االجتماع ، 2011َدلٌلُ إْسرائٌل العام اع

68.  

1
ٌّة 1983 – 1963مراكز القوى فً إْسرائٌل بركات، نظام،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 90، دورها فً صنع الّسٌاسة الخارج
2
 . 06، الحكم فً إْسرائٌل نظاممصطفى، مهند،  
3
ًّ اب، نبٌل؛ نصر هللا، رامً، خط   .  1 ،البرلمان اإلْسرائٌل
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الذٌن ٌختارونه عن طرٌق االقتراع الّسّرّي، وال دخل للحكومة بهذا المراقب، فهو ٌعمل على 

ٌّاتها بؤمر من الكنٌست، ولٌس بؤمر منها، وٌتلّقى راتبه من الكنٌست،  مراقبة أعمالها وصالح

، كما ٌتّم مراقبة عمل الحكومة من 1أو إقالته بقرار من الكنٌست ولٌس من الحكومةوٌتّم عزله 

ًّ تقدٌم التفسٌرات والمعلومات التً  خالل لجان الكنٌست، فعلى أّي وزٌر أو موّظؾ حكوم

ٌّنة من  ًّ المع تطلبها منه لجان الكنٌست فً حال طلبت منه ذلك، وهناك لجان التحقٌق البرلمان

 .    2، تعمل على مراقبة الحكومة، والبحث فً أخطابها وعثراتها ِقبل الكنٌست

 

ٌّة، فهو الجهاز المسإول عن َسّن القوانٌن  .1 ٌُمّثل الكنٌست الّسلطة الّتشرٌع تشرٌع القوانٌن : 

ٌَّة التً ُتوكُل إلى الكنٌست للقٌام  والّسٌاسات فً إْسرابٌل، فعملٌة التشرٌع ُتعدُّ الوظٌفَة الربٌس

ترح الحكومة مجموعةا من القوانٌن وتقدمها إلى الكنٌست، والذي بدوره ٌعرضها أمام بها، فتق

ٌن، ٌدرسونها، وٌتشاورون فٌما بٌنهم، ومن ثّم لجانه، وهٌبته العامة، ومستشارٌه القضابٌّ 

ٌقومون بسّن هذه القوانٌن وتشرٌعها، بعدما ٌحصلون على موافقة أؼلبٌة أعضاء الكنٌست، 

، وٌقّدمونها إلى الكنٌست  وكذلك ٌقترح عضو أو مجموعة من أعضاء الكنٌست قوانٌَن خاّصةا

 .    3للموافقة علٌها 

 

وؾ أّن المجتمع الٌهودّي ٌضّم مجموعاٍت متنّوعةا من الجماعات تمثٌل المواطنٌن : من المعر .1

ا من  ٌّة، فٌعمل الكنٌست على تمّثٌل جمٌع هذه الجماعات، فالكنٌست ٌتضّمن نوابا والّشرابح العرق

أؼلبٌة هذه الّشرابح، فبالتالً أعطى المجال لهذه الجماعات المختلفة من المشاركة فً العمل 

، كذلك أفسح  ًّ ًّ من الّسٌاس الكنٌست المجال أمام النساء للمشاركة والتمّثٌِل فً العمل الّسٌاس

 . 4خالل توفٌر مقاعَد لهّن فٌه 

ٌّةأما فٌما ٌتعلّق بدور الكنٌست فً ُصنع القرار فً الّسٌاسة الخارج         ٌقع على ف ٌّة اإلْسرائٌل

، كما أّنه مسإول  كاهل الكنٌست َمهّمَة تنظٌم الّسٌاسات والعالقات بٌن إْسرابٌل ًّ ودول العالم الخارج

ول اَلخرى، وإقرارها، ومن ثّم التصدٌق علٌها، عن اإلعالن عن المعاهدات بٌن إْسرابٌل والدّ 

                                                           
1
 . 08، نظام الحكم فً إْسرائٌلمصطفى، مهند،  
2
 .  70، نظام الحكم فً إْسرائٌلجبارٌن، ٌوسؾ،  
3
؛ الكنٌست  ًّ  . https://main.knesset.gov.il، موقع الكنٌست اإلْسرابٌل
4
 .  07 – 06، نظام الحكم فً إْسرائٌلمصطفى، مهند،  

https://main.knesset.gov.il/
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ٌّةِ  ٌِّة اإلْسرابٌل والكنٌست هو الذي ٌعقد المناقشاِت وٌدٌر الجلساِت المتعلّقَة بالّسٌاسِة الخارج
، وتقوم 1

ٌّة واَلمن التابع ٌّة، لجنة الخارج ٌّة اإلْسرابٌل ة للكنٌست بدوٍر كبٌٍر فً عملٌة ُصنع الّسٌاسة الخارج

ٌّة، وتدرسها، وتناقشها، ومن ثّم تقدم توصٌاتها وترفعها إلى  فتشرؾ على الموضوعات الخارج

ٌّة  ٌّة لكً تنظر فٌها وتقّرها، وتنوب هذه اللجنة عن ربٌس الحكومة، أو وزٌر الخارج وزارة الخارج

ٌّة عنهم عند الدّ  عند ؼٌابهم، ول والمنّظمات اَلخرى، وتعّبر وتتمّكن من إصدار القرارات الّسٌاس

ًّ فً المحافل الدّ  اعن الرأي اإلْسرابٌل ٌّة أٌضا ول
، كما تتولّى هذه اللجنة َمهّمَة الحفاظ على اَلمن 2

ًّ إلْسرابٌل، وتوفٌر الحماٌة، وعقد معاهدات الدفاع المشترك مع ا ًّ والخارج ول، كما تعمل لدّ الداخل

ٌّة، فٌما ٌتعلّق بعملهم فً  هذه اللجنة على مراقبة ربٌس الوزراء، ووزٌر الدفاع، ووزٌر الخارج

ٌّة، وتستطٌع إصدار العقوبات بحّق أّي واحٍد منهم فً حال ارتكابهم اَلخطاَء  مجال الّسٌاسة الخارج

ٌّة، وتراقُب والتقصٌَر فً عملهم ، فهً تعمل بمثابة كنٌسٍت مصّؽٍر فً التش رٌع فً الّسٌاسة الخارج

ٌّة، وتناقش التقارٌر الّصادرة عنهما فٌما ٌتعلّق باَلعمال التً تإّدٌها  وزارة الدفاع ووزارة الخارج

كلتاهما، وتراقب مدى تحقٌق هاتٌن الوزارتٌن من خالل سٌاستهما أهداؾ إْسرابٌل ومصالحها على 

ًّ على ًّ والّصعٌد الخارج  . 3حدٍّ سواٍء  الّصعٌد الداخل

ٌّة،          ا فً سبٌل تحقٌق المصالح اإلْسرابٌل وفً َضْوِء ذلك نجد ما قام به جهاز الكنٌست مإّخرا

ٌّة المتّ  ٌّة، فنجد كاّلا من دولة اإلمارات العرب ٌّة نحو دوٍل عرب حدة ودولة حٌث وّجه ِسٌاسته الخارج

، حٌث صادق الكنٌست على اتفاقٌة تعاون وتبادل البحرٌن بدأتا بإقامِة عالقاِت التطبٌع مع إْسرابٌل

مصالح مشتركة فً جمٌع مجاالت الحٌاة مع كّل من اإلمارات والبحرٌن، كما فعل سابقاا حٌث 

ا على اتفاقٌة تعاون مع كّل من اَلردن ومصر، فلم تتّم هذه االتفاقٌات إال بعد مصادقة  صادق أٌضا

 .  4الكنٌست علٌها

 

 

 

                                                           
1
 .  87 – 86، مراكز القوى فً إْسرائٌلبركات، نظام،  
2
ةالّسٌاسة اعبد الكرٌم، إبراهٌم،   ٌّ ٌّة اإلْسرائٌل  .  08، لخارج
3
 .  99، 90، مراكز القوى فً إْسرائٌلبركات، نظام،  
4
ًّ وآفاقهمركز الجزٌرة للدراسات، مقال بعنوان :   ًّ اإلْسرائٌل     . مرحلة جدٌدة من التطبٌع العرب
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ٌّة .   وزارة الخارج

         ًّ ٌّة هً أول اَلجهزة الّصانعة للقرار الّسٌاس ٌّة اإلْسرابٌل ٌمكن القول : إّن وزارة الخارج

ٌِّة الخار ٌّاتها وأعمالها ُتصبُّ فً سبٌِل تحقٌِق العالقاِت اإلْسرابٌل ، فكّل صالح ًّ ٌِّة، فالخارج تقوم ج

ٌّة برسم سٌاستها وصٌاؼتها التً ستوّجهها نحو  ، فتعرضها على وزارة الخارج ًّ العالم الخارج

ٌّة، ومن ثّم تعرضها على حكومات الدّ  ٌّة، وبعد ذلك الحكومة اإلْسرابٌل ول اَلخرى والمنّظمات العالم

ٌّة، بحٌث تجنً هذه العالقات  تبدأ بتنفٌذها، ٌّة بالبٌبة الخارج وتعمل على توطٌد العالقات اإلْسرابٌل

ٌّة، كما على إْسرابٌل الفابدة وتحقٌق المصالح ا ٌّة، واالجتماع ٌّة، والعلم ٌّة، والثقاف ٌّة، واالقتصاد لّسٌاس

تهتّم برعاٌاها الٌهود الموجودٌن خارج إْسرابٌل، فتقٌم العالقات معهم، وتحافظ على حقوقهم بالعودة 

 . 1إلى إْسرابٌل، وتوفّر لهم كّل ما ٌحتاجونه

ٌّة إلى جانبها وتستفٌد من موارد ولولكً تكسب الدّ          ٌّة اإلْسرابٌل ها تقوم وزارة الخارج

وِل ول، وتوّقع معها اتفاقٌات تعاون، وتسعى جاهدةا إلى تمّثٌل إْسرابٌل أمام الدّ بمساعدة هذه الدّ 

ٌِّة، وتبٌُن لهم موقؾ إْسرابٌل من القضاٌا المطروحة ِة والهٌباِت الدّ اَلجنبٌّ  ٌِّة والمنّظماِت العالم ول

ٌّةِ  ول المعادٌة ، كما تظهر لهم المشاكل التً تتعّرض لها إْسرابٌل من بعض الدّ على الّساحِة العالم

ٌّدها فً أعمالها   .  2لها، لكً تكسب تعاطؾ المنّظمات والهٌبات، وتقؾ إلى جانبها وتإ

ٌّة، التً تإ وفٌما ٌلً         عٌد ّدي َمهامَّ مختلفةا على صأبرز المناصب التابعة لوزارة الخارج

ٌّة : الّسٌاسة ال ٌّة اإلْسرابٌل  خارج

ٌّة إلى رقابة الحكومة، فٌتوّجب علٌه  .0 ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة : ٌخضع وزٌر الخارج وزٌر الخارج

كتابة التقارٌر التً تتعلّق باَلعمال التً ٌقوم بها، ومن ثّم تقدٌمها إلى الحكومة، وعلٌه تنفٌذ 

ٌّة صالحٌة كّل ما تطلبه الحكومة منه، فهو ٌمّثل الحكومة بمنصبه هذا،  ولوزٌر الخارج

إصدار خمسة أنواع من القرارات المنوطة بوظٌفته، وتتمّثل هذه القرارات باآلتً : قرارات 

ٌّة أو المكاتب التابعة له مباشرةا، وقرارات تصدر عن  تصدر عن مكتب وزٌر الخارج

 المكاتب التً تتبع للوزارة بشكل ؼٌر مباشر، ولكن تكون خاضعةا لموافقة الوزٌر،

                                                           
1
ةالّسٌاسة اعبد الكرٌم، إبراهٌم،   ٌّ ٌّة اإلْسرائٌل  .  91 – 91، لخارج
2
ٌّة  ٌّة وزارة الخارج ٌّة؛ اإلْسرائٌل ٌّة اإلْسرابٌل ، موقع وزارة الخارج

https://mfa.gov.il/MFAAR/MinistryOfForeignAffairs/Pages/default.aspx . 

https://mfa.gov.il/MFAAR/MinistryOfForeignAffairs/Pages/default.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/MinistryOfForeignAffairs/Pages/default.aspx
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وقرارات َلشخاص من خارج الوزارة تمت المشاورة معهم، وقرارات تصدر خالل 

 الندوات والمإتمرات، وآراء تكون بصٌؽة قرارات صادرة عن الوزٌر .   

ٌّة والّدعوة إلى تنفٌذها، وهو  .9 مدٌر عام الوزارة : َمهّمته إصدار التعلٌمات والقرارات الَفرع

 لخاضعة لسٌطرته، والموّظفٌن التابعٌن له . الذي ٌتابع وٌنّسق أعمال الفُروع ا

ٌّات المخّولة إلٌه،  .1 ٌّة ضمن الّصالح المدٌر العام المساعد : ٌصدر بعض القرارات الَفرع

ٌٍّة محّددٍة . ٌٍّة دول  وٌتولّى متابعة أمور منطقٍة جؽراف

 المستشار : ٌقدم النصابح واالستشارات واإلرشادات . .1

 الواصل بٌن المدٌر العام المساعد وبٌن القسم التابع له . ربٌس القسم : هو بمثابة الجسر .5

ٌَّة التً ُترَسُل خارج إْسرابٌل . .6 ٌّة : ٌرأس البعثاِت الدبلوماس  ربٌس البعثة الدبلوماس

وفد إْسرابٌل فً اَلمم المّتحدة : تكمن مهّمته فً التؤثٌر على قرارات اَلمم المّتحدة، وٌقدم  .7

ٌّة، وٌمّثل إْسرابٌل هناك .المشورة بؤعمال اَلمم المّتح  دة الّسنو

: ٌتابعان التقارٌَر، والتعلٌماِت، والّرسابَل، والمالحظاِت  مكتب الوزٌر والمدٌر العام .8

                                                            1المرسلَة إلى الوزارة وٌنّسقانها . 

ٌّة ماة على عمل ومن اَلمثلة الدالّ          ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة فً صنع الّسٌاسة الخارج  وزارة الخارج

ٌّة  0999قامت به هذه الوزارة عام  ٌّة وتعاون بالتقرب من دولة مورٌتانٌا، وإقامة عالقات دبلوماس

ٌّة مورٌتانٌا أحمد سٌدي  ٌّة دافٌد لٌفً ٌلتقً مع وزٌر خارج ٌّة اإلْسرابٌل معها، فنجد وزٌر الخارج

 .   2 نهمااتفاقٌة تعاون وتبادل مصالح بٌ عانأحمد وٌوقّ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّة اإلْسرائٌلعبد الكرٌم، إبراهٌم،   ةالّسٌاسة الخارج ٌّ، 91 – 95  . 
2
ٌّة بشأن إقامة  ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة وثائق إْسرائٌل ) بٌان للمتحدث بإسم وزارة الخارج /  27كاملة بٌن إْسرائٌل ومورٌتانٌا  عالقات دبلوماس

ٌّة، العدد  ،917 (، 1999/  10  . 9000، 10مجلة الدراسات الفلسطٌن
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 ولة .رئٌس الدّ  .3

ٌّاا، أّي ة هرم الّسلطة، وولة فً إْسرابٌل قمّ ٌحتّل ربٌس الدّ          ا ورمز ٌّا مع ذلك ٌبقى منصبه شرف

، ٌجعل من الكنٌست الٌد  ًّ ٌّة فً الحكم فً ظّل وجود نظام برلمان أّنه لٌس له صالحٌات كبٌرة وفعل

ولة كلّها، وٌمّثل ولة ٌنوب عن الدّ المشرعة، وربٌس الحكومة الٌد المنّفذة لكّل شًء، فربٌس الدّ 

ٌّة ٌّة والقوم آراءها وقٌِمها الّرسم
ا علٌه، 60ٌّاا من ِقبل الكنٌست، بموافقة )، وٌتّم انتخابه سرّ 1 ( عضوا

 .  2رىوٌستمّر فً منصبه مدة سبع سنوات، وال ٌتّم تجدٌد هذه المدة مرةا أخ

ومع أّن منصبه رمزّي، إال أّنه ٌقوم ببعض اَلعمال التً حّددها له قانون أساس الكنٌست،          

ٌّاته، وٌستلم  فٌوّقع على جمٌع القوانٌن الّصادرة عن الكنٌست، ماعدا القوانٌن التً تتعلّق بصالح

ا من اَلجهزة العاملة فً ُصنع 3تقارٌر الحكومة ٌُعدُّ أٌضا ٌّة، فهو الذي ، و ٌّة اإلْسرابٌل الّسٌاسة الخارج

ٌٌّن،  ٌُّن الممّثلٌن الدبلوماس ٌِّة فً الخارج، فٌع ٌِّة اإلْسرابٌل ٌشرؾ على كّل ما ٌتعلّق بالبعثاِت الدبلوماس

ا على سفراء الدّ  ٌّة لدى إْسرابٌل، فٌقبل وٌتولّى توفٌر كّل ما ٌحتاجونه، وٌشرؾ أٌضا ول اَلجنب

ا، وء الّسفراء، وٌراقب أعمالهم وصالحٌاتهم، وكّل ذلك ٌكون أوراق اعتماد هإال ٌّا بتوصٌة من شكل

ٌّة له، كما ٌتوّجب علٌه توّقٌع المعاهدات واالتفاقٌات التً ُتعقُد بٌن  ٌّة اإلْسرابٌل وزٌر الخارج

. وله صالحٌة القٌام بؤعمال ُتقوي  4ول اآلخرى، بعد أّن توافق علٌها الكنٌست إْسرابٌل والدّ 

، كاستضافته للزّوار، والوفود المرسلة من دول العالم إلى ا ًّ لعالقات بٌن إْسرابٌل والعالم الخارج

ًٍّ  إْسرابٌل بشكلٍ  ول وإْسرابٌل ، وٌقٌم جلساِت التعارؾ التً تهدؾ إلى تحقٌق التعاون بٌن الدّ رسم

 . 5بهدؾ تحقٌق مصالحها 
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ٌّة . .4 ٌَهود ة والوكالة ال ٌّ  المنّظمة الّصهٌون

ًّ اَلول فً سوٌسرا، والذي ُعرؾ " بمإتمر بال "،  0897عام  فً         ُعقد المإتمر الّصهٌون

ًّ الذي ٌهدؾ إلى إقامة  تزّعمة ثٌودور هرتزل، تمّكن فً هذا المإتمر من وضع البرنامج الّصهٌون

ٌّة  ا من تؤسٌس المنّظمة الّصهٌون ًّ للٌهود فً فلسطٌن، وتمّكن أٌضا ًّ وشرع التً ستنفذ وطن قوم

ٌّة للعمل بها،  ، ومعترفاا بها ُوِضعت لها أجهزة مركز ٌّةا ، وشرع ذلك البرنامج، ولجعلها منّظمةا فّعالةا

ٌّة، ومإتمر فؤصبح لها ربٌس، ونابب ربٌس، ومكتب توجٌه مركزّي، ومجلس عام، ولجنة تنفٌ ذ

ٌُعقد من فترة إلى أخرى، واستطاعت هذه المنّظمة إصدار الّصحص  ًّ ؾ، وإنشاء الصنادٌق هٌون

 ًّ التً تهدؾ إلى الّسٌطرة على فلسطٌن، واستعمارها، وتشجٌع الهجرة إلٌها، مثل الّصندوق القوم

 .   1الٌهودّي " الكٌرٌن كاٌمٌت " 

ًّ من إنشاء  0999وفً عام          ٌّة على مساعدة االنتداب البرٌطان عملت المنّظمة الّصهٌون

ٌّة "، فؤخذت هذه الوكالة بتنفٌِذ مخّططاِت المنّظمِة  جهازها التنفٌذّي الذي سّمته ب " الوكالة الٌهود

، وانتشار  ًّ ٌّة إلى فلسطٌن، وزٌادة النشاط االستطٌان ٌِّة، فعملت على زٌادة الِهجرات الٌهود الّصهٌون

ٌّة، وال بقعته بصورةٍ  ٌّة، والدبلوماس ٌّة، دّ أكبر، وبالمقابل تقلّص عمل المنّظمة على المهاّم الدعاب ول

ٌّة المنتشرة فً العالم لتحّثها على الهجرة إلى فلسطٌن ووّجهت كّل نشاطها نحو اَلقلٌات الٌهود
2  . 

ٌّة فً الّسٌاسة          ٌّة والوكالة الٌهود أما فٌما ٌتعلّق بالدور الذي قّدمتُه كّل من المنّظمة الّصهٌون

ٌّة ا ٌّة،الخارج مع دول العالم المختلفة؛ وذلك من أجل الحصول  فقد قامتا بتوطٌد عالقتهما إلْسرابٌل

وكبار  سطٌن، فؤجرت االتصاالت مع حكوماتِ على مساندتها فً إقامة إْسرابٌل على أرض فل

ول لتساعَدعا فً المّسإولٌن فً دول العالم، وتمّكنت من عقد االتفاقٌات والمعاهدات مع بعض الدّ 

مع الٌهود المنتشرٌن فً جمٌع أنحاء العالم، توطٌن االستٌطان والهجرة، وأقامت المحادثات 

ٌِّة، كّل ذلك قامت به لكً تتمّكن من تهجٌر الٌهود إلى وتعاملت مع المنّظماِت الدّ  ٌِّة والعالم ول

فلسطٌن واستٌطانهم فٌها، ومن ثّم إقامة إْسرابٌل، فمن ذلك نجد الدوَر الذي جعل كاّلا من المنّظمة 

                                                           
1
ٌّةهاشم، عبد الهادي؛ وآخرون،    .  199 – 198/  1، الموسوعة الفلسطٌن
2
 . 159/  6، موسوعة الّسٌاسةالكٌالً، عبد الوهاب،  
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ٌّة وجهازها التنفٌذ ٌّة الّصهٌون ٌّة " من اَلجهزة الممّهدة لصنع الّسٌاسة الخارج ّي " الوكالة الٌهود

ٌِّة  ٌِّة الخارج ٌّة، والعاملة على توثٌِق العالقاِت اإلْسرابٌل اإلْسرابٌل
1 . 

    

ٌّة ) المخابرات، الموساد ( .  .5  المؤّسسة األمن

، وُزِرعت         ًّ ٌٍّة، فهً  من المعروؾ أّن إْسرابٌل دخٌلة على الوطن العرب فً منطقٍة عرب

ٌّة، وُوِجدت بالقوة واالحتالل، اَلمر الذي جعل وجودها  محاطة من جمٌع الجهات بالبالد العرب

ا، وكان من أبرز  ا من ِقبل جٌرانها العرب، وشّكل لها العداوِت مع العرب وؼٌر العرب أٌضا منبوذا

ا فً أهدافها التوّسع فً حدودها، وزٌادة رقعة اَلراضً التً تسٌ طر علٌها، هذا كلّه جعلها دابما

ول، فنجد أّنها حّتى قبل إعالن إقامة إْسرابٌل على أرض فلسطٌن صراع مستمرٍّ مع ؼٌرها من الدّ 

اهتّمت بوسابل الدفاع والعسكر للحفاظ على أمنها، فؤوجدت التنّظٌماِت  - 0918أّي قبل عام  –

ٌَّة فً فلسطٌن، كتنّظٌم ال َة الّصهٌون ٌّ نٌلً، والهشومٌر، والهاؼاناة، واتسل، وؼٌرها من العسكر

ٌّةا ضّد  ٌّاٍت إرهاب ا فً فلسطٌن، والتً ارتكبت عمل ا وخرابا ٌّة التً عاثت فسادا التنّظٌمات الّصهٌون

ٌَّة فً عملٌاتها المختلفة التً تهدؾ إلى العرب والفلسطٌنٌّ  ٌن، واستخدمت الوسابل والقوة العسكر

   .  2الّسٌطرة على فلسطٌن 

( كثفت جهودها فً الحفاظ على أمنها  0918/  ماٌو/  5قٌام إْسرابٌل )  وبعد إعالن        

ٌّةا كبٌرةا، فؤصبح هذا الجهاز بمثابِة  ، وأعطته أهم ًّ وأمانها، فؤنشؤت الجهاز العسكرّي اإلْسرابٌل

ٌّة السابقة، لها جٌ ًّ الخاّص بها، مإّسسٍة مستقلٍّة وبعٌدٍة عن العصابات والتنّظٌمات الٌهود شها النظام

ٌّة أخرى تابعة لها، ومبناى خاّص بها، وأصبح لهذه المإّسسة الِثقُل  ووزارة دفاع، وفُروع عسكر

ٌّة  ، فهً إلى جانب َمهّمتها الربٌس ًّ ًّ والخارج وهً حفظ  -الكبٌُر فً إْسرابٌل على المستوى الداخل

ٌّة، وتإّدي أصبحت تإّثر على السّ  -اَلمن والدفاع عن إْسرابٌل  ٌّة والخارج ٌّة الداخل ٌاسة اإلْسرابٌل

 ًّ ا فً نظام الحكم اإلْسرابٌل ا كبٌرا دورا
3  . 

 

                                                           
1
ةالّسٌاسة اعبد الكرٌم، إبراهٌم،   ٌّ ٌّة اإلْسرائٌل  .  10 – 99 ،لخارج
2
ٌّة فً إْسرائٌل ) تارٌخ، واقع، اّستراتٌجٌات وتحوالت(منصور، جونً؛ نحاس، فادي،    .  09، المؤّسسة العسكر
3
 .  88، نفسه 
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ٌّاتها، وتقوم          ا من المناصب التً تمارس صالح ٌّة عددا ٌّة اإلْسرابٌل تحتوي المإّسسة اَلمن

، والدفاع عن إْسرابٌل فً حال ُنشوب  ًّ بالمهاّم التً ُتفّوض إلٌها للحفاظ على اَلمن اإلْسرابٌل

ٌّة الحروب، وهناك مناصب ُمعٌنة فً هذه المإّسسة تقوم بدوٍر كبٌٍر فً ّسٌاسة إسْ  رابٌل الداخل

ٌّة * والخارج
ا فً صنع الّسٌاسة 1 ا هاما ا من اَلجهزة لها تؤثٌرا ٌّة عددا ، كما تضم المإّسسة اَلمن

ٌّة ٌّة اإلْسرابٌل  . 2* الخارج

         ًّ ٌَّة من أبرز اَلجهزة العاملة فً ُصنع القرار الّسٌاس ٌَّة اإلْسرابٌل هكذا نجد المإّسسَة اَلمن

ٌّة دوٌر فّعاٌل بإقامة عالقات تقارب على المستوى الخارج ، فعلى سبٌل المثال كان للمإّسسة العسكر ًّ

ٌّة،  ٌّة، فبناءا على معلومات قدمتها هذه المإّسسة إلى الحكومة اإلْسرابٌل ٌّة هند ومصالح إْسرابٌل

، هدفت من خال ٌّةا ٌّة سٌاستها نحو الهند، وأقامت معها عالقاٍت تجار لها وّجهت الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة، التً كانت تتمّثل فً محاربة ما سّمته  إلى التقارب من الهند لتحقٌق مصالحها وأهدافها الّسٌاس

، حٌث تقع الباكستان إلى جانب الهند، فؤرادت من خالل عالقتها مع الهند  ًّ باإلرهاب الباكستان

ًّ ف  .  3ً الّشرق اَلوسط الوقوؾ فً وجه الباكستان التً من الممّكن أْن تهدد الوجود اإلْسرابٌل

ٌّة ما          ٌّة اإلْسرابٌل ٌِّة فً الّسٌاسة الخارج ا على دور المإّسسِة العسكر ومن اَلمثلة الدالة أٌضا

ٌّة عام  ٌّة اإلْسرابٌل ، الذي توّصل إلى معلومات تفٌد أّن 0971قام به جهاز اإلستخبارات العسكر

                                                           
1
ٌّة :   ٌّة والخارج ٌّة، والتً تقوم بدوٍر هاٍم فً سٌاستها الداخل ٌّة اإلْسرابٌل . وزٌر الدفاع : هذا المنصب 0* المناصب التابعة للمإّسسة اَلمن

ٌّة واإلشر ٌّات بالتدّخل فً جمٌع اَلمور العسكر ٌَّة أجمَعها، له الّصالح ٌّة، فهو ٌمّثل الوزارَة العسكر اؾ علٌها، من أهّم المناصب العسكر
ٌّة خارج إْسرابٌل، وصاحب هذا  ٌَّة مع ؼٌره من الوزارات داخل إْسرابٌل، ومع المإّسسات العسكر ُن العالقاِت العسكر ٌُكوٍّ وهو الذي 

ٌٌّن .  ٌٌّن اإلْسرابٌل ٌّة، وشؽَل هذا المنصَب أبرُز القادة الّسٌاس ٌٍّة فً المإّسسة اَلمن ٌُعدُّ أعلى سلطٍة سٌاس أركان الجٌش  . ربٌس9المنصب 

، وٌشارك فً جلساتِ  ًّ ٌَّة للجٌِش اإلْسرابٌل ، وهو الذي ٌضع القواعَد العسكر ًّ ًّ : صاحب هذا المنصب ٌقود الجٌش اإلْسرابٌل  اإلْسرابٌل
ٌّة ال ٌّة واَلمن التابعة للكنٌست، وٌقدم استشاراتِه وتقارٌَره فٌما ٌتعلّق باَلمور الخارج تً تناولتها هذه الحكومِة وجلساِت لجنِة الخارج

ٌِّة، وٌقدم تقارٌَر ومعلوماٍت تإّثر على العالق1الجلسات .  ٌِّة اإلْسرابٌل ٌِّة والّسٌاس اِت . ربٌس االستخبارات : ٌسهُم فً صنِع القراراِت العسكر

ٌِّة . بركات، نظام،  ِة الخارج ٌّ  . 99 – 98، مراكز القوى فً إْسرائٌلاإلْسرابٌل
2
ٌّة :  * أبرز اَلجهزة المكونة  ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة، والتً لها تؤثٌر على صنع الّسٌاسة الخارج ٌّة اإلْسرابٌل . شعبة االستخبارات 0للمإّسسة اَلمن

ٌّة بالمعلومات االستخب ٌّة والحكومة اإلْسرابٌل ٌّة التً تمّد المإّسسة اَلمن ٌّة )آمان( : أكبر اَلجهزر العسكر ٌّة اإلْسرابٌل ارٌة الالزمة العسكر
ا، فهً تابعة لهٌبة أركان الجٌش، مهمتها التجّسس، وجمع المعلومات، وتجهٌز التقارٌر لألحداث المتوقع حدوثها مستقبالا بناءا على لعمله

ًّ بجٌوش العالم، وإقامة  الوضع الحالً، وبإمكانها عقد الهدن، واتفاقٌات وصفقات أسلحة مع دول العالم، وتنظم عالقة الجٌش اإلْسرابٌل
ٌّة مع دول العالم، وتجمع هذه الشعبة المعلومات عن منطقة الشرق اَلوسط . خلؾ، نصر الدٌن، عنوان الرسالة : العالقات  دور العسكر

ٌّة فً صناعة ال ٌّة اإلْسرائٌل ًّ المؤّسسة العسكر ٌّة ولبنان نموذًجا ( قرار الّسٌاس ًّ ) السلطة الفلسطٌن  – 007، 2009 – 2000الخارج

 . ( 9009عة اَلزهر، ؼزة، ) ماجستٌر، جام، 008

ٌّات التً ُتحاك ضّد إْسرابٌل وإحباط9 ًّ ) الشاباك ( : من المهام التً ٌقوم بها هذا الجهاز كشؾ العمل ها، . جهاز اَلمن العام اإلْسرابٌل

ٌّة وصّدها . سالم، أمنٌة،   .  917، الداخل إْسرائٌل منوالحفاظ على أمن إْسرابٌل ووجودها، والوقوؾ بوجه المقاومة الفلسطٌن

ٌّة التً تمكنه من التجّسس وجمع المعلومات، وٌساعد ال1ٌ ًّ ) الموساد ( : مهام هذا الجهاز إقامة العالقات الخارج هود . جهاز اَلمن الخارج

ٌّة  ٌّة، وٌحبط أ ٌّة مع دول العالم، وٌراقب دول وجٌوش الدول العرب محاولة للتعاون بٌنها الموجودٌن خارج إْسرابٌل، وٌقٌم العالقات الّسٌاس

ٌّة . نصٌؾ، مجدي،  ٌّةوبٌن الدول اَلوروب  .   09 – 00، سٌدة الموساد؛ دٌتل، وٌلهلم،  17 – 16، المخابرات األْسرائٌل
3
ٌّة فً صناعة الخلؾ، نصر الدٌن، عنوان الرسالة :   ة اإلْسرائٌل ٌّ ًّ دور المؤّسسة العسكر ًّ الخارج ، ) ماجستٌر، 009، قرار الّسٌاس

 ( .  9009امعة اَلزهر، ؼزة، ج
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الّسكان المدنٌٌن بها نحو إْسرابٌل، وتسقطها فوق  مجموعةا فدابٌةا ستقوم باختطاِؾ طابرة، وتنطلق

ٌٌّ ٌّة بتنفٌذ ما تطلبه وهو إطاإلْسرابٌل الق سراح جمٌع اَلسرى ن، إذ لم تقم الحكومة اإلْسرابٌل

ٌٌّ ٌّة الفلسطٌن ٌّة، فقدم جهاز االستخبارات تقرٌره ومعلوماته حول هذه العمل ن داخل الّسجون اإلْسرابٌل

ٌّة، ففً للحكومة اإلْسرابٌلٌّ  /  90ة، التً أوكلت هذه المهمة إلى الجهاز العسكرّي إلفشال العمل

ٌَّة، بحٌث تّم إسقاطها  0971/  فبراٌر ٌَّة اإلْسرابٌل ٌّة عن طرٌق الخطؤ الحدوَد الجو دخلت طابرة لٌب

ِة المالحقة لها، معتقدةا أ ٌّ ٌٌّمن ِقبل الّطابراِت اإلْسرابٌل ن، ٌن الفلسطٌنٌّ ّنها الطابرة التً تحمل الفداب

، مإّثرةا بذلك على ال ٌّةا جّمةا ٌّةموقعةا خسابَر بشر ٌِّة الخارج ا ما عالقاِت اإلْسرابٌل  .   1نوعا
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 .  165 – 161، المخابرات والعالمالجزابري، سعٌد،  
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ٌّة فً الفصل الرابع :  ٌّة تجاه القوى الرئٌس ٌّة اإلْسرائٌل الّسٌاسة الخارج

 .(  2019 – 2009 ) العالم فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو

 

ٌّة اإلسْ السّ  .1 ًّ . ة تجاهرابٌلٌّ ٌاسة الخارج  االتحاد اَلوروب

 

 ة .الوالٌات المّتحدة اَلمرٌكٌّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 

 

 روسٌا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 

 الهند والّصٌن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 

 تركٌا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5
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 رابع الفصل ال

ٌّة ا ٌّة تجاه القوى الفاعلالّسٌاسة الخارج ة فً العالم فترة حكم إلْسرائٌل

 ( 2019 – 2009) بنٌامٌن نتنٌاهو 

ٌّة          ا منصب وزٌر الخارج إلى جانب منصبه كربٌس للوزراء فقد شؽل بنٌامٌن نتنٌاهو أٌضا

ٌّة فً الفترة الواقعة من عام  ، حٌُث وّجه أنظاره وسٌاساته منذ 9009ى عام حتّ  9005اإلْسرابٌل

، فبدأ بإقامة التحالفاتِ  ًّ ول الكبرى فً مع الدّ  والّصداقاتِ  تولٌّه زمام الحكم نحو العالم الخارج

ول الفاعلة فً العالم، لكً ٌحّقَق مصالح إْسرابٌل، وٌحافَظ على وجودها، وٌكسَب وقوؾ هذه الدّ 

ٌٌّن والوطن  ٌّة إلى جانبه، ولتإٌده فً كّل أعماله، وانتهاكاته بحّق الفلسطٌن .المنظومة العالم ًّ  العرب

ٌّة، فمثالا استؽّل ما اَلحداث التً تدور فً العالم لتحقٌ وّظَؾ نتنٌاهو         ق المصلحة اإلْسرابٌل

ًّ من ثوراٍت لتنفٌذ أطماعه ومصالحه، وهذا ما سؤتحدث عنه بشًٍء من  ٌحدث فً الوطن العرب

، المتمّثل بإٌران،  ًّ ا توجٌه العالم نحو الخطر اإلسالم التفصٌل فً الفصل القادم، وحاول جاهدا

ٌّة كحماس، فبدأ ٌوّسع شبكة ا رؼبته من وراء هذه عالقاته مع الدّ  والحركات اإلسالم ول، مظهرا

ًّ المتصاعد، وإلى جانب ذلك اعتمد على العالقات  ًّ الّشٌع العالقات الوقوؾ بوجه الخطر اإلٌران

ٌّة  ٌُمّكنها من الحصول على دعم  –اَلمرٌك ا باعتبارها مصدر قّوة إلْسرابٌل  ٌّة الوطٌدِة جدا اإلْسرابٌل

ا على ما فً العالم لم  ةجدٌد دولٍ  ٌكن بٌنهما أّي عالقات، وتكوٌن صداقات معها، واعتمد أٌضا

، فهً تعدُّ من دوِل  ًٍّ ، وعلم ًٍّ ، وتقن ًٍّ ، وتكنولوج وصلت إلٌه إْسرابٌل من تقدٍم وتفوٍق عسكريٍّ

العالم المتقدمِة والمتطّورِة، فاستؽّل نتنٌاهو ذلك بتوجٌه سٌاسته نحو دوٍل جدٌدٍة، وذلك بمّد ٌد العون 

 منها، وشّكل معها عالقاٍت جدٌدةا .لها للنهوض بها، فتقارب 

فنتنٌاهو ٌهدؾ من وراء تعاونه وتقاربه وتوطٌد عالقاته بدول العالم العظمى، وبإقامته         

ٌّة، وإلظهار إْسرابٌل بؤفضلِ  صورٍة  عالقاٍت جدٌدةا مع دول جدٌدة، تحقٌق المصالح اإلْسرابٌل

ٌّة وأبهاها، وأّنها دولة س ٌّة الفلسطٌن الم، ولٌست محتلّة، ومن أجل انزٌاح العالم كلّه عن القض

ول مقوماٍت واعتباراٍت دفعت ، المتالك هذه الدّ على دوٍل معٌنةٍ ستها سٌا إْسرابٌلركزت  وتهمٌشها .

ٌّة نحوها، فكانت هذه اَلسباب واالعتبارات كالتالً : النظام  إْسرابٌل إلى توجٌه سٌاستها الخارج

ًّ هو أحاديّ الدّ  ٌّة، تتصدره أمرٌكا وتتحكم فً العالم أجمع، بالكٌفٌة التً ترٌدها، فمن هنا تم  ول القطب
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اختٌار أمرٌكا أقوى دولة فً العالم للحدٌث عن عالقاتها مع إْسرابٌل، فً حٌن ُتعتبرالّدول 

ٌّة الفاعلة التً ال ٌمكن تجاهلها فً النظام الدّ  ٌّة من القوى الربٌس ، بٌنما تركٌا القرٌبة من اَلوروب ًّ ول

ٌّةا  ولة فً السنوات اَلخٌرة أخذت تشكل قوةا إْسرابٌل، والتً تقع معها فً نفس اإلقلٌم، هذه الدّ   إقلٌم

، لها دور كبٌر فً منطقة الّشرق اَلوسط، فؤصبحت من ضمن الّدول المهمة إلْسرابٌل، كما صاعدةا 

ٌّة ٌّة الفلسطٌن ٌّاا على إْسرابٌل، فبالتالً البد من  صار لها تؤثٌر كبٌر على القض التً تنعكس تلقاب

ا، وأخذتان  ٌّا ا وتجار ٌاّ دراسة عالقاتها مع إْسرابٌل، بٌنما الّصٌن والهند طورتا نفسٌهما اقتصاد

ٌّة على مستوى العالم، فبذلك شكلتان قوتان اقتصادٌّ  تان مهمتان تنافسان أكبر القوى االقتصاد

ا، باإلضافة إلى  إلْسرابٌل البد من التقرب ٌّا ٌّاا ودبلوماس ٌّاا وبالتالً سٌاس والتعاون معهما اقتصاد

روسٌا فهً  مهمتان بالنسبة إلْسرابٌل، أّما وجودهم فً منطقة الّشرق اَلوسط كقوتان صاعدتان

ا الّدولة الثانٌة المتصدرة  ٌّة العظمى فً العالم، وكانت أٌضا ٌّة واالقتصاد تصنؾ من القوى العسكر

ًّ والحاك ًّ ثناب ٌّة . مة العالم فً السابق إلى جانب أمرٌكا، حٌنما كان النظام الّدول  القطب
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1. * ًّ ٌّة تجاه االتحاد األوروب ة اإلْسرائٌل ٌّ الّسٌاسة الخارج
1
 . 

 

  : وإْسرائٌل ًّ  األهمٌة المتبادلة بٌن االتحاد األوروب

ٌّة بسبب مقاطعة ومعاداة الدّ ظل العزلة التً تعٌش فٌها إْسرابٌل فً           ٌّة واإلسالم ول العرب

ا لها، وصدٌقةا  ٌّة أقرب متنفسا التً تجاورها وتحٌط بها من جمٌع الجهات، وجدت فً الّدول اَلوروب

، إلى جانب ذلك ٌشكل االقتصاد المتبادل عامالا 2مجاورةا لها ٌجب التشبث بها فً ظل هذه القطٌعة

ٌّة فً  ا لتكوٌن العالقات بٌن الطرفٌن، فإْسرابٌل ترٌد تسوٌق منتوجاتها إلى اَلسواق اَلوروب مهما

 ًّ ظل العالقات المتوترة بٌنها وبٌن العرب، فً حٌن أوروبا أدركت المستوى االقتصادّي والتقن

ًّ المتطور الذي وصلت إ لٌه إْسرابٌل، فهً ترؼب باالستفادة من هذه الخبرات ومن هذا  والتكنولوج

 .  3التطور الكبٌر لصالح بالدها 

  : فً عالقاته مع إْسرائٌل ًّ ٌّة التً اتبعها االتحاد األوروب  االستراتٌج

ٌّة تقوم على أساس فصل العالقات اتبعت          ًّ مع إْسرابٌل استراتٌج دول االتحاد اَلوروب

ٌّة، فال ٌوجد رابط بٌن الّسٌاسة وباقً الّسٌاسٌّ  ٌّة، والعلم ٌّة، والثقاف ة، عن العالقات االقتصاد

ٌّة،  ٌّة بٌن الجانبٌن، العالقات االقتصاد العالقات، فنجد فً اَلوقات التً تتؤزم فٌها العالقات الّسٌاس

ٌّة، ٌّة ما زالت قابمة بٌنهم، مستمرٌن فً تبادالتهم التجار ٌّة، والعلم ٌّة، ومازالوا  والثقاف واالقتصاد

ٌّة  ٌّة والعلم ٌتبادلون البعثات الثقاف
4   . 

 

 

                                                           
1
ًّ اقتصادّي، ٌضم   ًّ : هو تكتل سٌاس ، فً حٌن كانت برٌطانٌا 9001دولة، كرواتٌا هً آخر دولة انضمت له عام  97* االتحاد اَلوروب

، بدأت اَلفكار تتشكل حول هذا االتحاد منذ خمسٌنٌات القرن الماضً، ولكنه خرج إلى النور فً عام 9006أول دولة تخرج منه عام 

ا على معا 0999 هدة ماسترخت، من أهم مبادئ االتحاد : نقل صالحٌات الدول القومٌة إلى المإسسات الدولٌة اَلوروبٌة؛ عٌتانً، بناءا

ًّ محمد،  ًّ فً النظام العالم    .9، دور االتحاد األوروب
2
ٌّة عالقات إْسرائٌلأبو سٌؾ، عاطؾ ) محرر (،    . 098 السٌاقات واألدوات، االختراقات واإلخفاقات، الدول
3
ًّ : الشراكة الناعمةأبو سٌؾ، عاطؾ،    .  98 – 95، إْسرائٌل واالتحاد األوروب
4
ًّ بدوان، ٌسرى، مقال بعنوان :   ٌّة لتغٌٌر مواقف االتحاد األوروب ة اإلْسرائٌل ٌّ  .  9، جهود الدبلوماس
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  ( فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو ًّ ة تجاه االتحاد األوروب ٌّ ٌّة اإلْسرائٌل  2009الّسٌاسة الخارج

– 2019  : ) 

         ًّ ، منذ البداٌات اَلولى كونت إْسرابٌل عالقاِت التعاون والتحالؾ مع االتحاد اَلوروب

ا وثٌقاا، فالفكر الصّ  ًّ ارتباطا ًّ فإْسرابٌل ترتبط باالتحاد اَلوروب ًّ انبثق من الرحم اَلوروب هٌون

ٌّة إلى فلسطٌن، ومّهدت الّطرٌق لذلك من خالل والدّ  ٌّة، التً شّجعت على الهجرة الٌهود ول اَلوروب

ٌنحدر الكثٌر من  االستعمار، ومن ثّم فُِرَض االنتداب على فلسطٌن، وتسلٌمها للٌهود، كما

ٌّة بنفوذها التجارّي  ٌٍّة، إلى جانب ذلك تمتاز القارة اَلوروب ٌٌّن من أصوٍل أوروب اإلْسرابٌل

ا لها،  ا كبٌرا ا إلْسرابٌل من هذه الناحٌة، فهً تقدم دعما ا ُمهماّ واالقتصادّي الكبٌر، مّما ٌجعلها شرٌكا

حالؾ، مع وجود بعض التوّترات فً هذه فمن هنا تشّكلت عالقات طٌبة، قابمة على التعاون والت

 . 1العالقات من فترة إلى أخرى 

ٌّدةا حّتى عام          ٌٌّن ج ٌٌّن واإلْسرابٌل ، فقد شهد آخر هذا العام 9008ظلت العالقات بٌن اَلوروب

ًّ على قطاع ؼّزة، هذا العدوان الذي ألحَق خسابَر  9009وبداٌة عام  اندالع العدوان اإلْسرابٌل

، واستمرار هابلٍ  تجاوزت اَللؾ شهٌد، وآالؾ الجرحى، وما لحق بقطاع ؼزة من تدمٌرٍ  بشرٌةا 

ًّ 2عزله عن العالم وحصاره ٌٌّن  -، ذلك كلُّه أشعل الؽضب اَلوروب الذي طالما كان ٌساند الفلسطٌن

ٌّتهم  ٌّة االستٌطان دوٌر فً تدهور الع –وٌقؾ معهم فً قض ٌٌّن، كما كان لقض القات، تجاه اإلْسرابٌل

ًّ الذي طالب بتجمٌد االستٌطان، فخالفته وجاهرت ببناء المزٌد  فإْسرابٌل لم تلتزم بالقرار اَلمرٌك

ٌِن إلى وقفه، من الوحداِت االستٌطانٌّ  ٌْ ًّ الداع ًّ والموقؾ اَلوروب ِة، متجاهلةا الموقؾ اَلمرٌك

ٌن تقاربت العالقات فساءت العالقات بٌنهما حّتى وصلت إلى ذروتها خالل هذه الفترة، فً ح

ٌٌّن بدعم الحكومة  ًّ للفلسطٌن ٌّة أكثر بعد هذا العدوان، فتعّهد االتحاد اَلوروب ٌّة والفلسطٌن اَلوروب

ًّ محمود عباس برؼبته  ٌّة، ومساندتها فً بناء مإّسساتها، كما دعمت الربٌس الفلسطٌن الفلسطٌن

 . 3بالحصول على اعتراؾ من دول العالم بدولته فلسطٌن 

ِة          ٌّ ِة التً استمّرت  –وصل نتنٌاهو إلى منصبه فً ظّل تدهور العالقاِت اإلْسرابٌل ٌّ اَلوروب

ا  ُسّمً -على ذلك حّتى بعد تقلّده الحكم، فمع بداٌة حكمه قدم القاضً رٌتشارد ؼولدستون تقرٌرا

                                                           
1
   Walzer, David, Israel and the European Union : Enemies A Love Story, ( Mitvim – The 

Israeli Institute for Regional Foreign Policies, November/2020 ) .  
2
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،   ًّ لعام  – 2010تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج  . 18،-2009المشهد اإلْسرائٌل
3
ًّ إْسرائٌل واالأبو سٌؾ، عاطؾ،    . 099 – 098، تحاد األوروب
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ًّ على ؼزّ  -باسمه وٌطالب بالتحقٌق مع  ة وٌدٌنه،لهٌبة اَلمم المّتحدة ٌستنكر العدوان اإلْسرابٌل

ًّ هذا التقرٌر، فالدّ  ا إْسرابٌل حول هذا العدوان، فؤّكد االتحاد اَلوروب ٌّة أظهرت تؤٌٌدا ول اَلوروب

ا له، فالّسوٌد مثالا رّحبت بهذا التقرٌر وأّكدت دعِمها له ٌٌّن 1كبٌرا ، وفرنسا وقفت إلى جانب الفلسطٌن

لم تصّوت لصالح إْسرابٌل، وطالبت إلى جانب وصّوتت مع هذا التقرٌر، ولم تصّوت ضّده، أي 

، دفع ذلك إْسرابٌل إلى اتخاذ موقٍؾ ُمعاٍد 2برٌطانٌا التحقٌق مع إْسرابٌل حول ما نتج عن التقرٌر

، فسحبت سفٌرها من الّسوٌد ًّ لدول االتحاد اَلوروب
ٌّة 3 ، وامتنع نتنٌاهو عن اللقاء بوزٌر خارج

ٌُسمح له بالذهاب إلى ق طاع ؼّزة لالطالع على حالها بعد العدوان، وللمشاركة فً ترمٌم فرنسا، ولم 

ةا ضّد إْسرابٌل، أحد مستشفٌات القطاع الذي ُدّمَر فً الحرب، فً حٌن شّنت حملَة محاكماٍت قضابٌّ 

ٌٌّن لمحاسبتهم وحبسهم، وهذا زاد  ٌّة ضّد مسإولٌٌن إْسرابٌل فإسبانٌا وبرٌطانٌا، رفعتا دعاَوى قضاب

ًّ وإْسرابٌلمن ِحّدة اَل زمة بٌن االتحاد اَلوروب
، إلى جانب ذلك طالبت المنّظمات التابعة لالتحاد 4

ًّ رفع الحصار عن قطاع ؼّزة، وضرورة فتح المعابر، ووّجهت دعوات لكبار مسإولً  اَلوروب

 ًّ ًّ بزٌارة ؼّزة، ورإٌة حجم الدمار الذي خلّفه العدوان، وتقدٌم الدعم المال االتحاد اَلوروب

 . 5لمعنوّي إلعادة إعمار قطاع ؼّزة المكلوم وا

ا أكثر فؤكثر، ففً عام          ًّ وإْسرابٌل توترا  9000ازدادت العالقات بٌن دول االتحاد اَلوروب

ٌّون إٌطالٌّ  ٌّون، وأٌرلندٌّ طالب مسإولون أوروب ول ون، وؼٌرهم من الدّ ون، وألمانٌّ ون، وإسبان

 ًّ ٌّة، من االتحاد اَلوروب ، ومعاقبتها على انتهاكاتها اَلوروب ًّ الوقوؾ بوجه الّظلم اإلْسرابٌل

ٌٌّن وبحّق وطنهم، و نادت هذه الدّ  ول بضرورة مقاطعة وجرابمها التً ترتكبها بحّق الفلسطٌن

ٌّة، كونها ُتصنع فً المستوطنات الموجودة بصورةٍ  ٌٍّة، ومناقضة  المنتجات اإلْسرابٌل ؼٌر شرع

 ًّ ًّ واإلنسان ٌٌّن، للقانون الّدول ًّ من عالقاته مع الفلسطٌن ، وفً مقابل ذلك وّطد االتحاد اَلوروب

ٌّة بضرورة التوّجه إلى اَلمم المّتحدة والحصول على االعتراؾ  فشّدوا على ٌد الّسلطة الفلسطٌن

ٌّة المستقلّة على حدود عام بالدّ  ، وأكدت لهم دعمها الكامل للحصول على هذا 0967ولة الفلسطٌن

ًّ لمساعدتها بالنهوض فً مإوّسساتها وشعبها، وكثٌر من دول االعتراؾ ،  وبعثت إلٌها الدعم المال

                                                           
1
  ًّ ًّ  عبده : موقف االتحاد األوروب ا اإلخبارّي، ُنشر بتارٌخ :  ،من تقرٌر " غولدستون " إٌجاب ؛ 9009/  0/  9موقع وكالة معا

https://www.maannews.net . 
2
ٌّة مشهد مصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،    . 18، 2009لعام  ةاإلْسرائٌلٌّ العالقات الخارج
3
ًّ عبده : موقف   ًّ  االتحاد األوروب ا اإلخبارّي؛من تقرٌر " غولدستون " إٌجاب  . https://www.maannews.net ، موقع وكالة معا
4
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،    . 19 – 18، 2010تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج
5
ًّ ٌعقد جلسة الٌوم لتحدٌد مو  ،  ،قفه من تقرٌر غولدستون وسط مطالبات بتبنً التقرٌر دون تحفظالبرلمان األوروب ًّ جرٌدة القدس العرب

9  /1  /9000 . 

https://www.maannews.net/
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ًّ لها ًّ وعدت فلسطٌن برفع مستوى التمثٌل الدبلوماس االتحاد اَلوروب
، ذلك كلُّه أثار قلق إْسرابٌل، 1

، فً حٌ ًّ ًّ والدبلوماس ًّ على الّصعٌد الّسٌاس ن لم تتؤثر وأّثر على عالقاتها مع االتحاد اَلوروب

ٌّة، وبقٌت قابمةا على أساس الّشراكة والتحالؾ،  ٌّة بالعالقات الّسٌاس ٌّة والتجار العالقات االقتصاد

ٌُعدُّ أكبر شرٌك تجارّي إلْسرابٌل .  ًّ  فاالتحاد اَلوروب

بقٌت العالقات بٌن الّطرفٌن متذبذّبة، فما زالت تتؤثر بالملّؾ  9000ومع مجًء عام         

 ًّ ًّ من انتهاكات بحقّهم، فبقً االتحاد على موقفه الرافض الفلسطٌن ، وما ٌمارسه االحتالل اإلْسرابٌل

ٌّة لالستٌطان، واستمّر فً مقاطعته للمنتوجات المّصنعة فً المستوطنات، وكثٌر من الدّ  ول اَلوروب

ة َللمانٌّ صّوتت لصالح قرار مجلس اَلمن الذي ٌستنكر االستٌطان وٌدٌنه، كما أعربت المستشارة ا

ٌٍّة فً مستوطنة جٌلو بالقدس،  0000عن رفضها القاطع إلنشاء إْسرابٌل  وحدٍة استٌطانٌٍة إضاف

ًّ بصورٍة عامةٍ  ًّ بصورٍة خاّصٍة، واَلوروب ا للموقؾ اَللمان ا واضحا ٌُعدُّ تجسٌدا ، كما 2فرفُضها هذا 

ًّ النّ  ْسرابٌل بدأت تخشى على نفسها ووّي، فإتؤّثرت سٌاستهما نحو بعضهما البعض بالّشؤن اإلٌران

ًّ الّسرٌع والكبٌر فً مجال التفاعالت النّ  ٌّة، فاَلولى ترى أّن اقتناء إٌران من التطور اإلٌران وو

، فبدأت إْسرابٌل تهّدد إٌران بتوجٌه ضربٍة  ًّ ًّ وأمنها القوم الّسالَح النووّي ٌهّدد الوجوَد اإلْسرابٌل

ًّ العسكرٌّ  ووّي، فدول العالم انقسمت بٌن مإٌٍد ومعارٍض للموقؾ نّ ٍة إلنهاء الخطر اإلٌران

ٌّة ومنعت إْسرابٌل من ضرب إٌران  ًّ من إٌران، فخرجت الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك اإلْسرابٌل

ٌاّ  ٌٍّة على إٌران للحّد من نفوذها، فهنا بدأ عسكر ا، وفً المقابل اقترحت بفرض عقوباٍت اقتصاد

ًّ باالنقسام ح ٌِّة على إٌران، وبٌن َمن ٌرى االتحاد اَلوروب ول َمن ٌإٌد فرَض العقوباِت االقتصاد

ووّي، وضرورة االبتعاد عن هذا المجال، وفً سبٌل بؤّن اَلفضَل هو حّث إٌران على إنهاء ملّفها النّ 

ًّ إلى اتخاذ قرار َقْطِع عالقاته مع إٌران، وَمْنعِ  ٌِّة لجؤَ االتحاد اَلوروب  تحقٌّق العقوباِت االقتصاد

ٌاّ  ا إْسرابٌل ا، ولكن على ُدوله من استٌراد النفط منها لمّدة ّستة أشهر، هذه الخطوة القت ترحٌبا ا كبٌرا

ًّ هّددت بؤّنه إذا نفذ االتحاد قراره هذا، فستمنُع دوله من الحصول على النفط  المستوى اإلٌران

ا، اَلمر الذي دفع باالتحاد التراجع عن قراره، وعدم االنصٌاع  ٌا ٌّة نهاب  .   3خلؾ االراء اإلْسرابٌل

                                                           
1
ًّ إْسرائٌل واالأبو سٌؾ، عاطؾ،    . 010 – 010، تحاد األوروب

2
 Scheindli  , Dahlia ,Ten years with Netanyahu Maintaining Israel ,the Conflict – and 

Himself, 5.   
3
ٌّة مشهد جمال، أمل،    . 85 – 81 ،2011لعام  ةاإلْسرائٌلٌّ العالقات الخارج
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ٌّة          ًّ ٌّمثل النقطَة الحاسمَة فً مدى تقارب العالقات اَلوروب ٌّة  –بقً الشؤن الفلسطٌن اإلْسرابٌل

ٌّة المرتكبة ضدّ  ٌٌّن  أو تباعدها، فمع ازدٌاد الجرابم اإلْسرابٌل ٌٌّن، ازداد ؼضب اَلوروب الفلسطٌن

ًّ عدَة رسابل إلى إْسرابٌل لوقؾ وسخطهم على حكومة نتنٌاهو، فقد  وّجَه االتحاد اَلوروب

ة وفً القدس، لكّن إْسرابٌل لم تؤبه بهذه الرسابل ولم االستٌطان وبناء المستوطنات فً الّضفة الؽربٌّ 

ا، فمازالت تبنً المزٌد من الوحدات االستٌطانٌّ  ٌا ة، هذا اَلمر الذي اعتبره االتحاد تستجْب لها نهاب

ٌٌّن، وأّنه تحدٍّ َلوروبا التً  بؤّنه ٌمّثلُ  عابقاا أمام التوّصل إلى تسوٌٍة سلمٌٍة بٌن العرب واإلسرابٌل

فلسطٌن، وتقؾ إلى جانبها، ولى ُتولً اهتمامها كلَُّه لطلبت من إْسرابٌل إٌقاَؾ بنابها، ذلك جعل اَل

ا ف 9009ففً عام  ا مراقبا ا إلى اَلمم المّتحدة لتصبح عضوا ٌها، فما كان من قدمت فلسطٌن طلبا

ًّ إال الوقوؾ إلى جانب فلسطٌن، فؤؼلبٌة دوله صّوتت لصالح فلسطٌن، وعدد قلٌل  االتحاد اَلوروب

ٌٌّن من الدّ  ول اَلعضاء امتنعت عن التصّوٌت، ذلك زاد من التوّتر الكبٌر بٌن اإلْسرابٌل

ٌٌّن واَلوروب
1 . 

ٌٍّة مستمّرٍة لمقاطعة          ٌّة المصّنعة فً المستوطنات، وفً خطوٍة أوروب المنتوجات اإلْسرابٌل

ًّ بؤّنه سٌفرد للمنتجات التً تصدر  وللضؽط على إْسرابٌل لوقؾ االستٌطان، أعلن االتحاد اَلوروب

ا بها، فٌكتب علٌها إلٌه من القدس، والّضفة الؽربٌّ  " ُصنع فً فلسطٌن "،   ة، والجوالن تصنٌفاا خاّصا

ا للمفاوضات هذا اَلمر أقلَق إْسراب ٌٌّن وسٌطا ٌل، ودفع نتنٌاهو إلى إعادة النظر فً جعل اَلوروب

 ًّ ٌٌّن، وأوقؾ الحوار معهم حول الّشؤن الفلسطٌن بٌنهم وبٌن الفلسطٌن
، وفً المقابل ألؽى االتحاد 2

ٌّاا  ًّ اجتماع قمة أوروب ا على ما قام به نتنٌاهو، إلى جا –اَلوروب ٌّاا كان ٌنوي عقده، ردا نب إْسرابٌل

ٌّة  ا على القانون الذي أقره الكنٌست لمصادرة المزٌد من اَلراضً الفلسطٌن ا أٌضا  . 3ذلك كان ردا

ًّ عام  َطرح         تحقٌّق مبادرةا للّسالم فً الّشرق اَلوسط، ٌقترُح فٌها  9001الربٌس الفرنس

 ، ًّ ًّ والجانب اإلْسرابٌل الم، المستوطنات ٌهّدد السّ  أّن بناء على إّكدوٌالّسالم بٌن الجانب الفلسطٌن

ٌّة عاصمتها القدس، كما طلبٌجب إقامة دولة فأّنه و هاء االحتالل على أراضً عام إن لسطٌن

، قُوبلت بالّرفض القاطع من قبل  ،0967 ًّ ا من الجانب الفلسطٌن هذه المبادرة التً القت ترحٌبا

؛ وذلك َلّن نتنٌاهو ٌرفض أّي تدّخٍل بال ًّ ٌٌّن سوى الجانب اإلْسرابٌل مفاوضات بٌنهم وبٌن الفلسطٌن

                                                           
1
ٌّةعالقات إْسرائٌل الدّ أبو سٌؾ، عاطؾ ) محرر (،    . 011، ول
2
ًّ : نمو اقتصادّي رغم التوتراتتوتلمان، إلٌسا، مقال بعنوان :    . إْسرائٌل واالتحاد األوروب
3
ٌّة، الفرص والمخاطر فً الّسٌاسة والخطاب الدّ مشهد العالقات مصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل ًّ الخارج ًّ اإلْسرائٌل  . 001، ول
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 ًّ ٌٍّة تتعلّق بالّصراع العرب ، كما أّنه ٌرفض التعامل مع أّي مبادرٍة دول ًّ  –التدّخل اَلمرٌك

ا لتؤّزم السّ  ، فذلك ٌمّثُل استمرارا ًّ ًّ اإلْسرابٌل ٌّة تجاه االتحاد اَلوروب ٌاسة اإلْسرابٌل
1     . 

ٌّة عام عملت الوالٌات المّتحدة اَل         على نقل سفارتها من تل أبٌب إلى القدس  9007مرٌك

الّشرٌؾ كخطوٍة منها لالعتراؾ بؤّن القدس هً العاصمة اَلبدٌة والوحٌدة إلْسرابٌل، وهً مدٌنة 

ًّ الكبٌر بذلك، حٌث أخذ نتنٌاهو ٌطلب من  ، وبالطبع جاء الترحٌب اإلْسرابٌل ٌّة بشكٍل خالصٍّ عبر

َو حذَو أمرٌكا فً ذلك، واستؽّل نتنٌاهو هذا اَلمر، فرؼَب بتحسٌِن عالقاتِه باقً دول العالم أن تحذ

، وتنقَل سفاراتها  ًّ ، فوّجه دعواته لها لتلتحَق بالركِب اَلمرٌك ًّ المتؤّزمِة مع دول االتحاد اَلوروب

، وأعلن رفَضه القاطع لذلك، وأّكد ًّ ا على هذه الدعوات خرج االتحاد اَلوروب  إلى القدس، فردا

ٌٌّة، وأّنها العاصمة اَلولى  ا أّن القدس مدٌنٌة عرب ٌِّة، وأّكد أٌضا ٌِّة الفلسطٌن موقفه المساند للقض

ٌّة المستقلّة واَلخٌرة للدّ  ولة الفلسطٌن
ا بالنسبة لسٌاستهما نحو بعضهما البعض، 2 ، فبذلك لم ٌؽٌر شٌبا

ًّ تقاطع إْسرابٌل على الّصعٌد الّسٌ ، فً حٌن بقٌت العالقات بٌنهما فبقٌت دول االتحاد اَلوروب ًّ اس

قابمةا سواء على الّصعٌد االقتصادّي، أو التجارّي، أو حّتى العسكرّي، فنجد أّن التبادل التجارّي، 

واالقتصادّي بٌنهما ٌزداد سنةا تلو اَلخرى، كما ٌتعّمق التعاون العسكرّي بٌنهما، وُتوّقع دول االتحاد 

ٌَّة، فشهد عام مع إْسرابٌل االتفاقٌاِت العسكر ًّ  9007ٌَّة واالستخبارات توقٌع اتفاقٌة تعاون استخبارات

ًّ بٌنهما فً العاِم نفِسه  ، كما ُوّقعت اتفاقٌة تبادل وتعاون ثقاف ًّ بٌن إْسرابٌل واالتحاد اَلوروب
3 . 

         ًّ ا مان متعاطفةا  –وبالّتحدٌد دول ؼرب أوروبا  –وجد نتنٌاهو أّن سٌاسة االتحاد اَلوروب  وعا

ٌٌّن ا من جدٌد مسؤلَة معاداة الّسامٌة؛ وذلك مع الفلسطٌن ، فحاول التوّجه نحو دول شرق أوروبا، مثٌرا

 ًّ ، وتحّد من التقارب اَلوروب ًّ  –لكسبها إلى جانبه، وبالتالً تضؽط على االتحاد اَلوروب

، فؤخذ ٌزور هذه الدول، وٌستضٌفها فً إْسرابٌل، لٌعّمَق عالقا ًّ  9008ته معها، ففً عام الفلسطٌن

ة، استضاؾ عنده الربٌسة الرومانٌّ  9009زار رومانٌا، وبلؽارٌا، والٌونان، وصربٌا، وفً عام 

ٌّة، وأعرب  ٌّة الفلسطٌن ، ودعمه المتزاٌد للقض ًّ تّخلَل هذه اللقاءات الحدٌث عن االتحاد اَلوروب

ول وضع حّد لهذا الدعم والتقارب، نتنٌاهو عن الخطر الذي سٌنتج عن هذا الدعم، وطلب من هذه الدّ 

ًّ نحو إْسرابٌل، وأْن ٌحّسَن االتحاد عالقاته  وحاول الضؽط علٌها لكً توّجه سٌاسة االتحاد اَلوروب

ا لنتنٌاهو  ًّ بالرفض على ما تقوم به إْسرابٌل، ووّجه اتهاما معها، ولكن جاء رّد االتحاد اَلوروب
                                                           

1
ٌّة ..المطلوب من القٌادة الفلسطٌنٌّ مبادرة السّ اشتٌة، محمد، مقال بعنوان :    . - ، ومتابعاتتقدٌر موقف –ة الم الفرنس
2
ة اإلْسربدوان، ٌسرى، مقال بعنوان :   ٌّ  .6-5، ةائٌلٌّ جهود الدبلوماس
3
ًّ إْسرائٌل واالتحاد األورتوتلمان، إلٌسا، مقال بعنوان :    . : نمو اقتصادّي رغم التوترات وب
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ًّ على نفسه، ولكن فً الوقت نفِسِه تمّكنت إْسرابٌل من  وهّدده بؤّنه ٌسعى إلى تقسٌم االتحاد اَلوروب

 . 1جذب دول شرق أوروبا، وإقامة التحالفاِت والتكّتالِت معها 

ٌّة  9009شهد عام          ا فً العالقات اَلوروب ا ملحوظا ٌّة، فإْسرابٌل عادت  –تحّسنا اإلْسرابٌل

ٌّة ومعاداتها، واعتبرت أّن ما تقوم به الدّ وأثارت قض ٌّة هو معاداة للجنس ٌّة الّسام ول اَلوروب

ا ما مع  ٌّة، اَلمر الذي دفع بؤوروبا إلى تلطٌؾ سٌاستها نوعا ، وبالتالً معاداةا للّسام ًّ الٌهودّي النق

ة، ففرنسا مثالا خرجت إْسرابٌل، فبدأت ُتبدي تعاطفاا مع إْسرابٌل، محاولةا محاربَة َمن ٌعادي الّسامٌّ 

ٌاّ  ٌُعدُّ السام  ًّ ٌّة إْسرابٌل، ورأت أّن َمن ٌرفض الوجود اإلْسرابٌل ا واعترفت بشرع ا، وإٌطالٌا أٌضا

، فً  ًّ ٌّة هو السام ، وأّن َمن ٌعادي الّصهٌون ًّ ا فً العاِم نفِسِه ٌإكد الحّق اإلْسرابٌل عقدت مإتمرا

ا ، 9009لحمالتِها االنتخابٌِة التً كانت تتّم فً عام  حٌن اتخذت برٌطانٌا من هذه اَلفكار شعارا

، وَمن ٌقول ؼٌر ذلك  ًّ فوقفت إلى جانب إْسرابٌل، ودعمت كٌانها، ووجودها، وقالت بؤّنه شرع

ا للسّ  ٌّرات نتٌجة ما حدث فً فرنسا باالعتداامٌّ ٌكون مّضهدا ء على ٌن، وبالطبع جاءت كّل هذه التؽ

، ودفَع بنتنٌاهو 9009/  اٌر/ فبر 09قبور الٌهود هناك فً  ًّ ، اَلمر الذي فّجَر الؽضَب اإلْسرابٌل

، وأّن َمن  ًّ ًّ ضّد الٌهود هو السام إلى إعادة إثارة هذه المسؤلة، فاعتبَر أّن كّل َمن ٌقوم بعمل إجرام

ٌُع  ًّ ٌّة، فبذلك تمّكن نتنٌاهو من جعل االتحاد اَلوروب ا معاٍد للّسام ٌّة هو أٌضا ٌُد ٌناهض الّصهٌون

ٌُحّسُن من عالقاِته مع إْسرابٌل   . 2النظر من جدٌد، و

         ًّ ، فؤصبح هناك تقارب أوروب ًّ ًّ باَلراء حول هذا  –أما فٌما ٌتعلّق بالملّؾ اإلٌران إْسرابٌل

ٌّر من موقفها بالنسبة إلٌران ومن قوتها النّ ؾّ المل ٌّة، فمن خالل مإتمر قمة ُعقد ، فؤوروبا بدأت ُتؽ وو

، اتفقوا على ضرورة فً لن ًّ ، وسكرتٌر الدفاع اَلمرٌك ًّ دن، ضّم نتنٌاهو، وربٌس الوزراء البرٌطان

، وفرِض أشّد العقوبات علٌها، واٌقاؾ تطورها النّ  ًّ ووّي الكبٌر، وإلؽاء االتفاق صّد الخطر اإلٌران

ٌّةا النّ  ٌُعتبر مبادراٍت أوروب ٌّةا لتلطٌؾ اَلجواء التً إْسرابٌل –ووّي الذي كان قد ُوق َع معها؛ فهذا 

 .  3كانت مشحونةا بٌنهما على مدار العشر سنوات الّسابقة 

 

                                                           
1
ة اإلْسرائٌلٌّ بدوان، ٌسرى، مقال بعنوان :   ٌّ  . 6 ،ةجهود الدبلوماس
2
ٌّة عدٌدة، وعقبات كامنة عنبتاوي، خالد،  ٌّة مكاسب نوع ٌّة الخارج  . 97 – 95، مشهد العالقات اإلْسرائٌل
3
ٌّة كبرى فً برٌطانٌا  نتنٌاهو ٌقوم بزٌارة خاطفة للندن وسطأهرٌن، رفابٌل، مقال بعنوان :    . تقلبات سٌاس
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ًّ المساند لل         ٌّةال ٌمكن إنكار الدور اَلوروب ٌّة الفلسطٌن ، فاالتحاد ٌقدم إلى الّسلطة قض

ٌّة والم ٌّة اَلمواَل التً تساعدها على النهوض بنفسها، وبناء مإّسساتها الرسم ة فً ظّل حلٌّّ الفلسطٌن

ا، كما تقؾ دول االتحاد إلى جانب  ا فشٌبا ًّ الذي ٌزٌد الخناق علٌها شٌبا وجود االحتالل اإلْسرابٌل

ٌّة وتصّوت لصالحهم فً أؼلب القرارات التً تعرضها فٌها، فخالل ن فً المحافل الدّ ٌالفلسطٌنٌّ  ول

ٌٌّن بصورٍة جل ًّ للفلسطٌن ًّ فترة حكم نتنٌاهو برز الدعم اَلوروب ٌٍة، فنجد دول االتحاد اَلوروب

ًّ على قطاع ؼّزة عام  ، 9009تستنكر العدوان اإلْسرابٌل ًّ ، وتقؾ إلى جانب الحّق الفلسطٌن

ٌّة االحتالل  وتصّوت لصالحه أمام هٌبة اَلمم المّتحدة على نتابج تقرٌر ؼولدستون التً تدٌن وحش

ًّ على القطاع اإلْسرابٌل
بٌل إٌقاؾ حملته الّشرسة فً اؼتصاب ، كما طلب االتحاد من إْسرا1

ًّ القابل بضرورة تجمٌد االستٌطان وإنهابه،  ٌّة، إذ إّنه أٌد وتبّنى القرار اَلمرٌك اَلراضً الفلسطٌن

ٌّة، كما اّتجهت الدّ  ٌّة إلى مقاطعة المنتجات االستٌطانٌّ كوُن هذه المستوطنات ؼٌُر شرع ة ول اَلوروب

ٌّة الفلسطٌن ا للقض ا وتؤٌٌدا ٌّة دعما
2 . 

ٌٍّة مستقلٍّة، وعاصمتها القدس الّشرٌؾ، إلى          ًّ ضرورة إقامة دولٍة فلسطٌن أكد االتحاد اَلوروب

ا فً الٌونسكو عام  ا مراقبا ، فقد صوتت 9000جانب إْسرابٌل، وأسهم فً أن تصبَح فلسطٌن عضوا

ٌّةا لصالح هذا القرار، وصّوتت أربع دول فقط ضّد القرار، وا متنعت ثالث دول عشرون دولةا أوروب

ٌٌّن هً الّسبٌل لحّل 3عن التصوٌت ٌٌّن واإلْسرابٌل ، كما رأى االتحاد بؤّن المفاوضات بٌن الفلسطٌن

ٌّة للسّ  ًّ التً الّصراع بٌنهما، فرّحب بالمبادرة اَلمرٌك ًّ والجانب اإلْسرابٌل الم بٌن الجانب الفلسطٌن

ا بعودة المفاوضات من جد ،9000ُطرحت عام  .وكثٌر 90014ٌد بٌن الّطرفٌن فً عام ورّحب أٌضا

من دول االتحاد أنهت عالقاتها مع إْسرابٌل لبنابها جدار الفصل العنصرّي، والتضٌٌق على 

ٌٌّن، فكانت إْسرابٌل قد رفضت مطالبها بعدم بنابه الفلسطٌن
ًّ ما قامت 5 ، كما استنكر االتحاد اَلوروب

ٌّة المطالبة من دوله به أمرٌكا من نقل سفارتها من تل أبٌب إلى الق دس، ورفض الدعوات اإلْسرابٌل

 . 6اَلعضاء نقل سفاراتهم إلى القدس الّشرٌؾ 

                                                           
1
  ًّ ًّ  عبده : موقف االتحاد األوروب ا اإلخبارّي؛ ، موقع وكامن تقرٌر " غولدستون " إٌجاب  . https://www.maannews.netلة معا
2
ًّ إْسراأبو سٌؾ، عاطؾ،    .  010 – 010، ئٌل واالتحاد األوروب
3
ًّ فً نظرٌات العالقات الدولٌة مقلد، حسٌن،   ٌّة لالتحاد األوروب  . 60، 9العدد ، مجلة الفكر، -جالة تطبٌقٌة  –السٌاسة الخارج
4
ٌّة صالحات، أنس،   ًّ فً عملٌة السالم الفلسطٌن ٌّة ) دراسة تحلٌلٌة ( –دور االتحاد األوروب ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة اَلمرٌك ، مجلة الجامعة العرب

 .  961، 9العدد  ،5مجلد  للبحوث،
5
ٌّة الدبس، رابد، مقال بعنوان :   ٌّة . حصٌلة –بعض مؤشرات التوتر فً العالقات األوروب  . 2011عام  اإلْسرائٌل
6
ة اإلْسرائٌلٌّ بدوان، ٌسرى، مقال بعنوان :   ٌّ  . 6 -5، ةجهود الدبلوماس

https://www.maannews.net/
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ا، والتؤكٌد على أّنها عاصمة دولة فلسطٌن، طلب          وفً سبٌل تعزٌز ُصمود القدس أٌضا

ًّ الضّ  ٌّون الموجودون فً فلسطٌن من االتحاد اَلوروب ٌّون اَلوروب ؽط إلنشاء المبعوثون الدبلوماس

ٌّة فً القدس الّشرقٌّ  ة، كما طالبوا بالّسماح لكبار المسإولٌن مركز لمنّظمة التحرٌر الفلسطٌن

ًّ واالجتماع بهم فً  ٌٌّن االلتقاء بكبار المسإولٌن والزّوار القادمٌن من االتحاد اَلوروب الفلسطٌن

ٌّة الحركة لمسإولً الدّ مدٌنة القدس، ون ًّ داخل ول اَلعضاء القااَدْوا بحر دمٌن من االتحاد اَلوروب

ًّ مدٌنة القدس الّشرقٌّ  ة وبلدتها القدٌمة دون تقٌٌد لحركتهم من قِبل الجانب اإلْسرابٌل
1   . 

ًّ منذ          ا، دأب االتحاد اَلوروب ٌّا ٌّة سٌاس ٌّة الفلسطٌن ًّ المساند للقض إلى جانب الموقؾ اَلوروب

ًّ إلى السّ  ٌّة، ومساعدتها بالنهوضالقدم على تقدٌم الدعم المال ، ودعمها فً بناء بنفسها لطة الفلسطٌن

ٌّة والمحلٌّّ  ٌٌّن فً الّضفة مإّسساتها الحكوم ة، كما أّنه ٌدعم اَلونروا المختّصة بالالجبٌن الفلسطٌن

ًّ عام الؽربٌّ   9008ة، وقطاع ؼّزة المحاصر، فعلى سبٌل المثال ال الحصر، قدم االتحاد اَلوروب

ٌٌّن فً  7101ملٌون ٌورو ( مساعدةا لها، و)  90روا ) لوكالة اَلون ملٌون ٌورو ( لدعم الفلسطٌن

 ًّ ٌّة الّضخمة التً دعمت بها أوروبا الّشعب الفلسطٌن مدٌنة القدس المحتلّة، وؼٌرها من المبالػ المال

ًّ لتعزٌز ُصموده، وتحسٌن مستوى معٌشتِه فً ظّل وجو د االحتالل اإلْسرابٌل
2 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ًّ إْسرائٌل واالأبو سٌؾ، عاطؾ،    .  010، تحاد األوروب
2
ة اإلْسرائٌلٌّ بدوان، ٌسرى، مقال بعنوان :   ٌّ  . 8، ةجهود الدبلوماس
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ٌّة مع الوالٌات المتّ ال .2 ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة .ّسٌاسة الخارج  حدة األمرٌك

 

  : أهمٌة إْسرائٌل بالنسبة ألمرٌكا 

ا ما نسمع جملة " إْسرابٌل طفل أمرٌكا المدلّل "، هذه الجملة تصؾ لنا مدى ارتباط           كثٌرا

إْسرابٌل بؤمرٌكا، إذ إّن اَلخٌرة ُتعدُّ أول الداعمٌن إلْسرابٌل، وجمٌع قراراتها وأعمالها تصّب فً 

ٌُعزى إ ًّ الالمحدود  ، فهذا الدعم اَلمرٌك ًّ ها : تقع ن اَلسباب، منلى مجموعة مالّصالح اإلْسرابٌل

ٌّة، وبالتحدٌد ًّ ذي الموقع االإْسرابٌل فً قلب الوطن العرب ًّ بالموارد الّطبٌع ًّ المهّم، والؽن ستراتٌج

ا  ٌاّا، فوجدت من إْسرابٌل الواقعة فٌها جسرا النفط، فهذه المنطقة مهّمة بالنسبة َلمرٌكا اقتصاد

، وبالتالً ا ًّ ًّ فً لعبورها واختراقها للوطن العرب لّسٌطرة على موارده، والحّد من التؽلؽل الّسوفٌت

ٌّان مع 1منطقة الّشرق اَلوسط عن طرٌق إْسرابٌل ، إلى جانب ذلك ٌتقارب البروتستانت اَلمرٌك

ا، هإالء البروتستانت ٌدعمون فكرة عودة الٌهود إلى أرض فلسطٌن، وضرورة إقامة  ٌا الٌهود دٌن

ًّ إْسرابٌل فٌها، وبالتالً سعت أمرٌ ، كما وٌإّدي اللوب ًّ كا إلى الحفاظ على أمن إْسرابٌل القوم

، بضؽّطه على الكونجرس لمساندة إْسرابٌل،  ًّ ا فً ُصنع القرار اَلمرٌك ا مإّثرا الٌهودّي دورا

 .    2 حهاوبالتالً ٌدفع أمرٌكا إلى التقارب من إْسرابٌل ودعمها، والّسعً لتحقٌق مصال

 ئٌل :ة إلْسرابأهمٌة أمرٌكا بالنس 

ا الدّ أمرٌكا          ا هاما ٌّا ولة اَلقوى فً العالم، والحاكمة له، وجدت إْسرابٌل فٌها حلٌفاا استراتٌج

ٌّاا، فهً  ٌّاا وعالم ٌّة إقلٌم ٌحفظ لها أمنها ووجودها وكٌانها، وٌحقق لها مصالحها وأهدافها القوم

ا، بحماٌةتدعمها فً المحافل الدّ  ٌّا ٌّة، وتتحالؾ معها عسكر ا،  ول ٌّا أمنها، والتعاون معها استخبارات

ا، ففً كل عام تزودها باَلموال التً ترفع  ٌّاا أٌضا ٌّة، وتدعمها مال وتزوٌدها بؤحدث المعدات العسكر

ٌّاا من خالل التبادل التجارّي بٌنهما، ومن خالل  ٌّة، كما تدعمها اقتصاد مٌزانٌة الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة فتحها أمامها اَلسواق اَلوروبٌّ  ٌّة والعلم ٌّة، إلى جانب ذلك تستفٌد من خبراتها التكنولوج ة واآلسٌو

ٌّة، فمن ه ٌّة والتقن ا أن تقٌم المتقدمة، وتزودها بؤحدث اَلجهزة التكنولوج ًّ جدا إْسرابٌل  نا من الطبٌع

                                                           
1
 .  11، والوالٌات المّتحدة : العالقة الخاّصةإْسرائٌل القرم ، أمانً،  
2
ٌّة فً الشّ العلً، محمود،    . 086 – 080 ،رق األوسطالّسٌاسة األمرٌك
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ا فً إقامتها ووجودها العالقات الوطٌدة وتتشبث بها، وتوجه سٌاستها مع الدّ  ولة التً كانت سببا

 .   1نحوها 

  : ٌّة التً اتبعتها أمرٌكا فً عالقاتها نحو إْسرائٌل  االستراتٌج

ٌّة التً تتبعها أمرٌكا فً سٌاستها مع إْسرابٌل على تحقٌق المصالح تقوم          االستراتٌج

ٌّة عند  ٌّة مهما كلفها هذا اَلمر، وعلى حساب كل دول العالم اَلخرى، فالمصلحة اإلْسرابٌل اإلْسرابٌل

ٌّة ٌنظرون إلى  أمرٌكا مقدمة على كل شًء، فكل حكام ومسإولً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ًّ فً منطقة الّشرق اَلوسط، وفً العالم كله، فهً  ٌّة على أّنها الحجر اَلساس المصلحة اإلْسرابٌل

ا إلى خدمة إْسرابٌل، وتحقٌق كل أهدافها والمكاسب التً ترؼب فً تحقٌقها، وتح افظ تسعى دابما

 . 2على أمنها وكٌانها 

  ٌّة فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو ة تجاه الوالٌات المّتحدة األمرٌك ٌّ ٌّة اإلْسرائٌل الّسٌاسة الخارج

 (2009 – 2019  : ) 

منذ الّساعات اَلولى من إعالن إقامة إْسرابٌل سارعت أمرٌكا، واعترفت بها، باعتبارها         

بعة لها واعترفت عالم، ولحقتها جمٌع المنّظمات والهٌبات التادولةا لها كٌان ووجود فً هذا ال

ًّ كان بمثابة المإّشر لباقً دول العالم،  ا فٌها، هذا االعتراؾ اَلمرٌك بإْسرابٌل، وضّمتها عضوا

ٌّتها، ومن ثم أخذت  فبمجرد أْن اعترفت أمرٌكا بها، تتابعت دول العالم لالعتراؾ بوجودها وبشرع

ا، وتإازرها فً جمٌع أعمالها وأهدافها أمرٌكا تدعم إْسراب ٌاّ ٌاّا ومعنو  .  3ٌل ماد

ا،          بعد إنشاء إْسرابٌل رأت أمرٌكا ضرورة تحالفها مع إْسرابٌل بجمٌع المجاالت عموما

ا، فبدأت تتعاون معها فً جمٌع المسابل المتعلّقة بالّشرق  ًّ والعسكرّي خصوصا وبالمجال الّسٌاس

سارعت أمرٌكا وساعدت  0971لمثال عندما وقعت حرب أكتوبر عام اَلوسط، فعلى سبٌل ا

ٌاّ  ؼم من المجازر التً اقترفتها ، على الرّ 0980ا، وفً حرب إْسرابٌل على لبنان عام إْسرابٌل عسكر

ٌٌّن، إال أّن أمرٌكا وّفرت جمٌع ُسبل الحماٌة والدعم إلْسرابٌل إْسرابٌل بحّق اللبنان
، واَلمر نفسه 4

ا، فكّل ما تقوم به إْسرابٌل من انتهاكاٍت وسلٍب وقتٍل وتدمٌٍر بحّق  ٌٌّن أٌضا نجده مع الفلسطٌن

                                                           
1
 . : هل ٌمكن ل" إْسرائٌل " المحافظة على وجودها دون أمرٌكا ؟فراٌلٌخ، تشارلز، مقال بعنوان  
2
ٌّة فً الشرقابن صقر، عبد العزٌز،   ٌّة األمرٌك  . 01917جرٌدة الّشرق اَلوسط، العدد  ،األوسط .. ثوابت ومتغٌرات االستراتٌج
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ٌٌّن، وإنّ  ا للفلسطٌن ٌٌّن فإّن أمرٌكا التً ُتعّد أعظم قوة فً العالم ال تقدم شٌبا ا تقؾ الفلسطٌن ما دابما

 موقؾ المساند إلْسرابٌل . 

ًّ أول اهتمامات أمرٌكا على مدار الّسنٌن، فنالحظ أّنه  إّن المحافظة على         الوجود اإلْسرابٌل

،مهما اختلفت الحكومات المستلمة للحكم، سواء كا ٌّةا ٌّةا فجمٌعها تتولّى مهّمة  نت دٌمقراط أو جمهور

ٌٌّن الذ ًّ وأمنه بشّتى الّطرق واَلسالٌب، فجمٌع الرإوساء اَلمرٌك ٌن الحفاظ على الكٌان اإلْسرابٌل

تقلّدوا الحكم بعد إقامة إْسرابٌل عملوا على تحقٌّق مصالحها وخدمتها، فالعالقات بٌن الجانبٌن منذ 

ؼم من ذلك ال ٌخلو اَلمر من إقامة إْسرابٌل وإلى ٌومنا هذا وطٌدةٌ وقابمٌة على التحالؾ، على الرّ 

ٌّة بٌنهما، فمع تولّ  ً بنٌامٌن نتنٌاهو منصب بعض التوّترات واالختالفات فً بعض اَلمور الّسٌاس

ٌّة عام  ٌّة باراك أوباما)9009رباسة الحكومة اإلْسرابٌل  – 9009، ترأّس الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ا ما عن أفكار بنٌامٌن نتنٌاهو، وعن معتقدات حكومته (، والذي ٌتبّنى أٌدلوجٌّ 9007 ةا تختلؾ نوعا

ٌّة المتشّددة، اَلمر الذي وّتَر من العالقا ت بٌنهما، وعلى الّرؼم من هذا االختالؾ والتوّتر، إال الٌمٌن

 . 1أّن أمرٌكا حاولت جاهدةا إرضاء إْسرابٌل، وتنفٌذ مصالحها

ًّ أوباما للّسالم، ففً  9009عام  ٌرجع التوّتر الذي نشب          / 1إلى موقؾ الربٌس اَلمرٌك

ا فً جامعة القاهرة فً هذ 9009 /ٌولٌو  ا الٌوم، وضح خالله رإٌته زار مصر، وألقى خطابا

ر العالم، فبٌن موقفه وموقؾ بالده منها، وأفصح عن نٌته للّسالم، بطرحه لعدد من القضاٌا التً توتّ 

ا أقرب ما ٌكون إلى الّسالم والعدالة والتسامح فً هذا العالم، فهو ٌرٌد أن  ا جدٌدا بانتهاج أمرٌكا نهجا

ًّ صفحةا تفتح أمرٌكا ودول العا جدٌدةا تقوم على التعاون، والتسامح، واالحترام المتبادل،  لم اإلسالم

وتحقٌق المصالح المشتركة بٌنهم، فمن وجهة نظره أّن اإلسالم بريء من التطرؾ واإلرهاب، فال 

ٌّة التً تقتل وتدمر وتستهدؾ المواقع فً بالده، فهً تتستر  عالقة له بالحركات والجماعات اإلرهاب

ًّ لتبرٌر  ٌّة، فهو ٌعترؾ باإلسالم، وبفضله ومساهمته بالدٌن اإلسالم فً بناء أعمالها الإلنسان

ول ، وٌستذكر أّن أصوله العابلٌة ترجع لإلسالم، فبذلك لن تحارب أمرٌكا اإلسالم وال الدّ أمرٌكا

ٌّة، وإّنما ستجمعهم عالقات التعاون واالحترام المتبادل اإلسالم
ا معجباا بتسامح الدٌن 2 ، وهو أٌضا

 ًّ ٌُعطً  اإلسالم ٌُكره أحد على اعتناقه، وإّنما  مع اَلدٌان والمعتقدات اآلخرى المختلفة، فاإلسالم ال 

ٌَّة الكاملَة َلصحاِب هذه اَلدٌان والمعتقدات لممارسة طقوسهم الخاّصة دون التدخل بهم،  َة الدٌن ٌّ الحّر

                                                           
1
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ٌّة إلى االقتداء بالدّ فبذلك ٌدعو الدّ  ٌّة، والسماح ول الؽرب للمسلمٌن المتواجدٌن فً الؽرب ول اإلسالم

ٌٍّة، دون الضؽط علٌهم، ومنعهم ومحاربتهم فً دٌنهم، ٌّة بحّر وٌدعوهم إلى  بممارسة شعابرهم الدٌن

، أّما 1حقوقها، بما فً ذلك النساء المسلمات، بالسماح لهن بإرتداء الحجاب إعطاء المرأة جمٌع

ًّ بالنسبة للصّ  ، فقد أ –راع الفلسطٌن ًّ ٌّتهم، فقد اإلْسرابٌل ٌٌّن وقض ا مع الفلسطٌن ظهر تعاطفاا كبٌرا

ٌٍّة إلى جانب إْسرابٌل،  رأى بؤّن عملٌة الّسالم بٌن الطرفٌن لن تتّم إال بإقامِة دولٍة فلسطٌن

ٌّة بسالٍم وأماٍن، دون نزاٍع  ٌٌّن حق البقاء فً أرضهم ووطنهم، وممارسة حٌاتهم الطبٌع فللفلسطٌن

، وطالب بتجمٌده وقتٍل وتهجٌٍر، وإلى جانب  ًّ ًّ ؼٌر شرع ذلك صّرح بؤّن اإلستٌطان اإلْسرابٌل

ا ٌّة  القدس عاصمة فلسطٌن ، وكإعتراٍؾ منُه بؤنّ 2وإٌقافه فورا أعلن أّنه سٌزورها ضمن جولته الرباس

ه، وتؤزم العالقات بٌنهم، إلى فً منطقة الّشرق اَلوسط، اَلمر الذي شّدَد من ؼضب نتنٌاهو ضدّ 

 .   3متسامح مع اإلسالم جانب موقفه ال

ٌّة النّ  9009وفً عام          ا تزاٌدت القوة اإلٌران ٌّة،أٌضا فخشٌت إْسرابٌل على نفِسها وأمِنها  وو

ًّ لها، فطلبت من أمرٌكا وقَؾ هذا الخطر، وفرَض العقوبات علٌها، والحدَّ من  من التهّدٌد اإلٌران

مّما أؼضب إْسرابٌل منها، ولكن سرعان ما تداركت هذا النفوذ، إال أّن أمرٌكا تراخت فً ذلك، 

ٌّةا  ٌّاا، فستوجه لها ضربةا عسكر أمرٌكا هذا الؽضب، وهّددت إٌران أّنه إذا لم تستجب لها دبلوماس

بمساعدة إْسرابٌل، وبالنسبة إلى موضوع فلسطٌن واالستٌطان فقد وافقت أمرٌكا على اقتراح نتنٌاهو 

محدودة، وهً عشرة شهور فقط، ومن ثّم إعادة استبنافه من جدٌد بعد بتجمٌده خارج القدس، ولفترة 

ًّ هذه المدة، مّما خفّؾ من التوّتر، وعادت العالقات الّطٌبة الّسابقة بٌنهما إلى سابق عهدها  .   4ُمض

ًّ على المحّك، فإْسرابٌل استمّرت فً بناء المستعمرات          بقً موضوع االستٌطان اإلْسرابٌل

ٌّة، ففً عام االستٌ ٌّة، وشملت  75تّم بناء )  9000طان ٌّةا على أراٍض فلسطٌن ( مستوطنةا إْسرابٌل

، فقرار تجمٌد 5اَلمر الذي زاد من عدد المستوطنٌن خالل هذا العام، أراضً مدٌنة القدس

ٌٌّن، فتمادى نتنٌاهو، ولم ٌمتثل لطلب أوبام ًّ قُوبل بالّرفض من اإلْسرابٌل ا، فؤخذ االستٌطان اَلمرٌك

ٌزٌد بالمستوطنات والمستوطنٌن، ولم تتوّقؾ عملٌة بنابها خالل الفترة المعلنة للتجمٌد، وأعلن 
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ًّ جو باٌدن إلْسرابٌل، بؤّنه وافق على  نتنٌاهو ذلك صراحةا خالل زٌارة نابب الربٌس اَلمرٌك

دة الكبٌرة فً أعداد ( وحدٍة سكنٌٍة فً منطقة رمات شلومو، وبالطبع هذه الزٌا 0600مقترح لبناء ) 

ٌَّة، وأؼضبت ربٌسها  المستوطنٌن والمستوطنات خالل هذا العام أّرقت الوالٌاِت المّتحدَة اَلمرٌك

ا إلدارته، مّما أّثَر على االتصاالت بٌن الّطرفٌن ٌا فعل على ذلك بقٌت  ، وكرد  1أوباما، وَعّدتُه تحد

ًّ  ؾّ كا محتفظةا بموقفها بالنسبة للملأمرٌ ووّي، فلم تستجب لمناشدات إْسرابٌل لها بفرض النّ اَلٌران

ٌٍّة فقط، باإلضافِة  ٌٍّة وسٌاس ٌٍّة على إٌران، وإّنما اقتصرت بفرض عقوباٍت اقتصاد عقوباٍت عسكر

ٍة لها، فبمبادرٍة  ٌّ إلى أّنها هّددت إْسرابٌل بعدم تعّرضها إلٌران، ومنعتها من توجٌه ضربٍة عسكر

ؾ حّدة التوّتر تراجعت عن موقفها، وانصاعت َلوامر أمرٌكا، ولم تنفذ حسنٍة من إْسرابٌل، ولتخفٌ

تهدٌدها بضربها إٌران، وتخلّل هذا العام العدٌد من الزٌارات بٌن الجانبٌن، كان أبرز هذه الزٌارات 

ٌّة هٌالري كلنتون، التً هدفت من زٌارتها هذه إلى  ٌّة اَلمرٌك استضافة نتنٌاهو لوزٌرة الخارج

ٌٌّن، وإعادة المفاوضات، وتحقٌق الّسالم العادل بٌنهماإصالح اَل ، 2وضاع بٌن العرب واإلْسرابٌل

فعرضت على إْسرابٌل مقابل موافقتها على ذلك، تقوم أمرٌكا بتزوٌد إْسرابٌل بعشرٌن طابرةا 

ٌّة أحادٌّ  F-35متطورةا من نوع )  قة ٌّة المطلة الجانب، وستعطً الحرّ (، وستمنع إقامة دولة فلسطٌن

، وأّنها ستقؾ بوجه كّل القرارات المرفوعة ضّد  ًّ إلْسرابٌل بالتدّخل فً الّشؤن الّسورّي واإلٌران

رابٌل، نجد إْسرابٌل فً هٌبة اَلمم المّتحدة، وعلى الّرؼم من هذه اإلؼراءات التً قدمتها أمرٌكا إلسْ 

 .   3اَلخٌرة لم توافق على هذه الّشروط 

ًّ الٌ         ٌّة اَلمرٌهودٌإّدي اللوب ٌّة، فقد ّي الموجود فً أمرٌكا، قوةا مإّثرةا على الّسٌاسة الخارج ك

، فقد أّثَر على الكونجرس، وحاول 9000من زعزعِة اَلموِر داخل البٌِت اَلبٌِض عام  تمّكن

الّضؽط على أوباما لتلٌٌن موقفه تجاه نتنٌاهو، وإنهاء خالفاته معه، حٌث تمّكن بالفعل من تخفٌؾ 

الخالِؾ بٌنهم، والّضؽط علٌه لتؽٌٌر مواقفه، فتظهر قدرته فً ذلك، فً تؽٌر اراء أمرٌكا  حّدةِ 

بالنسبة إلى موضوع االستٌطان، فنجدها اعترضت على القرار الذي قدمته لبنان بإٌعاٍز من منّظمة 

ٌّته، دون توضٌح أسبا ٌّة، والذي ٌطالب بوقؾ االستٌطان، وٌثبت عدم شرع ب التحرٌر الفلسطٌن

اعتراضها على هذا القرار، كما نجد أوباما ٌستضٌُؾ نتنٌاهو عنده فً أمرٌكا فً شهر أٌار من  

العاِم نفِسه، حٌث وّضح كال الّطرفٌن وجهاِت النظر الخاّصة بهما المتعلّقة بموضوع االستٌطان 
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ًّ ومدى انعكاس هذا الموضوع على اَلمن اإلسْ  ًّ ، فمن خالل ذلك ٌتبٌن مدى تؤثٌر 1رابٌل اللوب

ٌّة وسٌاساتها لتحقٌق  ٌّة فً تؽٌٌر مواقؾ الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك الٌهودّي والحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة فً نهاٌة المطاؾ.   المصالح اإلْسرابٌل

ؼم من تؤّزم العالقات بٌن باراك أوباما وبنٌامٌن نتنٌاهو، إال أّن الوالٌاِت المّتحدَة على الرّ         

ٌَّة لم  تتخلَّ عن إْسرابٌل، وحّتى إْسرابٌل لم تقطع عالقاتها معها، وإّنما بقٌت العالقات اَلمرٌك

، وبالمقابل تحالفت تحالفٌةا بٌنهما، فظلّت أمرٌكا تسعى جاهدة للمحافظة على اَلمن اإل ًّ ْسرابٌل

ا، فمازال جهاز المخاإسْ  ٌّا ا، وحّتى سٌاس ٌّا ا، وتجار ٌّا ا، واقتصاد ٌّا برات رابٌل مع أمرٌكا عسكر

ٌِّة الالزمِة له، فشهد عام  ًّ ٌزّود أمرٌكا بالمعلوماِت االستخبار ا 9000اإلْسرابٌل ٌاّا  تعاونا عسكر

ٌّاا  ا، بالّرؼم من شّدة الخالفات بٌن اَلدارة –إْسرابٌل ٌّا ٌّة، إال أّننا  أمرٌك ٌّة والحكومة اإلْسرابٌل اَلمرٌك

ًّ بمعلوماٍت سّرٌّ  ًّ ٌعمل على تزوٌد الجٌش اَلمرٌك ٍة نجد فً هذا العام جهاز المخابرات الّصهٌون

حٌث عّدوا هذا الّشخص من  –زعٌم تنظٌم القاعدة فً أفؽانستان  –عن مكان وجود أُسامة بن الدن 

ٌّة، فبناءا على هذه المعلومات أخطر زعماء التنّظٌمات اإلسالمٌّ  ة على الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ًّ من اؼتٌاله  ٌّة التً حّددت مكان وجوده، تمّكن الجٌش اَلمرٌك ٌّة االستخبارات اإلْسرابٌل
2   . 

ٌِّة  ؾّ بقً المل         ًّ ٌشّكل عقبةا أمام العالقاِت اإلْسرابٌل ٌِّة، فؤمرٌكا وقفت فً  –اإلٌران اَلمرٌك

ٌّة التً كانت تنوي إْسرابٌل توجٌهها إلى إٌران، ووعدتها بؤْن تفرَض علٌها و جه الّضربة العسكر

ٌاّ  ، وتضؽط علٌها دول ٌّةا ٌِّة، لتحّد من خطرها ا، وتمنعها من امتالِك القنبلِة النّ عقوباٍت اقتصاد وو

ٌّة تراخت وماطلت فً تنفٌذ ذلكالنّ  ؼم من قٌام ، وعلى الرّ ووّي المتصاعد، إال أّن اإلدارة اَلمرٌك

، إال أّن ذلك لم ٌخّفؾ من حّدة الؽضب 9009أوباما بقطع عالقاته واتصاالته مع إٌران بحلول عام 

ًّ على أمرٌكا من جهة، وزاد من حّدة الخالؾ بٌن أوباما ونتنٌاهو من جهٍة أخرى، حٌث  اإلْسرابٌل

لقاِء الجمعٌِة العامِة لألمم المّتحدة الذي  ، ف9009ًرفض اَلول مقابلَة نتنٌاهو فً تشرٌن الثانً عام 

ًّ بٌن أوباما  ، والخالؾ الّشخص ًّ تعقده كّل عام، ولكن على الّرؼم من هذا الؽضب اإلْسرابٌل

ونتنٌاهو، ومحاولة نتنٌاهو مساندة المرّشح المنافس َلوباما ودعمه فً حملته االنتخابٌة، نجد الٌهود 

أوباما، وٌصّوتون لصالحه فً االنتخابات التً ُعقدت عام فً أمرٌكا ٌقفون إلى جانب باراك 

                                                           
1
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،   ًّ لعام –2012 تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج   80 – 80، -2011 المشهد اإلْسرائٌل
2
 . 091، رق األوسطٌّة فً الشّ األمرٌكالّسٌاسة العلً، محمود،  
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، ففً سبٌل تعزٌز 1ر، وأخذت العالقات تعود وتتقارب بٌنهم، مّما قلَّص ذلك من حّدة الّتوتّ 9009

ٌّة جون كٌري إْسرابٌ ٌّة اَلمرٌك لدراسة  9001ل فً نهاٌة عام العالقات أكثر زار وزٌر الخارج

ًّ  ؾّ المل ، وإمكانٌة إجراء مفاوضات بٌن الّطرفٌن، والتوّصل إلى الّسالم اإلْسر –الفلسطٌن ًّ ابٌل

ا، وزّودتها بست  نفِسِه العام ، وفً 2العادل الّشامل فً المنطقة ٌاّ تحالفت أمرٌكا مع إْسرابٌل عسكر

ا  99 –طابراٍت من طراز  " فً  ٌاّ  .   3أوسبري " المتطّورة عسكر

ٌّة وفوز أوباما لوالٌٍة جدٌدٍة، ودعم الٌهود له، على الّرؼم من إجراء االنت         خابات اَلمرٌك

وتقارب العالقات وتحالفها، إاّل أّن التحّدٌات بقٌت قابمةا بٌن أوباما ونتنٌاهو، ولم تنتِه الخالفات 

ٌّة بٌنهما، والتً انعكست على سٌاسة كال الّطرفٌن نحو بعضهما البعض، فتجاهل نتنٌاهو  الّشخص

ٌّة بالنسبة لموضوع االستٌطان الذي كان من المفترض أن ٌتوّقَؾ وٌتجّمد، لكّن قرار اإلدار ة اَلمرٌك

ٌّة، ففً عام  نتنٌاهو ضرب هذا القرار بعرض الحابط، واستمّر فً بناء المستوطنات اإلْسرابٌل

، ة( وحدةا سكنٌةا فً مستوطنتٌن فً الّضفة الؽربٌّ  960أعلن نتنٌاهو عن مناقصة إلنشاء )  9001

ٌٍّة فً جنوب القدس المحتلّة0700إلى جانب ) ( وحدٍة استٌطان
، فكان موضوع االستٌطان من ضمن 4

ٌّة خالل عام  ٌّة والحكومة اإلْسرابٌل ، 9001اَلمور التً وّترت العالقات بٌن اإلدارة اَلمرٌك

ًّ المعاكس للوال ٌات المّتحدة باإلضافة إلى ذلك تؤثّرت العالقات بٌنهما نتٌجة الموقؾ اإلْسرابٌل

ٌّة، ففً  مارس من العاِم نفِسِه استولت روسٌا على شبه جزٌرة القرم من أوكرانٌا،  01اَلمرٌك

ا للقانون  ا على ذلك استنكرت أمرٌكا ما قامت به روسٌا، واعتبرته انتهاكا وضّمتها إلٌها، ورّدا

ا لألمم المّتحدة ُتدٌُن فٌه روسٌا، وكان من المالدّ  ، ورفعت قرارا ًّ فترض على إْسرابٌل أن تقَؾ إلى ول

، إال أّنها تخلّفت عن الحضور والتصّوٌت، فذلك كلُُّه  ًّ جانب أمرٌكا، وتصّوَت مع القرار اَلمرٌك

 . 5 9001كان من أبرز اَلسباب التً جعلت العالقاِت بٌنهما متؤّزمةا خالل عام 

ففً هذا العام باعت أمرٌكا إْسرابٌل بدأت العالقات بٌن الّطرفٌٌن بالتحّسن،  9005ومنذ عام         

قدمت أمرٌكا مساعداٍت  9006طابراٍت حربٌةا من طراز " جوٌنت ستراٌك فاٌتر "، وفً عام 

                                                           
1
ٌّة مشهد مصطفى، مهند،    . 001 – 000، 2012 لعام ةاإلْسرائٌلٌّ العالقات الخارج
2
ٌّة  ٌّة، ُنشر بتارٌخ : إْسرائٌل تقر بناء مستوطنات جدٌدة بالضفة الغرب ؛ 2014/  1/  22، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
3
ٌّة –ة العالقات األمرٌكٌّ خلٌل، أمٌنة، مقال بعنوان :    . اإلْسرائٌل
4
ٌّة  ٌّة؛إْسرائٌل تقر بناء مستوطنات جدٌدة بالضفة الغرب  . https://www.aljazeera.net ، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

5
ٌّة " سٌاسة إدارة األزمات "مصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 006 ،العالقات الخارج

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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ا على تقارب المصالح من جدٌد، وفً أٌلول 1(ملٌار دوالر100إلْسرابٌل بقٌمة ) ، فكان هذا مإّشرا

ا، وخالل هذه الفترة كان نتنٌاهو ُمتخّوفاا من من العام نفِسه جرى اللقاء اَلخٌر بٌن نتنٌاهو وأوبام

ٌّة، فالتزم نتنٌاهو الهدوء، ولم ٌقدم على اتخاذ  اّتخاذ أوباما أّي قرار ٌتعارض مع الّسٌاسة اإلْسرابٌل

 ًّ ، فقد كان باراك أوباما فً اإلسْ  –أّي إجراء فٌما ٌتعلّق باالستٌطان، وال بالّصراع الفلسطٌن ًّ رابٌل

 . 2 ه، وانتظر نتنٌاهو حّتى انتهاء مّدة حكمهأواخر أٌام حكم

ًّ الكامل إلْسرابٌل، فلٌس من الؽرٌب ذلك، َلّن  ٌّتضُح مّما ذكرته سابقاا اإلنحٌاز         اَلمرٌك

أمرٌكا من صالحها بقاء إْسرابٌل فً منطقة الّشرق اَلوسط، فهً تعمل جاهدةا على المحافظة على 

ٌّة، هذا الدعم  ٌّة بإقامة إْسرابٌل على اَلرض الفلسطٌن أمنها وكٌانها، منذ والدة الفكرة الّصهٌون

ًّ إلْسرابٌل ك ٌّتهم، على الّرؼم من وجود بعض المواقؾ اَلمرٌك ٌٌّن وقض ان على حساب الفلسطٌن

ٌّة فً أؼلب اَلوقات تصّب فً الّصالح  ٌّة، إال أّن المواقؾ اَلمرٌك ٌّة الفلسطٌن المساندة للقض

. ًّ  اإلْسرابٌل

فٌن، بدأت العالقات المتوّترة بٌن الّطر 9009فمع استالم نتنٌاهو وأوباما الحكم فً عام         

ٌّة  نتٌجَة الّسٌاسة التً اتخذها أوباما ضّد إْسرابٌل، فكانت له بعض المواقؾ المساندة للقض

ٌّة، ففً مإتمر القاهرة الذي ُعقَِد عام  ،  9009الفلسطٌن ًّ نادى أوباما بتجمٌد االستٌطان االْسرابٌل

ٌٍّة مستقلّ  ٌّته، كما صّرَح بضرورة إقامِة دولٍة فلسطٌن ٍة، فرأى أّن حّل الّصراع واعترَؾ بعدم شرع

 ًّ ًّ الكامل لهذا الحلّ  –العرب ٌّن، وتعّهد بالدعم اَلمرٌك ًّ ٌكمن فً حّل الّدولت اإلْسرابٌل
، كما ٌظهر 3

ًّ إلسْرابٌل فً موقفها بالنسبة للعدوان الذي وقَع على ؼّزة عام  قبل  – 9009االنحٌاز اَلمرٌك

، إال أّنه كان له مع أّن هذا العدوان  –انعقاد مإتمر القاهرة  ًّ وقَع قبل استالم أوباما الحكم بشكل فعل

ًَّ للحرب،  ًَ الرسم موقؾ خاّص بالنسبة للعدوان، فنجده التزَم الّصمت، فً حٌن كانت أمرٌكا الراع

فهً التً خّططت ودعمت إْسرابٌل باَلسلحِة والّصوارٌِخ التً استخدمتها بالحرب، وبعد انتهاء 

مّرت ملتزمةا بموقفها المساند إلْسرابٌل، مّدعٌةا بؤّن إْسرابٌل تمارس حّقها الحرب فإّن أمرٌكا است

ًَّ فً الحفاظ على أمنها، والدفاع عن نفِسها من الخطر الؽّزاوّي المتصاعد والمتمّثل فً  القانون

ٌّة رفضت التصّوٌت على قرار اَلمم المّتحدة الذي ٌدٌن  حركة حماس، فالوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

                                                           
1
 . ةاإلْسرائٌلٌّ  –ة العالقات األمرٌكٌّ خلٌل، أمٌنة، مقال بعنوان :  
2
 . ًٌان ٌجب أن ٌبقا حولتٌّ الدّ  فً لقائمها األخٌر، أوباما ٌقول لنتنٌاهو بأّن حلّ أهرٌن، رفابٌل؛ وأخرون، مقال بعنوان :  
3
ٌّة فً ظل إدارة الرئٌس دونالد ترامب أبو زٌد، عالء الدٌن، عنوان الرسالة :   ٌّة الفلسطٌن ٌّة تجاه القض التحول فً الّسٌاسة األمرٌك

 ( . 2019، ) ماجستٌر، جامعة القدس، القدس، 41، 2019 - 2016



90 
 

ٌٌّن للتنازل عن هذا ال ًّ على ؼّزة ، كما مارست الّضؽط على المسإولٌن الفلسطٌن عدوان اإلْسرابٌل

 ًّ  .  1القرار وسحبه، مّما حذا بهم للتراخً حٌال هذا التقرٌر، واالنصٌاغ وراء الموقؾ اَلمرٌك

وعلى الّرؼم من قرار أوباما بتجمٌد االستٌطان، فإّن إْسرابٌل استمّرت فً بناء المزٌد من         

ٌّة  ًّ على ذلك، فنجد اَلدارة اَلمرٌك ًّ أمرٌك ٌِّة، ومقابل ذلك لم نَر أّي تحرك فعل الوحداِت االستٌطان

لّصراع بٌن العرب تراجعت فً تصرٌحاتها بالنسبة لالستٌطان، وحّتى بالنسبة لمسؤلة حّل ا

 ، ًّ ٌٌّن، حّتى إّن أوباما فً خطاباته التً كان ٌلقٌها هنا وهناك المتعلّقة بالملّؾ الفلسطٌن واَلْسرابٌل

ٌِّة  ٌّة، دون أن ٌتطّرَق إلى ذكِر االنتهاكاِت والجرابِم اإلْسرابٌل ٌّة الفلسطٌن كان ٌدعو فقط إلى حّل القض

، ولم ٌتطّرق ًّ إلى مسؤلة جدار الفصل العنصرّي، وال حّتى موضوع القدس  بحق  الّشعِب الفلسطٌن

وما ٌجري علٌها من اعتداءات، بل على العكس من ذلك كان ٌذكر الّضؽوطات التً تعّرض لها 

 . 2الٌهود على مّر العصور، وبالتحدٌد ما قام به هتلر من انتهاكات بحق الٌهود 

ا  ما زالت أمرٌكا تثبت كّل ٌوٍم، وكّل عامٍ          ٌا ا جذر ٌّرا االنصٌاع التام إلْسرابٌل، فلم نشهد تؽ

ٌّة، فنجدها فً عام  ٌّة الفلسطٌن ٌّة  9000ٌُذكر على مواقفها المضادة للقض تقؾ بوجه أّي مبادرة عرب

ٌّة المستقلّة وعاصمتها  ٌّة تهدؾ إلى تحقٌق الّسالم العادل، وتدعو إلى إقامة الّدولة الفلسطٌن وعالم

تسعى إلى وقؾ االستٌطان، فهً تعّهدت إلْسرابٌل بمنع أّي محاولة تدعو إلى القدس الّشرٌؾ، و

ٌّة  9000ذلك، كما ٌتجلّى ذلك فً عام  حٌث قدمت لبنان بناءا على طلب منّظمة التحرٌر الفلسطٌن

ٌّة، واجهت أمرٌكا هذا القرار  ٌّة المستوطنات اإلْسرابٌل ا إلى اَلمم المّتحدة ٌثبت عدم شرع تقرٌرا

الفٌتو ضّده، مع أّن إدارتها أصدرت أوامر إلْسرابٌل بتجمٌد  –ض، واستخدمت حّق النقض بالرف

ٌِّة فً  االستٌطان، إال أّن إْسرابٌل لم تؤبه لهذه اَلوامر، فاستمّرت ببناء المزٌد من الوحداِت االستٌطان

 ًّ ٌِّة هً مجرد ِحبٍر ، فمن ذلك كل ه ترى الباحثة أّن قراراِت اَلدارِة اَلم3ظّل الّصمت اَلمرٌك رٌك

، فإْسرابٌل تتجاهل مثل هذه القرارات، وهذا ٌعنً أّن  ًّ على ورق، ال قٌمَة لها أمام النفوذ اإلْسرابٌل

ًّ تجاه  ، ولتهدبة الؽضب الّدول ًّ ٌاا فقط، إلسكات الصّوت الفلسطٌن أمرٌكا ُتصدر هذه القرارات شكل

ٌِّة المستمّرة ِبحّق ال ، فمن اإلنتهاكاِت اإلْسرابٌل ، فهً ال ُتلزم إْسرابٌل لتنفٌذها فعالا ًّ ّشعب الفلسطٌن

ٌّتهم . ٌّون وقض ا الفلسطٌن ًّ فً المنطقة، وال ٌهّمها أبدا  مصلحتها الوجوُد اإلْسرابٌل

                                                           
1
ة الوادٌة، أحمد،   ٌّ ٌّة تجاه القض ٌّة األمرٌك ٌّةالّسٌاسة الخارج  . 197 – 194، 2011 - 2001 الفلسطٌن
2
ٌّة المختلفة ) أبو نجم، بدر، مقال بعنوان :   ٌّة بٌن اإلدارات األمرٌك ة الفلسطٌن ٌّ  . ( 2020 – 2008القض
3
ة لعام جمال، أمل،   ٌّ  . 80، 2011مشهد العالقات اإلْسرائٌل
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         ًّ  –وهكذا نجد أوباما خالل فترة حكمه لم ٌستطع تنفٌذ أّي وسٌلة لحّل الّصراع الفلسطٌن

ًّ وإنهابِه، و حّتى إّنه فشل فً تحقٌق مفاوضات بٌن الّطرفٌن تإّدي إلى الوصول إلى شًٍء اإلْسرابٌل

ٌّتهم شٌباا  ا فً تولٌّه دفَة الحكم لم ٌقدم لقض ٌّون خٌرا من الّسالم بٌنهما، فؤوباما الذي استبشر الفلسطٌن

ٌّة، ٌستحّق الذكر، وما إْن انتهت فترة حكمه، ومجًء دونالد ترامب لرباسة الوالٌات المّتحدة ا َلمرٌك

ا وبكّل صراحة،  ، وبدا انحٌازه إلْسرابٌل علنا ًّ الذي زاد الّطٌن ِبلّة، وزاد من سوء الوضع الفلسطٌن

ٌّة إلى إْسرابٌل، وبعد استالمه  فبدأ ذلك خالل حملته االنتخابٌة التً توّعد فٌها بنقل السفارة اَلمرٌك

ٌٌّن الحكم نفذ هذا الوعد، وخرَج وصّرَح بؤّن القدس هً عاصم ة إْسرابٌل المطلقة، وال حّق للفلسطٌن

ٌٌّن بإقامة دولة لهم منزوعة الّسالح، أي أّنها دولة  ًّ بؤّنه سمح للفلسطٌن فٌها، ونفى الوجوَد الفلسطٌن

ًّ إلنهاء الّصراع بٌن العرب  شكلٌة فقط، ورفَض حّل الّدولتٌن، ورأى بؤّنه لٌس الحّل النهاب

ٌٌّن، وأعلن عن مسا ٌِّة المستوطنات، وسمح واإلْسرابٌل ندته الكاملة إلْسرابٌل، واعترؾ بشرع

 .1إلْسرابٌل ببناء المزٌد منها، فازدادت بشكل ملحوظ وكبٌر خالل فترة حكمه 

ٌّة َلمرٌكا وفاز فٌها مرشح الحزب الجمهورّي  9006فً نهاٌة عام          جرت انتخابات رباس

ٌّة نتنٌاهو  -إلى حدٍّ كبٌر  -قرٌبة ة دونالد ترامب، هذا الّشخص صاحب أٌدولوجٌّ  من أٌدلوج

 9007وأفكاره، فاستالمه زماَم الحكم ٌعنً تحقٌق الكثٌر من المصالح إلْسرابٌل، وما إّن حّل عام 

ٌّة، وأخذ ٌمارس سٌاسته مع إْسرابٌل،  حّتى تولّى ترامب منصب رباسة الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ٌّة نتنٌاهو فً شهر شباط من هذا العام، فكان أبرز ما فبدأها باجتماعه بربٌس الحكومة ا إلْسرابٌل

ًّ تضّمنه هذا االجتماع الحدٌث حول الصّ  ، فترامب وّضح موقفه وموقؾ  –راع الفلسطٌن ًّ اإلْسرابٌل

ٌّة الجدٌدة من هذا الموضوع، فصّرح أن حّل هذا الّصراع ال ٌكمن فً إنشاء دولٍة  اإلدارة اَلمرٌك

ٌٍّة مستق ٌّة القدس عن طاولة المفاوضات، ورأى أّن تجمٌد فلسطٌن لٍة إلى جانب إْسرابٌل، واستبعد قض

المستوطنات ال عالقة له بتحقٌق الّسالم العادل بٌن الّطرفٌن، فاعتبر أّن كّل ذلك لٌس له دور كبٌر 

أوامره ، فبعد استالم ترامب زمام الحكم أصدر نتنٌاهو 2ٌُذكر فً حّل هذا الّصراع وإحالل الّسالم

ٌّة، فؤعلن عن بناء ) ٌٍّة فً الّضفة 9500ببناء المزٌد من الوحدات االستٌطان ( وحدٍة سكنٌٍة استٌطان

ٌّة ( وحدةا سكنٌةا فً مستوطنات القدس الّشرقٌّ 556ة، إلى جانب )الؽربٌّ  ة، فنجد رّد اإلدارة اَلمرٌك

بقه من الرإوساء اَلمرٌكان، على قرارات نتنٌاهو جاء مختلفاا عن ردود إدارة أوباما، وَمْن س

                                                           
1
ٌّة االستمرار والتغٌٌر فً محّدداتالكسوانً، هزار، مقال بعنوان :   ٌّة األمرٌك ٌّة دراسة حالة  الّسٌاسة الخارج ٌّة الفلسطٌن حٌال القض

 . 19، )ادارتً أوباما وترامب(
2
ٌّة تجاه منطقة الّشرق األوسط فً ظل حكم أبو كرٌم، منصور،  ة األمٌرك ٌّ  .   17، ترامب اتجاهات الّسٌاسة الخارج
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 ًّ ٌّة المستوطنات، ورأى أّنها ال تإّثر على تؤجٌج الّصراع العرب ،  –فترامب أقّر شرع ًّ اإلْسرابٌل

 . 1ما طالب فقط بإبطاء هذه الزٌادةولم ٌقؾ بوجه زٌادة المستوطنات، وإنّ 

ٌّة من تل أبٌب إلى القدس بتار         ، تحقٌقاا 9008/ماٌو  / 01ٌخ كانت عملٌة نقل السفارة اَلمرٌك

ا على اعترافه  للوعود التً أطلقها ترامب فً حملته االنتخابٌة، فاقدامه ٌّا ا فعل على نقلها كان تؤكٌدا

ًّ تمّثُل  9007الذي سبق عملٌة النقل، ففً عام  ، والؽرب ًّ اعتراؾ بؤّن القدس بِشّقٌها : الّشرق

ٌّة، وبناءا على ذلك ٌحّق العاصمَة اَلبدٌَة والموحدَة إلْسرابٌل، ولٌست عاصمة الدّ  ولة الفلسطٌن

ٌٍّة رابٌل التصّرؾ والّسٌطرة المإلسْ  طلقة على جمٌع ما فً القدس من ممتلكاٍت ومقدساٍت إسالم

ا على ذلك  ٌٍّة، وزٌادة المستوطنات فٌها، وسلب المزٌد من اَلراضً، وتهجٌر ُسّكانها، وردا ومسٌح

ًّ بما قام به ترامب، وخرج نتنٌاهو ودعا جمٌع دول العالم االقتداء  كلّه جاء التّرحٌب اإلْسرابٌل

ا بِمنهِجها بؤمرٌكا، وطلب منه  .  2م نقل سفاراتهم إلى القدس اقتداءا بؤمرٌكا، والتزاما

ٌّة والمتشّبثة بها، أعلن          ٌّة الفلسطٌن ٌّة الالجبٌن المتعلّقة بالقض ٌٍّة لطمس قض وفً خطوٍة أمرٌك

ٌّة كهذه، وقلَّص  ٌّون، وال ٌوجد من اَلساس قض  -بشكٍل كبٌرٍ  -ترامب أّنه ال ٌوجد الجبون فلسطٌن

ٌٌّن، فً  ًّ الذي ٌقدم إلى وكالة الؽوث التً ترعى الالجبٌن الفلسطٌن ًّ اَلمرٌك من حجم الدعم المال

ا عام  ٌّة وإنهابها، كما أصدر قرارا ٌّة الفلسطٌن بطرد الممّثلٌن لمنّظمة  9008محاولة منه لطمس القض

ٌّة فً أمرٌكا، وأؼلق مقّرهم الموجود هناك، وكّل ذلك  ا لسٌاسته المتخاذلة التحرٌر الفلسطٌن استمرارا

ٌّة  ٌّة الفلسطٌن  .  3ضّد القض

ٌُّة الجدٌدةُ الرأيأما فٌما ٌتعلّق بالملّؾ اإل         ، فتبنت اإلدارةُ اَلمرٌك ًّ ًّ بالنسبة  ٌران اإلْسرابٌل

بقٌادة ووّي المتعلّق بإٌران الذي وقّعته اإلدارة السابقة وَدعمته، فانسحبت من االتفاق النّ  ؾّ لهذا المل

ِة التً فُِرضت علٌها، إلى جانب ذلك هّددتها بؤّنها إذا  ٌّ أوباما، وبدأت بتنفٌِذ العقوباِت االقتصاد

ٌّة كحركة حماس، والحوثٌٌن فإّنها ستتبع معها سٌاسةا جدٌدةا  استمّرت فً دعمها للحركات اإلسالم

                                                           
1
  ، ًّ  . 1 – 9، هو وترامب : االستٌطان أواًل اجتماع نتنٌاوحدة تحلٌل الّسٌاسات فً المركز العرب
2
ٌّة إلى القدس  ٌّة، ُنشر بتارٌخ : ماذا ٌعنً نقل الّسفارة األمرٌك ؛ 2018/  ماٌو/  14، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
3
ٌّة تعلن إغالق مكتب   ٌّة األمرٌك ٌّةالخارج ، موقع بً بً سً اإلخبارّي ، ُنشر بتارٌخ : فً واشنطن بعثة منظمة التحرٌر الفلسطٌن
 . https://www.bbc.com؛ 10/9/2018

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.bbc.com/
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ٌَّة ضّدها، فذلك كلّه كان إرضاءا  إلْسرابٌل، وتحقٌقاا لمصالحها،  مؽاٌرةا، وستستخدم القوَة العسكر

 ًّ ا على أمنها القوم وحفاظا
1 . 

حّتى وصل التحالؾ بٌن نتنٌاهو وترامب ُذروته، ففً هذا العام ظهر  9009وما إن جاء عام         

ًّ إلْسرابٌل بصورٍة جلٌّ  ٍة، وكشؾ ترامب القناَع عن نواٌاه الخبٌثِة التً تصّب فً االنحٌاز اَلمرٌك

، فؤعلن عن خّطته التً كانت بعنوان )سالم من أجل اإلزدهار(، والتً ُعرفت الّصالح اإل ًّ ْسرابٌل

ٌاّ  ٌٌّن، 2ا بصفقة القرن*واشتهرت إعالم ، هذه الّصفقة وما تتّضمنه من بنوٍد مسمومٍة ضّد الفلسطٌن

ٌّتها،  ٌّة، وتإّكد شرع وتنّص فهً تدعم المستوطنات، وتدعو إلى بناء المزٌد من الوحدات االستطان

ٌة، وال تمّت بؤّي صلة للعرب، وهً العاصمة اَلبدٌة إلْسرابٌل، وبناءا على أّن القدَس مدٌنٌة ٌهودٌّ 

ٌّاا، فالدّ  ٌّة فعل ٌُوجد دولة فلسطٌن ٌّة التً ستقام حسب ما جاء فً هذه على هذه الّصفقة ال  ولة الفلسطٌن

، لقد تّم اإلعالن عن هذه 3ؾ التنفٌذالّصفقة ٌجب أن تكوَن منزوعة الّسالح، أي أّنها دولة مع وق

الّصفقة المخّطط لها فً مإتمر فً دولة البحرٌن من العام نفسه، ففً اَلعوام اَلخٌرة نجد ولألسؾ 

ٌّة بعض الدّ  ا على حساب القض ٌّة أخذت ُتطّبع عالقاِتها مع إْسرابٌل، وتدعمها علنا ول العرب

ا  ٌّة، فاستضافت البحرٌن لدٌها مإتمرا ٌّة، الفلسطٌن ٌّاا، شاركت فٌه الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك اقتصاد

ول، ة، ومصر، والمؽرب، وؼٌرها من الدّ ٌة، ومن ضمنها الّسعودٌّ ٌة وعربٌّ وإْسرابٌل، ودول ؼربٌّ 

، فبذلك ٌتضح حجم التعاون والتحالؾ القابم بٌن 4فً هذا المإتمر خرج ترامب ورّوج لخّطته هذه

ا بإعالن  ٌّة المتمّثلة بترامب، وبٌن إْسرابٌل المتمّثلة بنتنٌاهو، وهذا التحالؾ تكلَّل أٌضا اإلدارة اَلمرٌك

، فما  9009ترامب فً اذار عام  ٌّةا ٌّة خالصة، ولٌست عرب أّن الجوالَن الّسورّي هو منطقة إْسرابٌل

ا ل بعد هذا االعتراؾ إال أْن أعلنت بناَء مستوطنٍة ٌهودٌّ كان على إْسرابٌ ٍة فً الجوالن، وتقدٌرا

لجهود ترامب، ومواقفه المخلصة إلْسرابٌل، ودعمه الدابم لها، قرر نتنٌاهو تسمٌتها ب "رمات 

 .   5ترامب" 

         

                                                           
1
ًّ من الملالحفٌان، نورة، مقال بعنوان :   ًّ  فّ مسارات الموقف األمرٌك  .  3 ،النووّي اإلٌران
2
، و 22عبارة عن خطة تتكون من  * صفقة القرن :  صفحة، و تتضمن الخرابط والمالحق، كتبها جارٌد كوشنر صهر ترامب،  181فصالا

ًّ فً إْسرابٌل دٌفٌد فرٌدمان، وآفً بٌركوفٌتش، أحد  وجٌسون جٌرٌنالت، المسإول القانونً لترامب وأحد أصدقابه، والسفٌر اَلمرٌك
ٌّةصفقالمقربٌن من ترامب؛ إسماعٌل، ٌحٌى،  ٌّة ال دولة فلسطٌن  . 22، 8مجلة أواصر، العدد  ،ة القرن : دولة ٌهود

3
 . https://www.dw.com؛ 2019/ٌونٌو/22، ُنشر بتارٌخ : واشنطن تكشف عن تفاصٌل " صفقة القرن " –قبٌل مؤتمر البحرٌن  

4
ٌّةإسماعٌل، ٌحٌى،   ٌّة صفقة القرن : دولة ٌهود  . 23، 8، مجلة أواصر، العدد ال دولة فلسطٌن
5
، موقع بً بً سً اإلخبارّي، ُنشر بتارٌخ رئٌس وزراء إْسرائٌل بنٌامٌن نتنٌاهو ٌعلن عن مستوطنة تحمل اسم " ترامب " فً الجوالن 
 .  https://www.bbc.com؛ 16/7/2019: 

https://www.dw.com/
https://www.bbc.com/
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ٌّة اَلمر جمٌع ما ُذكر سابقاا ٌتبٌن من         ٌّة الخارج ٌّة مع إْسرابٌل هً أّن االستراتٌج ٌك

ٌّر الرإوساء اَلمرٌكان، فجمٌعهم على  ٌّة، وال بتؽ ٌّر اإلدارات اَلمرٌك ٌّر بتؽ ٌّة ثابتة، ال تتؽ استراتٌج

 ًّ مدار الّسنٌن ٌّتبعون الّسٌاسة نفِسها، والمنهجٌة نفِسها مع إْسرابٌل، فهم ٌدعمون الوجوَد اإلْسرابٌل

كانت هذه  دٌن إلى تحّقٌق مصالحها وأهدافها، حّتى وإنْ بكافة الّسبل والوسابل، وٌسَعْون جاه

ٌٌّن، إال أنّ اإلدارات والّرإوساء ٌختلفون فً وجهات النظر وفً اَلفكار مع المسإولٌٌن اإلسْ  هم رابٌل

ٌِّة بٌنه  ٌستمّرون فً دعمهم لها، ونرى ذلك فً سٌاسة أوباما، فعلى الّرؼم من الخالفاِت الّشخص

ٌّة نتنٌاهو، إاّل أّنه استمّر فً دعمه إلْسرابٌل على حساب الملّؾ وبٌن ربٌس الحكومة ا إلْسرابٌل

ٌّة، واختالفاته  ا، متجاهالا جمٌع خالفاِته الّشخص ًّ أٌضا ، وحّتى على حساب الملّؾ اإلٌران ًّ الفلسطٌن

ًّ هو من صالح الوالٌات المّتحدة اَلمر ٌّة مع نتنٌاهو، فاستمرار الوجود اإلْسرابٌل ٌّة، اَلٌدلوج ٌك

ا للُعبور لها فً منطقة الّشرق اَلوسط، ولكً تظّل ُمحكمةا سٌطرتها على الوطن  َلّنها تشّكل جسرا

ٌّة، سواء فً المجال  ا فً الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك ا كبٌرا ا، وتؤثٌرا ا كبٌرا ، وَلّن للٌهود نفوذا ًّ العرب

ٌّة هناك، وحّتى له م تؤثٌر فً مجال االنتخابات، وفً مجال االقتصادّي والتجارّي، كونهم الطبقة الثر

ًّ وأمِنه،  ، فمن هنا تسعى أمرٌكا إلى الحفاظ على الوجود اإلسرابٌل ًّ الّسٌاسة، والمجال االجتماع

، لتبقى هً الوحٌدة المسٌطرة وتتحالؾ معهم لتحقٌق أهدافها، والمحافظة على توازن النظام الدّ  ًّ ول

 ابٌل ذات القوة المتصاعدة إلى جانبها .   والمتنفذة فً العالم كلّه بوقوؾ إْسر
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ٌّة تجاهالّسٌاسة ال .3 ة اإلْسرائٌل ٌّ  روسٌا . خارج

 

  : أهمٌة إْسرائٌل بالنسبة لروسٌا 

إْسرابٌل مهمة بالنسبة لروسٌا كونها تضم عدد كبٌر من الٌهود الروس، ٌقدر بحوالً ملٌونً         

ٌّة ، تعطٌهم إْسرابٌل كامل الحر ًّ روس
ًّ الكبٌر ، كما 1 ا مدى التؤثٌر اإلْسرابٌل أدركت روسٌا تماما

ٌّة، فبمقدرتها الضؽط علٌها لتؽٌر قراراتها، أو  تضؽط علٌها لفرض على الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

 قرارات وإصدار العقوبات، فمن هنا إْسرابٌل مهمة بالنسبة لروسٌا كونها مإثر قوي على أمرٌكا

ٌّةوالدّ  ، فمن خاللها تصل إلىها وتتقرب منها، كما من عن طرٌقها تصل إلى الّشرق ول الؽرب

، الذي ترؼب فً االستثمار فٌه، واال ًّ ستفادة من ثرواته، اَلوسط وبالتحدٌد إلى العالم العرب

وأسواقه، وزٌادة صادراتها، كما نظرت إلى التقدم الكبٌر الذي أحرزته إْسرابٌل فً المجال 

، والعسكرّي فؤرادت االستفادة من هذه الخبرات وتطوٌر نفسها أكثر  ًّ  . 2االقتصادّي، والتقن

  : أهمٌة روسٌا بالنسبة إلْسرائٌل 

ا فً مواجهة اإلرهاب روسٌا مهمة إلْسرابٌل من الن         ٌّة، كونهما ٌشتركان معا احٌة العسكر

 ًّ ، إلى جانب ذلك تحاول إْسربٌل بإقامتها للعالقات مع روسٌا -كما ٌسمٌانه  –والتطرؾ اإلسالم

ٌّة إلى إٌران، وروسٌا مهمة لالقتصاد  ٌّة والنوو الضؽط علٌها للتوقؾ عن تصدٌر اَلسلحة العسكر

ا، فهً ت ًّ أٌضا ٌّة التً ٌقوم اإلْسرابٌل ًّ والتجارّي فٌها، من خالل الرحالت السٌاح دعم القطاع السٌاح

ٌّة بٌنهما، وإْسرابٌل بحاجة إلى  بها الروس باستمرار إلى إْسرابٌل، ومن خالل التبادالت التجار

، باإلضافة إلى ذلك تنظر إْسرابٌل إلى 3المزٌد من المهاجرٌن الٌهود الوافدٌن إلٌها من روسٌا

بؤّنها مإثر فّعال فً منطقة الشرق اَلوسط، فؤخذت تتدخل فً المنطقة، فشهدت السنوات روسٌا 

ٌّاا أصبحت  ٌّة، فتلقاب ًّ فً سورٌا بشكٍل مباشٍر، وبالتحدٌد بعد اَلزمة السور اَلخٌرة تدخل روس

ٌّة، فمن هنا من الضروري أن تهتم إْسرابٌل بها، وتقٌم العال قات روسٌا تقع على الحدود اإلْسرابٌل

 . 4معها، وتوجه سٌاستها نحوها 

                                                           
1
ٌّة، روسٌا وإْسرائٌل .. إدارة جٌدة لعالقات صعبةالمصرّي، سٌد قاسم،    . 1/7/2018، جرٌدة الشروق المّصر
2
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  : ٌّة التً اتبعتها روسٌا فً عالقاتها مع إْسرائٌل  االستراتٌج

ًّ والعسكرّي مع إْسرابٌل، ففً السنوات اَلخٌرة وبحكم انتهجت روسٌا سٌاسة التعاون          اَلمن

انتهاجها سٌاسة التعاون تدخلها فً الشؤن السورّي، دفعها ذلك إلى توجٌه عالقاتها نحو إْسرابٌل، و

ٌّة مع الّشرق اَلوسط، فاتبعت سٌاسة  ، كما ترٌد روسٌا تحسٌن عالقاتهامعهاالعسكرّي  االقتصاد

ٌّة معها، إلى جانب ذلك من أجل إبراز نفسها كقوة  التحالؾ مع إْسرابٌل، بإقامة العالقات التجار

ا فّعاالا فٌه، توجهت فً سٌاستها نحو إْسرابٌل، وركزت على مسؤلة  عظمى فً العالم، ومحركا

 ًّ ، وأخذت تش –الصراع العرب ًّ  . 1رك نفسها فً عملٌة الّسالم فً المنطقة اإلْسرابٌل

 

 ة اإلْسرائٌل ٌّ ة تجاه روسٌاالّسٌاسة الخارج  – 2009فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو )  ٌّ

2019) : 

ًّ للٌهود بفلسطٌن ودعمها، وبعد تحقٌق هذه  بَ رحّ          ًّ بفكرة إنشاء وطن قوم االتحاد الّسوفٌت

ًّ بالٌوم الثانً على إعالن إقامتها ابٌل، خرج االن ؼورٌون إقامة إْسرالفكرة، وإعالن ب تحاد الّسوفٌت

ا منه أنّ  ٌّتها، ظنا ، وقدم اعترافه بها، فكان أول دولة كبرى تساندها وتنادي بشرع ها ستكون اشتراكٌةا

، فكانت تابعة  ًّ ًّ التابع َلمرٌكا، إال أّن إْسرابٌل أثبتت عكس االعتقاد الّسوفٌت معادٌةا للمعسكر الؽرب

ٌّات،  ًّ إلى جمهور َلمرٌكا، مّما جعل العالقاِت بٌن الجانبٌن تسوء، وفٌما بعد تفّكك االتحاد الّسوفٌت

ٌّةة روسٌا االتحادٌّ وبرزت جمهورٌّ  ة، التً بدأت َتبنً عالقاٍت جدٌدةا مع البٌبة الخارج
، فوّجهت 2

، تقوم  سٌاستها نحو الّشرق اَلوسط الذي من ضمنه إْسرابٌل، فاتبعت معه سٌاسةا  علمانٌةا منفتحةا

على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة، واالستثمار مع دوله التً لها دور فّعال فً العالم، 

ًّ فً المنطقة،  كإٌران، ودول الخلٌج، وإْسرابٌل، هادفةا من ذلك تقدٌم نفسها بدٌالا للوجود اَلمرٌك

ًّ على الّشر  . 3ق اَلوسطوراؼبةا فً إعادة سٌطرة االتحاد الّسوفٌت

ا مقبوالا فً عملٌِة الّسالِم الدّ          ِة بٌن العرب واإلْسرابٌلٌّ ولكً تكوَن وسٌطا ٌّ ن، وبما أّن ٌول

ٌّدة، بدأت تتعامل مع إْسرابٌل، وُتقٌُم العالقاِت معها، وتوّجه سٌاستها  عالقاتها مع العرب ج

                                                           
1
ٌّة رمان، سمٌر، مقال بعنوان :   ٌّة –العالقات الروس  . 11 – 10 ،اإلْسرائٌل
2
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 177، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
3
ٌّة فً الّشرق األوسط، بٌّكا، مقال بعنوان: واّسر   . 5، حدود االستراتٌجٌة الّروس
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 ًّ ٌّة نحوها، وتمّكنت من عقد االجتماعات المختصة بالّصراع العرب ، وعملٌة  –الخارج ًّ اإلْسرابٌل

الّسالم بٌنهم فً روسٌا، وكخطوة لتحسٌن عالقاتها مع إْسرابٌل زادت من نسبة هجرة الٌهود الّروس 

َر موقفها المساند إلٌها، فً حٌن هدفت إْسرابٌل إلى إقامة العالقاِت معها لكً تإّثَر علٌها لتؽٌ

ًّ المتطّور، وما إنْ  استلَم نتنٌاهو منصبه باعتباره  إلٌران، وكذلك لكً تحصَل على الّسالح الّروس

ٌَّة  ًّ أخذ ٌعّزز العالقاِت اإلْسرابٌل ا لحكومة االحتالل اإلْسرابٌل ٌَّة، ففً الّسنة اَلولى  –ربٌسا الّروس

ٌَّة فٌما بٌنهممن رباسته تبادل الجانبان الّزٌاراِت الدبلو ماس
1 ًّ ، حٌث التقى الربٌس اإلْسرابٌل

ًّ "شمعون ب ا،  ٌرٌس" بالربٌس الّروس "مدفٌدٌؾ"، وفً العام نفِسه زار بنٌامٌن نتنٌاهو روسٌا سّرا

، وطلب منهم عدم التعاون مع إٌران، وعدم  ًّ فتباحث مع كبار مسإولٌها حول الملّؾ اإلٌران

ا الّضؽط علٌها من أجل الموافقة على فرض العقوبات تزوٌدها باَلسلحة والّصوارٌخ، و حاول جاهدا

ٌّة  على إٌران، وعلى الّرؼم من تحّسن العالقات خالل هذا العام بٌنهما، وزٌارة وزٌر الخارج

ٌّة، للّضؽط علٌها حّتى ال تّصوت لصالح  ًّ لبٌرمان إلى روسٌا، مستؽالا أصولَه الّروس اإلْسرابٌل

ٌٌّن فً التقر ًّ على ؼّزة عام الفلسطٌن ٌر الذي رفعته إلى اَلمم المّتحدة الذي ٌدٌن العدوان اإلْسرابٌل

ا 9009 ، إال أّن روسٌا لم ُتوِل أهمٌةا لهذه الزٌارة، كما عقدت فً العام نفِسه فً موسكو اجتماعا

ٌٍّة على حدود  ، ودعت إلى تطبٌع العالقات بٌن العرب 67دعت فٌه إلى إقامة دولٍة فلسطٌن

ٌٌّن، اَلمر الذي دفع بإْسرابٌل إلى التشكٌك بعالقاتها مع روسٌا بناءا على مواقفها مع واإلسْ  رابٌل

فلسطٌن، ولكّن روسٌا بٌنت إلْسرابٌل أّن عالقاتها معها مرتبطة بمصالحها فً الّشرق اَلوسط، 

 . 2ولٌست مرتبطةا بمصالح إْسرابٌل وصراعاتها

، لٌشّد على ٌّد روسٌا التً  سافر نتنٌاهو إلى 9000وفً عام          ًّ روسٌا مّرةا أخرى بشكل علن

ا، وتقترب من إْسرابٌل، وأمرٌكا، ودول أوروبا ا فشٌبا ، وفً 3بدأت عالقاتها مع إٌران تسوء شٌبا

ًّ لحركة  ًّ السابق مٌدفٌدٌؾ بخالد مشعل ربٌس المكتب الّسٌاس العام نفسه التقى الربٌس الّروس

ار ؼضب إْسرابٌل من روسٌا، كونه ٌمّثُل اعترافاا بحماس التً تعّدها حماس، هذا اللقاء الذي أث

                                                           
1
ٌّةأبو سٌؾ، عاطؾ ) محرر (،    . 213، عالقات إْسرائٌل الّدول
2
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 206 – 186، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
3
ًّ تقرٌر "مدار" ؼانم، هنٌدة ) محرر (،    . 57، 2010االستراتٌج
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، وَلّن المسإولٌٌن الّروس خرجوا وأكدوا صراحةا موقفهم بالنسبة لحماس،  ٌّةا إْسرابٌل منظمةا إرهاب

 .1وضرورة إشراكها فً عملٌِة التسوٌِة السلمٌِة، ومفاوضاِت الّسالِم 

ًّ مجموعة من  9000ومع حلول عام          شهدت منطقة الّشرق اَلوسط وبالتحدٌد العالم العرب

ٌّة، ثّم تبعها الّثورة  ، التً بدأت بالّثورة التونس ًّ التؽٌرات، فكان أبرزها حدوث ثورات الّربٌع العرب

ٌّة، هذه الّثورات دفعت ُكاّلا من روسٌا و ٌّة، ومن ثّم الّثورة الّسور إْسرابٌل إلى تعزٌز التعاون المصر

ٌّة  –والتقارب بٌنهما   9005إلى عام  9000، ففً الفترة الواقعة من عام -وبالتحدٌد الّثورة الّسور

ٌّة مع روسٌا، سوى التوتر الذي نتج عن صفقة اَلسلحة  لم ٌطرأ تؽٌر كبٌر على الّسٌاسة اإلْسرابٌل

ا التً أبرمتها روسٌا مع إٌران، اَل ًّ من روسٌا عام المتطورة جدا مر الذي أثار الؽضب اإلْسرابٌل

90092 . 

ٌّة وبالذات عام          بدأت اَلمور تختلؾ، فروسٌا تدّخلت  9005لكن مع وقوع الّثورة الّسور

ٌاّا بسورٌا، محاولةا الّسٌطرَة علٌها، اَلمر الذي أثار مخاوؾ إْسرابٌل، من اتساع النفوذ  عسكر

ًّ فً المنطقة، ووص ول الحرب إلى حدود إْسرابٌل، وخشٌت من قٌام روسٌا بدعم كلٍّ من الّروس

، ذلك كلُُّه دفع  ًّ ٌّة المجاَل الجوّي اإلْسرابٌل حزب هللا وحركة حماس، ومن دخول الّطابرات الّروس

ٌّة فً  بنٌامٌن نتنٌاهو إلى زٌارة روسٌا، وإجراء مفاوضات مع بوتٌن، لضمان المصالح اإلْسرابٌل

لمقابل ضمان مصالح روسٌا، فتعهد كالهما بالمحافظة على مصالح اآلخر، دون المنطقة، وبا

المساس بها، فمن هنا تقاربت الّسٌاسات بٌن الّطرفٌن، مّما عّزز عالقاتهما مع بعضهما البعض أكثَر 

ا فً إقامة تحالؾ بٌن الجانبٌن لمواجهة المخاطر التً تهّددهمافؤكثَر، فاَلزمة الّسورٌّ  ، ة كانت سببا

ًّ الّسورّي،  فإْسرابٌل كانت بحاجة إلى الّتحالؾ مع روسٌا لتتمّكن من القضاء على الّسالح الكٌمٌاب

الذي كان من الّسهل وصوله إلى حزب هللا، وبالتالً استخدامه من قبلهم ضّد إْسرابٌل، وهذا 

ٌُمّكن إْسرابٌل من تحقٌق مصالحها فً الجوالن الّسورّي، ومّد ٌدها وس ٌطرتها على المزٌد الّتحالؾ 

ا آخر على المنطقة، وبالتالً  من اَلراضً، فً حٌن وجدت روسٌا تحالفها مع إْسرابٌل ٌفتح لها بابا

تتمّكن من المحافظة على استقراراها وأمنها، وتتعاون مع إْسرابٌل لمواجهة اإلرهاب الذي أخذ 

ة ) اد خطر تنظٌم الدولة اإلسالمٌّ ة زورة السورٌّ ٌستفحل بشكٍل كبٌٍر فً الّشرق اَلوسط، فبعد الثّ 

ٌن، ومن الدول المجاورة لسورٌا، حّتى ٌن، والعراقٌّ داعش ( بانضمام أعداد كبٌرة إلٌهم من الّسورٌّ 
                                                           

1
ٌّة، ُنشر بتارٌخ : لقاء مٌدفٌدٌف بمشعل ٌغضب إْسرائٌل  ؛ 2010/  5/  13، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
2
ٌّةعالقات إْسرائٌل الدّ أبو سٌؾ، عاطؾ ) محرر (،    . 214، ول

https://www.aljazeera.net/
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ا، اَلمر الذي دّق ناقوس الخطر عند روسٌا، مّما  أصبح الّروس ٌنضّمون إلٌهم بؤعداد مرتفعة جدا

الخطر، فالتقت مصالحها مع مصالح إْسرابٌل، فوّجهت دفعها إلى البحث عن أّي وسٌلة لمواجهة هذا 

ٌّة نحوها، وكّثفت عالقاتها وتحالفت معها خالل هذه الفترة  سٌاستها الخارج
1   . 

ًّ للعالقات بٌن الجانبٌن، حٌث اْلتؤمت بٌنهم العدٌد من          بقً الملّؾ الّسورّي المحّرك اَلساس

، جمٌعها كانت تتعلّق 9009وعام  – 9005عة بٌن عام اللقاءات واالتصاالت، فً الفترة الواق

ًّ فً سورٌا، ففً هذه الّزٌارات بٌن  ًّ واإلٌران بدراسة الّشؤن الّسورّي، والوجود العسكرّي الّروس

ٌّة  ًّ الذي أخذ ٌزحؾ نحو الحدود الّسور الّطرفٌن أعرب نتنٌاهو عن قلقه من الوجود اإلٌران

ٌّة، وكذلك بدأ ٌمّد  نفوذه إلى لبنان، فخشٌت إْسرابٌل من قٌام إٌران بالتعاون مع حزب هللا اإلْسرابٌل

وتوجٌه ضربات إلى إْسرابٌل، ففً هذه الّزٌارات طلبت من روسٌا التعاون معها إلٌقاؾ النفوذ 

، ومنع اَلخٌرة من إقامة مصانَع للّصوارٌخ واَلسلحة لها فً لبنان  ًّ اإلٌران
2 . 

، حٌث أسقط النظام السورّي عن طرٌق توترت  9008وفً عام          العالقات بٌن الّطرفٌن قلٌالا

ٌّتها ) ٌّةا راح ضح ٌّةا روس ًّ على 05الخطؤ طابرةا عسكر ا على هجوم إْسرابٌل ا، ردا ٌّا ا روس ٌّا ( عسكر

سورٌا، حٌث اتهمت روسٌا إْسرابٌل بؤنها سبب لهذه الحادثة، مّما دفع نتنٌاهو إلى إجراء مكالمة مع 

ٌَّة المهاجمة كانت ضمن اَلجواء بوتٌن ل نفً هذه االتهامات عنهم، فبٌن له أّن الّطابراِت اإلْسرابٌل

ا تبٌن فٌه أنه  اإلسرابٌلٌة عند إسقاط الّطابرة، وأعرب عن آسفه على الحادثة، وأعّدت إسرابٌل تقرٌرا

ة من ذلك، مّما أنهى ال عالقَة لها بما حدث، اَلمر الذي دفع بوتٌن إلى التصرٌح بؤّن إسرابٌل برٌب

التوّتر والؽضب الذي حّل بالعالقات بٌنهما، وعاد التعاون المشترك بٌنهما للوقوؾ بوجه المّد 

 ًّ اإلٌران
3. 

ٌّة، التً  سعت روسٌا إلى إقامةِ          ٌّة الفلسطٌن ، فلذلك تبنت القض ًّ عالقاٍت طٌبٍة مع الوطن العرب

ًّ والع الم بؤسره، فوضعتها ضمن أبرز أولوٌاتها، وجعلت عالقاتها ُتعّد من أهم قضاٌا الوطن العرب

 ًّ ، فدعت فً كثٌر من االجتماعات،  –مع إْسرابٌل مرتبطةا بتوقّؾ الّصراع الفلسطٌن ًّ اإلْسرابٌل

ٌّة إلى حّل الدّ وفً المحافل الدّ  ٌّة على حدود عام ولتٌن، وإقامة الدّ ول ، وعاصمتها 0967ولة الفلسطٌن

ٌٌّن، وتحقٌق الّسالم العادل بٌنهما،  القدس الّشرٌؾ، ونادت بضرورة التعاٌش بٌن العرب واإلْسرابٌل

                                                           
1
ٌّة فً عهد بوتٌن فً الفترة من " حمام، مً، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل  ." 2016 – 2000العالقات الروس
2
ٌّة لعام مصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 115 – 114، 2017مشهد العالقات الخارج
3
ٌّة وٌحذر نتنٌاهو من تكرار الحادثة  وقع تاٌمز أوؾ إْسرابٌل، ُنشر بتارٌخ : ، مبوتٌن ٌبرئ إسرائٌل من إسقاط الطائرة الروس
 . https://ar.timesofisrael.com؛ 19/12/2018

https://ar.timesofisrael.com/
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فبقٌت روسٌا راعٌةا للّسالم بٌن الّطرفٌن حّتى بعد تولًّ نتنٌاهو الحكم، فلم تؽٌر فً مواقفها بالنسبة 

 ًّ ، وبقٌت ثابتةا على مبادبها المتعلّقة بالاإل –للّصراع العرب ًّ ٌّة، ففً عام ْسرابٌل ٌّة الفلسطٌن قض

ا استضافت  9009 ٌُدٌُن حرب إْسرابٌل على ؼّزة، وفً العام نفسه أٌضا تبنت قرار ؼولدستون الذي 

 ًّ ٌّة التً تبحث فً موضوع الّصراع الفلسطٌن ا للجنة الرباع ًّ  –لدٌها فً موسكو اجتماعا ، اإلْسرابٌل

حٌث نادت فً هذا االجتماع إلى تحقٌق مطالبها السابقة فٌما ٌتعلّق بموضوع الّسالم، وحّل الّدولتٌن، 

ٌٍّة مستقلّةٍ  وإقامة دولٍة فلسطٌن
1 . 

، حٌث بذلت العدٌد من المحاوالت          ًّ ًّ الداخل كما حاولت روسٌا إصالح الشؤن الفلسطٌن

، فعقدت العدٌد من إلجراء مفاوضات بٌن حركة فتح وحركة حما ًّ س إلنهاء اإلنقسام الفلسطٌن

ا بٌنهما، كما أّنها تبنت حركة  االجتماعات بٌن ممّثلً هذه الفصابل، ولكّنها فشلت فً أنْ  تكون وسٌطا

، على عكس أمرٌكا التً تعّدها كذلك، فروسٌا تمّدها  ٌّةا ٌّةا وهم حماس، وال تعّدها منّظمةا إرهاب

ا، حّتى إّنها تلتقً مع زعماء هذه الحركة، فنجد الربٌس بالّسالح، وباَلموال الال ٌاّ زمة لتقوٌتها عسكر

ًّ لحماس خالد مشعل فً دمشق عام  ًّ السابق مٌدفٌدٌؾ ٌلتقً مع ربٌس المكتب الّسٌاس الّروس

ٌاا 9000 ، مّما أشعل ؼضب إْسرابٌل من روسٌا فً ذلك الوقت، كون هذا اللقاء ٌمّثل اعترافاا رسم

ا بهذ ٌا ًّ روس ًّ فً النزاع الفلسطٌن ًّ  -ه الحركة، وبؤّنها مإّثر أساس  . 2اإلْسرابٌل

ًّ محمود عباس          وفً سبٌل تمكٌن عالقاتها مع فلسطٌن استضافت روسٌا الربٌس الفلسطٌن

ة مّرات، للتشاور فً المفاوضات الفلسطٌنٌّ  ٌّة، كما زار مسإولون روس فلسطٌن،  –ة عدَّ اإلْسرابٌل

ًّ الّسابق مدٌنة أرٌحا، وفً العام التالً زار الربٌس الجدٌد  9000ففً عام  زار الربٌس الروس

ن على وجه الخصوص، ٌبوتٌن مدٌنة رام هللا، وكّل ذلك بهدؾ تمتٌن عالقاتها مع الفلسطٌنٌّ 

ٌَّة فً عام 3وبالعرب على وجه العموم َة الفلسطٌن ٌّ ا ساندت القض ، عندما توّجه 9009، ونجدها أٌضا

ٌّة، وانضمامها إلى اَلمم الفل ٌّون إلى هٌبة اَلمم المّتحدة، مطالبٌن االعتراؾ بالدولة الفلسطٌن سطٌن

 ،4ول التً صّوتت لصالح االعتراؾ بفلسطٌنالمّتحدة بصفة مراقب، فكانت من أُولٌات الدّ 

         ًّ ًّ بمعزل عن الق –روسٌا ترى أّنه ال ٌمكن إنهاء الّصراع الفلسطٌن دس، ففً اإلْسرابٌل

ٌّةا كبٌرةا،  ًّ بوتٌن، أعَطْوا القدس أهم المبادرات التً طرحتها روسٌا، وبتصرٌحات الربٌس الروس

                                                           
1
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 190، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
2
ة اأبو عامر، عدنان، مقال بعنوان :   ٌّ ًّ العالقات الروس ٌّة .. المصالح المشتركة والتحالف االستراتٌج  . إلْسرائٌل
3
 . 3، تقدٌر موقف روسٌا االتحادٌة ما بٌن الوساطة والرعاٌة البدٌلة لعملٌة الّسالمأبو ضلفة، أحمد، مقال بعنوان :  
4
ن (،   ٌْ ٌّة إلْسرائٌل العامبروم، شلومو؛ كورتس، عنات ) محرر  . 36، 2011 التقدٌرات االستراتٌج
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، وللمحافظة على عالقاتهم مع إْسرابٌل لعاصمة اَلبدٌة لفلسطٌنة هً احٌث أّكدوا أّن القدس الّشرقٌّ 

 . 1ة هً عاصمة إْسرابٌلصّرحوا بؤّن القدس الؽربٌّ 

، ٌتبٌن           ًّ مّما سبق سعً روسٌا إلستعادة الدور المركزّي الذي كان ٌإّدٌه االّتحاد الّسوفٌٌت

اَلمر الذي دفعها إلى تكوٌن عالقات تعاون مع إْسرابٌل، وفً الوقت نفسه حافظت على عالقاتها 

ٌّة، فهً ترؼب بؤن ٌكون لها دور مركزّي فً منطقة  ٌّة الفلسطٌن مع العرب من خالل دعمها للقض

ٌّة، وكذلك للتدّخل فً الّشؤن ال ّشرق اَلوسط، هذا الذي دفعها إلى إقحام نفسها باَلزمة الّسور

 ًّ ٌّة المهٌمَن الوحٌَد فً العالم،  –الفلسطٌن ، هادفةا منافسَة الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك ًّ اإلْسرابٌل

ًَّ القطبٌة، بسٌطرتها إلى جانب فروسٌا ترٌد جعل النظام الدّ  ًّ ثناب أمرٌكا على العالم، وللتوّصل ول

ٌّة  إلى ذلك تقربت من إٌران، وتدّخلت روسٌا، وأقامت عالقاٍت حّسنةا مع إْسرابٌل، ودعمت القض

ٌّة، والّسالم بٌنهم وبٌن اإلسْ  ٌٌّن . الفلسطٌن  رابٌل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّةحمام، مً، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل  . العالقات الروس
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ٌّة تجاهالسّ  .4 ة اإلْسرائٌل ٌّ  ٌن . الهند والصّ  ٌاسة الخارج

ٌّة تجاهٌاسة الخارجٌّ أواًل : السّ   الهند . ة اإلْسرائٌل

ٌّتهم، فمنذ الّسنوات اَلولى لقٌام إْسرابٌل           ٌٌّن وقض امتازت الهند بموقفها المإٌد للفلسطٌن

ٌَّة، وتقترب من  ٌَّة الفلسطٌن كانت الهند من أولٌات الدول الرافضة لوجودها، فبقٌت تدعم القض

حّتى إرتؤت بؤّن هناك مصالَح وأهدافاا ستتمّكن من  الفلسطٌنٌن، وال تقٌم العالقات مع إْسرابٌل،

تحقٌقها عند تقاربها من إْسرابٌل، وكذلك إْسرابٌل لها أهداؾ ترؼب فً إنجازها من خالل إنشاء 

عالقاٍت مع الهند، فمع تسعٌنٌات القرن الماضً بدأ التؽٌٌر الجذرّي ٌحدث بالنسبة للهند وإْسرابٌل، 

ٌّرت الهند نظرتها إل ْسرابٌل، وأخذتا فً التقارب فٌما بٌنهما، وإقامة العالقات والتعاون، حٌث ؼ

 فكانت أبرز المصالح واَلهداؾ التً دفعتهما إلى تحسٌن العالقات بٌنهما، على الّنحو اآلتً : 

 أهمٌة الهند بالنسبة إلْسرائٌل     : 

هدفت إْسرابٌل إلى البحث عن أسواٍق جدٌدٍة لتسوٌق منتوجاتها، فرأت أّن الهند بحجهما          

ٌِّة،  ا، وأسواقها الّضخمة، ُتمّثُل أفضل مكان لبٌع منتوجاتها االقتصاد الكبٌر، وعدد سّكانها العالً جدا

ا لها، وتك ٌِّة، فاّتجهت نحوها لتكون سوقاا جدٌدا ٌِّة، والتجار ا لها نحو باقً والعسكر ا َمعبرا ون أٌضا

ٌّة المحٌطة بها، فتبٌع منتوجاتها فٌها، فبدأت تتقارب منها، كما أنها رؼبت بتقلٌص  الدول اآلسٌو

ٌّة والعرب، وبالمقابل تقوم بدعم إْسرابٌل ومواقفها فً منطقة الّشرق  ٌّة الفلسطٌن التؤٌٌد الهندّي للقض

ا ٌا ا ونفس ٌا ، باإلضافة إلى توجٌه الهند 1بخسارتها دولةا داعمةا لهم اَلوسط، فتضعُؾ العرَب معنو

ٌّة ٌّة، وبالتالً تحقٌق مصالحهم فً القارة اآلسٌو للتعاون مع إْسرابٌل والوالٌات المّتحدة اَلمرٌك
2 ،

وسعت إْسرابٌل من خالل الهند إلى ضرب القوتٌن اإلسالمٌتٌن فً المنطقة : إٌران، والباكستان، 

لقرٌب منهما، أرادت إْسرابٌل بتقاربها من الهند مواجهَة هاتٌن القوتٌن التً فبسبب موقع الهند ا

وصفتهما إْسرابٌل باإلرهابٌتٌن المتطرفتٌن، فترٌد كسر شوكتهما بتطوٌر عالقاتها مع الهند، 

 . 3وبالتالً تصبح قرٌبةا منهما وتتمّكن من تهّدٌدهما بسهولة 

 

                                                           
1
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 97، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
2
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 أهمٌة إْسرائٌل بالنسبة للهند  : 

أما فٌما ٌتعلّق بالمكاسب التً ستحقّقها الهند إذا كونت عالقاٍت مع إْسرابٌل، فؤبرزها ما          

ا مناسباا الحتواء العدد الكبٌر من العّمال الهنود للعمل فٌها، كما أّنها تستفٌد  ٌلً: إْسرابٌل تمّثُل مكانا

ٌّة من إْسرابٌل بسبب عالقاتها الوطٌدة مع الوالٌات المّتحدة اَل ٌّة ودول القارة اَلوروب مرٌك

ا لُعبور منتوجاتها إلى أوروبا وأمرٌكا، وبعالقاتها  والتسهٌالت التً تمنحها لها، بؤن تكون جسرا

ًّ الكبٌر، بمّدها  ًّ اإلْسرابٌل ًّ والتكنولوج ٌّدة مع إْسرابٌل تتمّكن من االستفادة من التّطور العلم الج

ٌَّة  بهذه الّصناعات المتطّورة، وتتبادل ٌَّة، واَلمن ٌَّة، والعسكر كّل من الهند وإْسرابٌل الخبراِت النوو

، ومع تنامً القوة الباكستانٌة شعرت الهند بالخطر، بسبب صراعاتها معها 1من خالل هذه العالقات

 –التً وصفتها باإلرهابٌة المتطرفة  -حول مقاطعة كشمٌر، فتقاربت مصالحها مع إْسرابٌل 

 . 2 لمواجهة هذا الخطر

  : ٌّة الهند فً عالقاتها مع إْسرائٌل  استراتٌج

ٌّة، وذلك من اتبعت الهند           فً عالقاتها مع إْسرابٌل سٌاسة تقوم على أساس التحالفات الثناب

ٌّة  ٌّة، لتطوٌر نفسها، ولتبرز كقوة إقلٌم خالل التعاون معها والتحالؾ فً إنشاء مشارٌع سٌاس

ٌّة فً المنطقة، كما  ورأت أّن إْسرابٌل مدخالا للوصول إلى أمرٌكا، فاتبعت سٌاسة التقارب وعسكر

ٌّة جدٌدة مع إْسرابٌل، وهً عدم  االقتصادّي معها، لتحقٌق هدفها فً ذلك، والهند انتهجت استراتٌج

ٌّة التً تقوم بها إْسرابٌل، فجعلت القضاٌا  ٌّة، باالنتهاكات الّسٌاس ٌّة والتجار دمج العالقات االقتصاد

ٌّة على جانٍب آخر ال ٌّة على جانب، والقضاٌا االقتصاد ّسٌاس
3 . 

  ّة تجاهالس ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ  : (2019 – 2009الهند فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو )  ٌاسة الخارج

          ًّ الهندّي فً تسعٌنٌات القرن الماضً، واستمّرت هذه العالقات  –بدأ التقارب اإلْسرابٌل

ٌّة، والذي أدرك أّنه من الّضرورّي  بٌنهم بعد استالم بنٌامٌن نتنٌاهو منصَب ربٌس الحكومة اإلْسرابٌل

 المحافظة على هذه العالقات وتطوٌرها، من أجل االستمرار فً تحقٌق مصالح إْسرابٌل وأهدافها فً

ا،  9009ة، ففً عام القارة اآلسٌوٌّ  ا فشٌبا ٌَّة بٌنهما قوٌت أكثر، وتقاربت شٌبا نجد العالقاِت الدبلوماس

                                                           
1
ٌّة بٌن الهند وإْسرائٌلٌا، حسٌن، زكر   . 18، العالقة االستراتٌج
2
ٌّة فً األمن –التعاون العسكرّي الهندّي الفهداوي، عراك،   ًّ وآثاره الجٌوبولتٌك ًّ  اإلْسرائٌل ًّ  القوم ، 3، مجلة مداد اآلداب، العدد العرب
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ٌّةأبو سٌؾ، عاطؾ ) محرر (،    .  325، 312، عالقات إْسرائٌل الّدول
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ٌّة، اَلمر الذي دفع بهما إلى توطٌد  ففً هذا العام تولّى باراك أوباما رباسة الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

انت مضادةا للمصالح عالقتهما؛ وذلك بسبب الّسٌاسة الجدٌدة التً مارسها أوباما فً حكمه، والتً ك

ٌّتهم، فؤٌدهم فً موقفهم المنادي  ٌٌّن وقض له للفلسطٌن ٌْ ٌّة، فقد أظهر َم ٌّة، والمصالح الهند اإلْسرابٌل

ًّ وتجمٌده، كما أنه ساَنَد باكستان فً حربها ضّد تنظٌم القاعدة، ورفع  بوقؾ االستٌطان اإلْسرابٌل

لّشرق اَلوسط، فإدارة أوباما المختلفة والمرتبطة من مكانة تركٌا باعتبارها قّوةا عظمى فً منطقة ا

ٌّة فً الّشرق اَلوسط أوجدت فجوةا بٌن أمرٌكا وإْسرابٌل، اَلمر الذي دفع اَلخٌرة  بالعملٌة الّسٌاس

لم  9001وحّتى عام  – 9000ومنذ عام  . 1إلى تكثٌؾ عالقتها مع الهند، وتعاونها وتقاربها منها

ٌّة اإل ٌّة تشهد العالقات الّسٌاس ٌّةا ُتذكر، فبقٌت كما هً، وعلى صعٌد  -ْسرابٌل ٌّراٍت جذر ٌّة تؽ الهند

، حٌث ارتفعت قٌمة الّصادرات  ٌِّة كانت فً تطوٍر مستمرٍّ ٌِّة، والعلم ٌِّة، والتجار العالقاِت االقتصاد

ٌّة الهندّي إلى إْسرابٌل، حٌث تكلّلت هذ 9009والوارات بٌنهما، وشهد عام  ه زٌارة لوزٌر الخارج

الزٌارة باالتفاق على إقامة سوق حّر بٌنهما، كما افتتحت إْسرابٌل فً هذا العام قنصلٌةا ثالثةا لها فً 

ٌّاا للدراسة فٌها 090الهند، وفتحت أبواب جامعاتها ل ) ا هند ( طالبا
2 . 

ا جرت انتخابات لرباسة الوزراء فً الهند، ففاز فٌها حزب بهاراتٌا جانات 9001وفً عام          

ٌّة لكسب الهند، القت إْسرابٌل هذا  ًّ بقٌادة " نارٌندار مودي "، وفً خطوة إْسرابٌل ًّ الهندوس القوم

ٌّة  الفوز بالدعم والمباركة الكبٌرة، ولتمكٌن العالقات أكثَر فؤكثَر، سارع ربٌس الحكومة اإلْسرابٌل

ٌُهنّ  ٌاا بربٌس الوزراء الهندّي الجدٌد ل ٌّة تطوٌر نتنٌاهو إلى االّتصال هاتف بُه بمنصبه، وٌإّكد له أهم

العالقة بٌنهما، وٌدعوه إلى زٌارة إْسرابٌل، وخالل هذه الّسنة التقٌا مع بعضهما ووّقعا اتفاقٌات 

، 3تعاون وتبادل أسلحة، واتفاقٌات تقضً بزٌادة التبادل التجارّي واالقتصادّي بٌن الهند وإْسرابٌل 

ًّ بٌنهما أثر  ٌّة وبخاّصة فلسطٌن، فمن المعروؾ على عالقات الهند بالدّ هذا الّتحالؾ الّسٌاس ول العرب

ٌّة، ولكن بعد تولًّ هذا الحزب الّسلطة، وتمكٌن  ٌّة الفلسطٌن عن الهند دعمها ومإازرتها للقض

ا مإٌد لالنتهاكات واالعتداءات التً  عالقاته مع إْسرابٌل، أصبحت الهند تقؾ موقؾ محاٌد، وأحٌانا

ٌٌّن، فنجدها أٌدت إْسرابٌل فً عدوانها على ؼّزة عام  ٌمارسها االحتالل ًّ ضّد الفلسطٌن اإلْسرابٌل

، ورفضت الوقوؾ إلى جانب فلسطٌن والتصوٌت معها على الجرابم التً اقترفتها إْسرابٌل 9001

، الذي ٌدٌن 9005فً هذا العدوان، فمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المّتحدة أصدر تقرٌره عام 

                                                           
1
ٌّة لعام  مصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،  ة اإلْسرائٌل ٌّ  . 59، 2009مشهد العالقات الخارج
2
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،   ًّ لعام  – 2014تقرٌر "مدار" االستراتٌج  . 122، -2013المشهد اإلْسرائٌل
3
ٌّة، العدد لة قضاٌا مج ،إْسرائٌل والهند، وسٌنارٌوهات المستقبلالفطافطة، محمود،    . 96، 74إْسرابٌل
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ًّ فً ؼّزة، حٌث أٌدت جمٌع الدول اَلعضاء ما جاء فً القتل  والتدمٌر الذي أحدثُه الجٌش اإلْسرابٌل

ٌٌّن، باستثناء أربع دول كانت من ضمنها الهند ، وفً العام 1هذا التقرٌر، وصّوتت لصالح الفلسطٌن

ًّ وربٌس حكومته، و أّكدا تكثٌؾ نفسه زار الربٌس الهندّي إْسرابٌل، واجتمع مع الربٌس اإلْسرابٌل

 . 2التحالفات والتعاون بٌن الجانبٌن

ًّ الهند، وبالمقابل زار ربٌس الوزراء الهندّي  9006وفً عام           زار الربٌس اإلْسرابٌل

ؤكدوا من خاللها على استمرار فبهذه الزٌارات تقاربت إْسرابٌل والهند، ف ،9007إْسرابٌل عام 

وبالتحدٌد فً مجال الطب، والتعلٌم، والطب، واالقتصاد،  –التعاون بٌنهم فً جمٌع المجاالت 

ٌّة  زار مودي فلسطٌن فً خطوة لتحسٌن موقفه مع  9008وفً عام  ،3-والصناعات العسكر

ٌٌّن، حٌث أّكد خالل زٌارته بؤنّ  ٌسوَد اَلمن والّسالم فً فلسطٌن، وأّنه ٌشجع مبدأ  ه ٌؤمل أنْ الفلسطٌن

مرور ربع قرن على العالقات بٌن الّطرفٌن زار ربٌس الحكومة . واحتفاالا ب 4ولتٌنحّل الدّ 

ٌّة نتنٌاهو الهند عام  ، اَلمر الذي عّزز العالقاِت بٌنهما، حٌث أفصح نتنٌاهو قابالا 9008اإلْسرابٌل

ٌّة أمام عهد جدٌد من الّصداقة الرابعة"، فقد وّقَع مودي ونتنٌاهو :"العالقات الهندٌّ  ة اإلْسرابٌل

ا لها، اتفاقٌاٍت  ا مساندا ٌّةا جدٌدةا، فإْسرابٌل اكتسبت من هذه الّزٌارات حلٌفاا جدٌدا ، وعسكر ٌّةا اقتصاد

ًّ والعسكرّي،  ًّ والتكنولوج ًّ التقن أما الهند فقد حّققت من ذلك االستفادة من التطّور اإلْسرابٌل

المنفعة من وراء  وبالتحدٌد استفادت منها فً مجال اَلسلحة وتصنٌعها وتطوٌرها، فكلتاهما حققتا

ٌّة 5تقارب عالقاتهما مع بعضهما البعض  –، وهذا التقارب كان على حساب العالقات الهند

ا منذ استالم مودي رباسة الوزراء، فنجد الهند فً عام  ٌّة التً تراجعت كثٌرا تقؾ  9009الفلسطٌن

ٌّة  إلى جانب إْسرابٌل، وترفض التصّوٌت على طلب العضوٌة الذي قدمته "المإّسسة الفلسطٌن

ًّ التابع لهٌبة اَلمم المّتحدة   . 6لحقوق اإلنسان" فً المجلس االقتصادّي واالجتماع

 
                                                           

1
ٌّة فرحات، محمد، مقال بعنوان :   ٌّة : الموجة الثالثة –العالقات الهند  . 6، اإلْسرائٌل
2
ٌّة لعام مصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 132، ، اخفاقات فً المركز ونجاحات فً األطراف2015مشهد العالقات الخارج

3
 6 / 18. ארבעה הסכמי שלום - וקרע עם הדמוקרטים | סיכום כהונת נתניהו בזירה המדינית, איתמר,אייכנר   

/2021 . 
4
ٌّة، العدد مج ،وسٌنارٌوهات المستقبلإْسرائٌل والهند،  الفطافطة، محمود،   . 101 – 100، 74لة قضاٌا إْسرابٌل
5
 . الهند وإْسرائٌل وانعكاسات العالقة على العربمحارمة، إٌهاب، مقال بعنوان :  
6
ٌّة فرحات، محمد، مقال بعنوان :   ٌّة –العالقات الهند  . 6، اإلْسرائٌل

https://www.ynet.co.il/tags/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%A0%D7%A8
https://www.ynet.co.il/tags/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%A0%D7%A8
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ا ًٌ ٌّة تجاه الّصٌن: الّسٌاسة  ثان ة اإلْسرائٌل ٌّ  . الخارج

 : أهمٌة إْسرائٌل بالنسبة للّصٌن، وأهمٌة الّصٌن بالنسبة إلْسرائٌل 

ٌّتها، فمنذ قٌامها بدأت           كانت الّصٌن من أوابل الدول التً اعترفت بإقامة إسرابٌل وبشرع

ا أخرى،  ا وتنفرج أحٌانا بتوجٌه سٌاستها نحوها، وأنشؤت العالقاِت معها، والتً كانت تضٌق أحٌانا

مرٌكٌة، فتقارب الّصٌن فالّصٌن أدركت التؤثٌرالكبٌر الذي تقوم به إْسرابٌل على الوالٌات المّتحدة اَل

 ، ًّ ا سٌإّدي إلى تقاربها مع أمرٌكا، اَلمر الذي سٌجعل لها ثِقالا فً النظام الدول ٌا مع إْسرابٌل تلقاب

، فراحت تعّزز من عالقاتها  ًّ ًّ اإلْسرابٌل ، والتكنولوج ًّ كما رؼبت الّصٌن االستفادة من التقدم التقن

ًّ التً أوجدت إْسرابٌل نفسها به، فهً معها، إلى جانب ذلك أدركت الّصٌن أهمٌة ا لموقع الجؽراف

، محاطة بالبحار واَلنهار، وهً فً منطقة تشكل حلقة وصل بٌن  ًّ تقع فً قلب العالم والوطن العرب

ًّ التً تحتله  ٌّة، هذا الموقع االستراتٌج القارات، وتتوسط الّشرق اَلوسط، ومتنوعة الموارد الطبٌع

ا للّصٌ ن والقتصادها، فً حٌن رأت إْسرابٌل أّن الّصٌن تطورت وتقدمت إلى إْسرابٌل ُمهم جدا

ٌّة، فؤدركت بؤّنه  ٌُمّكنها من أّن تصبَح إحدى القوى العظمى الّصاعدة فً القارة اآلسٌو المستوى الذي 

البّد من التقارب معها، وتحقٌق التعاون بٌنهما، لكسب الّصٌن إلى جانبها، وٌصبح لها حلفاء فً 

ًّ أكثرمنطقة الشّ   . 1رق اَلوسط ، وبالتالً ٌصبح من السهل علٌها التدخل فً الشؤن الّشرق اَلوسط

 ٌّة االست ٌّة الّصٌن  فً عالقاتها مع إْسرائٌل : راتٌج

مدت الّصٌن فً عالقاتها مع إْسرابٌل على القوة الناعمة، فركزت على تكرٌس العالقات اعت         

ٌّة، واالٌدلوج ٌّة، والرٌاض ٌّة، مبتعدةا عن العالقات العدابٌة التً تهدد أمن ووحدة الثقاف ٌّة، والدبلوماس

ٌّة ٌّة  الّصٌن، فهً بذلك تحفظ الوحدة الجؽراف ٌّة الكبٌرة، كما انتهجت استراتٌج ٌّة الّصٌن واإلقلٌم

ٌّة المتصاعدة من خالل عالقاتها مع إْسرابٌل، بفتح أسواق جدٌدة لها هناك،  ٌّة االقتصاد التنم

ٌّة القابمة على تقلٌل عدد والكس ٌّة الّصٌن ٌّة المتطورة، وبناءا على االستراتٌج ب من خبراتها التكنولوج

ٌّة  جنودها، أقامت عالقات مع إْسرابٌل لتحدٌث جٌشها، واالستفادة من الخبرات العسكر

ٌّة اإلْسرابٌل
2. 

 

                                                           
1
ًّ  المكانة المستقبلٌة للّصٌنعبد الحً، ولٌد،    . 185 – 184، 2010 – 1978فً النظام الدول
2
ٌّة ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّة : البداٌات والشراكات والمعٌقات –العالقات اإلْسرائٌل  .288، الّصٌن
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  ّة تجاه الّصٌنالس ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ  – 2009فترة حكم بنٌامٌن نتنٌاهو )  ٌاسة الخارج

2019) : 

ٌّرات التً تحدث فً العالم،           ٌّة تجاه الّصٌن بالّظروؾ والتؽ ٌّة اإلْسرابٌل تتؤّثر الّسٌاسة الخارج

ٌّرات، فنجد فً عام  ا،  9009وبموقؾ الّصٌن من هذه التؽ ٌّة بٌنهما تراجعا شهدت الّسٌاسة الخارج

ًّ ا لمإٌد إلٌران، حٌث زادت من عالقاتها معها خالل هذا العام، وتبادلت بسبب الموقؾ الّصٌن

ٌّة بٌنهما، وعارضت قرار العقوبات المفروضة على إٌران، اَلمر الذي  ٌّة الرسم الّزٌارات الدبلوماس

ٌّة  ٌّة اإلْسرابٌل ا على  العالقات الّسٌاس ًّ 1الّصٌنٌة –انعكس سلبا ، باإلضافة إلى العدوان اإلْسرابٌل

ٌٌّن،  الذي شّنته على قطاع ؼّزة فً العام نفسه، فقد استنكرت الّصٌن هذا العدوان، وساندت الفلسطٌن

ٌُدٌن عملٌات الجٌش  ووقفت إلى جانبهم فً اَلمم المّتحدة، فصّوتت لصالحهم على التقرٌر الذي 

ٌٌّن ًّ وانتهاكاته بحّق الفلسطٌن اإلْسرابٌل
ٌّة واالقتصاد، فنتٌجة لذلك تقلّصت العالقات السّ 2 ٌّة بٌن ٌاس

 الجانبٌن خالل هذا العام .

ساد االستقرار على سٌاستهما نحو  9000ما لبث إال أْن عاد التقارب بٌنهما، ففً عام لكن و         

ًّ لزٌارة الّصٌن، هدفه تعزٌز التعاون  بعضهما البعض، وتعّمقت هذه العالقات، فخرج وفد إْسرابٌل

، واالقتصادّي، ًّ ،  الّسٌاس ٌّةا والتجارّي، والعسكرّي، واشترت الّصٌن خالل هذا العام شركاٍت إْسرابٌل

 ، ًّ لكً تستثمَر فٌها، وتستفٌد من تطّورها فً المجاالت المختلفة، وخاّصة فً المجال التكنولوج

 ًّ ، والكٌمٌاب ًّ والّطب
ًّ إْسرابٌل، فرّحب به  3 . وبعد ذلك بعام زار ربٌس أركان الجٌش الّصٌن

ٌّة بٌن الّطرفٌناإلسْ  ٌّة هذه الزٌارة فً تنامً العالقات الدٌبلوماس ٌّون، وأعربوا عن أهم رابٌل
، وفً 4

ٌّة مٌناء حٌفا، وحملت معها قادة عسكرٌٌن ِصٌنٌٌن إلى  9009عام  ٌّة الّصٌن زارت الّسفن العسكر

ٌّة5إْسرابٌل ٌَّن نتنٌاهو أهم ا لها فً الّصٌن، وب ٌّنت إْسرابٌل بوضع سفٌرا الّصٌن بالنسبة  ، وع

ٌّة لدولة إسرابٌل" : "إّن العالقاِت مع الّصٌن هً مصلحة قوم . بقٌت 6إلْسرابٌل، فصّرح قابالا

ٌّة بٌن الّطرفٌن كما هً، فلم ٌطرأ علٌها تؽٌرات جذرٌة ُتذكر، فقد ارتبطت مع  العالقات الّسٌاس

ٌّة التً كانت فً تطور متسارع، ففً ٌّة، والتجار بلؽت قٌمة  9005عام  العالقات اإلقتصاد
                                                           

1
ٌّة لعام مصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ة اإلْسرائٌل ٌّ  . 59، 2009مشهد العالقات الخارج
2
ة تجاه القوى الصاعدةسٌاسة إْسرائٌل الخمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  .  160، ارج
3
ة محارب، محمود،   ٌّ ٌّة بعد انتهاء الحرب الباردة –العالقات اإلْسرائٌل ٌّة، العدد ، مجلة سٌاساتالّصٌن  – 66، 2016، سبتمبر/ 22عرب
67 . 

4
ٌّة لعامجمال، أمل،   ة اإلْسرائٌل ٌّ  . 106، 2011 مشهد العالقات الخارج
5
 . الّصٌن وإْسرائٌل والعربأحمد، سامر، مقال بعنوان :  
6
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،   ًّ لعام  –2013تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج  . 122 ،2012المشهد اإلْسرائٌل
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ٌّة إلسرابٌل نحو ) ٌّة نحو الّصٌن بلؽت 609الّصادرات الّصٌن ( ملٌار دوالر، والّصادرات اإلْسرابٌل

ا ) ٌّة  9006( ملٌار دوالر، ونجد نتنٌاهو فً عام 100تقرٌبا اجتمع مع ناببة ربٌس الحكومة الّصٌن

ًّ فً لالتفاق على إنشاء سوٍق حرٍّ بٌنهما، وفً اَلعوام اَلخٌ رة زادت نسبة االستثمار الّصٌن

ٌّة  الّشركات اإلْسرابٌل
1    . 

ٌّة           ٌّة، إال أننا نجد الّصٌن  –على الّرؼم من التطور الكبٌر فً العالقات اإلْسرابٌل الّصٌن

ٌّة، فهً تقؾ موقفاا عادالا وثابتاا معها، فظهر ذلك فً تبّنٌها  ٌّة الفلسطٌن موقفاا ُتظهُر تعاطفها مع القض

ٌٌّن بعد حرب إْسرابٌل على ؼّزة عام  ا للفلسطٌن ، حٌث صّوتت لصالح فلسطٌن فً 9009مساندا

ًّ بحّق الؽّزٌّ  ٌُدٌن اإلجرام اإلْسرابٌل  . 2ٌناَلمم المّتحدة على التقرٌر الذي 

ٌّة جرت عدة زٌارات بٌن كبار المسإولٌٌن م          ٌّة الفلسطٌن ًّ للقض ن وفً سبٌل الدعم الّصٌن

ًّ محمود عباس الّصٌن، وجرى مناقشة العدٌد  9001ولتٌن، ففً عام كال الدّ  زار الربٌس الفلسطٌن

، وفً عام  ًّ ٌّة وباإلحتالل اإلْسرابٌل ٌّة الفلسطٌن عاد الربٌس  9007من اَلمور التً تتعلّق بالقض

ًّ مسؤلة حّل  ًّ مّرةا أخرى إلى الّصٌن وناقش مع ربٌس الحكومة الّصٌن ولتٌن، الذي أّكد الدّ الفلسطٌن

ٌّة على حدود عام   . 3، وأن تكوَن عاصمتها القدس0967ضرورة إقامة دولة فلسطٌن

، وتقٌم المشارٌع           ًّ ٌَّة للشعب الفلسطٌن إلى جانب ذلك تقدُم الّصٌن المساعداِت اإلنسان

ٌٌّن على ، فبذلك نرى أّن الّصٌن تقٌم عالقاٍت مع الفلسط4ٌوالمإّسسات المساندة لهم  ٌٌّن واإلْسرابٌل ن

ًّ ضّدهم،  ٌٌّن وتقؾ إلى جانبهم وتستنكر ما ٌقوم به االحتالل اإلْسرابٌل حدٍّ سواء، فهً تدعم الفلسطٌن

ٌَّة  ٌَّة، وتتبادل الزٌاراِت الّسٌاس وفً الوقت نفسه تعقد االتفاقٌات، وتوّقع الّصفقاِت االقتصاد

ٌَّة مع المحّتِل نفِسه وهو إْسر ول ابٌل، فمن هنا ٌمكن القول إّن الذي ٌتحّكم فً عالقات الدّ الدبلوماس

بٌن بعضها البعض هً مصالحها، وأّنه ال ٌوجد أي مجال للتعاطؾ فً عالم الّسٌاسة المبّنً على 

تحقٌق المصلحة فقط، فكّل دولة تسعى جاهدةا إلى تحقٌق أهدافها، بؽّض النظر عن االضطهاد 

 اَلخرى .   ولةوالعنؾ الذي تتعرض له الدّ 

 

                                                           
1
ة محارب، محمود،   ٌّ ٌّة بعد انتهاء الحرب الباردة –العالقات اإلْسرائٌل ٌّة، العدد ،الصٌن  . 63، 22مجلة سٌاسات عرب
2
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ٌّة تجاهالسّ  خامًسا : ٌّة اإلْسرائٌل  تركٌا .  ٌاسة الخارج

 

  : أهمٌة تركٌا بالنسبة إلْسرائٌل 

ٌّة مهمة بالنسبة إلْسرابٌل، إذ أّنها تربط بٌن أوروبا           ٌّة استراتٌج تقع تركٌا فً بقعة جؽراف

ٌّة، ولها عالقات وثٌقة معهم، فرأت إْسرابٌل أّنه من خالل  ٌّة واإلسالم وآسٌا، وتجاور الدول العرب

ٌّة، فتكسب إلى جا نبها حلٌؾ مسلم، ٌخرجها من إقامة العالقات معها تستطٌع اختراق الدابرة اإلسالم

ٌّة  ٌّة، وتستفٌد منه فً صراعها ضد إٌران، وٌمكنها ذلك من الضؽط على الدول العرب عزلتها اإلقلٌم

والسٌطرة علٌها، وبالتالً إجبارها على التعاون مع إْسرابٌل، وإقامة عالقات معها، إلى جانب ذلك 

ٌّة، ف ٌّة واَلمن من خاللها تستٌطع حماٌة حدودها، وتتحالؾ معها تركٌا مهمة لها من الناحٌة العسكر

ٌٍّة للدول القرٌبة من تركٌا ومعادٌة  ا، فتستؽل أراضٌها وجوها لتوجٌه ضرباٍت عسكر ٌّا عسكر

، 1إلْسرابٌل، كما تستفٌد منها باالستخبارات بالتعاون معها بالتجسس على العرب والمسلمٌن

ٌّة إ ٌّة، باإلضافة إلى ذلك تركٌا برزت كقوة إقلٌم ٌّة بصناعاتها، ومنتجاتها، ومواردها الطبٌع قتصاد

ٌّة، وإلى  ا إلْسرابٌل إلى اَلسواق اَلوروب ٌّاا هاما ا اقتصاد ٌّة، كما وتشكل مررا وأسواقها االقتصاد

مصادر الطاقة الموجودة فً الدول القرٌبة من تركٌا، فمن خاللها ٌمكن إلْسرابٌل الوصول إلة النفظ 

ٌّةفً القوقاز، والؽاز  ، فبذلك 2فً قبرص والٌونان، فهً طرٌق ضرورّي لخطوط الطاقة اإلْسرابٌل

ٌّاا بالنسبة إلْسرابٌل، فمن هنا تكمن الضرورة  ا، واقتصاد ٌّا ا، وعسكر ٌّا ا، وسٌاس ٌّا تركٌا مهمة جؽراف

 إلقامة العالقات معها  .  

 أهمٌة إْسرائٌل بالنسبة لتركٌا  : 

بنفس اَلعداء والمنافسٌٌن، وتشتركان بنفس الهدؾ وهو القضاء  تشترك تركٌا مع إْسرابٌل         

ٌّة كبرى  علٌهم، فؤدركت تركٌا ذلك، ونظرت إلى ضرورة التقرب من إْسرابٌل التً تشكل قوة إقلٌم

ٌّاا فً مواجهة أعدابها ٌّاا وعسكر ، إلى جانب ذلك 3فً المنطقة، تساعدها فً تحصٌن نفسها استراتٌج

من سورٌا حول إقلٌم اإلسكندرون، وموضوع اَلكراد، والمٌاه، وإٌران  تركٌا فً صراع مع كل

ًّ المعادٌة لها، ففً حال  ٌّة، وحزب العمل الكردستان ٌّة اَلصول التً تتهمها بدعمها للحركات الدٌن

                                                           
1
ن (،   ٌْ ًّ عطاونة، أحمد؛ أبو عرقوب، عمر ) محرر ًّ اإلْسرائٌل ٌّة فً المنظور الّسٌاس ة الترك ٌّ  . 64 – 59، الجمهور
2
ٌّة لتركٌاأبو عامر، مؤمون،   ٌّة اإلْسرائٌل  .  67 – 65، الرؤٌة الجٌوسٌاس
3
ٌّة الحائرة نور الدٌن، محمد،   ٌّة  –تركٌا الجمهور  .  208، -مقاربات فً الدٌن والّسٌاسة والعالقات الخارج
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 ، ًّ إقامة عالقات مع إْسرابٌل تشكل إلى جانبها أداة ضؽط على الجانب السورّي، والجانب اإلٌران

مفتحد من خطر ٌّاا 1هم وتقؾ بوجهه ، باإلضافة إلى ذلك أرادت تركٌا تطوٌر نفسها عسكر

ٌّة المتقدمة، ومن خالل عالقاتها معها، ستجعل  ٌّاا، من خالل االستفادة من الخبرات اإلْسرابٌل واقتصاد

ا للعبور إلى أمرٌكا، وبالتالً تستطٌع الحصول على القروض، واالستثمارات  من إْسرابٌل جسرا

ٌّة  .   2، وتحسٌن موازنة حكومتها من خالل إْسرابٌل الؽرب

 ٌّة ٌّة التً اتبعتها فً عالقاتها مع إْسرائٌل : االستراتٌج  الترك

ٌّة الفصل، فهً ال تربط العالقات           ٌّا فً سٌاستها نحو إْسرابٌل على استراتٌج اعتمدت ترك

ٌّة، وال بالعالقات االقتصادٌّ  ٌّة بالعالقات العسكر ٌّة، فمهما بلؽت العالقات الّسٌاس ة، وال بالتجار

ٌّة ٌّة والعسكر ا على العالقات االقتصاد ٌّة من التدهور والتؤزم، ال تإثر شٌبا ٌّة والدبلوماس الّسٌاس
3 ،

ٌّاا فً عالقاتها مع إْسرابٌل،  ا أساس ٌّة مرتكزا ٌّة الفلسطٌن ٌّا من القض باإلضافة إلى ذلك جعلت ترك

ا لتوتر العالقات ا لحدوث  فكانت سببا ٌاّ ا خف بٌن الطرفٌن فً أوقاٍت كثٌرٍة، وفً الوقت نفسه كانت سببا

ٌّة مفادها التقرب من دول الجوار، والتً من 4الحوار والتقارب بٌنهما ، كما اتبعت تركٌا استراتٌج

ضمنها إْسرابٌل، فبناءا على ذلك تكون تركٌا انتهجت سٌاسة " صفر مشاكل " مع إْسرابٌل، فبالتالً 

ٌّة تقوم على 5ترٌد إحداث أّي مشاكل ومواجهات معهاال  ، باإلضافة إلى ذلك انتهجت تركٌا استراتٌج

ًّ لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل فً منطقة الّشرق  ضرورة إشراك إْسرابٌل فً أّي تحالؾ دول

 . 6اَلوسط، لجعل المنطقة خالٌة من السالح النّووّي وأسلحة الدمار الشامل 

 

  ٌّة تجاه تركٌا قبل فترة حكم نتنٌاهو :نبذة ة اإلْسرائٌل ٌّ  مختصرة عن الّسٌاسة الخارج

، أخذت دول العالم تعترؾ بها 0918عام  بعد إعالن قٌام إْسرابٌل على أرض فلسطٌن         

ٌّتها، فهً ُتعدُّ أوَل دول ٍة باعتبارها دولةا ذاَت كٌان وسٌادة، فسارعت تركٌا إلى االعتراؾ بها وبشرع

، متجاهلةا جٌرانها العرب، وموقفهم ة إْسرابٌلإسالمٌٍة تقوم بذلك بؤقلَّ من عاٍم واحٍد على إقام
                                                           

1
ٌّة الحائرةنور الدٌن، محمد،    . 211 – 210،  تركٌا الجمهور
2
ٌّة عجٌل، عبد الكرٌم،   ٌّة الجدٌدة –العالقات الترك ٌّة الترك ٌّة فً ضوء االستراتٌج  . 61، اإلْسرائٌل
3
 .  تركٌا وإْسرائٌل .. وجهان لمشروع واحد التلٌدي، ٌحٌى، مقال بعنوان : 
4
 . تركٌا وإْسرائٌل ..المصالح أواًل عبد الفتاح، بشٌر، مقال بعنوان :  
5
ٌّة  : العالقاتعبد العزٌز، أسماء، مقال بعنوان   ًّ "  –الترك ٌّة وثورات الربٌع العرب  . " 2015 – 2002اإلْسرائٌل
6
ٌّةسٌؾ، عاطؾ ) محرر (، أبو    . 271، عالقات إْسرائٌل الّدول
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ٌّة عنها فً المجالس الدّ  ٌّة، اَلمر الذي أدى إلى المعادي إلقامة إْسرابٌل، وسعٌهم لنزع الّشرع ول

ٌّة  ٌّة، وبالمقابل كانت البداٌة لتشكل العال -سوء العالقات العرب ِة الترك ٌّ ٌِّة اإلْسرابٌل  –قاِت الدبلوماس

ٌّة وبٌن العالقات الّسٌبة  ٌِّة، التً تراوحت من فترٍة إلى أُخرى بٌن العالقات الحسنة التعاون الترك

ٌّة العداب
  0950لح تتقارب بٌنهما، ففً عام ، فبعد اعتراؾ تركٌا بإْسرابٌل، أخذت العالقات والمصا1

ا ٌمّثلها هناك . وما لبثت إال أْن تراجعت هذه فتحت تركٌا قنصلٌةا لها فً إْسراب ٌل، وأرسلت سفٌرا

العالقات وساءت على إثر معارضة إْسرابٌل مشاركة تركٌا إلٌران، وباكستان، والعراق، 

، فكان الّسبب وراء سوء 0955ّمْوه بحلؾ بؽداد، وذلك عام وبرٌطانٌا، بتشكٌل تحالؾ فٌما بٌنهم س

ٌّة  ٌّة خالل تلك الفترة كما اّدعت إْسرابٌل خوفها على نفسها من تزاٌد قوة ا –العالقات اإلْسرابٌل لترك

 . 2العرب واعتدابتهم ضّدها الناتجة عن هذا الّتحالؾ 

ًّ على مصر، فاستنكرت تركٌا مشاركة  0956وفً عام           شاركت إْسرابٌل بالعدوان الثالث

ٌّة التركٌّ إْسرابٌل بهذا العدوان، اَلمر الذي انعكس سلباا ع . وفٌما  3ة مع إْسرابٌل لى الّسٌاسة الخارج

ٌَّة  بعد اتجهت كّل من مصر وسورٌا إلى توحٌد صفوفهما ضمن كٌاٍن واحٍد، وشّكلتا الجمهور

ٌّة َالمّتحدَة )  ًّ فً المنطقة، وفً الوقت  0960 – 0958العرب (، اَلمر الذي هّدد الوجود اإلْسرابٌل

ا على تركٌا ٌاّ  نفسه شّكل خطرا ٌاّ المتنازعة دبلوماس ا مع سورٌا، فهنا عادت العالقات فٌما ا وحدود

ٌّاا بٌن  ٌّاا سّر ٌّاا أمن ٌّة، فوّقعتا تحالفاا عسكر ٌّة بالمصالح الترك بٌنهما، والتقت المصالح اإلْسرابٌل

ٌّة  ٌّة لمواجهة هذا الخطر، وإفشال الَوحدة العرب ٌّة والمخابرات الترك المخابرات اإلْسرابٌل
4  . 

رأت كّل من تركٌا وإْسرابٌل أّن مصالحهما تتقارب، فوّطدتا عالقتهما مع بعضهما البعض،          

وأخذتا ُتنِشبان التحالفات، وتوّقعان االتفاقٌات فٌما بٌنهما، وتتبادالِن المصالح المشتركة، وكّل ذلك 

، ففً تسعٌنٌات القرن الم ًٍّ بعدما كان بشكٍل سّريٍّ اضً بلؽت هذه الّسٌاسات صار بشكٍل علن

ٌّة، ففً عام  والعالقات ُذروتها، وأصبح بٌنهما تبادالت تجارٌة، زار ربٌس  0991وزٌارات تعاون

ًّ إْسرابٌل الوزراء الترك
ًّ بربٌس الوزراء 5 ، وبعد ذلك بثالثة أعوام التقى وزٌر الدفاع الترك

                                                           
1
ٌّة لتركٌا حتى عام البدور، بكر،   ٌّة 2020المكانة اإلقلٌم  .  209، : دراسة مستقبل
2
ٌّة .. أهم المحطات  ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة، نشر بتارٌخ العالقات الترك ؛ 2016/  6/  27، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net     . 
3
ٌّةالخزندار، محسن،   ٌّة فً تارٌخ العالقات الترك  .  401، تركٌا .. ماضً وحاضر دراسة استشراف
4
ًّ بعد الحرب الباردة : المحّددات واألبعادالدمً، محمد العربً،   ٌّة تجاه المشرق العرب ٌّة الترك ٌّة ، مجلة العلوم السالّسٌاسة الخارج ٌاس

 . 419 – 418، 2018، 9والقانون، العدد 
5
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  .  29، سٌاسة إْسرائٌل الخارج

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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ًّ فً ذلك الوقت بٌنٌامٌن نتنٌاه ّزٌارات واللقاءات نتج عنها تعّهدات بٌن ، وكّل هذه ال1واإلْسرابٌل

ًّ الذي ٌهّدد هذه  الطرفٌن للحفاظ على استقرار منطقة الّشرق اَلوسط، ومواجهة الخطر اإلرهاب

، وتجار ًٍّ ا توقٌع اتفاقٌات تشارٍك عسكريٍّ واستخبارات ، المنطقة، وونتج عنها أٌضا ، واقتصاديٍّ يٍّ

ًّ فً إْسرابٌل، وجرت بٌنهما اتفاقٌات لتصدٌر وّقعتا اتفاقٌة لتدرٌب ال 0996ففً عام  عسكر الترك

ٌّة، واتفاقٌات للتشارك فً مجال التجارة،  اَلسلحة، والتعاون المتبادل فً مٌدان الّصناعات الدفاع

ٌّة أجرت كّل من تركٌا وإْسرابٌل مناوراٍت بحرٌةا فً البحر  وإلى جانب الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

   .  2اَلبٌض المتوسط

ٌّة فً تحّسٍن وتطوٍر متسارٍع مع تركٌا، حّتى قدوم           ٌّة اإلْسرابٌل استمّرت الّسٌاسة الخارج

ا ، 9009واستالمه زماَم الحكم فً أواخر عام  3حزب العدالة والتنمٌة* ٌّا ، وكون هذا الحزب إسالم

، وأخذ ًّ ًّ والعرب ٌّة نحو العالم اإلسالم ت تحّسن عالقاتها معه، فؤثر فقد بدأ بتوجٌه الّسٌاسة الترك

ذلك على سٌاستها مع إْسرابٌل، التً بدأت تتراجع، وتسوء فً عالقتها معها، ولكّن تركٌا لم تتمّكن 

من إنهاء تقاربها وتعاونها بشكٍل كامٍل مع إْسرابٌل، وإنما أبقت على عالقاتها معها وإن كانت هذه 

ًّ رجب طٌب العالقات والّسٌاسات تمّر بمراحَل مختلفٍة من  المّد والجزر، فنجد الربٌس الترك

ًّ الذي طلب منه ذلك، وبالمقابل ٌجتمع أردوؼان مع  أردوؼان ٌرفض مقابلة الّسفٌر اإلْسرابٌل

ا بالمإتمرات والمنّظمات  الرإساء العرب والمسلمٌن لٌوّطد عالقته معهم، فؤصبحت تركٌا عضوا

ٌّة، ووقفت إلى جانب العرب  ٌّة واإلسالم ٌُمارس ضّدهم من إْسرابٌل والوالٌات العرب ورفضت ما 

ٌّة، فاستنكرت احتالل أمرٌكا للعراق عام  ًّ 9001المّتحدة اَلمرٌك على لبنان  ، والعدوان اإلْسرابٌل

ٌّة التً شّنتها على ؼّزة عام 9006عام  ، اَلمر الذي أدى إلى فتور 9009، والحرب اإلْسرابٌل

ٌّة  ٌّة –العالقات اإلْسرابٌل  . 4 الترك

 

                                                           
1
ًّ الدمً، محمد العربً،   ٌّة التركٌة تجاه المشرق العرب ٌّة والقانون، العدد مجلة العلوم الس ،الّسٌاسة الخارج  . 419، 2018، 9ٌاس
2
ٌّة .. أهم المحطات  ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة، نشر بتارٌخ العالقات الترك ؛ 2016/  6/  27، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net     . 
3
، 2002ا الحزب الحكم فً تركٌا عام ب أردوؼان، تولى هذ* حزب العدالة والتنمٌة : أحد اَلحزاب اإلسالمٌة التركٌة، ٌرأسه رجب طٌ 

وهو حزب دٌمقراطً شامل ومحافظ، فً بداٌة تشكله كان ٌقوم على مبدأ تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة، وإنشاء دولة إسالمٌة، ولكن فٌما بعد 
سٌاسة والدولة، حقق الكثٌر من اإلنجازات لتركٌا ؼٌر من وجهة نظره إلى الدٌمقراطٌة المحافظة، القابمة على العلمانٌة، بفصل الدٌن عن ال

ٌّة؛ الصفاري، مطهر،  ٌّة، واإلجتماع ٌّة، والعسكر ٌّة، واالقتصاد ٌّة فً على جمٌع اَلصعدة، السٌاس ٌّة والحالة الدٌمقراط األحزاب الّسٌاس
 .  24 – 23، 2018 – 2002تركٌا 

4
ٌّةعبد العزٌز، أسماء، مقال بعنوان :   ًّ  – العالقات الترك ٌّة وثورات الربٌع العرب  .   " 2015 – 2002"  اإلْسرائٌل

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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  ّة تجاهالس ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ  ( : 2019 – 2009تركٌا فترة حكم نتنٌاهو )  ٌاسة الخارج

أثر كبٌر  9009ومطلع عام  9008أواخر عام كان لحرب إْسرابٌل على ؼّزة التً َشّنتها          

ٌِّة  ٌِّة، فقد استمّر أثرها بعد استالم نتنٌاهو زمام الحكم فً  –على تدهور العالقاِت اإلْسرابٌل الترك

ٌّة قطع  ٌّة المطالبة الحكومة الترك ا هذه العالقات، وخرجت المظاهرات الّشعب إْسرابٌل، فازدادت سوءا

ٌّة فً وجه حكومة نتنٌاهو، ولم تسمح لها بالمشاركة فً  عالقاتها مع إْسرابٌل، فوقفت الحكومة الترك

ٌّة التً قام بها حلؾ شمال اَلطلالمناور ًّ فً تركٌا فً أكتوبر عام ات العسكر إثر  ، وعلى9009س

زٌارة إْسرابٌل، بالمقابل حاولت حكومة نتنٌاهو إصالح العالقات  ذلك رفض المسإولون اَلتراك

ٌّة  ٌّة، فبعثت بوزٌر صناعتها وتجارتها إلى تركٌا لتقلٌص الفتور فٌما بٌن  –اإلْسرابٌل الترك

ًّ عبد هللا ؼول، ولكّن  ًّ شمعون بٌرٌس الربٌس الترك الّطرفٌن، وبعد ذلك زار الربٌس اإلْسرابٌل

 . 1الّزٌاراِت واالجتماعاِت التً قامت بها إْسرابٌل لم تؤِت بَنتٌجٍة ُمبّشرٍة بالخٌر

ا مباشرةا بؤنّ ف          ًّ أردوؼان مصّرحا ٌاهو ربٌس ه لن ٌجتمَع ولن ٌقابَل نتنخرج الربٌس الترك

ٌّة، فبالمقابل صّرح نتنٌاهو قطع عالقاته مع تركٌا، وبؤّنه لن ٌسمح لتركٌا أّن تبقى  الحكومة اإلْسرابٌل

ا بٌن إسْ  ًّ طرفاا وسٌطا ا ٌحاكً العدوان اإلْسرابٌل رابٌل وسورٌا، وخالل هذا العام عرضت تركٌا فٌلما

ٌّة الجٌ ٌّنت فٌه مدى وحش ، واالنتهاكاِت على ؼّزة أسمته "صرخة حجر"، ب ًّ ش اإلْسرابٌل

واالعتداءاِت التً تقترفُها إْسرابٌل من تدمٌر، وتهجٌر، وقتل اَلطفال والنساء والمدنٌٌن الُعّزل من 

ٌّة، التً عارضت تركٌا على  ، هذا الفلم أثار بشّدٍة ؼضَب الحكومة اإلْسرابٌل ًّ أبناء الّشعب الفلسطٌن

ا، وأّن كل ما ُبّث فً هذا الفلم هو كذب وعاٍر من تمّثٌلها وبّثها لمّثل هذه اَلفالم،  ٌّا فعّدته عمالا السام

ٌّة ببٌان استنكرت فٌه ما جاء فً هذا الفلم، وَعِمَد نابب  ٌّة اإلْسرابٌل الّصّحة، وخرجت وزارة الخارج

ا أمام شاشات التلفاز، فهذا كلّه زا ًّ لدى إْسرابٌل علنا د من هذه الوزارة إلى إهانِة الّسفٌر الترك

 .  2تدهور العالقات بٌنهما فً ذلك العام

ٌّة  9000ومع مجًء عام           ا، فتؤّزمت،  –دخلت العالقات اإلْسرابٌل ٌّة منعطفاا جدٌدا الترك

وتدهورت، حّتى بلؽت ُذروتها، ففً هذا العام أرادت تركٌا تخفٌؾ اَلضرار التً تعّرضت لها ؼّزة 

ًّ ضّدها، و ًّ المفروض علٌها، فجّهزت من العدوان اإلْسرابٌل رؼبت بكسر الحصار اإلْسرابٌل

                                                           
1
ٌّة لتركٌا حتى عام البدور، بكر،    .  216 – 215، 2020المكانة اإلقلٌم
2
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 69، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
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ٌّة بالقرب " وأرسلته إلى ؼّزة، وفً المٌاه الدّ  1أسطوالا من المساعداِت، وسّمته " أسطول الحرٌة* ول

ٌّة الؽاراِت ضّد  ، فشّنت القوات اإلْسرابٌل ًّ من سواحل ؼّزة تعّرض هذا اَلسطول لالعتداء اإلْسرابٌل

ٌن المشاركٌن فً هذا اَلسطول، وقتلت تسعَة مواطنٌن أتراك باالعتداء الذي نّفذته نٌّ النشطاء اإلنسا

ٌّة المشاركة فً اَلسطول وهً سفٌنة " مافً مرمرة " على إحدى الّسفن الترك
2 . 

بقتل هإالء اَلتراك وضعت إْسرابٌل نفَسها فً مؤزٍق شدٌٍد، فبدأ بنٌامٌن نتنٌاهو ربٌس          

ٌّة بتبرٌر هذا القتل واإلعتداء بؤّنهالحكومة اإلسْ  مجرد دفاع عن النفس، فمن  ؼٌر مقصود، وأّنه رابٌل

حّق جنوده أّن ٌصّدوا أيَّ اعتداٍء أو خطٍر ٌعترضهم وٌدافعون عن أنفسهم، فكما ٌزعم بؤّن جنوده 

ٌّة تعّرضوا للهجوم من ِقبل اَلتراك الذٌن اعتبرهم بؤّنهم  مقاومو ولٌسوا عند وصولهم الّسفٌنة الترك

ٌٌّنإنسانٌّ  ٌن وحقوق
ا بذلك : " تعّرض جنودنا إلى الّضرب وإلى الّطعن بالّسكاكٌن، 3 ، فقال مصّرحا

ا، وكان على الجنود الدفاع عن أنفسهم، وإال لكانوا عّرضوا  بل وجرى إطالق عٌارات نارٌة أٌضا

 . 4أنفسهم إلى القتل "

ًّ الشّ           ا مع إْسرابٌل، فً المقابل جاء الرّد الترك ٌا دٌد، فكانت على وشك قطع عالقاتها نهاب

ٌٍّة، وصفقاِت أسلحٍة، وأرسلت رسابَل  فؤوقفت كّل الّصفقات بٌنها وبٌن إْسرابٌل، من صفقاٍت عسكر

ًّ لدٌها، وعاد سفٌرها من تل أبٌب إلى بالده، ورفضت المشاركة إلى  تهّدٌد إلى الّسفٌر اإلْسرابٌل

ٌّة التً كانت ستجري هذا العامجانب إْسرابٌل فً ال مناورات العسكر
، ورّد أردوؼان الربٌس 5

ًّ على تصرٌحات نتنٌاهو بؤنها مجرُد ادعاءاٍت كاذبٍة، وما قامت به إْسرابٌل هو عمل  الترك

ا لتركٌا على ما  ٌّة بها، وعلى حكومته أن تقدم اعتذارا ، وٌجب إنزال أقسى العقوبات الدول ًّ إرهاب

، وعلٌها تشكٌل لجنة تحقٌق دولٌة للتحقٌق بما 6وٌضاٍت مالٌٍة إلى عابالت القتلىجرى، وتقدٌم تع

                                                           
1
ٌّة  ٌّة "* أسطول الحرٌة : هذا اَلسطول ٌتكون من ست سفن ترك ركٌا فً "، خرجت من تIHH، اثنتان منها تتبعان لهٌبة اإلؼاثة الترك

ًّ ال2010نهاٌة شهر آٌار عام  ، حملت هذه السفن معها 2006مفروض على قطاع ؼزة منذ عام ، بهدؾ كسر حدة الحصار اإلْسرابٌل
نشاط  750ؼاثٌة والتمونٌة، وكان على متنها حوالً آالؾ طن من هذه المواد اإل 10المساعدات والمعونات اإلنسانٌة، والتً قدرت بنحو 

، باإلضافٌة إلى الصحفٌون اإلعالمٌون الدولٌون؛ أبو عٌشة، نور، مقال بعنوان :  ًّ ، وسٌاس ًّ ، وحقوق ًّ  " عقد " على الجرٌمةإنسان
ٌّة ٌّة بحق " مافً مرمرة " الترك  .  اإلْسرائٌل

2
ة وانعكاإٌشٌق، ملٌحة،   ٌّ ٌّةسٌاسة تركٌا الخارج  . 27، ساتها اإلقلٌم

 
3

פיוס עם טורקיה: נתניהו התנצל בפני ארדואן.   23 / 3 / 2013. https://news.walla.co.il/item/2627576 .  

4
 . ماذا حدث على سفٌنة مرمرة ؟الدٌك، اسكندر؛ زولٌش، راٌنر، مقال بعنوان :  
5
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 76 – 75، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
6
 . ماذا حدث على سفٌنة مرمرة ؟الدٌك، اسكندر؛ زولٌش، راٌنر، مقال بعنوان :  

https://news.walla.co.il/item/2627576
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ا فً 1جرى فً هذه الحادثة ، خرجت إْسرابٌل معلنةا رفضها للمطالب التركٌة، وكما هً العادة دابما

ٌّة والحقوقٌّ  ة جمٌع اَلحوال واَلماكن تقؾ معظم الدول مع إْسرابٌل، وتقؾ أمرٌكا والمنّظمات الدول

ا  التً أوجدتها مع إْسرابٌل، فلم تقدم اَلمم المّتحدة أّي شًء بالنسبة للحادثة، وإنما أصدرت تقرٌرا

بّررت فٌه وأٌدت حصار إْسرابٌل لؽّزة، اَلمر الذي زاد الّطٌن ِبلّة، فهذه الحادثة كانت ذروة تؤّزم 

ا، ٌّة بٌن الجانبٌن، والتً كادت أن تنقطع تماما ولكن على الّرؼم من التدهور  العالقات الدبلوماس

ٌّة مازالت قابمةا  ٌّة بٌنهما، نجد أّن العالقاِت االقتصاد بٌن الّطرفٌن، فخالل  الكبٌر فً العالقات الّسٌاس

ٌّة قابمةا بٌنهم، ولم ٌتّم إلؽاإها، بحٌث قّدرت هذه  9000عام  ٌّة والتجار بقٌت الّصفقات االقتصاد

ٌّة إلى تركٌا )( ملٌارات دوالر1الّصفقات بحوالً ) %(، 19، ووصلت نسبة الّصادارات اإلْسرابٌل

ٌّة إلى إْسرابٌل )0085أي بقٌمة ) %(، 90( ملٌار دوالر، فً حٌن وصلت نسبة الّصادرات الترك

ا بسوء 9بقٌمة ) ٌّة كثٌرا ( ملٌار دوالر، وكان ذلك بعد الحادثة بعام، فلم تتؤثر العالقات االقتصاد

ٌّة  العالقات الّسٌاس
2. 

ٌّنت أرادت إْسرابٌل           بإعتدابها على السفٌنة " مافً مرمرة " كسر شوكة تركٌا، ففً الّظاهر ب

أّنه دفاع عن النفس، وأّن هذا اَلسطول جاء محّمالا بالمساعدات لقطاع ؼّزة، وأّنه ٌرؼب فً كسر 

عن نفسها، وتقَؾ  الحصار الذي فرضته إْسرابٌل على ؼّزة، فما كان على إْسرابٌل إال أّن تدافعَ 

ًّ هو كسر النفوذ الكبٌر الذي ن فً حقٌقة اَلمر إبوجه هذا اَلسطول، ولك ّن هدؾ إْسرابٌل اَلساس

وصلت إلٌه تركٌا، فخشٌت إْسرابٌل على نفسها من تعاظم القوة التركٌة، فمنذ استالم حزب العدالة 

ًّ زمام الحكم، بدأت إْسرابٌل تخشى على نف ٌّة اإلْسالم سها من تركٌا، وبدأت العالقات بٌن والتنم

ا، فهذا الحزب أصبح ٌحكم باسم اإلسالم، وأصبح ٌوالً الدول والحركات  ا فشٌبا الّطرفٌن تسوء شٌبا

ٌّة على إْسرابٌل، وأصبح ٌمّد نفوذه  ٌُكّوُن عالقات مع إٌران، أخطر الدول اإلسالم ٌّة، فنجده  اإلسالم

 ًّ ، وحركة المقاومة وٌوّسع عالقاته من دول العالم العرب ًّ ، وٌدعم حزب هللا اللبنان ًّ واإلسالم

ا  اإلسالمٌة " حماس " فً قطاع عّزة، فتركٌا توّسع نِطاَق نفوذها لتعاظَم قوتها، وتصبَح منافسا

إلْسرابٌل، القوة العظمى فً منطقة الّشرق اَلوسط، فؤدرك نتنٌاهو وحكومته ذلك، وأراد أن ٌكسَر 

والا التصّدَي َلعمالها من دعم الدول، والحركات اإلرهابٌة كما ٌسّمٌها هو، من الّشوكة التركٌة، محا

                                                           
1
ة تجاه القوى الصاعدةمصطفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن،   ٌّ  . 76، سٌاسة إْسرائٌل الخارج
2
ٌّة لتركٌا حتى عام المكانة البدور، بكر،    . 217 – 216، 2020اإلقلٌم
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ا أهدافه من ذلك بؤّنه ٌرٌد الدفاع عن إْسرابٌل من المقاومٌن  ٌا باالعتداء على أسطولها، وتدمٌره، مخف

 الموجودٌن على متن هذه الّسفٌنة . 

ٌّة  9000ومع حلول عام           ٌّة بدأت العالقات الدبلوماس ا،  –اإلْسرابٌل ا فشٌبا ٌّة تعود شٌبا الترك

ٌّة الذي أحدث أزمةَ  لَؽً إرساله مّرةا ، كان قد أُ 9000العالقات بٌن الجانبٌن عام  فؤسطول الحر

إلى قطاع ؼّزة، اَلمر الذي هّدأَ من تؤّزم العالقات، وتراجع حّدتها، وفً هذا  9000أخرى عام 

وقفت إلى  9000م ستها نحو إْسرابٌل، ففً شهر دٌسمبرعاالعام أظهرت تركٌا بوادر لتحسٌن سٌا

جانب إْسرابٌل عند احتراق جبل الكرمل، وقدمت لها المساعداِت والمعوناِت الالزمة لمثل هذه 

ٌّة لتطفَا النٌران المشتعلة إلى  اَلمور، وأرسلت إلٌها رجال اإلطفاء، وزّودتها بالّطابرات الترك

ٌاا على عالقاتها مع إْسرابٌل فً عام جانب الّطابرات اإلْسرابٌلٌّ  ، 90001ة، اَلمر الذي انعكس إٌجاب

ٌّة فً القدس عام كما استنكرت التفجٌر الذي حدث فً موقؾ الحافالت  ، والذي نتج 9000اإلْسرابٌل

ا آخر، وأعربت عن أسفها وحزنها لما 19عنه تفجٌر حافلة، وقُتل فٌه شخص، وأُصٌَب ) ( شخصا

ٌّة مكونة من خمسة أفراد للقتل جمٌعهم حدث فً مستوطنة إ ٌتمار هذا العام، من تعرض عابلة ٌهود

فً هذه المستوطنة، فكّل ذلك ٌشٌر إلى اتجاه العالقات بٌن الّطرفٌن نحو التحّسن، وقد أشار ربٌس 

ٌّة بنٌامٌن نتنٌاهو إلى رؼبته بعودة العالقات الّطٌبة بٌنهم وبٌن تركٌا، ففً  العام الحكومة اإلْسرابٌل

نفسه وبعد إجراء االنتخابات التركٌة صّرح قابالا : " نحن ال نرٌد عالقاٍت متوّترةا، بل نرٌد تحسٌن 

ٌّة، التً  ٌّة، واإلقتصاد ا فً العالقات التجار هذه العالقات "، باإلضافة إلى ذلك، شهد هذا العام تحّسنا

 . 2بٌن ازدادت فٌها قٌمة الّصادرات والواردات والتبادالت بٌن الجان

على الّرؼم من البوادر التً تشٌر إلى التقارب وتحسٌن العالقات بٌن الجانبٌن، إال أّن          

ا على  9009العالقاِت بٌنهم ما زالت فً مرحلة من المّد والجزر، ففً عام  شّنت إْسرابٌل عدوانا

ٌّة تؽٌر على السّ  ؼّزة، فبقٌت تركٌا ثابتّة على موقفها المضاّد إلْسرابٌل، فلم ٌطرأ أيَّ  ٌاسة اإلْسرابٌل

ٌّة، وتركٌا بقٌت ملتزمةا بموقفها نحو إْسرابٌل على إثر حادثة مرمرة، وأفصحت أّنها لن  – الترك

ٌَّر من موقفها نحوها إال بتحقٌق مطالبها، من دفع ؼرامات مالٌة لعابالِت القتلى، ورفع الحصار  تؽ

ٌّا عن كّل ما  ، وفً المقابل إْسرابٌل خالل هذا العام 3صدر عنهاعن ؼّزة، وتقدٌم اعتذار لترك

                                                           
1
ٌّة لعامجمال، أمل،   ة اإلْسرائٌل ٌّ  .   133، 2011 مشهد العالقات الخارج
2
ن (،   ٌْ ٌّة إلْسرائٌل العامبروم، شلومو؛ كورتس، عنات) محرر  .  102، 2011 التقدٌرات االستراتٌج
3
ٌّة التركٌّ مٌراك، مولاير؛ وآخرون،   ٌّة منذ العام الّسٌاسة الخارج  . 130، 2002ة تجاه القوى العظمى والبالد العرب
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ٌّا فً عالقاتها، فاهتمت بتحسٌن عالقاتها مع مصر، ومع  اتجهت نحو اتجاه آخر بعٌد عن ترك

 ، ًّ الٌونان، وقبرص، هادفةا من وراء ذلك التعاون مع هذه الدول لتحصل على الؽاز الطبٌع

ٌدٍة مع دول جدٌدة، واالبتعاد قلٌالا عن تركٌا لتهدبة باإلضافة إلى أّنها أرادت البحث عن عالقاٍت جد

ٌّة بٌن تركٌا وإْسرابٌل فً عام  ، ولم ٌتؽٌر علٌها 90091التوّتر بٌنهما، فتراجعت العالقات الّسٌاس

ٌُذكر فً عام  ًّ باراك أوباما  9001شًء  ا، سوى المبادرة التً طرحها الربٌس اَلمرٌك أٌضا

ا فً جعل نتنٌاهو ٌعتذر لتركٌا عن حادثة السفٌنة،  إلصالح اَلمور بٌن الّطرفٌن؛ إذ إّنه قّدَم دورا

ا مع أردوؼان واعتذر له عّما حدث  ٌا  . 2فؤجرى نتنٌاهو اتصاالا هاتف

ًّ تعوٌض عابالت ضحاٌا السفٌنة  9001وفً شباط           وعد بنٌامٌن نتنٌاهو تحت ضؽط أمرٌك

حّتى  9001، وما إْن حلَّ صٌؾ 3ِؾ بوعده ولم ٌعّوضهم( ملٌون دوالر، لكنه لم ٌَ 90بمبلػ قدره )

ٌٌّن، فما كان  شّنت إْسرابٌل حربها على قطاع عّزة، فقصفت، وقتلت، ودمرت، ونكلّت بالفلسطٌن

، حّتى إّن  ًّ ، وتقَؾ ضّد الّظلم والّطؽٌان اإلْسرابٌل ًّ على تركٌا إال أن ُتإازَر الّشعب الفلسطٌن

ًّ فً عام  عالقاتها معها تدهورت وساءت ، 9000أكثر مّما كانت علٌه بعد حادثة اَلسطول الترك

ا على بشاعة الجرابم التً تقوم بها إْسرابٌل فً ؼّزة خرجت المظاهرات الّشعبٌة ٌّة أمام  َفّرّدا الترك

ٌٌّن من  ٌّة الّسفراء اإلْسرابٌل ٌّة مطالبةا بوقؾ الحرب، وطردت الحكومة الترك الّسفارة اإلْسرابٌل

ا على ذلك منعت إسرابٌل رعا بالدها، ونجد طٌب أردوؼان ٌندد بما  ٌاها من الّسفر إلى تركٌا،وردا

قامت به إْسرابٌل، وٌهّددها بعدم عودة العالقات وتحسٌنها معهم، وٌشجب ما قام به نتنٌاهو وجنوده 

ا مما قام به هتلر  .4ضّد الٌهود  من قتل النساء واَلطفال وتروٌعهم، ووصؾ أعمالهم بؤّنها أشُد إرهابا

          ًّ سعت أمرٌكا جاهدةا إلى إعادة العالقات بٌن تركٌا وإْسرابٌل، فالتقى نابب الربٌس اَلمرٌك

ٌّا 9005جون باٌدن ببنٌامٌن نتنٌاهو عام  ، وفً العام نفسه 5لبحث مسؤلة المصالحة بٌنهم وبٌن ترك

ٌٌّن، للتوّصل إلى إصالح العالقات ُعِقَد اجتماٌع بٌن اثنٌن من كبار المسإولٌٌن اإلْسرابٌل ٌٌّن والترك

حٌث نفذت  تّكللت هذه اللقاءات بالنجاح فتّم اتفاق مصالحة بٌن الجانبٌن، 9006، وفً عام 6بٌنهم

ا على تخفٌؾ  إْسرابٌل مطالب تركٌا السابقة، من تقدٌم اعتذار، ودفع تعوٌضات للقتلى، ووافقت أٌضا

                                                           
1
ٌّةأبو سٌؾ، عاطؾ ) محّرر (،    .  275، عالقات إْسرائٌل الّدول
2
 . 3، تركٌا وإْسرائٌل .. واقع العالقات واحتماالت التقاربالرنتٌسً، محمود، مقال بعنوان :  
3
 . 3، نفسه  
4
 . 268، : تحالف األطرافالعالقات مع تركٌا  مصطفى، مهند، 
5
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،    . 128، 2016تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج
6
ٌّة الرنتٌسً، محمود، مقال بعنوان :   ٌّة تفرض –العالقات الترك ٌّة : ظروف إقلٌم  . صفحة جدٌدة اإلْسرائٌل
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، فبدأت العالقات 1وإدخال المساعدات اإلنسانٌة واَلدوٌة إلى القطاعشدة الحصار على قطاع ؼّزة، 

تعود وتتحّسن بٌنهما، فتبادلوا الّزٌارات واللقاءات، وجرت مشارورات بٌنهم لتزوٌد تركٌا بالؽاز 

، ومّد قناة للؽاز فً تركٌا  ًّ اإلْسرابٌل
، حّتى إّننا نجد إْسرابٌل تدعم أردوؼان وتسانده، وتستنكر كّل 2

 .  3ا حدث ضّده من محاولة لالنقالب العسكرّي علٌه م

ٌّة مع تركٌا تتؤرجح بٌن التؤّزم واالنفراج، فبعَد اتفاق           فهكذا نرى الّسٌاسة اإلْسرابٌل

ا ما، عادت وتوّترت مّرةا  9006العالقات بٌن الجانبٌن عام  المصالحة وعودة وانفراج العالقات نوعا

ة فً م إْسرابٌل بؤعمال ال تخدم تركٌا، فدعمت إْسرابٌل إقامة دولة كردٌّ بفعل قٌا 9007أخرى عام 

العراق تكون معادٌةا لتركٌا، إلى جانب ذلك اقترفت إْسرابٌل مجموعةا من االنتهاكات بحّق الّشعب 

، فوضعت بواباٍت إلكترونٌّ  ًّ ةا على مداخل المسجد اَلقصى المبارك، وما تبع ذلك من الفلسطٌن

ا اعتراؾ أمرٌكا بالقدس  اعتداءاتها ، ومّما أثار ؼضب تركٌا أٌضا ًّ على أبناء الّشعب الفلسطٌن

عاصمةا إلْسرابٌل، واعالنها نقل سفارتها إلى القدس، اَلمر الذي أشعل ؼضب تركٌا، فهددت بقطع 

عالقاتها مع إْسرابٌل، بالمقابل دعمت تركٌا حركة حماس، وزٌارة قادتها لتركٌا، ودعمها إٌران 

وسٌا المعادٌتٌن إلْسرابٌل، فكال الّطرفٌن صدرت عنهما أعمال مناقضة لآلخر، اَلمر الذي ور

ا على مصالحهما، وبالتالً على سٌاستهما اتجاه بعضهما البعض   . 4انعكس سلبا

فؤخذ كّل منهما ٌتبادل االتهامات، فؤردوؼان قال عن إْسرابٌل بؤّنها إرهابٌة، وتقتل اَلطفال          

اء، ونتنٌاهو اتهم تركٌا بؤّنها تدعم اإلرهاب واإلرهابٌٌن وتساندهم، وتقتل اَلكراد المسالمٌن، والنس

ًّ لدٌها، ورّدت  9008ومع مجًء عام  ساءت اَلمور أكثر، حٌث طردت تركٌا الّسفٌر اإلْسرابٌل

ًّ من القدس  ّجهها ، وكان ذلك على إثر االتهامات التً و5علٌها إْسرابٌل بطرد القنصل الترك

ٌٌّن واَلكراد، والكالم الذي وّجهه أردوؼان إلى نتنٌاهو  نتنٌاهو إلى أردوؼان، بؤّنه ٌقتل الّسور

ٌٌّن، وإلحكامه الخناق على قطاع ؼّزة،  ٌّة التً ٌمارسها ضّد الفلسطٌن بالمقابل، بممارساته الالإنسان

، الذي ٌقتل اَلطفال والنساء والمدنٌٌن، و ًّ كان ذلك كلّه بسبب قتله للؽّزٌٌن فمازال ٌنعته باإلرهاب

                                                           
1
 .  3، ماالت التقاربتركٌا وإْسرائٌل .. واقع العالقات واحتالرنتٌسً، محمود، مقال بعنوان :  
2
ٌّة، ُنشر بتارٌخ : تركٌا وإْسرائٌل تبحثان إنشاء أنبوب غاز  ؛ 14/10/2016، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
3
ًّ لجدلٌة العالقات عبد الحً، ولٌد، مقال بعنوان :   ٌّة المنظور العرب ٌّة اإلْسرائٌل  . 9 ،2020 – 2002الترك
4
ٌّةمصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 121 - 120، مشهد العالقات الخارج
5
ٌّةعبد الحً، ولٌد، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل ًّ لجدلٌة العالقات الترك  . 9، المنظور العرب

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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ٌّة على الّشرٌط الحدوديّ  المتظاهرٌن فً مسٌرات العودة الفلسطٌن
ٌّرات جذرٌة 1 ٌَطرأ تؽ ، ولم 

ن فً عام سٌ ٌْ ٌّة على الّطرف ٌَّة هً المتؤرجحة بٌن المّد والجزر، 9009اس ، ونجد أّن العالقاِت الّسٌاس

ٌِّة وا ٌِّة والتعاوِن العكسري  فكان فً تقارٍب وتطوٍر مستمٍر، أما فٌما ٌتعلّق بالعالقاِت التجار القتصاد

ة، والمبٌعات فمع تقدم الّسنوات كانت تزداد قٌمة الّصادرات والواردات، وقٌمة المشترٌات التجارٌّ 

ٌّة، فمثالا نجد التبادل التجارّي بٌن الجانبٌن وصل  إلى سّتة ملٌارات دوالر عام من اَلسلحة العسكر

ًّ المنشؤ 70والً )، وح9009 %( من النفط الذي ٌؤتً إْسرابٌل هو ترك
2 . 

ٌّة تجاه تركٌا ٌظهر مدى الترابط بٌن           ٌّة اإلْسرابٌل من خالل العرض الّسابق للّسٌاسة الخارج

 ًّ ، ففً الفترات التً ٌزداد  –تطور العالقات بٌنهما أو تدهورها، وبٌن الّصراع الفلسطٌن ًّ اإلْسرابٌل

ٌٌّن تسوء العالقات، واَلوقات التً ٌقّل فٌها هذا العدوان فٌها  ًّ على الفلسطٌن العدوان اإلْسرابٌل

ا بٌن  ٌّة بٌنهما فً مرحلة رخاء، فتركٌا تحاول جاهدةا لتكون وسٌطا تصبح العالقات الدبلوماس

ٌٌّن، وتدعم ٌٌّن، ونجدها تمٌل فً أؼلب اَلوقات إلى الفلسطٌن ٌٌّن واإلْسرابٌل ٌّة  الفلسطٌن القض

ٌّة وشعبها إلى جانب  ٌّة، فوقفت الحكومة الترك ا فً مواقفها الّسٌاس ٌا ٌّة، وٌظهر ذلك جل الفلسطٌن

ا على ؼّزة فً عام  ٌٌّن، فعندما شنت إْسرابٌل عدوانا ، 9001، وعام 9009، وعام 9009الفلسطٌن

ًّ وحكومته ذلك، فخرجوا فً مظاهراٍت شعبٌٍة مطالبٍة ب إٌقاؾ هذه الحروب، استنكر الّشعب الترك

ٌِّة لقطاع ؼّزة، وطالبوا برفع الحصار عن  ٌِّة والمال وأرسلوا أسطوالا محّمالا بالمساعداِت اإلنسان

، كما أّنها 3قطاع ؼّزة، وأّثر ذلك كلّه على عالقاتها مع إْسرابٌل وبحٌث ساءت خالل هذه الفترات

ٌن الخارجٌن فً ٌّ قصى، ودعمت الؽزّ ت ضّد المسجد اَلهاجمت إْسرابٌل عند اقترافها االنتهاكا

ٌاّ 4مسٌرات العودة ا، ، كما ُتعّد من أبرز الداعمٌن لحركة المقاومة اإلْسالمٌة )حماس( عسكر

ٌَّة واالقتصادٌّ  ٌّة، وتساعد المنّظماِت باإلضافة إلى إرسالها المساعداِت المال َة للحكومة الفلسطٌن

ٌّة وتدعمها بالمشا  . 5رٌع والمدن والبلدات الفلسطٌن

ٌّةموقؾ تركٌا           ٌّة الفلسطٌن ٌّة، فترٌد من ذلك لفت  الداعم للقض كلّه ٌصّب فً المصلحة الترك

ًّ لها، كما ترؼب بالتفافهم حولها باعتبارها قوةا عظمى  ًّ واإلْسالم ٌٌّن والعالم العرب أنظار الفلسطٌن

لراؼبة فً الّسٌطرة على منطقة الّشرق موجودةا فً المنطقة، وبالتالً تتمّكن من منافسة إْسرابٌل ا

                                                           
1
ٌّةمصطفى، مهند،   ٌّة اإلْسرائٌل  . 114، مشهد العالقات الخارج
2
 . 2021/  1/  2، صحٌفة الخلٌج، تركٌا تستنجد بإْسرائٌلنور الدٌن، محمد،  
3
ٌّة " عقد " على الجرٌمةأبو عٌشة، نور، مقال بعنوان :   ٌّة بحق " مافً مرمرة " الترك  .  اإلْسرائٌل
4
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،    . 114، 2019تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج
5
 . 429، ... ماضً وحاضرتركٌا الخزندار، محسن،  
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ٌّة، ٌزٌد من شعبٌتها وٌعّزز مكانتها وقوتها  ٌّة الفلسطٌن اَلوسط، باإلضافة إلى أّن وقوفها مع القض

ٌّة  ٌّة الفلسطٌن ًّ أردوؼان بمواقفه المشّرفة نحو القض فً المنطقة، كما أّن ربٌس الحكومة الترك

على استمرارٌة بقابه فً الحكم، فبذلك نجد أّّنها ترؼب من ٌكسب ثقة شعبه ودعمه، وبالتالً ٌحافظ 

ٌٌّن ودعمهم فً  ذلك كلّه تحقٌق المكاسب والمصالح لها، فلو كان هدفها فقط الوقوؾ مع الفلسطٌن

َة التً أخذت  ٌّ ٌَّة، والعسكر ٌَّة، والتجار مواجهة محتلّهم إْسرابٌل لما وجدناها ُتنِشُا العالقاِت االقتصاد

ور مع تقدم السنٌن، حّتى بلؽت أوج تقاربها فً الّسنوات اَلخٌرة، فنجدها أبقت على تزداد وتتط

ٌّة، وجعلت هذه  ٌّة، والعسكر ٌّة، والتجار عالقاٍت حسنٍة وتعاونٌٍة مع إْسرابٌل فً المجاالت االقتصاد

ٌّة مع إْسرابٌل، ولم تجعل ٌّة والدبلوماس مواقفها المإٌدة  العالقات بعٌدةا كّل البعد عن مواقفها الّسٌاس

ٌّة وشعبها تإّثر على هذه العالقات الحسنة مع إْسرابٌل .     ٌّة الفلسطٌن  للقض
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ا، كما أّنه عالم قابم فً أساسه إ          ّن عالم الّسٌاسة هو عالم متقلّب، ومتؽٌر بشكٍل سرٌٍع جدا

فً سٌاستها نحو بعضها البعض  ولعلى المصالح، فمن العرض الّسابق نجد أّن الذي ٌحّرك الدّ 

ٌّةا مع مصالحها فقط، فإذا رأت الدّ  ٌّةا ودبلوماس ولة بؤّن مصلحتها تتطلب منها أن تقٌَم عالقاٍت سٌاس

ا لتتقارَب منها وتعّمَق عالقاتها  معها، وفً حال تعارض مصالحها معها  إْسرابٌل، فإّنها تسارع فورا

ٌّة، وعالقاتها  فإّنها تعادٌها، وتتدهور عالقاتها معها، كما تفصل الدول بٌن عالقاتها الّسٌاس

ا فً الّسٌاسات  ا شدٌدا ٌّة، فنجد باَلوقات التً كانت تشهد تؤّزما ٌّة، والعسكر ٌّة، والتجار االقتصاد

ٌّة فٌما بٌن هذه الدّ  ٌّة والعالقات الدبلوماس ٌّة، والعسكر ٌّة، والتجار ول، لم تتؤثر العالقات االقتصاد

ا، فالّسٌاسة شًء، واالقتصاد والتجارة شًء بذلك، وإّنما  ا وكبٌرا ا ملحوظا ا وتقاربا كانت تشهد تطّورا

 آخر، كلٌّ منهما منفصل عن اآلخر وال عالقة له باآلخر . 

ٌّة هً الد          ٌّة الفلسطٌن ٌِّة لهذه الدّ مٌنوٌمكن القول : إّن القض ول نحو و المحّرك للّسٌاسِة الخارج

ٌّة الوحٌدة التً بقٌت حٌةا منذ القرن التاسع عشر حّتى وقتنا إْسرابٌل، فالقضٌّ  ٌّة هً القض ة الفلسطٌن

ًّ لألحداث  ، وعلى الّرؼم من محاولة إْسرابٌل طمسها وإلؽاءها إال أّنها بقٌت المحّرَك الربٌس ًّ الحال

ٌّة لعالقاتها مع إْسرابٌل، وف ٌّة المركز ً هذا الفصل ظهر فً العالم، فمازالت دول العالم تعّدها القض

ًّ كانت تسوُء وتتؤّزم  ذلك، ففً اَلوقات التً ترتكُب فٌها إْسرابٌل الجرابم ضّد الّشعب الفلسطٌن

ٌّة  ٌّة، وعندما كانت تخفّؾ إْسرابٌل من وطؤة انتهاكاتها وجرابمها تتحّسن  –العالقات اإلْسرابٌل الّدول

 هذه العالقات، وتتقارب فٌما بٌنها .  

أّن بنٌامٌن نتنٌاهو تمكن من البقاء فً منصبه لمدٍة طوٌلٍة، تمّكن خالل هذه الفترة من ا كم         

ٌّة تتمحور حوله، فحصَرها على نفسه وشخصه، أي أّنه ٌقٌُم  ٌّة اإلْسرابٌل جعل الّسٌاسة الخارج

ٌّة تإّثر بشكل ك ٌّةا مع رإساء الدول ومسإولٌها وقادتها، هذه العالقات الّشخص بٌر عالقاٍت شخص

ٌّة بهذه الدول، وٌتجلّى ذلك فً سٌاسة إْسرابٌل تجاه  ٌّة والدبلوماس على عالقات إْسرابٌل الّسٌاس

ٌّة، ففً الوقت الذي كان ٌترأّس أمرٌكا باراك أوباما ساد القلق والتوّتر فً  الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ٌّة، سٌاسة إْسرابٌل نحوها، وحدثت المشاحنات بٌن الجانبٌن، وٌرجع ذلك  إلى الخالفات الّشخص

ٌّة بٌن كّل من أوباما ونتنٌاهو، ولكن مع استالم دونالد ترامب الحكم، هذا  والتناقضات اَلٌدلوج

ا تتشابه إلى حٍد كبٌٍر مع أفكار نتنٌاهو،  ٌٍّة، وٌحمل أفكارا الّشخص الذي ٌنحدر من أصوٍل ٌهود

ٌَّة وبٌنهما عالقات صداقة قوٌة، ذلك دفع بنتنٌاهو إلى أن ٌ رّحَب بترامب، وٌعٌَد العالقاِت اإلْسرابٌل

َة إلى مجدها، كما كانت سابقاا قبل حكم أوباما، فعادت التحالفات والّشراكات، وبلؽت  – ٌّ اَلمرٌك
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ُذروتها خالل فترة حكم ترامب، لقوة صلة الّصداقة والمحّبة بٌن اَلخٌر ونتنٌاهو، وفً الحقٌقِة ِقْس 

ٌّة تجاه باقً دول العالم.على ذلك الّسٌاسة اإلْسرا  بٌل
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ٌّة تجاه العالمالّسٌاسة الفصل الخامس :  ٌّة اإلْسرائٌل ًّ  الخارج بعد  العرب

ًّ . الّربٌع  العرب

 

ٌّة اإلسْ السّ  .1 ٌّة .ة تجاه الثّ رابٌلٌّ ٌاسة الخارج  ورة التونس

 

ٌّة .صّ المِ  ورةالثّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2  ر

 

ٌّة . ورة السّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثّ  .3  ور

 

ًّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4  . دول مجلس التعاون الخلٌج
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 خامسالالفصل 

ٌّة تجاه العالمالّسٌاسة  ٌّة اإلْسرائٌل ًّ  الخارج ًّ  بعد الّربٌع العرب  العرب

ٌّة فً أواخر عام          ، أُطلق علٌها  تؽٌراتٍ  9000وبداٌة عام  9000شهدت البالد العرب ٌّةا سٌاس

"، تمّثلت فً مظاهراٍت، واحتجاجاٍت، وبعضها تطور إلى اشتباكاٍت مسلّحٍة، "ثورات الرّ  ًّ بٌع العرب

ٌّة الحاكمة فً المنطقة، هذه ا َلنظمة التً أمسكت ِزمام الُحكم وقد هدفت إلى إسقاط اَلنِظمة العرب

منذ زمن، وبقٌت متمّسكةا به، وراحت تظلم، وتضطهد، وتستبّد شعوبها، وتسرق أموال بالدها، 

، والّسعودٌّ بالتالً انطلق الرّ  ًّ ًّ من تونس، لٌنتقَل بعدها إلى مصر، والمؽرب العرب ة، بٌع العرب

بٌع فٌها إلى خرٌٍؾ سورٌا، التً تحول الرّ  ولٌبٌا، والٌمن، لٌحّط فً نهاٌة المطاؾ ِرحالَُه فً

مستمّر، فتحول من ثورٍة إلى أزمٍة ال زالت تراكماتها مستمّرةا حّتى ٌومنا هذا، أدخلت البالد فً 

صراٍع عنٌٍؾ، فؤصبحت ساحة حرب، ٌتدّخل فٌها القاصً والدانً، الؽرٌب والقرٌب، وفً البالد 

 اَلخرى التً شه

ٌّاا  دت هذه الّثورات، وبالتحدٌد تونس، ومصر، إلى جانب سورٌا، هذه البالد اَلقرب جؽراف

ًّ أّن تتدّخَل  ا على أمنها، وعلى وجودها، وعلى مصالحها، فمن الّطبٌع إلْسرابٌل، واَلكثر تؤثٌرا

 رابٌل بها، وتترّقب ما ٌجري بها .إسْ 

ا َلبرز الدّ          ٌّة التً كان لثوراتها تؤثٌر على إْسرابٌل وعلى ول العربوفٌما ٌلً سؤقدم عرضا

ٌِّة  سٌاستها، إلى جانب ذلك سٌتضّمن الّشّق الثانً من هذا الفصل الحدٌث عن الّسٌاسِة الخارج

ًّ فترَة حكم نتنٌاهو، والعالقات التً تكونت وتطّورت بٌنهم،  ٌِّة نحو دول الخلٌج العرب اإلْسرابٌل

ًّ والتً اتجهت نحو منعطٍؾ جدٌٍد  فً االونة اَلخٌرة، حٌث اتجهت معظم دول الخلٌج العرب

ٌع عالقاتها مع إْسرابٌل، وإظهار هذه العالقات وإعالنها للعالم أجمع، بعدما كانت ولألسؾ إلى تطبّ 

ٌٍّة.     تمارسها معها بالخفاَء وبصورٍة سرّ   ٌٍّة وؼٌر رسم
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ٌّة تجاه الثّ  .1 ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة .ورة التونالّسٌاسة الخارج  س

 

  ٌّّة : التعرٌف بالث  ورة التونس

ٌاا  9000وبداٌة عام  9000فً أواخر عام          ا سٌاس انطلقت الّشرارة اَلولى التً أحدثت تؽٌرا

، فبتارٌخ  ًّ ا فً تونس، والتً ما لبثت أْن تصّدرت إلى بلدان أخرى فً الوطن العرب /  07كبٌرا

ٌّة تشتبدأت الثّ  9000/  دٌسمبر عل، ففً هذا الٌوم وكمحاولة للرّد على ُظلم الحكومات ورة التونس

ًّ فقٌر ٌدعى محمد بوعزٌزي إلى إشعال النار فً نفسه، فً  واستبداّدها بشعوبها، عمَد شاب تونس

ٌّة، ولكّن الّشرطة هناك ضربته ومنعته عدة مرات  مدٌنة منزل بو زٌان بوالٌة سٌدي بوزٌد التونس

ٌقتات منها هو وعابلته، وفً النهاٌة صادرت عربته التً ٌبٌع علٌها، من بٌع الخضار والفواكه التً 

ٌّته وٌحلّها لُه، إال أّنه رفض مقابتله، اَلمر  فؤراد مقابلة أحد مسإولً تلك الوالٌة لٌعرَض علٌه قض

ٌُعدُّ الّسبب المباشر  ا، ومن ثّم أقدم على حرق نفسه، فالذي قام به بوعزٌزي  الذي جعله ٌشتاط ؼضبا

ٌّت بثورة الٌاسمٌنإلن ٌّة، والتً ُسم طالق الّثورة التونس
1 . 

ٌّة نتٌجة تراكماٍت سابقٍة، تولّدت وانفجرت بإحراق الشاب          ومع ذلك فقد كانت الّثورة التونس

ٌّة، ولعّل من  بوعزٌزي نفسه، وهذه التراكمات تمّثلت باَلسباب ؼٌر المباشرة الندالع الّثورة التونس

ٌّة واستبدادها بشعبها، فهً منؽمسة فً أبرز هذه التراكمات :  اتها، ترفها وملذّ ظلم الحكومة التونس

ًّ من مطالبه، متجاهلبعب وبالشّ  بِهةٍ ا وفً زٌادة ثرواتها، ؼٌرَ  ، ظلمٍ ، وقهرٍ ةا معاناة المواطن التونس

 . 2والرشاوي ، وكثرت المحسوبٌاتبطالةٍ ، وضٌق الحال، وفقرٍ و

ًّ زٌن العابدٌن بن علً،  عب ٌعٌش فً ظلّ فهذا الشّ          حكم دٌكتاتورّي ٌترأسه الربٌس التونس

ٌٌّن خالل هذه السّ  91الذي انفرد بالحكم بنفسه مدة  نوات من أبسط حقوقهم، من سنة، حرم التونس

ٌّةٍ ةٍ ، ومن حرٌّ نزٌهةٍ  انتخاباتٍ  ا ، ودٌمقراط ٌّا ا ،ٌمارسونها، وأؼلق علٌهم سٌاس ٌّا ٌّاا، وفكر ، وثقاف

ٌّاا ا، وأدخلها فً فقٍر ، 3ضّدهُ شنّ ، وكان ٌقمع أّي معارضة تُ واقتصاد ٌّا كما أّنه دّمَر تونس اقتصاد

ا للعمل، باإلضافة إلى ذلك أهمل  مدقٍع، وتفّشت البطالة بٌن ِخّرٌجً جامعاتها، فلم ٌوفّر لهم فرصا

ٌّة والوسطى على حساب المناطق المطلّة على البحر التً ك ٌّة التونس ّرَس جلَّ المناطَق الجنوب

                                                           
1
ٌّة المجٌدة الثّ بشارة، عزمً،    .  900 – 099، بنٌة ثورة وصٌرورتها من خالل ٌومٌاتها –ورة التونس
2
ٌّة األسباب .. عوامل النجاح .. النتائجمحمود، علً، مقال بعنوان :    . الّثورة التونس

3
ًّ  عبد السالم، آٌة، مقال بعنوان :   . أسباب قٌام ثورات الربٌع العرب
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ٌّاا، وخّصص كّل االستثمارات فٌها على حساب باقً المناطق ٌّاا، وتجار ، 1اهتمامه لها، فنّماها اقتصاد

ًّ الحاكم الذي انفرد بالحكم لنفسه بشكٍل مطلٍق، ووظّ  فهذا ولة والحزب ؾ أجهزة الدّ النظام الّسٌاس

ًّ إلى لمصا على ربٌسه وحكومته  فً وجهه، وٌثورَ  أن ٌنفجرَ لحه الخاّصة مّما دفَع الّشعب التونس

ٌّة: إة، وفً الحقٌقة ٌمكن القول المستبدّ  ،  ها مثلُ مثلُ  ،ّن الحكومة التونس ًّ باقً حكومات العالم العرب

ٌّةٍ طٍة، مستبدةٍ فجمٌعها عبارة عن حكوماٍت متسلّ  ًّ الحكم، ؼٌر مهتمّ ، متشبّ ، دكتاتور ٍة ثٍة بكرس

زٌادة ثرواتها وتضخٌمها، وتحقٌق أؼراضها ومصالحها  فقط وراءَ  بؤوطانها، وال بمواطنٌها، ساعٌةا 

ٌّة .  الّشخص

ٌّة بإضرام الّشاب محمد بوعزٌزّي النار فً  9000/  / دٌسمبر 07فً          اشتعلت الّثورة التونس

ٌّة تشهد ، بدأت الّشوارع التونس ًّ ا فً المجتمع التونس ى كبٌرا ًَ صدا  نفسه، فبعد هذا الحدث الذي لق

التظاهراِت واالحتجاجاِت التً انطلقت من مدٌنة منزل بو زٌان فً والٌة سٌدي بوزٌد، وأخذت 

ٌّة أخرى، حّتى وصلت العاصمة تونس، فً ظّل هذا االّتساع  تتوّسع منها إلى مدن ووالٌات تونس

تتمّكن لم  –التً اتسمت باعتمادها الكامل على عنصر الّشباب  –الكبٌر والّسرٌع للّثورة الّشابة 

ها، فجمٌع وسابله  ًّ وال الحكومة من قمع االنتفاضات والتظاهرات وَصد  قوات اَلمن التونس

ًّ وأسالٌبه باءت بالفشل، ولم تستطع كبَح جماح هذه الثّ  ورة، بل على ؼرار ذلك قام الجٌش التونس

ولم ٌطلق النار بانقالب ضّد الحكومة، وهٌؤ اَلجواء للمتظاهرٌن، وساعدهم بثورتهم، ولم ٌصّدهم، 

ورة، حّتى تمّكنوا من الوصول إلى رأس الفساد نحوهم إلٌقافهم، اَلمر الذي ساعد فً امتداد نفوذ الثّ 

ًّ زٌن العابدٌن بن علً وحكومته، وقد تمّكن من  واالستبداد، واستطاعوا اإلطاحة بالربٌس التونس

، حامالا معه ثرواِت 9000/  ٌناٌر/  01ة بتارٌخ ة الّسعودٌّ الهرب مع عابلته إلى المملكة العربٌّ 

ٌّون بالتخلّص من الحكومة الفاسدة التً كانت تتولّى أمور دولتهم  شعِبِه وأموالِِهم، فبذلك نجح التونس

ا جمٌع البالد مّدَة شهٍر كاملٍ   .        2بعد موجِة احتجاجاٍت وتظاهراٍت عّمت تقرٌبا

 

 

 

                                                           
1
ٌّة فً المنطقة المغاربٌة وانعكاساتها على العالقات مع القوى الكبرىمباركة، سلٌمانً، عنوان الرسالة :    – 009 ،التحوالت الّسٌاس

  ( . 9006، ) دكتوراه، جامعة محمد خٌضر بسكرة، الجزابر، 000
2
ٌّة الثّ بشارة، عزمً،    . 991 – 991، المجٌدةورة التونس
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  ّمن الث ًّ ٌّة :   الموقف اإلْسرائٌل  ورة التونس

ٌِّة، فهناَك َمن ٌقول : إّن إْسرابٌل لم          ًّ من الّثورِة التونس أما فٌما ٌتعلّق بالموقؾ اإلْسرابٌل

ا، ولم تكترث بهذه الّثورة، فقد اندلعت مدة أربعِة أسابٌع، وبدأت باالشتعال أكثَر فؤكثَر  تحرك ساكنا

ا على الّثورة، سواء  حّتى انتهت بإطاحة زٌن العابدٌن بن علً، خالل هذه المدة لم ُتعلّق إْسرابٌل شٌبا

، فلم تهتّم بما ٌجري فً تونس، ولم تدرك  ًّ ، أو حّتى على الّصعٌد اإلعالم ًّ على الّصعٌد الّسٌاس

ٌّة أخرى قرٌبة  ٌّة وما ٌتبعها من مخاطر علٌها، وانتقالها إلى دول عرب ا حجم الّثورة التونس ٌّدا ج

ٌُعزى  ًّ بٌنهما، فإْسرابٌل تقع ؼرب قارة آسٌا، علٌها، و الّسبب فً عدم االهتمام إلى الُبعد الجؽراف

فً حٌن تقع تونس فً شمال أفرٌقٌا، فكلتاهما بعٌدتان عن بعضهما من حٌُث الموقع، فتونس فً 

ثورتها ال تشّكل أّي خطر على إْسرابٌل لُبعدها عنها وطول المسافة بٌنهما، فؤصحاب هذا الرأي 

ًّ المتقاعس بالنسبة للثورة بالمقال الذي كتبه أحد الباحثٌن ٌس تدلّون على الموقؾ اإلْسرابٌل

ٌٌّن فً مسؤلة الّشرق اَلوسط، وٌدعى "إٌلً فوده"، الذي كان بعنوان"ال تستخفّوا بتونس"،  اإلْسرابٌل

ًّ ُتعانً مّما عانت منه تونس، منَ  ًَ دول الوطن العرب الفقر، والّظلم،  فهذا الباحث أدرك بؤّن باق

واستبّداد الحكومات وفسادها، فمَن الّسهل انتقال الّثورة التً اندلعت فً تونس إلى دول الوطن 

، وأمَنها، ومصالَحها، فإٌلً كتب مقاله إلٌقاظ الّسبات  ًّ ، وبالتالً تهّدد الوجوَد اإلْسرابٌل ًّ العرب

ا إْسرابٌل إلى إعادت النظر أكثر ف ٌا ، وداع ًّ ٌّة اإلْسرابٌل ً هذه الّثورة، ومصٌر المنطقة العرب

 . 1بعدها

ا، بل كانت من أول          ٌا ٌّة نهاب فً حٌن أّن هناك َمن ٌرى بؤّن إْسرابٌل لم تتجاهل الّثورة التونس

ا، فمنذ اللحظة اَلولى  ٌّا ٌّاا، وتطرقت لها إعالم المتابعٌن لها، والباحثٌن فً شؤنها، اهتّمت بها سٌاس

ٌّة وقٌادتها بعقد االجتماعات لدراسة اَلوضاع لالحتجاجاِت ال ٌِّة بدأت الحكومة اإلْسرابٌل تونس

والتباحث والتشاور فٌها، كما تابعت أجهزة استخباراتها ما ٌجري هناك عن َكثب، وتواصلوا مع 

ٌّة اتصاالتها مع قادة الٌهود الموجودٌن فً  اَلجهزة اَلمنٌة فً تونس، وأجرت الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة، بل على العكس اهتّمت بها، وكانت أول المّطلعٌن تون س، فإْسرابٌل لم تهمل الّثورة التونس

ٌّة عنها، 2والمتخوفٌن منها ، كما تطرق اإلعالم العبرّي إلى هذه الّثورة، فكتبت الّصحؾ اإلْسرابٌل

ًّ والّشرق اَلو ، وحّذرت من مخاطرها، وتناولها المختّصون والباحثون فً الّشؤن العرب ًّ سط

                                                           
1
ٌّة للثّ خٌزران، ٌسري، مقال بعنوان :   ٌّةرؤٌة إْسرائٌل  .  1، ورات العرب
2
ة ؟ما الذي تخشاه إْسرائٌل من الثّ محارب، محمود، مقال بعنوان :   ٌّ  . 9، ورة التونس
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ٌّة،  ٌّة واإلخبار وتحّدثوا عن أسباب اندالعها، والعوامل التً أدت إلى نجاحها فً برامجهم اإلذاع

ٌّة اَلخرى، محّذرٌن ومنّبهٌن لذلك وأشاروا إلى إمكانٌة انتقالها إلى الدول العرب
، كما وّجه ربٌس 1

ٌّة بنٌامٌن نتنٌاهو أنظاره لما ٌجري فً تونس، فم ع نجاح الّثورة وسقوط الربٌس الحكومة اإلْسرابٌل

ا العواقَب التً ستنتج عن نجاح الّثورة  ًّ بدأت الهواجس تجتاح أفكاره، فهو ٌدرك تماما التونس

ٌّة الشتعال مثل هذه الّثورات فٌها،  ا البٌبَة الخصبَة التً تتوافر فً البالد العرب ٌّة، وٌدرك أٌضا التونس

ا فجمٌع دول العرب تعانً من الّظلم والقهر  واستبداد الحكومات والّرإساء لشعوبهم، فمَن الّسرٌع جدا

ٌّة، وكّل ذلك لٌس من صالح إْسرابٌل  نشوب المظاهرات واالحتجاجات والّثورات فً الدول العرب

، فمن ذلك نجد االهتمام  ًّ ا على إبقاء الحكومات المستبّدة التً تخدم الوجود اإلْسرابٌل التً تسعى دابما

ٌّة من بنٌامٌن نتنٌاهو الذي تحّدث عنها فً مستهّل جلسِة الحكومة  الكبٌر الذي تلقته الثورة التونس

ٌّة التً ُعقدت بتارٌخ  ، فقد تناول الّثورة من حٌث أسباب وقوعها، 9000 /ٌناٌر  / 06اإلْسرابٌل

 –ة وعوامل نجاحها، ومخاطرها على إْسرابٌل، كما تكلَّم على تخّوفه من َقطع العالقات اإلْسرابٌلٌّ 

ٌّة التً كانت قابمةا فترة حكم زٌن العابدٌن بن علً، باإلضافة إلى قلقِه من  ٌّة ؼٌر الّرسم التونس

 ًّ ٌّة زماَم الحكم هناك، وإعطاء الّشعوب حّرٌتها، واتباع النظام الدٌمقراط استالم الحركات اإلسالم

 . 2الٌوممعها، كّل ذلك تطرق إلٌه نتنٌاهو فً جلسة حكومته التً ُعقدت فً ذلك 

الّطرٌقة التً ُوِجدت بها إسرابٌل، والمكان الذي أُنِشبت علٌه ٌتحّكم بها على مّر الّسنٌن،         

ٌّة كان عن طرٌق احتاللها واؼتصابها، وموقعها القابم فً قلب  فوجودها على اَلراضً الفلسطٌن

، دفعها للّسعً وراء الحفاظ على أمنها واستقرارها، فؤيّ  ًّ شًء ٌحدث فً الوطن  الوطن العرب

ًّ ٌإّثر مباشرةا علٌها، ومَن الممكن أن ٌهّدد أمنها ووجودها، فهً فً ترّقٍب دابٍم ومستمرٍّ لكّل  العرب

، فمن هنا كان البّد على إْسرابٌل متابعة الّثورة  ًّ المجرٌات واَلحدات التً تحصل فً الوطن العرب

ٌّة عن كثٍب واالهتماَم بؤمِرها، وحّتى د راستها والبحث فٌها، وسعٌها إلٌقافها على الّرؼم من التونس

ا انتقالها إلى بقٌة  ًّ جدا ا أّن هذه الّثورَة من الّطبٌع ٌاا عن تونس، فإْسرابٌل مدركةا تماما ُبعدها جؽراف

ٌّة كتونس تعانً من حكوماٍت فاسدٍة، مستبّدٍة،  ٌّة القرٌبة من إْسرابٌل، فكّل الدول العرب الدول العرب

ًّ حكمها، ساعٌةا وراَء مصالحها، متجاهلةا أوطاَنها وشعوَبها، فكان البّد من  متشبثةٍ  فً كرس

ًّ بتونس وثورتها، ودراسة أسباب وقوعها، وعوامل نجاحها، ومحاولتها تهدبَة  االهتمام اإلْسرابٌل

ٌّة ال ٌٍّة أخرى، فالمصالح اإلْسرابٌل تتّم إال  اَلوضاع هناك، والحٌلولة دون انتقالها إلى دوٍل عرب

                                                           
1
ٌّةالسهلً، نبٌل، مقال بعنوان :    . ثورة تونس بعٌون إْسرائٌل
2
ٌّةما الذي تخشاه إْسرائٌل من الثّ نوان : محارب، محمود، مقال بع   . 1، 9، ؟ ورة التونس
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بوجود مثل تلك الحكومات الفاسدة، فمن هنا رأت إْسرابٌل ضرورَة الحفاظ على استقرار المنطقة 

ٌّة، ومنع وصول الّثورات واالنتفاضات إلٌها، إال أّنها فِشلت فً ذلك، فما َخِشٌت منه إسرابٌل  العرب

ٌٍّة أخر ًّ حدَث ووقَع، فامتّدت هذه المظاهرات والّثورات إلى دوٍل عرب ى، هّددت اَلمن اإلْسرابٌل

ٌٍّة مثل عن قرب، فتونس كانت باكورَة الرّ  ، ومنها انتقلت العدوى إلى سبِع دوٍل عرب ًّ بٌع العرب

ٌّا، وِمّصر، ولٌبٌا، والجزابر، وؼٌرها من الدّ  ا على سور ا كبٌرا ٌّة التً شّكلت خطرا ول العرب

ٌّة،  ٌّة، والسور  اللتان سؤعرض لهما فً اآلتً :   إْسرابٌل، وبالتحدٌد الّثورة الِمصر
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ٌّة تجاه الثّ  .2 ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة .ورة المِ الّسٌاسة الخارج  صر

 

  ٌِّة، األسباب، والمجرٌات، والنتائج : الّثورة الم  صر

ما لبثت أِن انتهت االحتجاجات والتظاهرات فً تونس حّتى انتقلت إلى ِمصر، فاشتعلت فٌها         

ًّ العارم، الذي تبلور على شكلِ  ٌٍّة أُطلِق علٌها اسم " ثورة  موجات مَن الؽضب الّشعب  95ثورٍة شعب

ٌّة تفتحت أعٌن الّشعب الِمصرّي على حجم الفساد والّظلم الذي  ٌناٌر "، فمَع وقوع الّثورة التونس

ٌّون على وسابل التواصل  ٌمارسه النظام المصرّي، فمن هنا نشر ناشطون ومعارضون ِسٌاس

ًّ الموجودة على شبكة اإلنترنت دعوات َلبناء الّشعب المصرّي الخروج إلى الّشارع ٌوم  االجتماع

واالستبداد والفقر الذي ، والتظاهر واالحتجاج ضّد كّل أشكال القهر 9000 // ٌناٌر  95الثالثاء 

ٌّه مدة  ا فً كرس سنة،  99ٌعانون منه تحت وطؤة حكم الربٌس حسنً مبارك، الذي بقً متشّبثا

ا إجراَء انتخاباٍت جدٌدٍة، وإعطاَء ؼٌِره فرصةا جدٌدةا للنهوض بالوطن المصرّي وتطوٌره  رافضا

ا وقُ  ا من وإصالحه، هذه الدعوات التً ُنِشرت على اإلنترنت لقٌت ترحٌبا ا لم ٌكن متوّقعا بوالا كبٌرا

ٌٌّن، ٌٌّن ٌطالبون بإزالة الربٌس حسنً مبارك من   ِقبل المواطنٌن المصر فخرج آالؾ المصر

ٌّة احتجاجاٍت ومواجهاٍت عنٌفةا بٌن الّشعب  منصبه، حٌث شهدت المدن والقرى والبلدات المصر

هذه التظاهرات واالحتجاجات بدأت ، 1والجٌش، كان أبرزها احتجاجات مٌدان التحرٌر فً القاهرة

، وما لبثت أنْ  ًّ ، نتج عنها جرحى وقتلى فً عنٌفةٍ  تطورت وتحولت إلى مواجهاتٍ  بشكٍل سلم

ة التابعة صفوؾ المتظاهرٌن، وتدمٌر الممتلكات وسرقتها، فقد أعلنت إحدى الهٌبات الّشعبٌّ 

ا  ٌّة أّن هناك  685للمتظاهرٌن بؤّن عدد القتلى بلػ تقرٌبا ، فً حٌن أعلنت وزارة الّصحة المصر قتٌالا

 . 2مصاب  5500

، وإّنما نتج عن مجموعة من اَلسباب تراكمت          ا وال ُصدفةا ٌّة َعبثا لم ٌكن اندالع الّثورة المصر

نهاٌة المطاؾ إلى الخروج عن صمته، وإعالء صوته، منذ زمٍن بعٌٍد، دفعت بالّشعب المصرّي فً 

والوقوؾ فً وجه النظام المصرّي، فؤبرز هذه اَلسباب : الّظلم واالستبداد اللذان ذاق مرارتها 

ٌّة فً الدّ  ٌّة، جمٌعها تستلم مناصَبها بصورٍة أبدٌٍة، الّشعب المصرّي، فاَلنّظمة الّسٌاس ول العرب

                                                           
1
ًّ من ثورة  ،صالح، محسن  ةٌناٌر المصّ  25الموقف اإلْسرائٌل ٌّ  . 07، ر
2
ٌّة لحقوق اإلنسان، تقرٌر بعنوان :    نتائج أعمال لجنة تقصً الحقائق بشأن الجرائمالمجلس القومً لحقوق اإلنسان و المنظمة العرب

 . http://www.aohr.net؛ 00، 2011ٌناٌر  25والتجاوزات التً ارتكبت خالل أحداث ثورة 

http://www.aohr.net/
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عوبها، وتنهُب وتسرُق خٌراِت بالدهم، وتنّمً ثرواتها وأموالها، وتؽدو تظلُم وتقهُر وتستبّد ش

ٌّة  متناسٌةا  ٌّة ظلمت الّشعب وقهرته، بمع شعوبها ومواطنٌها وحقوقهم واحتٌاجاتهم، فالحكومة المصر

ٌٌّن ا، وسرق أموال المصر  . 1الربٌس المصرّي ُحسنً مبارك الذي عاث فسادا

ٌّة مدة صّ لرباسة المفحسنً مبارك بقً ٌشؽل منصب ا         سنة، لم ٌتنازل خالل هذه المدة  99ر

الّطوٌلة عن الحكم، بل على عكس ذلك أظهر ُحسنً مبارك فً الّسنوات اَلخٌرة التً سبقت قٌام 

ٌّا ابنه جمال لٌسلّمه  ا فً عابلِته فقط، فبدأ ٌه ا، محصورا ٌا الّثورة نٌته على جعل الحكم المصرّي وراث

ع مخّططه الهادؾ إلى تحوٌل ري تعدٌالٍت على الدستور المّصرّي لٌتوافَق مالحكم بعده، وأخذ ٌج

ٌاّانظام  ٌّاا وإعالم ، وأصبح ٌرّوُج لذلك سٌاس ًّ الحكم إلى وراث
2 . 

ٌّة، إِذ انتشر الفقر المدقع          إلى جانب ذلك عانى الّشعب المصرّي من سوء اَلوضاع االقتصاد

%( من الّشعب المصرّي فً أواخر حكم 10ٌٍر، حّتى قٌل : إّن )بٌنهم، واستشرت البطالة بشكٍل كب

مبارك أصبح تحت خّط الفقر، مّما ٌدّل على حجم الفساد االقتصادّي، وسوء اَلوضاع وتدّنٌها، 

ٌٌّن، فِمصر تمتلك خٌراٍت تسّد حاجات شعبها،  ٌّن المصر ومدى نهب خٌرات البالد من ِقبل المسإول

قر، ولكّن هذِه الخٌراِت لم ُتوّزع على الّشعب، وإّنما ُسِرقت من قِبل وتحول دون بلوؼهم حّد الف

، كما ُوضعت ِمصر تحت 3الربٌس الِمصرّي وحكومته، التً حصدت ثرواٍت وأمواالا طابلةا من ذلك

ٌّة، وذلك بسبب عجزها االقتصادّي، الذي دفعها إلى االستدانة من الدّ  ٌّة الّسٌطرة اَلوروب ول اَلوروب

ا من أسباب قٌام ثورة 4ا العجزلسّد هذ ٌناٌر، إلى  95، فمن هنا تدهور االقتصاد الِمصرّي، وكان سببا

ا لم تكن مباشرةا للّثورة، وهناك أسباب مباشرة أدت  جانب هذه اَلسباب التً ٌمكن اعتبارها أسبابا

ٌُدعى " خاإلى اندالع الثّ  لد سعٌد " على ورة، والتً من الممكن إجمالها باآلتً :  كان لمقتل شخص 

ٌّة فً ٌد الشرطة المصّ  الدور اَلكبر فً ثورة الّشباب الِمّصرّي، فهذا الّشخص  9000 /ٌونٌو  / 6ر

ٌّته دون النظر فٌه، ودون  ٌٍّة من قبل رجال الّشرطة، وأُؼلِق ملّؾ قض ُعّذَب وقُتل بصورٍة وحش

ٌّن عن تعذٌبه وقتله، فمن هنا كانت الدعو ات للخروج إلى الّشارع معاقبة الّشرطة المسإول

لٌست من باب الّصدفة، وإنما تّم اختٌاره؛ َلّن  9000 // ٌناٌر  95اض بوجه الّظلم بتارٌخ واالنتف

                                                           
1
 . 57، ٌناٌر وكسر حاجز الخوف 25ثورة عمارة، محمد،  
2
ٌّةأبو سلمٌة، أدهم، عنوان الرسالة :   ًّ من التحوالت الّسٌاس ًّ ) ها على المشهد الّسٌافً مصر وأثر الموقف اإلْسرائٌل ًّ اإلقلٌم  2011س

 ( . 9006جامعة اَلقصى، ؼزة،  ، ) ماجستٌر،90 – 90 ،( 2015 –
3
ٌّة مصر ؟ 25ثورة حسٌن، محمود، مقال بعنوان :    .  ٌناٌر : لماذا قامت ثورة ٌناٌر فً جمهور
4
 . 58، ٌناٌر وكسر حاجز الخوف 25ثورة عمارة، محمد،  
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ٌّةفً هذا التارٌخ ِمن كل  عام ٌصادؾ عٌد الّشرطة المصّ  ر
، باإلضافة إلى ذلك التفجٌر الذي وقع 1

ٌّة فً رأس الّسنة عام ، والذي نتج عنه قتل العدٌد من أبناء 9000 فً كنٌسة القدٌسٌن فً اإلسكندر

ا من قبل أجهزة اَلمن  ٌّة الموجودٌن داخل الكنٌسة، هذا الحدث لم ٌلَق اهتماما الّطابفة المسٌح

ٌّة، ولم تعمل جاهدةا للقبض على الُجناة، فكّل ذلك دفع بالّشعب الِمصرّي إلى النهوض من  المصر

ا بما حدث بتونس من ثورٍة وتظاهراٍت  ُسباته وصمته، وإعالن ثورته ضّد النظام المصرّي، متؤثرا

ًّ زٌن العابدٌن   .    2واحتجاجاٍت، انتهت فً آخر المطاؾ بالنصر، وباإلطاحة بالربٌس التونس

ٌّة ثمانٌةَ          ا، انطلقت فً  استمّرت الّثورة المصر بناءا على  9000 /ٌناٌر  / 95عشَر ٌوما

، ففً هذا الٌوم عّمت المظاهرات  ًّ ٌّون على مواقع التواصل اإلجتماع دعواٍت أطلقها ناشطون سٌاس

ٌّة"، هذه المظاهرات  ٌّة، عدالة اجتماع ٌّة، التً حملت شعار "ِعٌش، حر ٌّة الّشوارع المصر الّسلم

ٌٍّة وعنٍؾ، فضرب المتظاهرٌن ٌّة قابلها اَلمن المصرّي بوحش ، وقمعهم، وزّجهم بالّسجون، الّسلم

ٌّة نفسها  وقتلهم، مع توالً اَلٌام ازدادت حّدة هذه التظاهرات واالشتباكات، فوجدت الحكومة المصر

ٌّة، ولكً تخّفؾ من حّدة الؽضب  عاجزةا أمام الحشود الكبٌرة التً مألت الّشوارع والمٌادٌن المصر

ًّ بدأت بإقالة عدٍد من أعضابها، ولكّن ذل ك لم ٌكِؾ لتقلٌل هذا الؽضب، فالّثورة مازالت الّشعب

هذا  9000 // فبراٌر  00جاء ٌوم  لّشوارع، إلى أنْ زالوا ٌتظاهرون فً اون ما مستمّرةا، والمصرٌّ 

ٌٌّن، هذا الٌوم الذي شهد انتصار الّثورة، باستبصال رأس الفساد، ففً  الٌوم الحاسم بالنسبة للمصر

ٌٌّن، فمساء هذا الٌوم خرج ناببه عمر هذا الٌوم أدرك حسنً مبارك است حالة استمرار حكمه للمصر

سلٌمان وأعلن عن تنّحً الّربٌس المصرّي مبارك عن منصبه، وأّنه سلّم الحكم إلى المجلس 

ًّ الحاكم فً مصر، وتولّت 3العسكرّي برباسة المشٌر محمد الطنطاوي ، فبالتالً سقط النظام الّسٌاس

ٌّة الحكم ب ٌّة، فاز فٌها حزب الحرّ القوات العسكر ٌّة صورٍة مإّقتٍة حّتى جرت انتخابات برلمان

 . 4والعدالة، وهو حزب تابع لحركة اإلخوان المسلمٌن، استلموا دّفة الحكم برباسة محمد مرسً

 

 

                                                           
1
ًّ من التحوالتأبو سلمٌة، أدهم، عنوان الرسالة :   ٌّة فً مصر الموقف اإلْسرائٌل  . 90، الّسٌاس
2
ٌّة مصر ؟ 25ثورة حسٌن، محمود، مقال بعنوان :    .  ٌناٌر : لماذا قامت ثورة ٌناٌر فً جمهور
3
ٌّة،    . 01 ،ٌناٌر " 25" أعمال القتل واالعتقال والتعذٌب خالل ثورة تنتفض مّصر منّظمة العفو الّدول
4
 .  18، ٌناٌر والصراع حول السلطة 25ثورة  ،البشرّي، طارق 
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 ٌّة : المصّ  ٌناٌر 25 ثورةإْسرائٌل و  ر

ا منها، اس         ٌا تمّر هذا الموقؾ حّتى عام منذ إعالن إقامة إْسرابٌل اتخذت مصر موقفاا معاد

ٌّة تجاه 0979 ا فً الّسٌاسة اإلْسرابٌل ا كبٌرا ا لهذه العالقات، فشهد تؽٌرا ، هذا العام شّكل منعطفاا جدٌدا

ٌّاا، فخالل هذا العام وقّعت مصر وإْسرابٌل معاهدةا للّسالم ، بعد هذه 1مصر، حٌث بدأتا تتقاربان سٌاس

ٌّة المعاهدة تقاربت العالقات اإلْسرابٌ ٌّة، وتقاربت المصالح بٌنهما، وبدأت العالقات  –ل المصر

ٌَّة، وافتتحت كّل  ٌّة تتشّكُل بٌنهما، فؤخذتا تتبادالن البعثاِت والوفوَد الدبلوماس ٌّة والّسٌاس الدبلوماس

ٌّدة، حّتى إّنها ازدادت وبلؽت أوج تقاربها 2منهما سفارة لها عند اَلخرى ، فتشّكلت بٌنهما عالقات ج

هد الّربٌس المصرّي حسنً مبارك، الذي وّقع عدة اتفاقٌات تعاون مع إْسرابٌل، كاتفاقٌة فً ع

، وأسهم بدرجٍة كبٌرٍة فً مساندة إْسرابٌل 9005تصدٌر الؽاز إلى إْسرابٌل التً وقعت عام 

ة بإؼالقه معبر رفح، ووافق على الجرابم التً تشّنها إْسرابٌل بحّق بحصارها لقطاع ؼزّ 

 . 3ٌنالفلسطٌنٌّ 

صر فترةا مثمرةا بالنسبة إلْسرابٌل، ومهّم بقاإه فً منصبه كانت فترة حكم مبارك لمِ  فبذلك        

ورة بالنسبة لها، لتتمّكَن من تحقٌق المزٌد من المصالح والمطامع من خالله، ولكن مع قٌام الثّ 

ٌّة التً انتهت بإسقاط حسنً مبارك، وإنهاء حكمه، وَتسلُّم حركة  ٌّة للحكم من بعده المصر إسالم

ا مقلقاا إلْسرابٌل، فمن هنا كانت أول المهتّمٌن بشؤن  وهً جماعة اإلخوان المسلمٌن بات ذلَك أمرا

ٌّة بالنسبة النتقال الّثورة إلى مصر،  ؼم من فشل التوّقعات اإلْسرابٌل ٌّة، على الرَّ الّثورة الِمصر

ٌّة لم  ٌّة اإلْسرابٌل تفٌد حدوث  تتمّكن من الحصول على معلوماتٍ فؤجهزة االستخبارات العسكر

اضطرابات وتظاهرات فً مصر قبل وقوعها، وإّنما توّصلت إلى معلومات تإّكد بشكٍل قاطٍع 

كامٍل على الربٌس مبارك وعلى  استقرار اَلوضاع فً مصر، وأّن الّشعب المّصرّي راٍض بشكلٍ 

ٌا  ، فبالتالً مَن المستحٌل قطع ًّ ا اندالع ثورة فً مصر، فعندما خرجت نظاِم حكِمِه الّسٌاس

ٌّة، واندلعت االحتجاجات، وبدأت مظاهر الّثورة تعّم المكان، كان  المظاهرات إلى الّشوارع المّصر

ًّ " اٌهود باراك "  ذلك بمثابة مفاجؤة إلْسرابٌل وصفعة قوٌة لها، حّتى إّن وزٌر الحرب اإلْسرابٌل

ٌٍّة تا ٌٍّة، سوؾ تدفع إلى "تسونامً" ٌإّدي إلى إفقاد إْسرابٌل وصفها بؤّنها : "أشبه بهّزٍة أرض رٌخ
                                                           

1
ٌّة،   ٌّة ودولة إْسرائٌل ) واشنطن، الم بٌن جمهورٌّ معاهدة السّ مإسسة الدراسات الفلسطٌن  .  0، ( 26/3/1979ة مصر العرب
2
ٌّةالعالقات المصّ محمد، عبد العلٌم، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل  .  فً عهد مبارك ر
3
ٌّة على ضوء المتغٌراتالعالقات المصّ البنداري، صالح،   ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة المّ  ر ٌّة، وضرورة إعادة النظر فً معاهدة السّ الّسٌاس  المصر

ٌّة،(1979مارس  26) ٌّة والعسكر  . 066، 9العدد ،0مجلد  ، مجلة الدراسات االستراتٌج
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. فمن هنا بدأت تشعر بالخوؾ والقلق إزاء اَلوضاع الجارٌة فً 1لشرعٌتها بدرجة كاملة " 

تهتّم بها، وتراقَبها عن كثب، فبدأ  المنطقة، والتً ستإّثر علٌها بشكٍل أو بآخر، فكان البّد منها أنْ 

 ًّ ٌّة كانت تدرس ما ٌجري الجانب اإلْسرابٌل ٌّة اإلْسرابٌل ٌتابع اَلحداث فً مصر، فوزارة الخارج

ًّ الموجود فً مصر،  هناك، وبنٌامٌن نتنٌاهو وحكومته كانوا على اتصاٍل دابٍم مع السفٌر اإلْسرابٌل

ٌٌّن، لمتابعة كّل التطّورات والمجرٌات التً تحدث ٌٌّن المصر  . 2إلى جانب اتصالهم بالمسإول

ًّ حسنً مبارك هو الرّ  عدّ بما أّن إْسرابٌل تَ          لمصر، وذلك َلّنه اتبع سٌاسة تتماشى  بٌس المثال

ٌّة على جمٌع اَلصعدة، فهو رأى مع المصالح اإلْسرابٌ الم بٌن مصر وإْسرابٌل أّن معاهدة السّ ل

ٌّة، وهو الذي أقام معها العالقات، وواالمصالح المصّ  ىلوْ والمحافظة علٌها من أَ  فقها فً موقفها ر

ًّ المتخوؾ والرافض من تسلّ  ٌّة زمام الحكم والّسٌاسة فً العالم العرب عرب ، كما أم القوى اإلسالم

، الم والتعاهد معهاعن نٌته باستمرار السّ  حَ راع مع إْسرابٌل، وصرّ عن رفضه القاطع لعودة الصّ 

ًّ لقطاع ؼزّ وأس مواقفه المناصرة إلْسرابٌل ضّد ة، إلى جانب هم فً استمرار الحصار اإلْسرابٌل

ا، ووفّ  ٌا ، وهو الذي أّمّن إْسرابٌل حدود ًّ ًّ ر الؽاز الطّ حزب هللا اللبنان ، وؼٌرها من 3الالزم لها بٌع

ًّ جلّها  المواقؾ والّسٌاسات التً كانت تصبّ  ، فمن هنا كان الموقؾ فً الّصالح اإلْسرابٌل

ًّ الرّ  ًّ فً بداٌة الثّ اإلْسرابٌل ا لمبارك، على عكس المواقؾ الدّ دا ورة مإٌّ سم ٌّة اَلخرى ا ومناصرا ول

ًّ التً أٌدت الثّ   حَ ، فبنٌامٌن نتنٌاهو خرج وصرّ مثالا  ورة وطالبت برحٌل مبارك، كالموقؾ اَلمرٌك

، وطالب 4أمام العالم أجمع أّنه ٌدعم مبارك، وٌقؾ إلى جانبه لقمع هذه االحتجاجات والمظاهرات

ًّ مساندةَ المجتمع الدّ  ًّ  ول ٌّة المنعقدة الحكم، ففً جلسة الحكومة اإل مبارك للبقاء على كرس ْسرابٌل

ما ٌحدث فً مصر  نحن نراقب بحذرٍ تخلّلها حدٌث لنتنٌاهو قابالا : " 9000 // ٌناٌر  10بتارٌخ 

ة هٌالري بٌس أوباما ووزٌرة الخارجٌّ مع الرّ  فً نهاٌة اَلسبوع محادثاتٍ  والمنطقة. أجرٌتُ 

. ومع رجاالت االستخبارات ،فٌؽدور لٌبرمانة أٌهود باراك ووزٌر الخارجٌّ ٌر الدفاع اكلٌنتون، ووز

الم بٌن مصر وإْسرابٌل قابم السّ  ى االستقرار واَلمن فً منتطقتنا،أتت هذه المشاورات للحفاظ عل

ا وهدفنا أن نإّكَد  10منذ  صر استمراره "، فإْسرابٌل ترٌد إبقاء اَلوضاع كما هً علٌه فً معاما

ٌّة لخدمة مصاوباقً الدّ  الم التً أبرمتها مع ترٌد المحافظة على معاهدة السّ لحها، كما ول العرب

                                                           
1
ٌّة على ضوء المتغٌراتالعالقات المصرالبنداري، صالح،   ٌّة ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة المّصر ٌّة،الّسٌاس ٌّة والعسكر  ، مجلة الدراسات االستراتٌج

 . 067، 9العدد ،0مجلد 
2
ًّ من ثورة قسم أرشٌؾ ومعلومات مركز الزٌتونة للدراسات، مقال بعنوان :   ةٌناٌر المصّ  25الموقف اإلْسرائٌل ٌّ  .  95، 90، ر
3
ٌّة للثّ خٌزران، ٌسري،   ٌّةرؤٌة إْسرائٌل  . 1، ورات العرب
4
ٌّة الجدٌدة فً ضوء بٌئة أمنٌّ التوازنات اال الجحٌشً، فراس،   .107، ة متغٌرةستراتٌج
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 ًَ ،  ذلك، ومن الممكن أن ٌهّددَ  مصر، فزوال مبارك من الممكن أن ٌنه ًّ اَلمن والوجود اإلْسرابٌل

ًّ مطالبةَ فجاء على لسان نتنٌاهو " إّن على المجتمع الدّ  الم مع مصر بالمحافظة على معاهدة السّ  ول

، أو حّتى من من أعرب عن تخوفه فً حال سقوط مبارك إْسرابٌل "، كما  ًّ قٌام نظام حكم دٌمقراط

، ممّ  ًّ ا على إْسرابٌل، " خوفنا هو أّنه فً ظلّ شكّ ا ٌُ الممكن قٌام نظام حكم إسالم ا جسٌما  ل خطرا

ٌّةٍ  وأسسٍ  ساتٍ تطورات الوضع الحالً، وبدون مإسّ   كما نعرفها، ما ٌمكن أن ٌتطورَ  حدٌثةٍ  دٌمقراط

 ًّ ٌّة أو لإلسالم المتطرؾ الذي ٌسحق حقوق اإلنسان اَلساسٌّ  هو نظام قمع ة وال ٌمّكن دٌمقراط

ا على السّ . هذا ٌشكّ  ةا ٌّ حقوقاا وحرّ  ا كبٌرا ة. المجموعات الحضارٌّ  ة بكلّ الم والمصالح اَلساسٌّ ل خطرا

 . 1د الكثٌرٌن " وحّ هذا هو تخوفً والذي ٌ

اإلخوان المسلمٌن ً ى استقالة مبارك من تولّ ورة حتّ منذ اندالع الثّ  فةا ت إْسرابٌل متخوّ ظلّ         

ًّ الحكَم،  خطابات نتنٌاهو  الم، ففً كلّ بشؤن معاهدة السّ  ت قلقةا ظلّ فً مصر، كما  وإقامة حكم إسالم

ا على ذلك حّتى بعد استقالة مبارك، راّ ُمصظة علٌها، وظّل فقة بمصر أّكد ضرورة المحاالمتعلّ 

ٌّة لم تعلّ  مت، إاّل أّن نتنٌاهو خرج شًء على استقالة مبارك والتزمت الصّ  ق بؤيّ فالحكومة اإلْسرابٌل

ا من المجتمع الدّ بعد هذا القرار وصرّ  ٌا ًّ ح بؤمله المحافظة على المعاهدة، وراج  ،لى ذلكالعمل ع ول

ٌّة القادمة بالحفاظ على معاهدة  ب عن أملها فً أن تقومَ قابالا : " إّن إْسرابٌل تعر القٌادة المصر

 .  2الم القابمة بٌن البلدٌن " السّ 

وقلق إْسرابٌل مع تحقٌق الّثورة أهداَفها بإسقاط مبارك من منصبه، فبعد  خوؾ تصاعدَ         

، فهذه اَلوضاع كشفت إعالنه استقالته دخلت إْسرابٌل فً حالة من التخّبط، والهلع، واالضطراب

ٌّة التً فِشلت فشالا  ٌّة واالستخبارات ٌّة وأجهزتها اَلمن عن شًٍء من الّضعؾ فً الحكومة اإلْسرابٌل

ا طارباا  ٌّة عقدت اجتماعا ٌّة اإلْسرابٌل ا بتوقّع ما سٌحدث فً مصر، كما نجد وزارة الخارج ذرٌعا

ٌّة، و وما هو مستقبل مصر بعدها، وَمن  الة،إلى ماذا ستإّدي هذه االستقلدراسة اَلوضاع المصر

ٌّة  ٌّة، وما مستقبل معاهدة  –سٌتولّى الحكم بعد مبارك، وما هو مستقبل العالقات اإلْسرابٌل المصر

ٌّة مباشرةا بعد قرار مبارك إلى تؤمٌن حدودها  الّسالم القابمة بٌنهما، كما سارعت الحكومة اإلْسرابٌل

ٌّة مع مصر، بإقامة جدار على طول الحدو ٌّة، إذ إّنها خشٌت من انتقال المصّ  -د اإلْسرابٌل ر

                                                           
1
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،    . 000 – 99، 2012تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج
2
ًّ من ثورة الموقف اإلقسم أرشٌؾ ومعلومات مركز الزٌتونة للدراسات، مقال بعنوان :   ةٌناٌر المصّ  25ْسرائٌل ٌّ  .  97، ر
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ٌّة القرٌبة من مص ، كما ظهرت 1راالحتجاجات واَلوضاع المضطربة إلى اَلراضً الفلسطٌن

ة، فقد تخوفت إْسرابٌل من تركها للمنطقة دعوات إلى إعادة الّسٌطرة على الحدود بٌن مصر وؼزّ 

ا، خاصةا إذا تولّت حركة الحدودٌة مفتوحةا بٌن الّطرفٌن إلى تعا ٌّا ظم قوة حركة حماس عسكر

ٌّة فً  اإلخوان المسلمٌن الّسلطة، باإلضافة إلى ذلك قامت إْسرابٌل بتكثٌؾ وجود القوات العسكر

ًّ بالثّ  ا سٌناء ، إلى جانب االهتمام اإلْسرابٌل ا، وكان هناك أٌضا ٌّا ٌّاا وأمن ا، وعسكر ٌّا ٌّة سٌاس ورة المصر

 ًٌّ ٌّة لها، فتابعت  اهتماٌم إعالم ٌّة اإلْسرابٌل بها، فمنذ اللحظات اَلولى لحدوثها بدأت التؽطٌة اإلعالم

ٌّة، وأرسلت إْسرابٌل  أحداثها وتفاصٌلها الّصحؾ والمجاّلت والقنوات الّسمعٌة والمربٌة اإلْسرابٌل

ٌٌّن إلى مصر لرصِد ما ٌجري هناك أوالا بؤول، وأفر ٌٌّن والمذٌعٌن اإلْسرابٌل دت البرامج الّصحف

ٌّة التلفازٌة للحدٌث فقط عنها، كما تصدرت الثّ  ٌّة أول صفحات الّصحؾ اإلْسرابٌل  .  2ورة المصر

بعد تنّحً الربٌس المصرّي الّسابق حسنً مبارك من منصبه، سٌطرت القوات المسلّحة على         

ٌّة برلمانٌّ  ة جدٌدة، فاز فٌها حركة اإلخوان المسلمٌن، وتقلّد الحكم، إلى أن جرت انتخابات رباس

ا مَن الحكم مختلفاا عن العهد الذي  ا جدٌدا منصب الرباسة محمد مرسً، فبذلك دخلت مصر عهدا

ا، فمن هنا بدأت الفجوة بٌن مصر وإْسرابٌل، فاآلخٌرة كانت منذ  ٌّا سبقه، فؤصبح الحكم فٌها إسالم

ًٍّ فً مصر، فبمجّرد استالمهم الحكم ستفقد  قٌامِ  اللحظات اَلولى للّثورة متخوفةا من حكٍم إسالم

استمّرت الم التً أبرمتها معها، التً إْسرابٌل مصالحها التً تقٌمها مع مصر، وتفقد معاهدة السّ 

ا، فعند إجراء االنتخابات صّرح نتنٌاهو قابألا فٌما ٌتعلّق بمعاهدة الّسالم  : "  قابمةا مدَة ثالثٌن عاما

تعترَؾ أّي حكومٍة قادمٍة فً مصر بؤهّمٌة الحفاظ على معاهدة الّسالم مع إْسرابٌل كما هً،  نؤمل أن

ًّ واالستقرار االقتصادّي "  . 3وكؤساس لألمن اإلقلٌم

ٌّة          ٌّة خالل فترة حكم محمد مرسً بالتوّتر والّسوء، فعند  –تّمٌزت العالقات اإلْسرابٌل المصر

ٌل بنود معاهدة الّسالم التً كانت مصر قد وقّعتها مع إْسرابٌل، فحسب استالمه الحكم طالب بتعد

رأي الّربٌس المصرّي الجدٌد أّن هذه المعاهدة جعلت إْسرابٌل تسٌطر على مصر وتتحّكم بها، 

ٌّتها فً شبه جزٌرة سٌناء، بالمقابل ُحرمت مصر فبموجب هذه االتفاقٌة أخذت إْسرابٌل كامل حرّ 

ن الدفاع عنها، وأصبحت تحّركاتها فٌها ضمن حدوٍد وشروٍط، جاء الرّد من ذلك، وُمِنعت م

                                                           
1
ًّ ٌناٌر المصّ  25ثورة التهامً، فضٌل،   ًّ اإلْسرائٌل ٌّة والصراع العرب  . 90/7/9001، 1060، مجلة الحوار المتمدن، العدد ر
2
ًّ من ثورة قسم أرشٌؾ ومعلومات مركز الزٌتونة، مقال بعنوان :    17 – 10، ةرٌّ ٌناٌر المصّ  25الموقف اإلْسرائٌل
3
 . 11، نفسه 
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ًّ على هذا الطلب بالرفض التام اإلْسرابٌل
ٌٌّن، وناصر 1 ، كما وقؾ محمد مرسً مع الفلسطٌن

ًّ على قطاع ؼزّ  ٌّتهم ودافع عنها، فعندما وقع العدوان اإلْسرابٌل استنكر ذلك،  9009ة عام قض

ٌٌّ ن، وسحب سفٌره من تل أبٌب على إثر هذا العدوان، فذلك كلُّه ٌعّبر عن مدى وحاول دعم الفلسطٌن

الكراهٌة المطلقة التً ٌحملها الّربٌس محمد مرسً إلْسرابٌل، حّتى إّن إْسرابٌل أدركت بنفسها ذلك، 

ة كشفت أّن مصر فسفٌر إْسرابٌل فً القاهرة أفصح عن ذلك قابالا : "إّن الحرب اَلخٌرة على ؼزّ 

ٌدة متكؤ واٍه بالنسبة إلْسرابٌل" وأّن "مشاعر الكراهٌة إلْسرابٌل تحرك الّربٌس المصرّي محمد الجد

 .    2مرسً"

العالقات المتوّترة بٌن إْسرابٌل ومصر طٌلة فترة حكم اإلخوان المسلمٌن لمصر، ت استمرّ         

الربٌس المصرّي  الٌوم الذي حدث فٌه انقالب عسكرّي ضدّ  9001 // ٌولٌو  1إلى أن جاء 

المنتخب محمد مرسً، وتّمت اإلطاحة به، ومحاكمته، وُتوّفً فً المحكمة أثناء جلسة محاكمته، 

ٌّدةا مع إْسرابٌل، فقد سعى نتنٌاهو 3وتولّى الحكم مكانه عبد الفتاح الّسٌسً ، الذي َبَنى عالقاٍت ج

ا إلى إعطاء الّسٌسً الّشرعٌَة لحكمه، كما ضؽط على أمرٌك ا إلبقاء المساعدات التً تقدمها جاهدا

ًّ للّسٌسً وتثبٌت حكمه لمصر،  للجٌش المصرّي مستمّرةا وال تقطعها عنهم، وبعد الدعم اإلْسرابٌل

ا للقضاء على كّل  ٌّا ٌّاؤ وعسكر بدأت إْسرابٌل تتعاون معه على جمٌع اَلصعدة، فهً تتحالؾ معه أمن

ٌّة، وبالمقابل ساعد المعارضٌن لنظامه، والمحاربٌن له فً سٌناء وؼٌ رها من المناطق المصر

ا،  ٌّا الّسٌسً إْسرابٌل فً محاربتها لحركة حماس من خالل التضٌٌق علٌها ومحاوالته إفشالُها عسكر

ٌّاا، فبذلك شهدت فترة حكم الّسٌسً فترَة  ا، وسٌاس ٌّا باإلضافة إلى التعاون القابم بٌن الّطرفٌن اقتصاد

ٌّة ازدهار فً العالقات اإلْسراب ٌّة، هذه العالقات الحسنة التً ال زالت قابمةا بٌنهم إلى  –ٌل المصر

 .  4وقتنا هذا 

ًّ ا سبق ممّ  ٌمكن القول         ٌّة، والتخوؾ والقلق الشّ بالثّ  أّن االهتمام اإلْسرابٌل  دٌد منورة المصر

ٌَّة، متمّثلةا فً حركة  ٌّةا المصر ٌٍّة متصّدرٍة الساحَة الّسٌاس نتابجها، ٌعود إلى وجوِد حركٍة إسالم

اإلخوان المسلمٌن، التً تمّكنت بالفعل من استالم الحكم، وبالتالً حصل ما كانت تخشاه الحكومة 

ٌّة، فإْسرابٌل منذ البداٌة متمّسكٌة بحسنً مبارك، وسعت جاهدةا  إلبقابه فً الحكم، إال أّنها  اإلْسرابٌل

                                                           
1
 . ر إبان حكم " مرسً "العالقات مع مصر بلغت ذروة التوتّ عموري، سعٌد، مفال بعنوان :  
2
ٌّة .. " سالم حكومة لحكومة "العالقات المصّ   ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة، ُنشر بتارٌخ : ر ؛  8/9/9006، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
3
ة العالقات المصّ النعامً، صالح،   ٌّ ٌّة بعد ثورة  –ر  . 007، ٌناٌر 25اإلْسرائٌل
4
 . 090 – 008، نفسه 
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 ، ًّ فشلت، وتمّكن اإلخوان المسلمون من الوصول إلى السلطة، وبالتالً زاد القلق اإلْسرابٌل

ٌٍّة فً العالم على أّنها خطر علٌها، وعدّو ٌهّدد أمَنها ووجوَدها،  رابٌل تنظرُ فإسْ  إلى كل  قوٍة إسالم

ن الحكم سٌبدأون باالصطدام معهم على الحدود، فهً رأت أّنه بمجرد استالم اإلخوان المسلمٌ

ٌٍّة  ومحاربتهم، والهجوم علٌهم وتهدٌد أمنهم واستقرارهم، ومن الممكن أن تتعاوَن مع قوى إسالم

ٌّاا  ٌّة عسكر أخرى، وتتحالؾ معها ضّد إْسرابٌل، باإلضافة إلى دعمها لحركة حماس اإلسالم

ا، التً ستقوى شوكتها أكثر فؤكثر،  ٌّا وبالتالً ٌصبح مَن الّصعب علٌها الحّد من خطرها وسٌاس

 المتشّكل ضّدها، فمن هنا حاولت جاهدةا بكّل الوسابل الحٌلولة دون وصولها الحكَم إال أّنها فِشلت .
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ٌّة تجاه الثّ  .3 ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة ورة السّ الّسٌاسة الخارج  . 2011عام ور

 

 ٌّة ورة السّ ثّ تعرٌف بالال   . 2011عام ور

ٌّة فً كّل من تونس، ومصر، ولٌبا، والٌمن أهدافها فً إسقاط          بعدما حقّقت الّثورات العرب

أنظمة الحكم الفاسدة التً كانت تحكمها، رأى الّشعب الّسورّي أّنه البّد من اللحاق بركب الّشعوب 

ٌّرت أنظمة حكمها، وعلٌهم مناصرته ٌّة اَلخرى، التً ثارت وؼ م والوقوؾ إلى جانبهم، العرب

ٌّة انطلقت شرارتها من مدٌنة درعا، فبتارٌخ  خرج مجموعة  9000 /فبراٌر  / 96فالّثورة الّسور

ول من طالب مدارس هذه المدٌنة بنداءاٍت واحتجاجاٍت مطالبٌن بإسقاط النظام على ؼرار الدّ 

وا شعاراٍت على جدران مدٌنتهم، مفادها أّن  ٌّة اَلخرى، وخطُّ الّشعب ٌرٌد إسقاط النظام، العرب

ا  ّة بالعنؾ بحّق المتظاهرٌن، ورداّ ٌّ ٌَّة الّسلم بالمقابل واجهت قوات اَلمن الّسورّي هذه التجمعاِت العفو

ًّ " الفٌس بوك " تطالب أبناء الّشعب  على ذلك انطلقت دعوات على وسٌلة التواصل اإلجتماع

نظام والمطالبة بإسقاطه، فتّم تلبٌة هذه الدعوات وبدأ الّسورّي التوّجه إلى الّشوارع، والتظاهر ضّد ال

ٌّون فً بعض المدن التجمهر فً الّشوارع والهتاؾ إلسقاط بّشار اَلسد وحكومته الّسور
1 . 

ٌّة، والّثورة كما هدفت هذه المظاهرات الّسلمٌّ          ٌّة، والّثورة المصر ة إلى مساندة الّثورة التونس

ٌّة، والثورة الٌمن كانت االنطالقة الفعلٌة للّثورة، وفً هذا  9000ٌّة، منتصؾ شهر مارس عام اللٌب

ٌّة، ووقعت الّصدامات بٌن المتظاهرٌن  الٌوم عّمت المظاهرات واالحتجاجات كّل المدن الّسور

، وتحّولت وتطّورت إلى أزمة معقدة 2وقوات اَلمن ًٍّ وجّديٍّ ٌّة بشكٍل فعل ، فبذلك بدأت الّثورة الّسور

ٌّة اَلخرى لم تحّقق ما هدفت إلٌه، فلم تتمّكن لم تنت ِه حّتى وقتنا هذا، فهً على عكس الّثورات العرب

ٌّا خالل هذه اَلزمة  من إسقاط الربٌس بشار اَلسد ونظام حكمه، إلى جانب ذلك شهدت سور

ٌّةا فٌها حّتى إّنها أصبحت أشبه ما تكون ساحة حرب طاحن ٌّةا ودول ة، المستمّرة تدّخالٍت إقلٌم

ًّ والدّ  ٌّة وجدت فرصتها بؤنْ فالمعارضة كانت على الّصعٌد اإلقلٌم ، فالوالٌات المّتحدة اَلمرٌك ًّ  ول

ول المعادٌة لها؛ وذلك َلّن النظام الّسورّي فً تتدّخَل فً الّشؤن الّسورّي، باعتبار سورٌا من أكثر الدّ 

                                                           
1
ٌّةورة السّ الثّ   ٌّة، ُنشر بتارٌخ : ور  . https://www.aljazeera.net؛ 7/1/9006، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
2
ٌّة، ُنشر بتارٌخ : اسورٌفً ورة الثّ  هكذا بدأت   . https://www.aljazeera.net؛ 5/1/9009، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
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ٌُعّد من أول المساندٌن لإلرهاب، فهو ٌدعم الحركاِت اإل ٌَّة المعادٌة َلمرٌكا وإْسرابٌل، نظرها  سالم

كحزب هللا، وحركة حماس، إلى جانب عالقاته التحالفٌة مع إٌران، فكان من صالح الوالٌات 

ٌّة، ودعم المعارضٌن للنظام، من أجل التخلّص منه،  ٌّة التدّخل فً اَلزمة الّسور المّتحدة اَلمرٌك

ٌّة أبرز الداعم ٌن لها، مّما ٌضعؾ من شوكتها أمام أمرٌكا والكٌان وبالتالً تخسر الحركات اإلسالم

ٌَّر من موقفها  ، هذا موقؾ الوالٌات المّتحدة أثناء حكم أوباما، ولكن بعد مجًء ترامب ؼ ًّ اإلْسرابٌل

برفضه إقحام أمرٌكا بمثل هذه النزاعات، ورأى أّن بقاء بّشار اَلسد ٌحكم سورٌا أفضل من تركها 

له عن الحكم، أو استالم الحكم بدالا عنه جماعات تتعارض فً فً حالة من الفوضى بعد عز

 . 1مصالحها مع أمرٌكا

ٌّةا فً أزمتها، فالّصٌن أرادت بقاء بّشار اَلسد، فهً الزالت          كما شهدت سورٌا تدّخالٍت صٌن

الّصٌن تدعم نظامه وتإٌد بقاءه، كما فعلت روسٌا، التً أٌدت نظام بّشار اَلسد، وساندته، فروسٌا و

ٌّة التً أدانته،  وقفتا إلى جانب النظام الّسورّي على عكس ما قامت به الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ورفعت ضّده قضاٌا بانتهاكاته لحقوق اإلنسان، فكّل من روسٌا والّصٌن بحكم مصالِحهما المخالفة 

 . 2َلمرٌكا اتخذتا هذا الموقؾ

ٌّة، فكان على إٌران التً تجمعها أما فٌما ٌتعلّق بالتدّخالِت اإل         ٌِّة فً الّثورة الّسور قلٌم

التحالفات والمصالح مع بّشار اَلسد أن تقَؾ إلى جانبه، وتدعم نظامه، وتقاتل إلى جانبه المعارضٌن 

ٌّة المعارضة له، وقدمت له له من الّشعب الّسورّي، ومن الجهات اَلخرى الدّ  ٌّة واإلقلٌم ول

ٌّةَ  ٌّةَ المساعداِت المال ٌَّة، والبشر ، والعسكر
ٌّة، فقد رفضت كّل 3 ، وكان لتركٌا موقٌؾ من الّثورة الّسور

االنتهاكات التً اقترفها النظام الّسورّي وأدانتها، ووقفت إلى جانب الّشعب الّسورّي تدعمه، ففتحت 

ٌَّة لهم ٌَّة والعسكر له حدودها، واستقبلت الالجبٌن منهم، وقدمت المساعداِت المال
ذلك كان ، ك4

ٌّاا باعتبارها تقع فً اإلقلٌِم  ٌّة تدّخالا إْسرابٌل إلْسرابٌل دوٌر فً هذه الّثورة، فشهدت اَلزمة الّسور

ٌّة تجاه الّثورة  ٌّة اإلْسرابٌل نفسه الذي ٌضم سورٌا، وسؤوضح هذا الموقؾ فً بند الّسٌاسة الخارج

ٌّة .  الّسور

                                                           
1
ٌّة فً األزمة السّ  دورمرزوق، جالل، عنوان الرسالة :   ٌّة والدول ٌّةاألطراف اإلقلٌم ، ) ماجستٌر، جامعة العربً بن 91 – 91 ،ور

 ( .9008مهٌدي، أم البواقً، 
2
ة والدّ المسألة السّ قبالن، مروان، مقال بعنوان :   ٌّ ٌّة واستقطاباتها اإلقلٌم ٌّة : دراسة فً معادالت القوة والصّ ور ٌّةول ، راع على سور

08. 
3
ٌّة : تداعٌات الفشل فًورة والصّ الثّ مروان، قبالن،   ٌّة راع على سور ٌّة، العدد  إدارة لعبة التوازنات اإلقلٌم ، 08، مجلة سٌاسات عرب

71 . 
4
ًّ من فصائل الثّ جبر، إٌاد،   ٌّةورة السّ الموقف الترك  . 90/6/9007مجلة البٌان،  ،ور
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ًّ ّن هذه التدّخالِت التً شهدها الّشؤإ         ن الّسورّي فً أثناء الّثورة، سواء كان على الّصعٌد الّدول

ًّ الذي ٌتوّسط العالم مهّم بالنسبة  ٌّة سورٌا، فموقعها الجؽراف ًّ ٌرجع إلى أهم أو على الّصعٌد اإلقلٌم

ًّ لكّل ما ٌجري فً للدّ  ا قرٌبة الموقع من فلسطٌن التً ُتعّد المحرك الربٌس ول اَلخرى، وهً أٌضا

فمثالا نجد إْسرابٌل تدّخلت فً الّشؤن الّسورّي، كونها قرٌبةا منها، فمثل هذه اَلحداث التً العالم، 

، كذلك اَلمر نفسه بالنسبة إلٌران وتركٌا؛ فهما  ًّ تجري فً سورٌا ُتهّدد اَلمَن والكٌاَن اإلْسرابٌل

ًّ المهّم، تحتوي ستراستقرارهما، وإلى جانب موقعها االقرٌبتان منها، وبالتالً ُتهّدد أمنهما و اتٌج

ا ما، وبالتالً أصبحت محط أنظار  ا نوعا ٌا ٌٍّة جعلتها دولةا مكتفٌةا ذات سورٌا على خٌراٍت وموارَد طبٌع

ول اَلخرى، فهً تمتلك الؽاز والنفط، وبٌدها مصادر الطاقة التً جعلت منها فرٌسةا مهّمةا الدّ 

هذه المصادر والّسٌطرة علٌها، باإلضافة إلى ول، كروسٌا التً رؼبت االستفادة من لؽٌرها من الدّ 

ٌَّة التً تصفها الدّ ذلك وجود نظاٍم حاكٍم متّمرٍد على الدّ  ول ول الكبرى، ٌساند الحركاِت اإلسالم

ٌّة فً حال سقوط نظام بّشار اَلسد أن ٌحّل  الكبرى بالحركات اإلرهابٌة، كما خشٌت القوى الّدول

ٌّة ، فكان هناك تخوؾ من استالم المسلمٌن الّسنة، أو رّبما تستلم مكانه فً الحكم الجهات اإلسالم

ٌّة ) داعش (، فبذلك سورٌا لم تكن كباقً الدّ الحكَم المنّظمُة التً ُتسّمً نفسها الدّ  ول ولة اإلسالم

ٌّة التً عصفت بها رٌاح الّتؽٌٌر واإلصالح، وإنّ  ًّ ما كانت مختلفة عنها بموقعها االالعرب ستراتٌج

خٌراتها ومواردها المتجّددة، فمع وقوع المظاهرات واالحتجاجات التً تصّدرت إلى سورٌا المهّم، و

ٌّة وجدت هذه الدّ  ول اَلخرى فرصتها بضرورة التدّخِل فً الّشؤن الّسورّي، واستمرار اَلزمة الّسور

 من أجل تحّقٌق مصالحها، والقضاء على النظام الحاكم بقٌادة بّشار اَلسد.      

 ة تجاه الثّ  الّسٌاسة ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة : ورة السّ الخارج  ور

ًّ قرٌب منها، وتشترك          ُتعُد سورٌا منطقةا حّساسةا ومهّمةا بالنسبة إلْسرابٌل، فموقعها الجؽراف

ا من  معها فً الحدود نفسها، وخاضت ضّدها العدٌد من الحروب، كما اؼتصبت إْسرابٌل جزءا

ومازالت تسٌطر علٌه حّتى اآلن، ومازالت  0967الجوالن منذ عام أراضٌها المتمّثلة فً هضبة 

سورٌا تبذل قصارى جهدها الستعادتها، إلى جانب ذلك المكانة المهّمة التً تقوم بها سورٌا فً 

ٌّةا فٌها، كما تربط سورٌا وإٌران عالقاُت  منطقة الّشرق اَلوسط وبالد الّشام، فهً ُتعّد دولةا مركز

ٌاّا لها،  صداقٍة وتحالٍؾ، ا وبشر ٌاّ ٌاّا وعسكر ٌّة ودعمها مال باإلضافة إلى تحالفها مع الحركات اإلسالم

 ، ًّ ٌّة كحركة حماس، وحركة الجهاد اإلسالم ، واَلحزاب والحركات الفلسطٌن ًّ كحزب هللا اللبنان

عمهم فإٌران وهذه اَلحزاب ُتشّكل العدّو اَلكبر واَلخطر على إْسرابٌل، وفً الوقت نفسه سورٌا تد
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ا على  ا ُتعادٌها، فمن هنا كان لِزاما ٌا ا على إْسرابٌل، وتلقاب وتتحالؾ معهم، فبمساندتها لهم تشّكل خطرا

إْسرابٌل االهتمام بالّشؤن الّسورّي، والتدّخل فً ثورته وأزمته، وترّقب ما سٌجري فً سورٌا من 

طة والحذر اتجاه ذلك ُكل ِه  ٌْ  . 1أحداث، وأخذ الَح

ٌّة لسورٌا والدور المركزّي الذي تقوم به بالنسبة إلى دول العالم عامةا من ه         ذه اَلهم

ٌّة المستمّرة، هذه  ٌّة نحو الّثورة الّسور ٌّة اإلْسرابٌل ، انطلقت الّسٌاسة الخارج وإْسرابٌل خاّصةا

ا، وإنّ  ا ومحّددا ّقِد، ما ٌمكن وصؾ موقفها بالؽامِض، والمعالّسٌاسة التً لم تتخذ موقفاا واضحا

ٌِّة، وراحت  والمتقلِّب، والمتباٌِن، فعندما بدأ الّشارع الّسورّي ٌضّج باالحتجاجاِت والتظاهراِت الّشعب

الحناجر تصدح بالهتافات والّشعارات المناوبة للّنظام وسٌاسته، ومن ثّم أعلن الّشعب ثورته، أخذت 

الّثورة لم ٌظهر أّي سٌاسة  إْسرابٌل تراقب ما ٌجري فً سورٌا عن كثٍب وبصمٍت، ففً بداٌات

ٌّدٌن للّثورة، فهً  ٌّة، بل كانت تتابع اَلوضاع بصمٍت، مع أّنها كانت من المإ ٌّة إْسرابٌل ٌّة علن رسم

ترٌد زوال الّربٌس الّسورّي بّشار اَلسد ونظامه الذي تعتبره إْسرابٌل من أبرز أعدابها، بسبب 

، وال ٌتحالؾ وال ٌقٌم عالقاٍت سٌاسته التً ٌنتهجها نحو إْسرابٌل، فهو ال ٌبا ًّ لً بالوجود اإلْسرابٌل

ٌّاا من إْسرابٌل، وٌرٌد زوالها، وال ٌقٌم  حسنةا معها، بل على العكس من ذلك، فهو ٌتخذ موقفاا عداب

ٌَّة فً بداٌاته  الها أّي ِقٌمة، وٌدعم كّل الجهات المعادٌة لها، فمن هنا أٌدت إْسرابٌل الّثورَة الّسور

شدت على أٌدي الّثوار والمعارضٌن للتخلّص من اَلسد ونظامه، على عكس موقفها اَلولى، و

ٌّة  ًّ اَلخرى، فهً لم تإٌد هذه الّثورات، وحاولت حشد المواقؾ الّدول الرافض لّثورات الربٌع العرب

 . 2ول التً شهدت هذه الّثورات لقمعها، والمحافظة على أنظمِة الحكم التً كانت تحكم تلك الدّ 

ٌّرت الّسٌاسة          كان ذلك موقؾ إْسرابٌل فً السنة اَلولى الندالع الّثورة، ولكن فٌما بعد تؽ

ٌّة  ٌّة نحوها، فمع استمرار الّثورة، وعدم سقوط الّنظام الّسورّي، ومع التدّخالت اإلقلٌم اإلْسرابٌل

ٌّة نحو سورٌا باتجاهٍ والدّ  ٌّة اإلْسرابٌل ٌّة فٌها، سارت الّسٌاسة الخارج آخَر، مختلفاا عّما كان سابقاا،  ول

ا،  ٌّرته تماما فموقفها الذي اتخذته فً الّسنة اَلولى للّثورة، والذي تظاهرت بالتزام الّصمت نجدها ؼ

وانتهجت موقفاا آخَر، فمع تؤّزم اَلوضاع بصورٍة أكبر، واستمرار بّشار اَلسد فً منصبه، واتساع 

ورّي، فمن ّي والّشعب، بدأت إٌران تتدخل بالشؤن السّ رقعة المواجهات بٌن قوات الّنظام الّسور

ًّ أن تقَؾ إلى جانبه،  المعروؾ أّن العالقة قوٌٌة وتحالفٌٌة بٌنها وبٌن الربٌس اَلسد، فمن الّطبٌع

                                                           
1
ًّ لألبحاث ، مقال بعنوان :   ًّ من الّثورة السّ وحدة تحلٌل الّسٌاسات للمركز العرب ٌّة ومستجّداتهالموقف اإلْسرائٌل  .  9، ور
2
 . 8، هنفس 
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ٌّة، وتجّنَد مواطنٌها وترسلهم للقتال إلى جانب جٌش النظام، فمع  وتمّده باَلموال، وبالمعدات العسكر

، ذلك أصبح النفوذ ا ًّ ا فً سورٌا، إلى جانب إٌران تدّخَل حزب هللا اللبنان ا فشٌبا ًّ ٌكبر شٌبا إلٌران

ًّ له، فذلك كلُّه خلق لدى نتنٌاهو وقٌادته هواجس  وقاتل إلى جانب بّشار اَلسد، الداعم الربٌس

ا على وجود إْسرابٌل و ا كبٌرا ا وتهدٌدا على الخوؾ والقلق، فتعاظم قوة إٌران وحزب هللا ٌشّكل خطرا

ًّ لٌتّم ذلك ، 1أمنها، فمن هنا راحت إْسرابٌل ُتحّرض على إسقاط بّشار اَلسد، وتحشد المجتمع الّدول

مبّررةا تبدل موقفها مَن الّصمت إلى التدّخل فً اَلزمة والمطالبة بإسقاط اَلسد، أّنه قد دمر وطنه، 

ٌٌّن الُعّزل، وهّجرهم، فحسب الرأي اإلسْ  ًّ فإّن بّشار اَلسد وصل إلى وقتل أبناء شعبه من المدن رابٌل

ٌّة بارتكابه أبشَع الجرابم واالنتهاكات بؤبناء شعبه  درجة كبٌرة من الوحش
2  . 

ًّ هذا ٌظهر حسب وجهة نظر الباحثة مدى مراوؼة إْسرابٌل، فهً          فً الموقؾ اإلْسرابٌل

ا إلى استؽالل اَلحداث كالعادة فً كّل اَلوضاع واَلحداث التً تجري فً العالم تسعى دابما 

للمحافظة على بقابها، وكٌنونتها، وأمنها، واستقرارها، كما تعمل على كسب تعاطؾ العالم والمجتمع 

ًّ معها، فهنا نجدها قد حاولت اقناع العالم، وإظهار نفسها بصورٍة حسنٍة، بتعاطفها مع الّشعب الدّ  ول

ًّ بضرورة المسالّسورّي، حٌث طالبت المجتمع الدّ  ارعة للقضاء على بّشار اَلسد ونظامه الذي ول

اقترؾ ذلك ُكلَُّه ضّد شعبه، ولكن فً حقٌقة اَلمر هً أظهرت هذا التعاطؾ والحزن الّشدٌد على 

ًّ لٌحقَّق لها مطلبها وهدفها إلسقاط اَلسد، وبالتالً  ٌٌّن لكً تستؽّل مشاعر المجتمع الّدول الّسور

كذا تحافظ على استقرارها وأمنها، فإْسرابٌل التً قامت كسر شوكة إٌران وحزب هللا وحماس، وه

باَلساس على االؼتصاب، والقتل، والتهجٌر، ال ٌهّمها ما ٌجري للّشعب الّسورّي، فالذي اؼتصب 

ٌّة، وهّجَر سّكانها، وزّجهم فً الّسجون، وجرحهم، وقتلهم َلكثر من سبعة عقود ال  اَلرض الفلسطٌن

ٌقٌم له أّي اعتبار، فهً بذلك فقط أرادت تحقٌق أهدافها، والمحافظة ٌكترث بالّشعب الّسورّي، وال

ا فً كّل اَلحداث التً تحصل فً  على وجودها، والحّد من نفوذ أكبر أعدابها، كما ٌحصل دابما

 العالم .        

ٌّرت موقفها ذلك، ورأت أّن م         ن بعدما كانت إْسرابٌل تسعى إلى إسقاط الّنظام الّسورّي، ؼ

صالحها بقاء بّشار اَلسد ونظامه ٌحكمان سورٌا، فؤخذت تنظر إلى اَلوضاع فً سورٌا من منظور 

ٌٍّة، أو حّتى  أوسع وأعمق، ففً حال سقوط الّربٌس الّسورّي سٌحّل مكانه فً الحكم جماعاٍت إسالم

                                                           
1
ٌّة للثّ خٌزران ، ٌسري،   ٌّةرؤٌة إْسرائٌل  . 9، ورات العرب
2
ًّ لألبحاث،   ًّ وحدة تحلٌل الّسٌاسات فً المركز العرب ٌّة ومستجّداتهمن الّثورة السّ  الموقف اإلْسرائٌل  . 8، ور
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ٌّة ) داعش ( على الحكم، ففً كلتا الحالمن الممكن أن ٌسٌطر تنظٌم الدّ  تٌن ستهٌمن ولة اإلسالم

ا،  ا، اَلمر الذي ترفضه إْسرابٌل تماما ٌّا ا إسالم ٌّا ٌّا دٌن ٌّة، وسٌكون الحكم فً سور الجماعات اإلسالم

فهً ال ترٌد أن ٌحدَث اَلمر نفسه الذي حدث فً مصر من وصول اإلخوان المسلمٌن إلى الّرباسة، 

ٌّةمّما جعل إْسرابٌل تقؾ أمام عقبة كبٌرة مع أهّم الدّ  التً تقٌم معها معاهداِت سالم،  ول العرب

ٌّة، فبالتالً ال ترٌد أن ُتعٌَد  فضعفت عالقاتها وساءت معها نتٌجة تسلّم الحكم للجماعات اإلسالم

ا أنْ  ةَ رّ الكَ  ًّ مكان نظام اَلسد، وٌالتالً  نفَسها مع سورٌا، ومن الممكن أٌضا ٌحّل نظام حكم دٌمقراط

ا على إْسرابٌل، وٌقؾ لمواج ، كما توقّعت إْسرابٌل فً حال سقوط الّنظام الّسورّي 1هتهاٌشّكل خطرا

ٌُّا الفرصة لسٌطرة إٌران على المنطقة،  ٌُه ، هذا الفراغ س ًّ تشّكل حالة من الفوضى والفراغ الّسٌاس

ا قوة حزب هللا وحركة  ٌا ٌّة تزداد تلقاب ٌّة العسكر واتساع رقعة نفوذها، ومع ازدٌاد القوة اإلٌران

تهّدد إْسرابٌل التً خشٌت من ضرب إٌران لها فً حال سٌطرتها على المنطقة، حماس، وبالتالً 

ٌّة الثقٌلة،  ٌّة، والّصوارٌخ، والمعّدات العسكر ٌّة، والّنوو كما خشٌت من نقلها لألسلحة الكٌماو

ٌّة هناك مضادة  ، وبالتالً تصبح جبهة عسكر ًّ وتسرٌبها إلى منطقة الجوالن والداخل الفلسطٌن

 . 2تزعزع استقرارها إلْسرابٌل،

كما رأت إْسرابٌل أّن سورٌا منذ استالم آل اَلسد الحكم فٌها حافظوا على أمن الحدود بٌنهم         

ٍة بٌنهم وبٌن إْسرابٌل،  ٌّ وبٌن إْسرابٌل، فبقٌت هادبة طٌلة فترة حكمهم، دون وقوع صداماٍت عسكر

ٌٍّة عل ى هضبة الجوالن المحتلّة من قِبل إْسرابٌل، وال فبّشار اَلسد ووالده لم ٌشّنا أّي ضرباٍت عسكر

على الّشرٌط الحدودّي بٌنهما، فمن هنا، من صالح إْسرابٌل المحافظة على بّشار اَلسد للمحافظة 

على هدوء حدودها واستقرارها، ففً حال سقوطه ال تضمن إْسرابٌل مجًء نظام حكم جدٌد ٌحفظ 

ًّ فً سورٌا ونشر أسلحتهم فٌها، بدأت ، ومع 3للمنطقة هدوءها كما فعل آل اَلسد التدّخل الروس

ٌٍّة لروسٌا، وخشٌت من انتقال هذه  إْسرابٌل تخشى ذلك، فتخوفت من تحّول سورٌا إلى ثكنٍة عسكر

اَلسلحة إلى حزب هللا، وبالتالً تدخل فً مواجهات حادة معه، وٌتزعزع أمُنها، فوجب علٌها 

ٌّة تلكالمحافظة على الّنظام الّسورّي للحٌل ولة دون تحّقق كّل التخّوفات اإلْسرابٌل
، فمن هنا بدأت 4

ا  ٌّة رّدا ٌّةا إلى اَلراضً الّسور إْسرابٌل تتدّخل فً الّشؤن الّسورّي، وأخذت توّجه ضرباٍت عسكر

                                                           
1
ٌّةإْسرائٌل تسابق الزمن مع الّثورة السّ أبو عامر، عدنان، مقال بعنوان :    . ور
2
 . 5 – 1، مصالح إْسرائٌل وخٌاراتها فً سورٌاهاناور، الري، مقال بعنوان :  
3
ٌّةورّي من وجهة نظر راع السّ الصّ كٌالً، ماجد، مقال بعنوان :    . إْسرائٌل
4
ٌّة تجاه األزمة السّ القاسم، باسل، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة االستراتٌج  . 00، 2018 – 2011ور
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ًّ على كّل اَلصعدة، وبخاّصٍة  ٌّة التً وصلتها، وللحّد من التطور اإلٌران على الّضربات العسكر

ًّ فً المنطقة، ولحماٌة حدودها، وأمنها، واستقرارها .   برنامجها الّنو  وّي، ولمواجهة التدّخل الّروس

ٌّةا على سورٌا فً ٌناٌر عام          ، وكانت أول هذه 9001بدأت إْسرابٌل تشّن ضرباٍت عسكر

ٌّة  ٌٍّة موجودة بالقرب من الحدود الّسور ٌّة، قٌل –الّضربات موّجهةا على مركبٍة سور إّنها  اللبنان

، فإْسرابٌل ال  ًّ تحمل أسلحةا متطورةا، وأنظمة صوارٌخ حدٌثة، ترٌد تسرٌبها إلى حزب هللا اللبنان

ا على إْسرابٌل؛ إذ هً بالؽنى  ترٌد أن ٌمتلَك حزب هللا مثل هذه اَلسلحة المتقدمة، لكً ال ٌشّن حربا

ٌّة التً وصلت ، فإْسرابٌل كانت بالمرصاد لكّل ال1عنها فً مثل هذا الوقت والوضع ّضربات العسكر

ٌّة تصل إلٌها كانت ترّد  ٌّا، فكّل هجوم وؼارة عسكر أراضٌها، فهً لم تتواَن عن رّدها على سور

كانت عن طرٌق الخطؤ وصلت إلٌها، إّن : " إْسرابٌل  ، حّتى وإنْ جدٌدةٍ  إْسرابٌل علٌها بؽارةٍ 

ٌّة العامة ستواصل الرّد بقوٍة على أّي هجوم ضّدها من سورٌا " هذا  ما صّرح به نتنٌاهو أمام الجمع

ٌّةا اخترقت مجالها الجّوّي، كما أسقطت إْسرابٌل طابرةا حربٌّ  9001لألمم المّتحدة، ففً عام  ةا سور

ٌٌّن ٌزرعون اَللؽام على الحدود فً الجوالن المحتّل، وفً العام  9005قتلت عام  مسلّحٌن سور

ا عناصر من حزب هللا إل ٌٌّن وقابدهم باستهدافها للمركبة التً نفسه قتلت أٌضا ى جانب جنود إٌران

ٌّة فً مدٌنة  9007، وفً عام 2كانت تحملهم فً سورٌا ا لألسلحة الكٌماو استهدفت إْسرابٌل مستودعا

حماة، وشّنت ؼاراٍت عدٌدةا على أهداؾ توجد فٌها إٌران وعناصر حزب هللا، وقصفت مجموعةا من 

ًّ مواقَع لجٌش النظام المركبات التً ُتهّرُب أسلح ةا وصوارٌَخ إلى لبنان، وضرب الّطٌران اإلْسرابٌل

ٌّة، فمثالا فً عام 3الّسوريّ  ٌّة اإلْسرابٌل  9008، وبالمقابل رّد الجٌش الّسورّي على الهجمات العسكر

ٌّةا شّنت ؼاراٍت على مواقَع تابعة للجٌ ش أسقط الجٌش الّسورّي بالتعاون مع إٌران طابرةا إْسرابٌل

 . 4الّسورّي 

ٌّةا على اَلراضً          ٌّة، وشّنت هجماٍت عسكر فبذلك إْسرابٌل تدّخلت فً اَلزمة الّسور

ًّ المتطور فً المنطقة  ٌّة معها، للحّد من النفوذ اإلٌران ٌّة، وعلى المنطقة الحدود هذا النفوذ  -الّسور

ا ٌحّد من - الذي من الممكن أن ٌجعَل إٌران تهٌمن على سورٌا وتسٌطر علٌها ، والذي بدوره أٌضا

ٌّة جعَل الربٌس الّسورّي ونظامه  ، كما هدفت من هذه الّضربات العسكر ًّ تطور حزب هللا اللبنان

                                                           
1
ًّ ؼانم، هنٌدة ) محرر (،   ًّ لعام  – 2013تقرٌر "مدار" اإلستراتٌج  . 001، 2014المشهد اإلْسرائٌل
2
  . 00 – 00، اتها فً سورٌامصالح إْسرائٌل وخٌارهاناور، الري، مقال بعنوان :  
3
ٌّة تجاه األزمة السّ القاسم، باسل، مقال بعنوان :   ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة االستراتٌج  . 08 – 07 ،2018 – 2011ور
4
ٌّة فً األزمة السّ مرزوق، جالل، عنوان الرسالة :   ٌّة والدول ٌّةدور األطراف اإلقلٌم  . 97، ور
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ضعٌفاا مع المحافظة على بقابه فً الحكم، كما ترى الباحثة أّن إْسرابٌل ترمً من خالل هذا التدّخل 

ٌاّا على باقً دول العالم، وأّنها العسكرّي أن توّجه أنظار العالم نحوها على أّنه ٌّة، ومتفوقة عسكر ا قو

، ودول منطقة الّشرق اَلوسط بشكٍل عاٍم، هً َمن تتحّكم وترسم مصٌر الدّ  ٌّة بشكٍل خاصٍّ ول العرب

ٌّة، إالّ أّن إْسرابٌل هً َمن  ًّ فً اَلزمة الّسور ًّ واَلمرٌك ًّ والّروس على الّرؼم من التدّخل اإلٌران

ٌّة فً سورٌا، وتمّكنت تفوقت علٌهم  ًّ بضرب مواقعه العسكر ا، فتمّكنت من حّد النفوذ اإلٌران جمٌعا

ٌّة، وإدخالهما فً تنافس فٌما  ا من الّضؽط على روسٌا، والّضؽط على الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك أٌضا

ٌّة، الت ً ستستفٌد من بٌنهما وتصارع على منطقة الّشرق اَلوسط، وذلك ُكلُُّه ٌخدم المصالح اإلْسرابٌل

ٌّة التً اتبعتها ومازالت  ٌّة اإلْسرابٌل كال الّطرفٌن لتحقٌق أهدافها، فمن هنا كانت الّسٌاسة الخارج

ٌّة تجاهها ؼامضة، ومتقلبة من حٌن إلى آخر، فتارةا نجدها ترؼب  تتبعها مع استمرار اَلزمة الّسور

ٌّر فً سٌاستها فً إنهاء حكم بّشار اَلسد، وتارةا أخرى نراها ترٌد بقاءه ف ً الحكم، هذا التقلّب والتؽ

تجاهها ٌرجع إلى المطامع والمصالح التً تسعى إْسرابٌل إلى تحقٌقها من وراء الّثورة التً تعٌشها 

ا تستؽّل الّظروؾ التً تحدث فً العالم لتحقٌق أهدافها ومطامعها .   سورٌا، فهً دابما
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ة ا .4 ٌّ ة الّسٌاسة الخارج ٌّ ًّ إلْسرائٌل  . تجاه دول مجلس التعاون الخلٌج

ٌّة الّسعودٌّ          ٌٍّة، تتمّثل فً المملكة العرب ًّ من سِت دوٍل عرب ة، ٌتكون مجلس التعاون الخلٌج

ٌّة المّتحدة، وُعمان، والكوٌت، هذه الدّ  ول تختلؾ عن بعضها وقطر، والبحرٌن، واإلمارات العرب

ٌّة، واالقتصاد ٌّة مع باقً دول العالم، فمَن الممكن أن تقٌَم البعض فً عالقاتها الّسٌاس ٌّة، واالجتماع

، ة مع هذه الدّ قطر عالقاٍت حسنةا مع إحدى دول العالم، بالمقابل تكون العالقات الّسعودٌّ  ٌّبةا ولة س

ًّ تختلؾ من دولةٍ  ٌّة نحو دول الخلٌج العرب ٌّة اإلْسرابٌل إلى  وكذلك اَلمر بالنسبة للسٌاسة الخارج

ا تختلؾ من فترٍة زمنٌٍة إلى أخرى، ففً بعض اَلحٌان تكون هذه الّسٌاسة قابمةا على أخرى، كم

الّصداقة والتحالؾ، وفً فترٍة زمنٌٍة أخرى تصبح عدابٌةا بٌنهم، وفٌما ٌلً سؤعرض الّسٌاسة 

ًّ فً فترة حكم بنٌامٌن ن ٌّة التً اتبعتها إْسرابٌل مع كّل دولة من دول الخلٌج العرب تنٌاهو اإلْسرابٌل

 :  9009وحّتى عام  9009منذ عام 

 

  ٌّّة الس ة تجاه المملكة العرب ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة الّسٌاسة الخارج فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو ) عود

2009 – 2019  : ) 

نجد بعض القادة والّزعماء العرب ٌقفون إلى جانب إْسرابٌل، وٌقٌمون العالقاِت معها         

ٌٍّة، فً حٌن ٌّة  بصورٍة سّر ا بمحاربتهم إلْسرابٌل، وٌإّكدوَن على دعمهم المطلق للقض ٌتظاهرون علنا

ٌّة، فمواقؾ القادة العرب ٌمكن تفسٌرها على أّن عالم الّسٌاسة ٌحكمه فقط المصالح، فهإالء  الفلسطٌن

ّركة فً القادة ٌرْوَن أّن من مصلحة دولتهم إقامَة عالقاٍت مع إْسرابٌل التً ُتعّد من أبرز القوى المح

، فهً التً تتحكّم فً المنطقة  ًّ الموجودة به خاّصةا ، والعالم العرب منطقة الّشرق اَلوسط عامةا

ٌّةٍ  وتحّركها كٌفما تشاء، فلٌس مَن الؽرٌب على دولةٍ  ٌّة الّسعودٌّ  ةٍ وإسالمٌّ  عرب  ة أنْ كالمملكة العرب

ٌٍّة، متظاهر تقٌَم عالقاٍت مع إْسرابٌل، وإنْ  ةا أمام العالم بمحاربتها ومقاطعتها لها، كانت بصورٍة سّر

ٌٌّن، فعلى سبٌل المثال  ٌٌّن واإلْسرابٌل ٌّةا بٌن القادة الّسعود إلى جانب ذلك سّجل التارٌخ لقاءاٍت سّر

  .1لقاء سّرّي فً إْسرابٌل بٌن اَلمٌر بندر بن سلطان آل سعود وإٌهود أولمرت 9008جرى عام 

         ًّ ٌّة ٌواجهان الخطر نفَسه المتمّثل فً إٌران الراعً الّرسم ٌّة الّسعود فإْسرابٌل والمملكة العرب

ًّ تلتقً مع بعضها، فبالتالً مَن  لحزب هللا، ولحركة حماس، فمصالحهما القضاء على الخطر اإلٌران

                                                           
1
ٌّة الغامضة .. كشف المستورة عودٌّ العالقات السّ سالم، حمدي،    . 0/9/9000، 1171، مجلة الحوار المتمدن، العدد اإلْسرائٌل
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 ًّ ا لمواجهة  -حسب رأٌهما  –الّطبٌع ًّ الكبٌر أن تنشؤَ العالقات بٌنهما، وٌتعاونا معا النفوذ اإلٌران

ٌّة تعود إلى عام  ٌّة ِسّر ٌٍّة 9009الذي ٌهّددهما، فُنشرت برقٌة دبلوماس ، تتحدث عن لقاءاٍت دبلوماس

 ًّ ٌٌّن جرت على مستوى عاٍل، تّم فٌها االتفاق على التعاون االستخبارات ٌٌّن وسعود بٌن قادة إْسرابٌل

 . 1سالمشترك، لمواجهة إٌران وحزب هللا وحركة حما

ا فً العالقات بٌَن الّطرفٌن،  9005كما شهد عام          ًّ تقاربا نتٌجة االتفاق الّنووّي اإلٌران

ٌّة تطّبع عالقاتها مع  وتزامن ذلك مع وصول محمد بن سلمان إلى الحكم؛ إذ فً عهده بدأت الّسعود

ا وبصورٍة جلٌة، وإن كان لم ٌّة علنا ٌع بصورٍة ٌُعلن عن هذا التطبّ  إْسرابٌل والوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ٌُطّبع معهم، فقد جرت الّزٌارات واللقاءات بٌن الجانب السّ  ٌٍّة، إاّل أّنه أخذ  عودّي والجانب رسم

، إذ  ًّ ًّ الّسماح لطابراتها التحلٌق فً المجال الجّوّي اإلْسرابٌل ٌّة على الّطلب اإلْسرابٌل وافقت الّسعود

ٌّاا الّسعودّي، والمرور إلى إٌران فً  . 2 حال مواجهتها عسكر

ًّ الذي تجلّى بوضوٍح تاٍم فً عهد محمد بن سلمان، ومن مظاهر التطبّ          ٌع الّسعودّي اإلْسرابٌل

ٌّة الّسابقٌن الذٌن تظاهروا  ٌِّة، على عكس ملوك الّسعود ٌِّة الفلسطٌن ٌّة للقض أّنه لم ٌعد ٌعطً أّي أهم

ٌّة  ٌّة، بربط عالقاتهم مع إْسرابٌل بالقض ٌّة مع إْسرابٌل  -الفلسطٌن  –وعلى الّرؼم من عالقاتهم الّسّر

ٌّتها، وأّن على  ٌّة نحو إْسرابٌل ٌجب أن ال ترتبَط بفلسطٌَن وقض فابن سلمان رأى أّن الّسٌاسة الّسعود

ًّ المتعاظم ا لصّد الخطر اإلٌران ٌّة التقّرب من إْسرابٌل، لتتعاونان معا  . 3 الّسعود

ٌُظهر مدى تواُطإ الحّكام العرب مع إْسرابٌل،هذا كلُّ          ا، طبّ الذٌن أصبحوا ٌمارسون الت ُه  ٌع علنا

ٌّة، وبالتحدٌد فً اَلونة اَلخٌرة . حٌث أصبح ٌتجلّى ذلك صراحةا من  ٌّة الفلسطٌن متجاهلٌن القض

ٌَّة، وال ٌَّة، واالجتماع ًّ بإقامتهم العالقاِت الّسٌاس ٌَّة ِقبل دول مجلس التعاون الخلٌج ٌَّة، واالقتصاد ثقاف

 مع إْسرابٌل .

ٌّة مع إْسرابٌل          ٌٍّة  -هذه العالقات التً تقٌمها الّسعود ٌٍّة وؼٌِر رسم  -وإن كانت بصورٍة سّر

ٌٌّن فقط من وجهة نظر الباحثة، فال ٌمكن  هً ُتعّبر عن مواقؾ القادة والُحّكام والمسإولٌن الّسعود

ٌّة، ولكّن الّشعَب  إنكار مواقؾ الّشعب الّسعوديّ  ٌّة الفلسطٌن مع فلسطٌن، ودعمهم ومسانتدهم للقض

                                                           
1
ٌّة، ،هل إلْسرائٌل عالقات بدول الخلٌج؟   . https://www.aljazeera.net؛ 9/09/9000ُنشر بتارٌخ  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
2
ًّ عودٌّ عاًما من العالقات السّ  70السلم إلى التعاون ...  من الحرب إلى   ٌّة ) خط زمن ؛ 9009/فبراٌر/01ُنشر بتارٌخ :  (،ة اإلْسرائٌل

https://abic.sputniknews.com . 
3
ٌّة  –ة عودٌّ العالقات السّ النعامً، صالح، مقال بعنوان :    . بٌع وتسارع الوتٌرة بعهد بن سلٌمان: أنماط التطاإلْسرائٌل

https://www.aljazeera.net/
https://abic.sputniknews.com/
https://abic.sputniknews.com/
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ًّ لٌس بٌدٌه حٌلة، فهو ٌسٌر ُوّفَق أهواء ُحّكامه، ال ٌستطٌع  الّسعودّي كباقً شعوب العالم العرب

ٌٌّر سٌاسة دولته وعالقاتها مع باقً دول العالم، فبحكم المصالح  إحداث شًء، ولٌس بإمكانه تؽ

ٌّة  ٌقٌم هإالء القادة العالقاِت الحسنَة مع إْسرابٌل، وٌوّجهون سٌاستهم نحوها، إلبقابهم على الّسٌاس

ًّ الحكم، ولتنفَذ لهم مصالحهم ومطالبهم، كونها من أبرز المتنفذٌن فً المنطقة، وحّتى بالعالم،  كرس

ٌّرة لشإونه ولة اَلقوى فً العالم والمتحّكمة به واالدّ  –باعتبارها االبَن المدلَل َلمرٌكا     .    -لمس

 

 ٌّة ة اإلْسرائٌل ٌّ  :  ( 2019 – 2009تجاه قطر فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو )  الّسٌاسة الخارج

ٌٍّة          ٌّة مع إْسرابٌل بصورٍة سّر ٌّة سٌاس ٌّة، تربطها عالقاتها دبلوماس قطر ِمثلُها مثُل الّسعود

ٌّة  ا عداَءها وكراهٌتها إلْسرابٌل، فإلى جانب الّسعود ٌٍّة، على الّرؼم من إظهارها علنا وؼٌِر رسم

ٌّة التً جرت بٌن عدد من دول ا 9009شاركت قطر عام  ًّ وإْسرابٌل باللقاءات الّسّر لخلٌج العرب

، ومواجهة الخطر الناتج عنها وعن أتباعها من حزب هللا وحركة  ًّ للتباحث فً الّشؤن اإلٌران

ٌّة لمساعدتهم فً القضاء على  حماس، كما طلبوا من إْسرابٌل الّضؽط على الوالٌات المّتحدة اَلمرٌك

ًّ الّنووّي المتزاٌد الذي ٌهّددهم  النفوذ اإلٌران
1  . 

ٌِّة          ٌِّة تشّكلت منذ أكثر من  –هذا اَلمر لٌس بالؽرٌب على قطر، فالعالقات القطر اإلْسرابٌل

، ومحاوالت التّ 95) ا بشكٍل سّريٍّ ٌّة مع إْسرابٌل تكلّلت بالّنجاح، على الّرؼم من ( عاما طبٌع القطر

الدها سفارةا ، حٌث افتتحت قطر فً ب0996التظاهر بعدابهم لها، هذه العالقات بدأت عام 

ٌّة،  ٌّة، واالجتماع ٌّة، واالقتصاد ٌّة، والعالقات الّسٌاس إلْسرابٌل، وتبادلت معها الوفود الدبلوماس

ٌّة والثقاف
ا على قطاع ؼزّ 9009، التً استمّرت حّتى عام 2 ة، على ، فً هذا العام شّنت إْسرابٌل حربا

طع عالقاتها مع إْسرابٌل، وجّمدتها إثر هذه العدوان الذي وصفته قطر بؤّنه جرٌمة حرب، أعلنت ق

ٌّةا طاربةا لصّد الهجمات  إلى أنْ  ٌٌّن، وعقدت قمةا عرب ٌٌّن والفلسطٌن ُتوقَؾ جرابمها بحّق الؽّز

ٌّة على القطاع، وأعلنت تبّنٌها ودعمها لحركة حماس المسٌطرة على قطاع ؼزّ  ، لكّن 3ةاإلْسرابٌل

، فعادت قطر إلى إْسرابٌل ٌّة 9000فً عام  ذلك لم ٌدم طوٌالا ، وطلبت منها إعادة العالقات التجار

                                                           
1
ٌّة، ،هل إلْسرائٌل عالقات بدول الخلٌج؟   . https://www.aljazeera.net؛ 9/09/9000ُنشر بتارٌخ  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
2
 . 00 – 00، ةقطر وإْسرائٌل ملف العالقات الّسّرٌّ رٌفٌل، سامً،  
3
ًّ على قطاع غزّ   ٌّة، ُنشر بتارٌخ :  ،ة جرٌمة حربأمٌر قطر : العدوان اإلْسرائٌل ؛ 5/0/9009موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 
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ًّ إلى قطر،  ًّ الدبلوماس التً كانت قابمةا بٌنهما سابقاا، وأخبرتها بؤّنها ترٌد إعادة الوفد اإلْسرابٌل

توافَق إْسرابٌل على دعم قطر لقطاع ؼّزة، وتزوٌده بمواد البناء الالزمة إلعادة إعماره  بشرط أنْ 

تعترَؾ بالدوِر القطرّي الذي أسهم بإنهاء الحرب على القطاع، إاّل  لبت منها أنْ من الحرب، كما ط

 .   1أّن إْسرابٌل رفضت ذلك كلَُّه 

ٌٌّن، فاَلمٌر القطرّي حمد          ٌٌّن وإْسرابٌل ٌٍّة جرت لقاءات بٌن قادة قطر وفٌما بعد وبصورٍة سّر

ٌّة ا ٌّة اإلْسرابٌل لّسابقة تسٌبً لٌفنً فً أمرٌكا، تخلّل هذا اللقاء بن جاسم التقى مع وزٌرة الخارج

ٌٍّة مع إْسرابٌل، وابتعاث الوفود بٌنهم،  ٌٍّة دبلوماس الحدٌث عن رؼبة قطر فً إقامة عالقاٍت سٌاس

ٌّة عند الجانبٌن، وتكرٌس التبادل التجارّي واالقتصادّي بٌنهم، فبٌن  وإقامة الممثلٌات الدبلوماس

ا أّن اَلمٌر القطرّي رؼبته بتك ٌا ٌّة، ومتناس ٌّة الفلسطٌن ثٌؾ العالقات بٌن الّطرفٌن، متجاهالا القض

ٌّة، فهو لم ٌُ  ٌّة فً هذه العالقات، إْسرابٌل َكٌاٌن محتلٌّ وؼاصٌب لفلسطٌن العرب ٌّة الفلسطٌن دخل القض

ًّ بتحقٌق التعاون والتبادل االقتصادّي مقابل إقامة الدّ  ٌّة، ولم ٌساوم المحتّل اإلْسرابٌل ولة الفلسطٌن

وعاصمتها القدس الّشرٌؾ، وإّنما تجاهلها، وجعل مصالح بلده تتفّوق على كّل المبادئ، كما أّكد ذلك 

فً حدٌٍث له مع إحدى قنوات التلفزة وهً قناة " سً إن إن "، بؤّنه على استعداٍد تامٍّ على إقامة 

 .   2م بالده اتفاقٌات مع إْسرابٌل دون شروٍط محّددٍة، إذ كان ذلك ٌخد

ًّ أخذت إٌران          إلى جانب الحركات واَلحزاب  -وحٌن اندلعت ثورات الّربٌع العرب

ٌّة ا فً هذه الدّ  -اإلسالم ا كبٌرا ول، فً المقابل استؽلّت قطر ذلك، فتقّربت من إٌران، تإّدي دورا

ه أدخلها فً حالة من وأخذت تدعم هذه الحركات، إلى جانب تبّنٌها حركة حماس وحزب هللا، ذلك كلُّ 

ٌّة، ومصر، واإلمارات، والبحرٌن، فنتٌجة  ، وبالتحدٌد الّسعود ًّ العداء مع عدد من دول الوطن العرب

لذلك توجهت قطر إلى تشكٌل عالقاٍت جدٌدٍة مع تركٌا وإٌران، كما كّثفت عالقاتِها مع إْسرابٌل، 

فً المجال الّتجارّي، واالقتصادّي، التً أصبحت عالقاٍت قابمةا على أساس التعاون والّشراكة 

ٌٌّن  ، وحّتى العسكرّي، فشهدت قطر زٌاراٍت من ِقبل القادة العسكر ًّ ، والّسٌاس ًّ ، والثقاف ًّ والّسٌاح

ٌٌّن، ففً عام  ًّ " كوهٌن " قطر والتقى بعددٍ  9009اإلْسرابٌل من  زار ربٌس الموساد اإلْسرابٌل

ٌٌّن، وتّم االتفاق على ال ًّ العسكرّي بٌن الّطرفٌن، كما زارت الفرق قادتها العسكر تعاون االستخبارات

ٌّة قطر، وتدّربت فً مالعبها وعلى أراضٌها، فعلى سبٌل المثال فً عام  ٌّة اإلْسرابٌل  9008الرٌاض

                                                           
1

ٌّة ( تجاه دولخٌرو، حسام ،  ٌّة ) اإلْسرائٌل ًّ بعد عام  الّسٌاسة الخارج ، مجلة الرك للفلسفة واللسانٌات 2003مجلس التعاون الخلٌج

ٌّة، العدد   . 510، 90/8/9090، 19والعلوم االجتماع
2
 . ة " ؟ .. تمٌم على نهج أبٌهٌّ لماذا عالقات قطر وإْسرائٌل " سرّ نصٌر، أحمد، مقال بعنوان :  
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ًّ إلى قطر، وشارك فً البطولة المقامة فٌها، فبذلك انتقلت قطر من  جاء فرٌق الجمباز اإلْسرابٌل

ٌِّة مع إْسرابٌل إلى مرحلة الّشراكة، والتحالؾ، والتّ مرحلة العالقاِت ا ٌّاا أمام لّسّر طبٌع الذي ؼدا علن

 .      1العالم أجمع 

ٌّة بٌن قطر وإْسرابٌل، والتً أخذت فً اآلونة اَلخٌرة          على الّرؼم من وجود العالقات الّسّر

ٌّة ال  طبٌع، إاّل أّنه كانتنكشؾ للعٌان، وتتجه نحو الّشراكة والتّ  ٌّة الفلسطٌن لقطر دوٌر فّعاٌل فً القض

ًّ الذي حدث عام  بٌن حركة فتح  9007ٌمكن إنكاره، فبذلت عّدة محاوالت إلنهاء االنقسام الفلسطٌن

وحركة حماس، حٌث استضافت ممّثلٌن عن كلتا الحركتٌن فً الدوحة لتقرٌب وجهات النظر بٌنهم 

حركة حماس المسٌطرة علٌه، وأسهمت فً إعماره بعد ة، ووإنهاء االنقسام، كما دعمت قطاع ؼزّ 

ا، إلى جانب دعمها المستمّر  ٌاّ ، ودعمته مال ًّ الحروب التً ُشّنت ضّده من قبل المحتّل اإلْسرابٌل

ٌّة لها، إلى  ٌّة واالستثمار ٌّة، وإرسالها العدٌد من المشارٌع التنمو ٌّة فً الّضفة الؽرب للّسلطة الفلسطٌن

ٌّة فً المحافل الدّ جانب دعمها وتؤٌٌد ٌّة الفلسطٌن ٌّةها للقض ول
، وعلى الّرؼم من هذا الّدعم والتؤٌٌد 2

ٌٌّن منذ القدم، وطّورت  ٌٌّن الذي ال ٌمكن إنكاره، إاّل أّن قطر أقامت العالقات مع اإلْسرابٌل للفلسطٌن

ٌّة الذي أ ٌّة الفلسطٌن ظهرته، وسلّطت عالقاتها إلى الّشراكة والتعاون، فربما أرادت بدعمها للقض

ٌّنت للعالم بؤسره أّنها  ٌّة، وب ٌّة، وبالتحدٌد قناة الجزٌرة اإلخبار الّضْوء علٌه من خالل قنواتها التلفاز

معادٌة إلْسرابٌل، ذلك لكً تتسّتَر على عالقاتها التً مارستها بالخفاء، وبالّسّر مع إْسرابٌل منذ 

ٌّة ومخط ا للّسٌاسة اَلمرٌك ٌّة، والتً بدأت تظهر زمن، أو لربما تنفٌذا طاتها ولكن بؤٌدي قطر

 وتتكّشؾ فً الّسنوات اَلخٌرة .  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . راكة والتطبٌعائٌل تارٌخ من الشّ عالقات الظل .. قطر وإْسرحسن، محمد، مقال بعنوان :  
2
ًّ " مُ  الدور القطرّي فً الملفّ أبو سمرة، قٌس، مقال بعنوان :    . ف "شرّ الفلسطٌن
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 ٌّة ة اإلْسرائٌل ٌّ  – 2009تجاه البحرٌن فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو )  الّسٌاسة الخارج

2019 :) 

 

ٌّة          ٌّة بالتوتر منذ إقامة إْسرابٌل حّتى تسعٌنٌات القرن  –استمرت العالقاُت البحرٌن اإلْسرابٌل

ٌّة تزور البحرٌن،  ٌّة اإلْسرابٌل الماضً، فٌما بعد أخذت تتقارب فٌما بٌنها، فبدأت الوفود الدبلوماس

، فبذلك بدأت البحرٌن تعترؾ بإْسرابٌل، وترّحب  ًّ تحت ذرٌعة تحقٌق الّسالم فً العالم العرب

  . 1دّي، فؤصبحت تقٌم معها العالقاِت الحسنةَ بالوجود الٌهو

ٌّة فً االجتماع الّسّرّي الذي  9009وفً عام          شاركت البحرٌن إلى جانب قطر والّسعود

 ًّ ، كما أٌدت البحرٌن 2جرى بٌنهم وبٌن إْسرابٌل، والذي ُعقد فً نٌوٌورك، لمناقشة الملّؾ اإلٌران

، واعتبرت ذلك بؤّنه دفاع عِن النفِس، ومن حّقها القٌام به، فوزٌر االنتهاكاِت التً تقوم بها إْسرابٌل

ًّ صّرح ذلك قابالا : " إّن إْسرابٌل لها الحّق فً الدفاع عن نفسها فً ظل اإلخالل  ٌّة البحرٌن الخارج

ًّ التً ُتقٌم  بالوضع القابم فً المنطقة من قبل إٌران "، فالبحرٌن كانت من أوابل دول الخلٌج العرب

ًّ البحرٌن قال : " إّن المنامة ستكون الدّ ال ٌَّة اَلولى عالقاِت مع إْسرابٌل، فؤحد كبار مسإول ولة العرب

ٌّةا مع إْسرابٌل "، على الّرؼم من خروج  ًّ التً ُتقٌُم عالقاٍت دبلوماس من بٌن دول الخلٌج العرب

ٌّة ونفٌها هذا الكالم المنسوب إلى أحد مسإولٌها، إاّل   أّنها سعت جاهدةا إلى توطٌد الحكومة البحرٌن

ٌّة، وأصبح فٌما  ٌّة، والثقاف ٌّة، والوفود الرٌاض عالقاتها مع إْسرابٌل، فتبادلت معها الوفود الدبلوماس

ٌّة ٌّة، وتحالفات سٌاس ، وشراكة اقتصاد ًّ بٌنهم تبادل تجارّي، واستخبارات
3 . 

ٌّون ٌتَؽّنْوَن بإْسرابٌل، و         بؤّنها بلد الّسالم، ومن الّضرورّي التحالؾ وخرج مسإولوها الّسٌاس

ًّ خرج عام  ًّ قوّي  9006معها، فالملك البحرٌن وقال : " الّطرٌق الوحٌدة لضمان صوٍت عرب

ٌّة "، فهو رأى بؤّنه بإقامته إلى جانب باقً دول الخلٌج  ومعتدل فً الخلٌج هً ) إْسرابٌل ( قو

 ًّ ، 4أقوى، وسٌكون له كلمة مسموعة وُمنفذة فً العالم العالقات مع إْسرابٌل سٌصبح  الخلٌج العرب

ٌّة، موجودة فٌها منذ أكثر من  عام، وكونها أعلنت نفَسها  000كما تحتوي البحرٌن على جالٌة ٌهود

ًّ إقامة العالقات مع إْسرابٌل، وتبادل الّزٌارات معها، ففً عام  زار  9007بلد الّتسامح، فمَن الّطبٌع

                                                           
1
 . 09/9/9007، صحٌفة الشرق، البحرٌن وإْسرائٌل .. تارٌخ من العالقات المشبوهةالعماري، صادق ) محرر(،  
2
ٌّة، ُنشر بتارٌخ ، هل إلْسرائٌل عالقات بدول الخلٌج؟   . thttps://www.aljazeera.ne؛ 9/09/9000موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
3
اأبو عامر، عدنان، مقال بعنوان :   ًٌ ا وأمن ًٌّ ًّ ٌكشف تنامً العالقات مع البحرٌن سٌاس  . تقدٌر إْسرائٌل
4
ٌّةخٌرو، حسام ،   ًّ بعد عام  الّسٌاسة الخارج ٌّة ( تجاه دول مجلس التعاون الخلٌج ، مجلة الرك للفلسفة واللسانٌات 2003) اإلْسرائٌل

ٌّة، العدد   . 511، 90/8/9090، 19والعلوم االجتماع
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ًّ إْسرابٌل كخطوة لتعزٌز مبدأ الّتسامح التً تنادي به البحرٌن، وبالمقابل زار كبٌر  وفد بحرٌن

ٌّة ، فُرّحب به، وناقش مع البحرٌن9009حاخامات الٌهود البحرٌن عام  ٌٌّن وضع الجالٌة الٌهود

 . 1، وأّكدوا استمرار الّتسامح والّتعاون بٌن الجانبٌنهناك

 

 ٌّة ة اإلْسرائٌل ٌّ ٌّة المّتحدة فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو     تجاه اإل الّسٌاسة الخارج مارات العرب

 (2009 – 2019  : ) 

ٌَّة مع إْسرابٌل منذ أكثر من          ٌَّة والدبلوماس ٌّة المّتحدة العالقاِت الّسٌاس  95ُتقٌم اإلمارات العرب

ٌُشّكلون جال ا مَن الٌهود،  ٌّة المّتحدة تضّم عددا ، فاإلمارات العرب ٌّةا فٌها، سنة بشكٍل سّريٍّ ٌةا ٌهود

ٌّة اإل ٌّة إلى جانب الجنس ٌّة اإلمارات ٌّة، إلى أن جاء عام ٌحملون الجنس هذه  ؤضحت، ف9009ْسرابٌل

ٌٍّة، فخالل هذا العام جرى اتفاق بٌن اإلمارات  العالقات ٌٍّة علن إلى جانب بعض دول  –بصورٍة رسم

ٌُهّدد وإْسرابٌل، تضّمن هذا االتفاق دراسة الملّؾ اإل –الخلٌج  ، وصّد الخطر الناتج عنه الذي  ًّ ٌران

ٌّة  9009، وعادتا والتقٌتا عام 2ولهذه الدّ  للتباحث فً اَلمر نفسه، فنتنٌاهو اجتمع بوزٌر الخارج

ٌّة عبد هللا بن زاٌد فً أمرٌكا، وتحّدثا فً الملّؾ نفسه اإلمارات
3 .  

ًٍّ تتجلّى للعالم ن، أت العالقات القابمة بٌن الّطرفٌفمن هنا بد         والتً ُتماَرُس بشكٍل مخف

ٌّة للطاقة المتجّددة، هذه الوكالة وتظهر، إلى جانب ذلك ٌوجد فً إمارة أبوظبً مقّر الوكالة الدّ  ول

ا إلى أبوظبً ٌمّثلها هناك،  9005منحت إْسرابٌل العضوٌَة فٌها، ففً عام  أرسلت إْسرابٌل وفدا

ٌّون ٌتوافدون إلى زٌارة اإلمارات منذ ذلك الوقت فافتتحت مكتب تمّثٌل لها هناك، وأ صبح اإلْسرابٌل

، فؤخذتا تتبادالن 9007ٌع بٌن الّطرفٌن تظهر بوضوح عام طبّ ا أمام العالم، وبدأت مظاهر التعلنا 

ا، وتتساعدان  ٌّا ا، وتتبادالن تجار ٌّا ٌَّة، وتتشاركان اقتصاد ٌَّة، والّزٌاراِت الّسٌاس الوفوَد الدبلوماس

ا، وُتبرمان اتفاقٌاِت التعاون والّسالم بٌنهم، وتكّثفان العالقاِت فٌما بٌنهم، والتً تحّولت إلى تكنول ٌّا وج

ًّ الذي شارك فً  شراكة وتحالؾ، ففً هذا العام استضافت اإلمارات فرٌق الجودو اإلْسرابٌل

ٌّون واحتفلوا بحفاوةٍ  فٌه عن  أُعلِنالذي  9009 ، وفً عام4ِبهِ  البطولة لدٌها، وبعد فوزه هنؤه اإلمارات

                                                           
1
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ٌّة، ُنشر بتارٌخ : مصلحة مقال ب " مٌدل إٌست آي " : عالقات اإلمارات وإْسرائٌل أكثر من زواج   ، موقع قناة الجزٌرة اإلخبار
 .  https://mubasher.aljazeera.net؛ 7/7/2020
4
ًّ اإلمارات وإْسرائٌل .. عقدان من التّ   ًّ بوست؛ طبٌع الخف  . https://arabicpost.shorthandstories.com، موقع عرب

https://www.aljazeera.net/
https://mubasher.aljazeera.net/
https://arabicpost.shorthandstories.com/


051 
 

ٌٍّة للعالم، وّجهت إمارة دبً دعوةا إلى إْسرابٌل لتشاركها إلى طبّ التّ  ٌٍّة وعلن ٌع بٌنهما بصورٍة رسم

ًّ المحّدد انطالقه عام 099جانب ) ، كما 90901( دولة، فً فتح جناح لها فً معرض إكسبو العالم

 ًّ ٌّة اإلْسرابٌل اإلمارات  َلبوظبً، وهناك ناقش مع مسإولً شهد هذا العام زٌارة وزٌر الخارج

ًّ فً إحدى المبارٌات التً  ا ُرفِع العلم اإلْسرابٌل ، وفً هذا العام أٌضا ًّ انطالق مبادرة للّسالم اإلقلٌم

ٌّةا فً تل أبٌب، وكذلك  9009َجرت هناك، كما استقبلت إْسرابٌل خالل عام  ٌّةا إمارات ا رٌاض وفودا

 بن زاٌد وأّكد ضرورة قٌام إْسرابٌل بالدفاع عن نفسها ضّد إٌران وضّد فً هذا العام خرج عبد هللا

ٌٌّة ٌٌّن إقامة دولة لهم على اَلراضً الفلسطٌن ا أّن من حّق اإلْسرابٌل ٌٌّن، وصّرح أٌضا الفلسطٌن
2 . 

ٌُّة          ا وشراكةا  –فبذلك شهدت العالقات اإلْسرابٌل ٌُّة تقاربا ةا أمام أصبحت معلن ،متبادلة اإلمارات

ٌّة  ، فاإلمارات المتواطبِة  –العالم أجمع، بالمقابل شهدت العالقات الفلسطٌن ا كامالا ٌّة انحطاطا اإلمارات

، وتّدعً أّن اَلرض لإلْسرابٌلٌّ  ًّ ن، وأنكرت ٌمع إْسرابٌل، أصبحت ال تعترؾ بالوجوِد الفلسطٌن

ٌّة المتؤّصلة، وساءت عالقاتها مع القٌادة ال ٌّة الفلسطٌن ٌّة القض ٌّة وحركة التحرٌر الفلسطٌن فلسطٌن

ٌّة "حماس"، وتقؾ إلى جانب إْسرابٌل بوصؾ  "فتح"، فً حٌن ال تعترُؾ بحركة المقاومة اإلسالم

ٌّة المّتحدة عن أنٌابها  ٌّةا ٌحب التخلّص منها، فبذلك كشفت اإلمارات العرب "حماس" منّظمةا إرهاب

ٌٌّن، فً حٌن  ًّ  -اَلسؾ  ومع -َلشّقابها العرب الفلسطٌن احتضنت إْسرابٌل العدّو اَلساس

ٌَّة  ٌٌّن وللعرب على حّد سواء، وأخذت تدعمه، وتوّجه سٌاستها نحوه، وتقٌم العالقاِت الّرسم للفلسطٌن

ٌَّة معه والعلن
3 . 
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 ٌّة ة اإلْسرائٌل ٌّ  (: 2019 – 2009تجاه الكوٌت فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو )  الّسٌاسة الخارج

 

ٌٌّن وتحتضنهم بعد نكبتهم، ومن كانت الكوٌت من أوابل الدّ          ٌّة التً ُترّحب بالفلسطٌن ول العرب

ٌّة فً العالم، وتعتبر  ٌّة المركز ٌّة، وتعّدها القض ٌّة الفلسطٌن ثّم نكستهم، فهً من المساندٌن للقض

ا لفلسطٌن، فبالتالً رفضت  ٌّاا محتاّلا ومؽتصبا ا صهٌون منذ القدم إقامة عالقاٍت معه، إْسرابٌل كٌانا

واستمّرت على موقفها هذا، فالكوٌت تحاول اتخاذ موقؾ محاٌد، وال ترؼب بتشوٌه صورتها أمام 

، كما فعلت اإلمارات والبحرٌن اللتان بدأتا ُتطّبعان مع المحتّل، على الّرؼم من وجود  ًّ العالم العرب

ٌٍّة منَ  ٌٍّة، وعرب ٌٍّة، وإْسرابٌل اإلمارات والبحرٌن على الكوٌت لكً تحٌَد عن  ضؽوطاٍت أمرٌك

موقفها، وتوّجه سٌاساتها نحو إْسرابٌل، وُتنِشا معها العالقاِت الحسنَة، إاّل أّن الكوٌَت ال زالت 

، وتظهر العداء الكامل إلْسرابٌل، وتحاول مقاطعة أّي مإتمر أو 1صامدةا على موقفها ومتمّسكةا به

ٌّون، فمثال على ذلك فً عام اجتماع أو لقاء ٌوجد فٌه إسْ  ا   9001رابٌل حضرت إْسرابٌل مإتمرا

للطاقة المتجّددة ُعقد فً اإلمارات، كانت الكوٌت من المدعّوٌن لحضوره، إاّل أّنها عندما علمت 

ٌٌّن رفضت حضور المإتمر وقاطعته، كما قاطعت العدٌد من المبارٌات التً تضّمنت  بوجود إْسرابٌل

ٌُسّمى ب " صفقة القرن " فرفضتها، وانكرتها بشكٍل وجود العبٌٌن إْسرا ٌٌّن، ولم تعترؾ بما  بٌل

قاطٍع، فبذلك ال تزال الكوٌت ملتزمةا بموقفها، رافضةا إقامة العالقات مع إْسرابٌل، على عكس 

اِكَضتٌن والالِهَثتٌن وراء إْسرابٌل شقٌقاتها : اإلمارات والبحرٌن الرَّ
2     . 

 

 

 

 

  

                                                           
1
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 ةالّسٌاسة الخار ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ  – 2009تجاه سلطنة ُعمان فً عهد بنٌامٌن نتنٌاهو )  ج

2019 :) 

 

ٌّة          ة تتبلور منذ ستٌنٌات القرن الماضً بشكٍل سّريٍّ وؼٌر الُعمانٌّ  –بدأت العالقات اإلْسرابٌل

، فؤٌدت مصر فً اتفاقٌة السّ  ًٍّ افت ، كما واستض0979الم التً وقعتها مع إْسرابٌل عام رسم

ٌٌّن فٌها فً تسعٌنٌات القرن الماضً، فُعمان منذ القدم تسعى إلى  ٌٌّن اإلْسرابٌل السلطنة كبار المسإول

ٌٍّة مع جمٌع الدّ  ول المجاورة لها، وال ترؼب فً معاداة أّي دولة منها، فمن هنا إقامة عالقاٍت سٌاس

 ًّ ٌَّة مع الكٌان الصهٌون ٌَّة والدبلوماس أقامت العالقاِت الّسٌاس
،واستمّرت فً عالقاتها معها حّتى بعد 1

، فكانت من المشاركٌن فً اتفاقٌة التعاون 9009تولًّ بنٌامٌن نتنٌاهو الحكَم فً إْسرابٌل عام 

ٌّة، وقطر،  المشترك ضّد إٌران، التً أبرمت فً العام نفسه، بٌنها وبٌن إْسرابٌل، والّسعود

ت ٌّة "بنٌامٌن  9008، وفً عام 2واإلمارا استضافت سلطنة ُعمان ربٌس الحكومة اإلْسرابٌل

نتنٌاهو"، وزوجته "سارة"، وربٌس جهاز الموساد "كوهٌن"، جاءت هذه الّزٌارة ضمن سلسلة 

ا  ، وتمهٌدا ًّ اَلعمال التً تقوم بها إْسرابٌل بهدؾ تعزٌز العالقات بٌنها وبٌن دول الخلٌج العرب

ات بٌنها وبٌن الّسلطنة، فً المقابل هدفت ُعمان من استضافتها لنتنٌاهو التقرب من لتطبٌع العالق

ًّ فٌها،  ، واالقتصادّي، واَلمن ًّ ، والتقن ًّ إْسرابٌل، والتعاون معها، واالستفاد من التطور التكنولوج

ًّ فً هذه المجاالت وبالتالً تطوٌر ذاتها من خالل التقدم اإلْسرابٌل
ٌّة ، فبذلك العالقات 3  –اإلْسرابٌل

ة التً تتصؾ بالدؾء والهدوء، قابمة منذ القدم، ومستمّرة حّتى وقتنا هذا وأصبحت بشكٍل الُعمانٌّ 

ًّ مع إْسرابٌل .  أكبر وأقرب من ذي قبل، فُعمان بطرٌقها نحو الّتطبٌع الظاهرّي والّرسم
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 الخاتمة : 

إلى مجموعة من النتابج، ٌمكن إجمالها بما فقد توصلت ة السالعرض لمواضٌع الر  بعد هذا        

 ٌؤتً : 

  ا، فمنذ نعومة أظافره ؼرَس والده فٌه ٌّاا كبٌرا ا إْسرابٌل ٌّا عاش نتنٌاهو حٌاة صقلْتُه لٌكوَن سٌاس

ٌّة، إلى جانب تعلٌمه وتنّقله ما بٌن  َة المتطرفَة، فتشّدد للٌهود وللّصهٌون ٌّ اَلفكاَر الّصهٌون

ه من الوصول إلى أرفع ذلك مّكنثّم مقتل أخٌه " ٌونً "، كّل  إْسرابٌل وأمرٌكا، ومن

ا على قٌادة حكومتهاوجعله  صب فً إْسرابٌل،المنا َلطول فترٍة ممكنٍة، فاستطاع خالل  قادرا

ول نحو إْسرابٌل، حّتى إّنه استطاع التقرب من القادة فترة حكومته جذب المزٌد من الدّ 

 .   ات والّصداقات معهموإقامة العالقالعرب، وكشؾ اللّثام عن حقٌقتهم، 

  بحكم الطرٌقة التً أوجدت إْسرابٌَل نفسها بها، فوجودها قابم على احتالل أرض شعب

ًّ معاٍد لها، دفعها ذلك منذ اللحظات اَلولى إلقامتها إلى  آخر، ووجودها ضمن وسط عرب

ٌّة، حّتى إّنها قبل اإلعالن عن إقامتها بدأت ُتكّون العالقات مع  االهتمام بالّسٌاسة الخارج

ا، ومن الدّ  ٌّا ا قوم ول اَلخرى، وسعت جاهدةا إلى الحصول على االعتراؾ بها باعتبارها ِكٌانا

ٌَّة مع الدّ  ٌَّة والدبلوماس ول التً اعترفت بها، وعملت على ثّم بدأت ُتشّكل العالقاِت الّسٌاس

ٌّة بتوجٌهٌها نحو دول جدٌدة لم تكن  تربطها معها أّي عالقات، تطوٌر سٌاستها الخارج

ٌّة وتكوٌنها وتطوٌرها، وبالتالً توطٌد وجودها  فبذلك تمّكنت من إنشاء سٌاستها الخارج

ٌّاا . ا قوم  باعتبارها كٌانا

  ٌّة، فقد أوكلت َمهّمة صنع القرار ا لعالقاتها وسٌاستها الخارج ا كبٌرا أولت إْسرابٌل اهتماما

ًّ َلكبر اَلجهزة الع ًّ الخارج ٌّة، الّسٌاس املة فٌها، من أجل النهوض بسٌاستها الخارج

ٌّة،  ، فؤوكلت هذا اَلمر إلى وزارة الخارج ًّ ٌّدٍة مع العالم الخارج وتكوٌن عالقاٍت ج

ٌّة، وربٌس الدّ  ٌّة، والجهاز والحكومة اإلْسرابٌل ولة، والكنٌست، والمنّظمة والوكالة الٌهود

رابٌل، وتتضّمن صفوَة المجتمع العسكرّي، فهذه اَلجهزة من أرفع المناصب فً إسْ 

ٌّة، وتنفٌذها بالشكل  ، هذه الّصفوة التً ٌقع على عاتِقها رسُم الّسٌاسة اإلْسرابٌل ًّ اإلْسرابٌل

ول إلى جانب إْسرابٌل، من خالل العالقات التً تتكون الذي ٌسهم فً كسب المزٌد من الدّ 

جهزة التً تمّكنت من جذب المزٌد بٌنهم، وبالفعل حّققت إْسرابٌل ُمرادها من خالل هذه اَل

ٌِّة معها . من الدّ  ٌِّة، والتعاون ٌِّة، والدبلوماس  ول نحو إْسرابٌل، وإقامِة العالقاِت الّسٌاس
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  ٌّْة عن العالقات  حاولت إْسرابٌل فً عهد نتنٌاهو أن ٌّة والدبلوماس تفصل عالقاتها الّسٌاس

ٌّة، والعلمٌّ  ٌّة، والثقاف ٌّة، والتجار ٌّة  ة،االقتصاد ففً بعض اَلوقات تكون العالقات الّسٌاس

ٌّة،  ٌّة متدهورةا مع دولة ما، كما هو الحال مثالا مع تركٌا خالل أزمة أسطول الحّر اإلْسرابٌل

ٌُوقؾ العالقاِت  ٌّة بٌنهم وبٌن إْسرابٌل، إاّل أّن ذلك لم  حٌث ساءت العالقات الّسٌاس

ٌَّة بٌ ٌَّة، أو العلم ٌَّة، أو العسكر نهم، بل على العكس استمّرت هذه العالقات، فازداد االقتصاد

 ًّ الّنشاُط التجاريُّ واالقتصاديُّ بٌنهم خالل هذه الفترة، كما جرى تعاون عسكرّي، وعلم

ا على استمرار العالقاِت  ٌّة الّسٌبة بٌن الجانبٌن، لم تإثر سلبا بٌن الّطرفٌن، فالعالقات الّسٌاس

ٌِّة بٌنهم،  ٌِّة والعسكر ول اَلخرى، فالّسٌاسة منفصلة على باقً الدّ  اَلمر هذا وقِسْ االقتصاد

ٌّة.عن المصالح االقتصا ا فً الحالة اإلْسرابٌل ٌّة احٌانا ٌّة، والتكنولوج ٌّة والعسكر    د

  ٌّة فً عهد نتنٌاهو ٌّة اإلْسرابٌل ا، والسٌما فً  –الّسٌاسة الخارج ترامب شهدت تطابقاا تاما

ًّ والفلسطٌنالملفّ  ، فؤمرٌكا ٌن اإلٌران ،  ؾّ نفذت مطالب نتنٌاهو بالنسبة للملًّ ًّ اإلٌران

ٌَّة، وَحّدت من تطورها النّ  ووّي، بانسحابها من ففرضت على إٌراَن العقوباِت االقتصاد

، على الّرؼم من التقارٌِر  ؾّ ، واَلمر نفسه فٌما ٌتعلّق بالملوويّ االتفاق النّ  ًّ الفلسطٌن

لنسبة لفلسطٌن، كالقرارات المتعلّقة بوقؾ االستٌطان، والقراراِت التً تصدرها أمرٌكا با

، إاّل  ًّ ومنع سلب المزٌد من اَلراضً، ووقؾ االنتهاكات والجرابم بحّق الّشعب الفلسطٌن

أّن إْسرابٌل ال تلتزم بها، وال تقوم بها، حّتى إّن أمرٌكا ال ُتجبرها على تنفٌذها، فهً تصدر 

ا فقط، وذلك ٌا ٌٌّن، ولتهدبة الؽضب الدّ  مثل هذه القرارات شكل ًّ ضّدها .إلسكات الفلسطٌن  ول

  ٌّة إلى تحقٌق مصالحها، واَلمر نفسه بالنسبة سعّت إْسرابٌل من خالل عالقاتها الخارج

للدول التً ُتّكون عالقاٍت مع إْسرابٌل، فروسٌا مثالا تقٌم العالقات مع إْسرابٌل لكً تعوَد 

ًّ كما كانت فً الّسابق، والهند والّصٌن النظام الدّ إلى الّسٌطرة على العالم، وتتصّدر  ول

ٌّة معها، وتركٌا  ٌّاا من أجل تٌسٌر مصالحهم االقتصاد ا تتعاونان مع إْسرابٌل سٌاس أٌضا

تدفعها مصالحها إلى إقامة عالقات مع إْسرابٌل فً بعض اَلحٌان، على الّرؼم من العداء 

بادلة هً التً تحكم عالم الّسٌاسة فقط، فحٌثما القابم بٌنهما، فهكذا نرى أّن المصلحة المت

ٌّة، وتقٌم العالقات الحسنة فٌما بٌنها،  توجد المكاسب والمصالح للدول توّجه سٌاستها الخارج

ولة اَلخرى بحّق أّي بؽض النظر عن حجم الجرابم واالنتهاكات والّظلم الذي تقترفُه بها الدّ 

 شعٍب آخر .
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 ٌّة كانت وم ٌّة الفلسطٌن ًّ القض ٌَّة فً هذا العالم، والمحرَك الّربٌس ٌَّة المركز ازالت القض

ٌّةلسٌاسِة الدّ  نحو إْسرابٌل، ففً اَلوقات التً ترتكب فٌها إْسرابٌل الجرابم ضّد  ول الخارج

ٌَّة بٌن الدّ  ، وتشّن الحروب واالنتهاكات ضّدهم، نجد العالقاِت الّسٌاس ًّ ول الّشعب الفلسطٌن

ٌٌّن وإْسرابٌل تسوء وتتؤزّ  م، فً حٌن أّن اَلوقات التً ٌسود فٌها الهدوء بٌن الفلسطٌن

ٌّة بٌن إْسرابٌل والدّ  ٌّة والدبلوماس ٌٌّن تتحّسُن العالقات الّسٌاس  ول اآلخرى .       واإلْسرابٌل

  ّالتً شهدتها عدد من الد ًّ ٌّة تؤثٌٌر كبٌٌر على إْسرابٌل، كان لثورات الّربٌع العرب ول العرب

ًّ فً المنطقة فإْسرابٌل  ٌّر سٌاس ، فهً -إال إذا كان هذا التؽٌٌر فً صالحها  –ال ترٌد أّي تؽ

ٌّة  ٌّة إبقاء الحكومات العرب ًّ كما هو، فمَن المصلحة اإلْسرابٌل ترؼب بإبقاء الوطن العرب

ًّ عام  ٌّر الذي شهده الوطن العرب ٌّة والفاسدة فً مناصبها، ولكّن التؽ  9000الدكتاتور

، فإْسرابٌل بمجّرد  باندالع هذه ًّ ا ٌهّدد اَلمَن والوجوَد اإلْسرابٌل ا كبٌرا الّثوراِت شّكَل خطرا

ا إلٌقافها، اندالع المظاهرات واالحتجاجات بدأت تضؽط على المجتمع الدّ  ًّ للتحّرك فورا ول

ٌّة تهّدد  ٌّة ورّبما إسالم ٌّة دٌمقراط َخشٌَة نجاح الّثورات، وبالتالً إقامة حكومات عرب

بٌل، فال تتعاون معها، وال تحقّق لها المكاسب التً تهدؾ إلى الوصول إلٌها، وبالفعل إْسرا

وقع الذي كانت تخشاه إْسرابٌل، ففً مصر وصل اإلخوان المسلمون إلى الحكم، فً حٌن 

ٌّة، فدفعت بها إلى ا لتدّخل سورٌا تحولت ثورتها إلى حرب، هّددت الكٌان والحدود اإلْسرابٌل

 . ات علٌهافٌها وشّن ؼار

  إلى إطار ، ًّ ٌّة بٌن إْسرابٌل ودول الخلٌج العرب استطاع نتنٌاهو إخراج العالقات الّسّر

ٌّة، فشهدت اَلعوام اَلخٌرة تطبّ  ٌّة والعلن ، الّرسم ًّ ٌع العالقات بٌن إْسرابٌل والخلٌج العرب

 ًّ ًّ والرٌاض ، واالقتصادّي، وحّتى الثقاف ًّ ، والدبلوماس ًّ ، تحت حجة على الّصعٌد الّسٌاس

 . مشترٍك للطرفٌن أال وهو إٌران وذرٌعة وجود عدوٍ 

  بالنظر إلى المستقبل نجد أّن إْسرابٌل لن تستمر فً تحقٌق المزٌد من اَلهداؾ والنجاحات

على حساب العرب، بل على العكس ستنقلب الموازٌن، وسٌتؽٌر الوضع لصالح العرب، 

ٌٌّن، فإْسرابل وبالتحدٌد للفلس ٌّا طٌن ا، من حٌث اَلحزاب  اداخل ا وتنازعا ا وتفككا تشهد تصدعا

ٌّة، ا  والجهات الحاكمة، الّسٌاس ًّ فقد بدأت إْسرابٌل تفتقد شعبٌتها نوعا وعلى الّصعٌد الخارج

ٌٌّن، وفٌما ٌتعلق بتطّبٌعها مع العرب، فإّنه لن  فً ظّل استمرار جرابمها ما، بحق الفلسطٌن

ا، ٌستمر، فسٌزول بزوال هذه الحكومات ال ٌّة ترفضه تماما مطّبعة، َلّن الشعوب العرب

ٌٌّن .فمستقبالا الوضع سٌتؽٌر وٌصبح لصالح العرب والفلسطٌ   ن
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 قائمة المصادر والمراجع 

 

ٌّة :   الكتب باللغة العرب

 ٌّةإٌشٌق، ملٌحة ة وإنعكاساتها اإلقلٌم ٌّ ٌّة المّتحدة : ، سٌاسة تركٌا الخارج ، ) اإلمارات العرب

ٌّة، مركز اإلمارات   ( . 9000للدراسات والبحوث االستراتٌج

  ،ٌّة لنركٌا حّتى عام البدور، بكر ، ) بٌروت : : دراسة مستقبلٌة 2020المكانة اإلقلٌم

ٌّة للعلوم ناشرون،   ( . 9006الدار العرب

  ،ٌّةبدوي، محمد؛ وأخرون ٌّة الدول ٌّة والّسٌاسات والعالقات الخارج ،               النظم الّسٌاس

ًّ للطباعة والنشر والتوزٌع، ) ا  .(  9001إلسكندرٌة : دار التعلٌم الجامع

  ،ٌّة ماضٌها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال ، ) الرٌاض : مطابع الفرزدق الدبلوماس

ٌّة،   ( . 0985التجار

  دورها فً صنع الّسٌاسة 1983 – 1963القوى فً إْسرائٌل بركات، نظام، مراكز 

ة  ٌّ ةالخارج ٌّ  ( . 0981، ) عّمان : دار الجلٌل للنشر، اإلْسرائٌل

  ،) ن ٌْ ٌّة إلْسرائٌل العامبروم، شلومو؛ كورتس، عنات ) محرر  التقدٌرات االستراتٌج

 ( . 9009، ترجمة : سعدي الرجوب، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، 2011

  ،ًٌّة المجٌدة بشارة، عزم ،     ن خالل ٌومٌاتهابنٌة ثورة وصٌرورتها م –الّثورة التونس

ًّ لألبحاث ودراسة الّسٌاسات،   ( . 9009) بٌروت : المركز العرب

  ،مصر : دار البشٌر للثقافة  ،ٌناٌر والصراع حول السلطة 25ثورة البشري، طارق (

 ( . 9001والعلوم، 

  ،ٌّةتوفٌق، سعد  ( . 9001، ) اَلردن : دار وابل للنشر والتوزٌع، مبادئ العالقات الدول

 ٌّةالجاسور، أثٌر  ، ) د.م : د.ن، د.ت ( .، قضاٌا سٌاس

  ،ٌّة، نظام الحكم فً إْسرائٌلجبارٌن، ٌوسؾ ، ) بٌروت : مإّسسة الدراسات الفلسطٌن

9000. ) 
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  ،ٌّة متغٌرةالجحٌشً، فراس ٌّة الجدٌدة فً ضوء بٌئة أمن ، ) اَلردن التوازنات االستراتٌج

 .(  9005: اَلكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، 

  ،( . 0990، ) بٌروت : دار الجلٌل، المخابرات والعالمالجزابري، سعٌد 

  ،ٌّة لعام جمال، أمل ة اإلْسرائٌل ٌّ ، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، 2011مشهد العالقات الخارج

9009 . ) 

  ،ٌّةحّتى، ناصٌؾ ، النظرٌة فً العالقات الدول ًّ  ( . 0985، ) بٌروت : دار الكتاب العرب

  ،ٌّة بٌن الهند وإْسرائٌلحسٌن، زكرٌا ٌّة المّتحدة : العالقات االستراتٌج ، ) اإلمارات العرب

 ( . 9009شركة أبوظبً للطباعة والنشر، 

  ،ماضً وحاضر : دراسة استشرافٌة فً تارٌخ العالقات –تركٌا الخزندار، محسن 

ٌّة ٌّة، الترك  ( .  9007، ) ؼزة : دار الكلمة العرب

 ٌّة، خطاب، محمود ، ) القاهرة : دار االعتصام، أهداف إْسرائٌل التوسعٌة فً البالد العرب

0970 . ) 

  ،ًخطاب، نبٌل؛ نصر هللا، رام ًّ  النظام االنتخابً وقراءة فً نتائج –البرلمان اإلْسرائٌل

 ( . 0999) القدس : مركز القدس لألبحاث،  ،- 13الكنٌست ال 

  ،فً آسٌاد.م ًّ  ) أبوظبً : مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة، د.ت ( .، التوغل اإلْسرائٌل

  ،ترجمة : فرٌق من االختصاصٌن، ) بٌروت : المإّسسة سٌدة الموساددٌتل، وٌلهلم ،

 ( . 0991الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، 

  ،ًٌّةرٌفٌل، سام ، ترجمة : محمد البحٌري، ) القاهرة : قطر وإْسرائٌل ملف العالقات الّسّر

 ( . 9000ة جزٌرة الورد، مكتب

  ،سالم، أمنٌة ًّ ، ) القاهرة : المكتب إْسرائٌل من الداخل، ما ال تعرفه عن المجتمع اإلْسرائٌل

ًّ للمعارؾ،   ( . 9006العرب

  ،ٌّةسلٌم، محمد ٌّة، تحلٌل الّسٌاسة الخارج  ( . 0998، ) القاهرة : مكتبة النهضة المصر

  ،اَلردن : دار الجلٌل للنشر والدراسات إْسرائٌلرسالة إلى شعب أبو سمرة، محمد ( ،

ٌّة، د.ت ( .  واَلبحاث الفلسطٌن

 الشراكة الناعمة ،أبو سٌؾ، عاطؾ : ًّ ، ) رام هللا : مإّسسة إْسرائٌل واالتحاد األوروب

 ( . 9000االٌام، 
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  ،) ٌّة السٌاقات واألدوــــــــــــــــــــــــــــ ) محرر  ات، االختراقاتعالقات إْسرائٌل الدول

 ( . 9001، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، واإلخفاقات

  ،ٌّة أحزاب الٌسار والٌمٌن والوسطشاهٌن، أٌمن ٌّة مع اإلْسرائٌل  والتسوٌة الّسٌاس

ٌٌّن  ( . 9007، ) فلسطٌن : د.ن، الفلسطٌن

  ،(.9001ام، ، ) رام هللا : مإّسسة االٌ" بنٌامٌن نتنٌاهو : عقٌدة " الالّحلشلحت، أنطوان 

  ،ٌّةمقدمة فً علم السّ الشٌب، هادي؛ ٌحٌى، رضوان ، ) ألمانٌا : ٌاسة والعالقات الدول

ٌّة،  ٌّة واالقتصاد ٌّة والّسٌاس ًّ للدراسات االستراتٌج ًّ العرب  (  9007المركز الدٌمقراط

  ،من ثورة صالح، محسن ًّ ة 25الموقف اإلْسرائٌل ٌّ ، ) بٌروت : مركز ٌناٌر المصر

 .(  9009ة للدراسات واالستشارات، الزٌتون

  ،ٌّة فً تركٌا الصفاري، مطهر ة والحالة الدٌمقراط ٌّ ، ) 2018 – 2002األحزاب الّسٌاس

ًّ للدراسات،   .(  9009د.م : مركز الفكر االستراتٌج

  ،ٌّة لتركٌاأبو عامر، مؤمون ٌّة اإلْسرائٌل ، ) تركٌا : مركز رإٌة للتنمٌة الرؤٌة الجٌوسٌاس

ٌّة،   ( . 9006الّسٌاس

  ،عبد الحً، ولٌد ًّ ،            2010 – 1978المكانة المستقبلٌة للصٌن فً النظام الدول

ٌّة،   .  ( 9000) اإلمارات : مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتٌج

  ،ٌّة ) الهوٌة عبد الكرٌم، إبراهٌم ٌّة اإلْسرائٌل ،       األداء ( –األجهزة  –الّسٌاسة الخارج

 ( . 9000) أبوظبً : مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة، 

  ،ٌّة عجٌل، عبد الكرٌم ٌّة  –العالقات الترك ٌّة الترك ٌّة فً ضوء االستراتٌج اإلْسرائٌل

 ( . 9001، ) اَلردن :دار مجدوالي للنشر والتوزٌع، الجدٌدة

  ،) ن ٌْ ٌّةالجمهورٌّ عطاونة، أحمد؛ أبو عرقوب، عمر ) محرر فً المنظور  ة الترك

 ًّ ًّ  الّسٌاس ٌّة، اإلْسرائٌل  ( . 9006، ) تركٌا : مركز رإٌة للتنمٌة الّسٌاس

  ،ٌّة فً الّشرق األوسطالعلً، محمود ، ) اَلردن : الجنادرٌة للنشر الّسٌاسة األمرٌك

 ( . 9006والتوزٌع، 

 النشر ، ) مصر : دار الّسالم للطباعة وٌناٌر وكسر حاجز الخوف 25، ثورة عمارة، محمد

 ( . 9000والتوزٌع، 
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  ،ٌّة مكاسب نوعٌة عدٌدة، وعقباتعنبتاوي، خالد ة اإلْسرائٌل ٌّ  مشهد العالقات الخارج

 ( . 9090، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، كامنة

  ٌّة –وأفرٌقٌا عودٌد، آرٌه، إْسرابٌل ٌّة األفرٌق ترجمة : عمرو خلٌل، )  ،العالقات اإلْسرائٌل

ٌّة للتسوٌق والتوزٌع،   ( . 9001القاهرة : المإّسسة المصر

  ،عٌتانً، محمد ًّ ًّ فً النظام العالم  ، ) د.م : د.ن، د.ت ( .دور االتحاد األوروب

  ،) ؼانم، هنٌدة ) محرر ًّ ، 9000، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، تقرٌر مدار االستراتٌج

9009 ،9001 ،9001 ،9006 ،9009 . ) 

  ،للنشر والتوزٌع،  ،نٌتانٌاهو .. إلى أٌن ؟فوزي، محمود ًّ ) مصر : المركز العرب

0996.) 

  ،ًرام هللا : مإّسسة االٌام، إْسرائٌل والوالٌات المّتحدة : العالقة الخاصةالقرم، أمان ( ،

9001  . ) 

  ،ٌّة تجاه منطأبو كرٌم، منصور ٌّة األمرٌك قة الّشرق األوسط فً اتجاهات الّسٌاسة الخارج

 ( . 9008، ) قطر : مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ظل حكم ترامب

  ،اٌهود باراك .. الجندي األول كسبٌت، بن؛ كفٌر، إٌالن–  ًّ ، -رئٌس الوزراء اإلْسرائٌل

ترجمة : بدر العقٌلً ونور البواطلة، ) اَلردن : دار الجلٌل للنشر والدراسات واَلبحاث 

 ( . 0999ة، الفلسطٌنٌّ 

  ،ٌّة 0،6،7، جموسوعة الّسٌاسةالكٌالً، عبد الوهاب ، ) بٌروت : المإّسسة العرب

 ( . 0991للدراسات والنشر، 

  ،ٌّةالمسٌري، عبد الوهاب ٌّة والّصهٌون ، ) القاهرة : دار 6، جموسوعة الٌهود والٌهود

 ( . 0999الشروق، 

 ٌّة ، تحلٌل الّسٌاسةمصباح، عامر ر : دار هومة للطباعة والنشر، ، ) الجزابالخارج

9008.) 

  ،(.9001، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، العالقات مع تركٌا : تحالف األطرافمصطفى، مهند 

  ،ة، اخفاقات فً المركزــــــــــــــــــــــ ٌّ ة اإلْسرائٌل ٌّ  ونجاحات فً مشهد العالقات الخارج

 ( . 9005، ) رام هللا : مإّسسة االٌام، األطراف
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  ،ٌّة " سٌاسة إدارة األزمات "ــــــــــــــــــــــ ة اإلْسرائٌل ٌّ ، ) رام مشهد العالقات الخارج

 ( . 9005هللا : مإّسسة االٌام، 

 ٌّة، الفرص والمخاطر فً الّسٌاسة ،ــــــــــــــــــــــ ة اإلْسرائٌل ٌّ  مشهد العالقات الخارج

 ًّ  ( . 9007ام، ، ) رام هللا : مإّسسة االٌوالخطاب الدول

 ضمن منظومة صراعــــــــــــــــــــــ ًّ  ، بنٌامٌن نتنٌاهو إعادة إنتاج المشروع الّصهٌون

ٌّة، الحضارات  ( . 9009، ) تركٌا : مركز رإٌة للتنمٌة الّسٌاس

  ،ٌّة، نظام الحكم فً إْسرائٌلــــــــــــــــــــــ ، ) بٌروت : مإّسسة الدراسات الفلسطٌن

9090. ) 

 ٌّة لعام طفى، مهند؛ ٌوسؾ، أٌمن، مص ة اإلْسرائٌل ٌّ ، ) رام 2009مشهد العالقات الخارج

 ( .  9000هللا : مإّسسة االٌام، 

  ،ٌّة تجاه القوى الصاعدة تركٌا، ـــــــــــــــــــــــ؛ ــــــــــــــــــــ سٌاسة إْسرائٌل الخارج

 ( .  9000، ، ) رام هللا : مإّسسة االٌامالهند، الصٌن، وروسٌا

  ،ٌّة دراسة فً األصول والنظرٌات العالقاتمقلد، إسماعٌل ة الدول ٌّ ) القاهرة : ، الّسٌاس

 ( . 0990المكتبة اَلكادٌمٌة، 

 ٌّة فً إْسرائٌل ) تارٌخ، واقع،منصور، جونً؛ نحاس، فادي  ، المؤّسسة العسكر

 (  9009) رام هللا : مإّسسة االٌام،  ،استراتٌجٌات وتحوالت (

  ،) بٌروت : مإّسسة الدراسات 2011 دلٌل إْسرائٌل العاممنصور، كمٌل ) محرر ( ،

ٌّة،   ( . 9000الفلسطٌن

 ٌّة مٌراك، مولاير؛ وآخرون ٌّة تجاه القوى العظمى والبالد العرب ٌّة الترك ، الّسٌاسة الخارج

 ( . 9001، ) بٌروت : شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر، 2002 العام منذ

  ،ترجمة : محمد الدوٌري، ) عّمان : دار الجلٌل للنشر مكان تحت الشمسنتنٌاهو، بنٌامٌن ،

ٌّة،   ( . 0995والدراسات واَلبحاث الفلسطٌن

  ،ٌّةنصٌؾ، مجدي ، المخابرات اإلْسرائٌل ًّ  ( . 0986، ) بٌروت : دار الوطن العرب

    ،ٌّة النعامً، صالح ٌّة بعد ثو –العالقات المصر ، ) بٌروت : الدار ٌناٌر 25رة اإلْسرائٌل

ٌّة للعلوم ناشرون،   ( . 9007العرب
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  ،ٌّةالنعٌمً، أحمد ، الّسٌاسة الخارج ًّ ، ) بؽداد : وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم

9009.) 

  ،ٌّةـــــــــــــــــــــ ، ) عّمان : دار زهران للنشر عملٌة صنع القرار فً الّسٌاسة الخارج

 . ( 9000والتوزٌع، 

  ،ٌّة الحائرة نور الدٌن، محمد  مقاربات فً الدٌن والّسٌاسة والعالقات –تركٌا الجمهور

ٌّة ٌّة والبحوث، الخارج  . (  0989، ) بٌروت : مركز الدراسات االستراتٌج

  ،ٌّة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصرالهاشمً، إٌاد ، ) اَلردن : دار الفكر، العالقات الدول

9001  ) . 

 ٌّة  الّسٌاسةمد، الوادٌة، أح ٌّة الفلسطٌن ٌّة تجاه القض ٌّة األمرٌك ، ) 2011 – 2001الخارج

 ( . 9001بٌروت : مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، 

  ،ٌّة ٌوسؾ، أٌمن ة : البداٌات والشراكات والمعٌقات –العالقات اإلْسرائٌل ٌّ ، ) رام هللا الّصٌن

   .(  9001: مإّسسة االٌام، 

 

ة : الرسائل ال ٌّ  جامع

  : فترة ماأحمد، وفاء، عنوان الرسالة ( ًّ ٌّة تجاه القرن اإلفرٌق بعد  الّسٌاسة اإلْسرائٌل

 ( . 9005، ) ماجستٌر، جامعة الخرطوم، السودان، 2007 – 1990الحرب الباردة ( 

  ٌّة فً صناعة خلؾ، نصر الدٌن، عنوان الرسالة ة اإلْسرائٌل ٌّ : دور المؤّسسة العسكر

ٌّة ولبنان نموذًجا (  ًّ ) السلطة الفلسطٌن ًّ الخارج ،        2009 – 2000القرار الّسٌاس

 ( . 9009) ماجستٌر، جامعة اَلزهر، ؼزة، 

  : ٌّةأبو زٌد، عالء الدٌن، عنوان الرسالة ٌّة تجاه القض  التحول فً الّسٌاسة األمرٌك

ٌّة فً ظل إدارة الرئٌس دونالد ترامب الفلس ، ) ماجستٌر، جامعة 2019 – 2016طٌن

 ( . 9009القدس، القدس، 

  : ٌّة فً الموقفأبو سلمٌة، أدهم، عنوان الرسالة ًّ من التحوالت الّسٌاس مصر  اإلْسرائٌل

 ( ًّ ًّ اإلقلٌم ) ماجستٌر، جامعة اَلقصى،  ،( 2015 – 2011وأثرها على المشهد الّسٌاس

 ( . 9006زة، ؼ
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  : ة : النماذج النظرٌّ شٌبانً، إناس، عنوان الرسالة ٌّ  ة بٌنفً تحلٌل الّسٌاسة الخارج

باتنة، الجزابر،  –، ) دكتوراه، جامعة الحاج لخضر ضرورات التعدد ومساعً التكامل

9008.) 

  : منخطاب األصالنٌّ أبو عرٌش، أنس، عنوان الرسالة : ًّ هرتسل  ة فً الفكر الّصهٌون

 ( . 9008، ) ماجستٌر، جامعة بٌرزٌت، فلسطٌن، لى نتنٌاهوإ

  : ٌّة منذ عام لحام، شٌرٌن، عنوان الرسالة ٌّة اإلْسرائٌل العام  حّتى 1949العالقات الّصٌن

 ( . 9007، ) ماجستٌر، جامعة بٌرزٌت، فلسطٌن، 2004

  : ٌّة فً المنطقة مباركة، سلٌمانً، عنوان الرسالة وانعكاساتها  المغاربٌةالتحوالت الّسٌاس

، ) دكتوراه، جامعة محمد خٌضر بسكرة، الجزابر، على العالقات مع القوى الكبرى

9006.) 

  : ٌّة فً األزمةمرزوق، جالل، عنوان الرسالة ٌّة والدول ٌّة دور األطراف اإلقلٌم ،    السور

ًّ بن مهٌدي، أم البواقً،   ( . 9008) ماجستٌر، جامعة العرب

 

 الصحف والمجالت : 

 ة ،إسماعٌل، ٌحٌى ٌّ ٌّة ال دولة فلسطٌن  . 8، مجلة أواصر، العدد صفقة القرن : دولة ٌهود

 ٌّة، البداري، صالح، ا ٌّة المصر ٌّة على ضوء المتغٌرات الّسٌاس ٌّة اإلْسرائٌل لعالقات المصر

ٌّة مجلة الدراسات االس ،( 26/3/1979وضرورة إعادة النظر فً معاهدة الّسالم )  تراتٌج

ٌّة، المجلد   . 9008، 9العدد  ،0والعسكر

 ٌعقد جلسة الٌوم لتحدٌد موقفه من تقرٌر ًّ غولدستون وسط مطالبات  البرلمان األوروب

،  ،بتبنً التقرٌر دون تحفظ ًّ  .  9/1/9000جرٌدة القدس العرب

  ،25ثورة التهامً، فضٌل  ًّ ًّ اإلْسرائٌل ٌّة والصراع العرب الحوار مجلة ، ٌناٌر المصر

 . 90/7/9001، 1060العدد  المتمدن،

  ،الموقفجبر، إٌاد  ًّ ٌّة الّثورة فصائلمن  الترك  .  90/6/9007مجلة البٌان،  ،السور
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  ،بعد خٌرو، حسام ًّ ٌّة ( تجاه دول مجلس التعاون الخلٌج ٌّة ) اإلْسرائٌل الّسٌاسة الخارج

ٌّة، العدد ، مجلة الرك للفلسفة واللسانٌات والعلوم اإلجتم2003عام   .  90/8/9090، 19اع

 1/1/9090، جرٌدة الّشرق اَلوسط، دولة المستوطنٌن .. هكذا ٌتوسع االحتالل   . 

  ،ٌّة الغامضة .. كشف المستورسالم، حمدي ة اإلْسرائٌل ٌّ مجلة الحوار ، العالقات السعود

 . 0/9/9000، 1171العدد  المتمدن،

  ،أهم فً موسكو  إْسرائٌلسوركوؾ، نٌقوالي ًّ ًّ الجدٌد،  ،من العالم العرب  صحٌفة العرب

00/8/9001 . 

 ٌّة فًابن صقر، عبد العزٌز ٌّة األمرٌك  ،الّشرق األوسط .. ثوابت ومتغٌرات ، االستراتٌج

 . 91/9/9005، 01917جرٌدة الّشرق اَلوسط، العدد 

 ة  ، دور االتحادصالحات، أنس ٌّ ًّ فً عملٌة الّسالم الفلسطٌن ٌّة اإلْسرائ –األوروب        ٌل

ٌّة ( ٌّة للبحوث، ،) دراسة تحلٌل ٌّة اَلمرٌك  .  9العدد  ،5مجلد  مجلة الجامعة العرب

  ،) صحٌفة المشبوهة البحرٌن وإْسرائٌل .. تارٌخ من العالقاتالعماري، صادق ) محرر ،

  . 09/9/9007الّشرق، 

  ،ٌّةالعٌاصرة، إسالم ٌّة محّددات الّسٌاسة الخارج ، العدد ، المجلة العرب ًّ ، 9للنشر العلم

9/7/9009 . 

  ،ٌّة، العدد ،المستقبل إْسرائٌل والهند، وسٌنارٌوهاتالفطافطة، محمود  مجلة قضاٌا إْسرابٌل

71 .  

  ،التعاون العسكرّي الهندّي الفهداوي، عراك–  ًّ  األمن فً الجٌوبولتٌكٌة وآثاره اإلْسرائٌل

 ًّ ًّ  القوم  . 1، مجلة مداد اآلداب، العدد العرب

  ،ٌّة : تداعٌات الفشل فً إدارة لعبة التوازنات قبالن، مروان الّثورة والصراع على سور

ٌّة ٌّة، العدد  ،اإلقلٌم  . 08مجلة سٌاسات عرب

  ، ًّ ٌّةالدمً، محمد العرب ٌّة الترك ًّ بعد الحرب الباردة  الّسٌاسة الخارج تجاه المشرق العرب

ٌّة والقانون، العدد مجلة العلوم  ،: المحّددات واألبعاد  . 9008، 9الّسٌاس

  ،ٌّة محارب، محمود ٌّة –العالقات اإلْسرائٌل ، مجلة انتهاء الحرب الباردة بعد الّصٌن

ٌّة،  . 9006، سبتمبر/99العدد  سٌاسات عرب
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  ،جرٌدة الّشروق  ،روسٌا وإْسرائٌل .. إدارة جٌدة لعالقات صعبةالمّصرّي، سٌد قاسم

ٌّة،  . 0/7/9008 المّصر

  ،نتنٌاهو األب واألبن الكوارث كإطارمصطفى، مهند  ًّ ٌّة، العدد  ،فلسف مجلة قضاٌا إْسرابٌل

69 . 

  ،فً نظرٌاتمقلد، حسٌن ًّ ٌّة لالتحاد األوروب ة  الّسٌاسة الخارج ٌّ حالة  –العالقات الدول

ٌّة   . 9مجلة الفكر، العدد  ،-تطبٌق

  األطول ًّ جرٌدة  ،الصمود " عهًدا و " محترفنتنٌاهو ... رئٌس الوزراء اإلْسرائٌل

 . 9007الّشرق اَلوسط، 

  ،9/0/9090، صحٌفة الخلٌج، تركٌا تستنجد بإْسرائٌلنور الدٌن، محمد . 

  ٌّة بشأن إقامة عالقات ة اإلْسرائٌل ٌّ وثائق إْسرائٌل ) بٌان للمتحدث بإسم وزارة الخارج

ٌّة كاملة بٌن إْسرائٌل ومورٌتانٌا  ٌّة،  ،( 27/10/1999دبلوماس مجلة الدراسات الفلسطٌن

 .  9000، 10العدد 

 المقاالت : 

  ،على اإلنترنت، الّصٌن وإْسرائٌل والعربأحمد، سامر ًّ ، ) موقع التلفزٌون العرب

05/6/9090 . ) 

  ،ة اشتٌة، محمد ٌّ ٌّة .. المطلوب من القٌادة الفلسطٌن  تقدٌر موقف، –مبادرة الّسالم الفرنس

ٌّة ( .) مركز أب ،-ومتابعات   حاث منّظمة التحرٌر الفلسطٌن

 ٌّة كبرى فً أهرٌن، رفابٌل ، نتنٌاهو ٌقوم بزٌارة خاطفة للندن وسط تقلبات سٌاس

 ( . 5/9/9009، ) موقع تاٌمز أوؾ إْسرابٌل اإلخبارّي على اإلنترنت، برٌطانٌا

  ،ّن حلّ الّدولتٌن ٌجبلقائهما األخٌر، أوباما ٌقول لنتنٌاهو بأ فًــــــــــــــــــــــ؛ وأخرون 

ا ًٌ  ( . 90/9/9006، )موقع تاٌمز أوؾ إْسرابٌل اإلخبارّي على اإلنترنت، أن ٌبقا ح

  ،ٌّةبدوان، ٌسرى ًّ  جهود الدبلوماس ٌٌّر مواقف االتحاد األوروب ٌّة لتغ ، ) المركز اإلْسرائٌل

ٌّة  ًّ َلبحاث الّسٌاسات والدراسات االستراتٌج    ( . 10/0/9009مسارات،  –الفلسطٌن

  ،ٌّة على تركٌا وإْسرائٌل .. وجهان لمشروٍع واحدٍ التلٌدي، ٌحٌى ، ) موقع العٌن اإلخبار

 ( . 90/6/9090االنترنت، 
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  ،نمو اقتصادّي رغم التوتراتتوتلمان، إلٌسا : ًّ ، ) معهد إْسرائٌل واالتحاد األوروب

 ( .9/1/9008واشنطن، 

  ،المركز . قطر وإْسرائٌل تارٌخ من الشراكة والتطبٌععالقات الظل .حسن، محمد ( ،

ٌّة،   ( . 06/8/9090المّصرّي للفكر والدراسات االستراتٌج

  ،ٌّة مصر ؟ 25ثورة حسٌن، محمود ،            ٌناٌر : لماذا قامت ثورة ٌناٌر فً جمهور

 . maza.comhttps://www.li(؛  28/12/2018) 

  ،مساراتالحفٌان، نورة  ًّ ًّ من الملّف النّووّي اإلٌران ، ) المعهد المّصرّي الموقف األمرٌك

 ( .  5/8/9009للدراسات، 

  ،ًٌّة فً عهد بوتٌن فً الفترة من " العالقاتحمام، م ٌّة اإلْسرائٌل  – 2000 الروس

2016 " ، ًّ ًّ العرب  ( .   9/8/9007، ) المركز الدٌمقراط

  ،ٌّة خطٌب، إٌناس ًّ -بنٌامٌن نتنٌاهو  –شخصٌات فً الّسٌاسة اإلْسرائٌل ، ) المركز العرب

ٌّة،  ٌّة التطبٌق  ( . 9008للدراسات اإلجتماع

  ،ٌّة خلٌل، أمنٌة ٌّة فترة الرئٌس أوباما تجاه الّشرق األوسط " –العالقات األمرٌك  اإلْسرائٌل

ًّ العرب ،" 2016 – 2009 ، ) المركز الدٌمقراط ًّ06/6/9006 . ) 

  ،ٌّةخٌزران، ٌسري ة للّثورات العرب ٌّ ٌّة رؤٌة إْسرائٌل ًّ للدراسات اإلجتماع ، ) المركز العرب

ٌّة،   ( . 9001التطبٌق

  ،ٌّة : الثوابت والمتغٌرات تحلٌلالدبار، محمد ، ) المعهد المّصرّي الّسٌاسة الخارج

 ( 5/1/9009للدراسات، 

 ٌّة ، بعض مؤشرات التوتالدبس، رابد ٌّة . حصٌلة عام –ر فً العالقات األوروب  اإلْسرائٌل

ٌّة، 2011  ( .  5/0/9009، ) مإّسسة مفتاح التابعة لحركة المبادرة الفلسطٌن

  ،(؛  9/8/9000، ) ماذا حدث على سفٌنة مرمرة ؟الدٌك، اسكندر؛ زولٌش، راٌتر

https://www.dw.com . 

  ،ٌّة رمان، سمٌر ٌّة –العالقات الروس ، ) قطر : مركز حرمون للدراسات اإلْسرائٌل

 ( . 0/1/9007المعاصرة، 

 الدوحة : مركز ، تركٌا وإْسرائٌل .. واقع العالقات واحتماالت التقاربالرنتٌسً، محمود ( ،

 ( . 90/8/9005الجزٌرة للدراسات، 

https://www.limaza.com/
https://www.dw.com/
https://www.dw.com/
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  ،ٌّة العالقات التـــــــــــــــــــــــــــ ٌّة تفرض صفحة  –رك ٌّة : ظروف إقلٌم اإلْسرائٌل

 ( . 05/7/9006، ) الدوحة : مركز الجزٌرة للدراسات، جدٌدة

  ،مشّرف "أبو سمرة، قٌس " ًّ ، ) وكالة اَلناضول الدور القطرّي فً الملّف الفلسطٌن

ٌّة،   ( . 6/6/9007اإلخبار

 ٌّة ،السهلً، نبٌل ٌّة على اإلنترنت، ، ) موقع ثورة تونس بعٌون إْسرائٌل الجزٌرة اإلخبار

9000   . ) 

  ،ٌّةشاتز، دانٌٌل ٌّة واالقتصاد ،                     اتفاقٌات إبراهٌم : الحوافز والفرص الّسٌاس

 ( 05/00/9090) أبو ظبً : ترٌندز للبحوث واالستشارات، 

  ،ٌّة ما بٌن الوساطة والرعاٌةأبو ضلفة، أحمد  لعملٌة البدٌلة تقدٌر موقف روسٌا االتحاد

ٌّة الّسالم ًّ َلبحاث الّسٌاسات والدراسات االستراتٌج مسارات،  –، ) المركز الفلسطٌن

9008 ) 

 ،ٌّة التطور أبو طاقٌة، هنادي ٌّة اإلْسرائٌل ًّ فً العالقات األمرٌك ، ) مركز اَلسرى التارٌخ

 ( . 10/09/9007للدراسات، 

  ،ٌّةإْسرائٌل تسابق الزمن مع أبو عامر، عدنان ، ) موقع قناة الجزٌرة الّثورة السور

ٌّة على اإلنترنت،   ( .  97/5/9001اإلخبار

  ،ٌّة .. المصالح المشتركة والتحالفـــــــــــــــــــــــــــ ٌّة اإلْسرائٌل  العالقات الروس

 ًّ  ( . 05/0/9008، ) موقع الدكتور عدنان أبو عامر على اإلنترنت، االستراتٌج

 اـــــــــــ، ــــــــــــــــ ًٌّ ا وأمن ًٌّ ًّ ٌكشف تنامً العالقات مع البحرٌن سٌاس ،    تقدٌر إْسرائٌل

 ًّ  ( . 10/7/9008اإلخبارّي على اإلنترنت،  90) موقع عرب

  ،ٌّة عبد الحً، ولٌد ٌّة اإلْسرائٌل ًّ لجدلٌة العالقات الترك ،     2020 – 2002المنظور العرب

 ( . 9090ت واالستشارت، كانون الثانً/) بٌروت : مركز الزٌتونة للدراسا

  ،وإْسرائٌل فًعبد الرجمن، عمر ًّ  شرقٍ  نشأة العالقات بٌن دول مجلس التعاون الخلٌج

ٌرٍ  ٌّ  ( . 9090، ) الدوحة : مركز بروكنجر، ٌولٌو/أوسٍط متغ

  ،عبد الّسالم، أٌة ًّ ، أسباب قٌام ثورات الربٌع العرب ًّ ًّ العرب ، ) المركز الدٌمقراط

91/5/9001 . ) 
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  ،ٌّة عبد العزٌز، أسماء ًّ "  –العالقات الترك ٌّة وثورات الربٌع العرب  – 2002اإلْسرائٌل

2015 "،  ، ًّ ًّ العرب  ( . 07/7/9006) المركز الدٌمقراط

  ،ٌّة على تركٌا وإْسرائٌل .. المصالح أواًل عبد الفتاح، بشٌر ، ) موقع قناة الجزٌزة اإلخبار

 ( . 5/8/9000اإلنترنت، 

 عبد الفتاح، سٌؾ الدٌن ًّ ، ) المعهد المصرّي للدراسات، ، ظاهرة أوباما وأزمة العقل العرب

1/09/9090  . ) 

  ،ٌّة، ما ال تعرفه عن بنٌامٌن نتنٌاهوعبد الهادي، نابل  ( . 9009، ) عكا للشإون اإلْسرابٌل

 ن نتنٌاهو(بنٌامٌل )، قراءة مختصرة فً كتاب : محاربة اإلرهاب والتطرف عزت، مراد ،

ٌّة،   ( .  9/0/9001) مركز بٌت المقدس للدراسات التوثٌق

  ،والمصالح الّصٌن وفلسطٌن وإْسرائٌل : بٌن دعم حق تقرٌر المصٌرعزم، أحمد 

ٌّة ٌّة ( .االقتصاد  ، ) مركز أبحاث منظمة التحرٌر الفلسطٌن

  ،وكالة  ،العالقات مع مصر بلغت ذروة التوّتر إبان حكم " مرسً "عموري، سعٌد (

ٌّة،   ( .  08/6/9008اَلناضول اإلخبار

  ،ٌّة : المواقف واألهداف، وآلٌات تعزٌزعٌادي، إسالم ٌّة الفلسطٌن ًّ للقض  المنظور الّصٌن

ٌّة ، العالقات ومستقبل العالقات الثنائ ًّ ًّ العرب  ( .  1/00/9009، ) المركز الدٌمقراط

 ٌّة" عقد " على الجرٌمة اإلْسرائٌ ،أبو عٌشة، نور ٌّة بحّق " مافً مرمرة " الترك ،       ل

ٌّة،   ( . 10/5/9090) وكالة اَلناضول اإلخبار

  ،موقع هل ٌمكن ل " إْسرائٌل " المحافظة على وجودها دون أمرٌكا ؟فراٌلٌخ، تشارلز ( ،

 ( .  06/00/9007نون بوست على اإلنترنت، 

  ،(؛  01/00/9090، ) الكوٌت ْرفض قاطع للتطبٌع مع إْسرائٌلفرح، منى

https://www.jadaliyya.com/Details/41850 . 

  ،ٌّة فرحات، محمد ٌّة : الموجة الثالثة –العالقات الهند ، ) مركز أبحاث منظمة اإلْسرائٌل

ٌّة ( .   التحرٌر الفلسطٌن

  ،ٌّة القاسم، باسل ٌّة تجاه األزمة السّ االستراتٌج ٌّة اإلْسرائٌل ، ) بٌروت: 2018 – 2011ور

 ( . 9009مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، 

https://www.jadaliyya.com/Details/41850
https://www.jadaliyya.com/Details/41850
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  ،ٌّة القبج، سامح ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة  –الّسٌاسة الخارج ،     -الفاعلٌن فً صنع الّسٌاسة الخارج

 ( . 90/5/9001) مدونة سامح القبج، 

  ،ٌّة : دراسة فً معادالت قبالن، مروان ٌّة والدول ٌّة واستقطاباتها اإلقلٌم المسألة السور

ٌّة القوة ًّ لألبحاث ودراسة الّسٌاسات، والصراع على سور  ( . 9005، ) المركز العرب

  ،من ثورة قسم اَلرشٌؾ والمعلومات ًّ ٌّة 25الموقف اإلْسرائٌل ، ) بٌروت : ٌناٌر المّصر

 ( . 9009ستشارات، مركز الزٌتونة للدراسات واال

  ،ٌّةقسم البحوث والدراسات ٌّة رؤساء الحكومات اإلْسرائٌل ، ) موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 ( . 1/00/9001على اإلنترنت، 

  ،ٌّة حٌالالكسوانً، هزار ة األمرٌك ٌّ ٌٌّر فً محّددات الّسٌاسة الخارج  االستمرار والتغ

ٌّة دراسة حالة ) ادراتً ة الفلسطٌن ٌّ ) مركز االستقالل للدراسات  ،أوباما وترامب ( القض

ٌّة ( .  االستراتٌج

  ،ٌّةكٌالً، ماجد ، ) مركز أبحاث منظمة التحرٌر الصراع السورّي من وجهة نظر إْسرائٌل

ٌّة ( .  الفلسطٌن

  ،فً إْسرائٌل وتأثٌر المؤّسسة محارب، محمود ًّ عملٌة صنع قرارات األمن القوم

ٌّة ًّ لألبحاث ودراسة الّسٌاسات، شباط/، ) المركز فٌها العسكر  ( .  9000العرب

  ،ٌّة ؟ــــــــــــــــــــــــــ ًّ ما الذي تخشاه إْسرائٌل من الّثورة التونس ، ) المركز العرب

 ( .  9000لألبحاث ودراسة الّسٌاسات، 

  ،الهند وإْسرائٌل وانعاكسات العالقة على العربمحارمة، إٌهاب ًّ  ، ) المركز الفلسطٌن

ٌّة   ( . 99/0/9008مسارات،  –َلبحاث الّسٌاسات والدراسات االستراتٌج

  ،ٌّة فً عهد مباركمحمد، عبد العلٌم ٌّة اإلْسرائٌل ، ) مركز الجزٌرة العالقات المّصر

 ( .  9000//8/8للدراسات، 

  ، ًّ ٌّة : دراسة فً المفاهٌم، التوجهات، والمحّدداتمحمد، عرب ، ) الّسٌاسة الخارج

، المركز ا ًّ ًّ العرب  ( .  97/09/9006لدٌمقراط

  ،ٌّةمحمد، ٌاسمٌن ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة على الّسٌاسة الخارج  – 2011"  أثر المتغٌرات اإلقلٌم

2016 " ، ًّ ًّ العرب  ( . 10/7/9006، ) المركز الدٌمقراط
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  ،ًٌّة األسباب .. عوامل النجاح .. النتائجمحمود، عل ؛ الّثورة التونس

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm . 

  ،وآفاقهمركز قناة الجزٌرة للدراسات ًّ ًّ اإلْسرائٌل ،        مرحلة جدٌدة من التطبٌع العرب

ٌّة على اإلنترنت،   ( . 96/09/9008) موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

  ،ٌّة المختلفة ) القأبو نجم، بدر ٌّة بٌن اإلدارات األمرٌك ٌّة الفلسطٌن ،    ( 2020 – 2008ض

 ، ًّ ًّ العرب  ( . 01/6/9090) المركز الدٌمقراط

  ،ٌّة " .. تمٌم على نهج أبٌهنصٌر، أحمد ، ) موقع لماذا عالقات قطر وإْسرائٌل " سّر

ٌّة على اإلنترنت،   ( . 00/09/9090العٌن اإلخبار

  ،ٌّة  عالقاتالالنعامً، صالح ٌّة : أنماط التطبٌع وتسارع الوتٌرة بعهد  –السعود اإلْسرائٌل

ًّ الجدٌد على اإلنترنت، بن سلٌمان  ( .   01/9/9009، ) موقع العرب

  ،( . 9006، ) مإّسسة راند، مصالح إْسرائٌل وخٌاراتها فً سورٌاهاناور، الري 

  ،بعد خمسةالروابط بٌن إْسرائٌل ودول " مجلس هندرسون، ساٌمون " ًّ  التعاون الخلٌج

، ) معهد واشنطن لتحلٌل الّسٌاسات، وعشرٌن عاًما من حرب الخلٌج األولى

01/00/9005  . ) 

  ،ٌّة فً الّشرق األوسط حدودواّسر، بٌّكا ٌّة الروس ، ) مإّسسة راند للبحوث االستراتٌج

ٌّة، نوفمبر/  ( . 9009الّسٌاس

  ،ٌّة ومستجداتهالموقف اإلْسراوحدة تحلٌل الّسٌاسات ًّ من الّثورة السور ، ) قطر : ئٌل

ًّ لألبحاث ودراسة الّسٌاسات،   ( .  9009المركز العرب

  ،قطر : المركز اجتماع نتنٌاهو وترامب : االستٌطان أواًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،

ًّ لألبحاث ودراسة الّسٌاسات،   ( . 9007العرب

  ،ة اوحدة اَلبحاث والّسٌاسات ٌّ ٌّة : من حلّ المسألة الفلسطٌن ٌّة اإلْسرائٌل لعالقات الخلٌج

 ًّ ٌّة، نوفمبر/إلى مواجهة النفوذ اإلٌران  ( . 9009، ) منتدى الّسٌاسات العرب

 

 

 

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
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ٌّة والدّ  ٌّة :المؤّسسات العلم  ول

 ،ٌّة ٌّة ودولة إْسرائٌل  مإّسسة الدراسات الفلسطٌن ٌّة مصر العرب معاهدة الّسالم بٌن جمهور

 . studies.org‐http://www.palestine ؛ ( 2/3/1979) واشنطن، 

 لحقوق اإلنسان ًّ ٌّة لحقوق اإلنسان، تقرٌر بعنوان :  ؛المجلس القوم ائج نتالمنظمة العرب

أعمال لجنة تقصً الحقائق بشأن الجرائم والتجاوزات التً أرتكبت خالل أحداث ثورة 

 .  http://www.aohr.net؛  2011ٌناٌر  25

  ٌّّة، منظمة العفو الد  25مصر تنتفض أعمال القتل واالعتقال والتعذٌب خالل ثورة " ول

ٌّة، ، ) المملكة المّتحدة : منطمة العفو الدّ ٌناٌر "  ( . 9000ول

 

ٌّة :والمؤلفات الكتب   باللغة اإلنجلٌز

 Benjamin “ Bibi “ Netanyahu ( 1949 - )  ،  

https://www.jewishvirtuallibrary.org . 

 Benjamin Netanyahu Biography, Original Published   Date 2 / 

4 / 2014,  https://www.biography.com/political-figure/benjamin-

netanyahu  . 

 Feldman, Ofer; Valenty, Linda (Editors), Profiling Political 

Leaders : Cross – Cultural Studies of Personality and 

Behavior, ( Praeger, 2001 ) . 

   Magazine Atlantic, Goldberg، Jeffrey, The Obama Doctrin, 

(April/2016 Issue (. 

 Pfeffer, Anshel, Bibi : The Turbulent Life and Times of 

Benjamin Netanyahu, (  2018 ) . 

http://www.palestine‐studies.org/ar_index.asp
http://www.aohr.net/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
https://www.biography.com/political-figure/benjamin-netanyahu
https://www.biography.com/political-figure/benjamin-netanyahu


075 
 

 Scheindlin ,Dahlia ,Ten years with Netanyahu Maintaining 

Israel ,the Conflict – and Himself, (the Friedrich-Ebert of the 

organization : 2017 ) 

 Walzer, David, Israel and the European Union : Enemies A 

Love Story, ( Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign 

Policies, November/2020 ) . 

 

ٌّة :   المؤلفات باللغة العبر

  ארבעה הסכמי שלום - וקרע עם הדמוקרטים | סיכום , איתמר,אייכנר .

2021 / 6 / 18 כהונת נתניהו בזירה המדינית.   .  
   .פיוס עם טורקיה: נתניהו התנצל בפני ארדואן 23 / 3 / 2013. 

https://news.walla.co.il/item/2627576 
ة :المواقع  ٌّ  اإللكترون

 ٌّة إْسرائٌل تقر ٌّة، ،بناء مستوطنات جدٌدة بالضفة الغرب ُنشر  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 . https://www.aljazeera.net؛ 99/0/9001بتارٌخ 

 ٌّة، ،على تجمٌد االستٌطان إْسرائٌل قد توافق ُنشر بتارٌخ :  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 . https://www.aljazeera.net ؛05/8/9009

  ًّ ًّ بوست؛ ، اإلمارات وإْسرائٌل .. عقدان من الّتطبٌع الخف موقع عرب

https://arabicpost.shorthandstories.com . 

  : على قطاع غّزة جرٌمة حربأمٌر قطر ًّ موقع قناة الجزٌرة  ،العدوان اإلْسرائٌل

ٌّة،  . https://www.aljazeera.net؛ 5/1/2009ُنشر بتارٌخ :  اإلخبار

  موقع  ،الحادثةبوتٌن ٌبرئ إْسرائٌل من إسقاط الطائرة الروسٌة وٌحذر نتنٌاهو من تكرار

؛ 19/12/2018ُنشر بتارٌخ :  تاٌمز أوؾ إْسرابٌل،

https://ar.timesofisrael.com . 

https://www.ynet.co.il/tags/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%A0%D7%A8
https://news.walla.co.il/item/2627576
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://arabicpost.shorthandstories.com/
https://arabicpost.shorthandstories.com/
https://www.aljazeera.net/
https://ar.timesofisrael.com/
https://ar.timesofisrael.com/


076 
 

 ٌّة، ،تركٌا وإْسرائٌل تبحثان إنشاء أنبوب غاز ُنشر بتارٌخ :  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 . https://www.aljazeera.net؛ 14/10/2016

  ّةالّثورة الس ٌّ ٌّة، ،ور ؛ 7/3/2016ُنشر بتارٌخ :  موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

https://www.aljazeera.net . 

  ٌّة ُتعلن إغالق مكتب بعثة منظمة التحرٌر ة األمرٌك ٌّ ٌّةالخارج موقع  ،فً واشنطن الفلسطٌن

 . https://www.bbc.com؛ 10/9/2018ُنشر بتارٌخ :  بً بً سً اإلخبارّي،

  ًرئٌس وزراء إْسرائٌل بنٌامٌن نتنٌاهو ٌعلن عن مستوطنة تحمل اسم " ترامب " ف

؛ 16/7/2019ُنشر بتارٌخ :  موقع بً بً سً اإلخبارّي، ،الجوالن

https://www.bbc.com . 

  موقع دٌوان ربٌس الوزراء-رئٌس الوزراء  –السٌرة الذاتٌة للسٌد بنٌامٌن نتنٌاهو ، 

؛ ًّ اإلْسرابٌل

s://www.gov.il/ar/departments/people/benjamin_netanyahuhttp .  

  ًّ ًّ من تقرٌر " غولدستون " إٌجاب ا  ،عبده : موقف االتحاد األوروب موقع وكالة معا

ٌّة،  . https://www.maannews.net؛ 9/1/2009 ُنشر بتارٌخ : اإلخبار

  ٌّة .. أهم المحطاتالعالقات ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة،  ،الترك نشر بتارٌخ موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 . https://www.aljazeera.net؛ 2016/  6/  27

 " ٌّة .. " سالم حكومة لحكومة ٌّة اإلْسرائٌل ٌّة، ، العالقات المصر موقع قناة الجزٌرة اإلخبار

 . https://www.aljazeera.net؛  8/2/2016ُنشر بتارٌخ : 

  ًّ ٌّة؛-الكنٌست  –قانون أساس ٌّة اإلْسرابٌل  ، موقع وزارة الخارج
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