


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدیر االسترات�جي 
أو قض�ة معینة،  �كثافة مادته وتر�یزها، و�حاول دراسة حدث  یتمیز  تقدیر دوري  هو 

للتعامل  والنظر في مساراتها المستقبل�ة، مع ترج�ح   السینار�و األقوى، ثم تقد�م االقتراحات 

 معه �الشكل األفضل. 

عر��ة   أ�عاد  من  بذلك  یتعلق  وما  الفلسطیني  الشأن  التقدیر  مواض�ع  تتناول  ما  وعادة 

   و�سالم�ة ودول�ة، �اإلضافة إلى اهتمامه �الخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المر�ز.
      

 د. محسن محمد صالح      مدیر التحر�ر: وائل أحمد سعد أ. رئ�س التحر�ر:        





  

         1        مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات  

 تحوالت الموقف السیاسي البريطاني 

 ركة محاس ابلكامل بعد تصنيف حربيطاين  ال السياسيحتوالت املوقف 

 على قوائم "املنظمات اإلرهابية"

 :ملخص تنفيذي
 

، من واشنطن نيتها  Priti Patel، أعلنت وزيرة الداخلية الربيطانية، برييت ابتيل  2021/ 19/11يف  
التصنيف الربيطاين   تصنيف محاس ابلكامل على قوائم "املنظمات اإلرهابية". وحىت ذلك احلني كان 
اجلناح  ويستثين  اإلرهابية،  املنظمات  ضمن  القسام،  حلماس، كتائب  العسكري  اجلناح  فقط  يشمل 

يف   القرار  على  الربيطاين  الربملان  صادق  س11/2021/ 24السياسي.  وأصبح  يف ،  املفعول  اري 
26/11 /2021 . 

(خروج بريطانيا من االحتاد األورويب)، ليعكس  Brexit�يت هذا القرار يف سياق حتوالت بريكست 
سيناريوهات حمتملة ملوقف بريطانيا جتاه الصراع يف فلسطني، ترتاوح بني كون القرار جمرد معاجلة للفراغ 

الحتاد الذي يصنف محاس ابلكامل على قوائم "اإلرهاب"، البريوقراطي، الذي خّلفه خروج بريطانيا من ا
وبني كون القرار ميثل حتوالً عميقاً يف السياسة الربيطانية، وشكل اخنراطها يف امللف الفلسطيين من خالل 
القرار �يت يف سياق   يتوسط يف كون  االلتصاق ابملوقف األمريكي اإلسرائيلي، وبني سيناريو مرجَّح، 

 . ثل حتوالً يف السياسة اخلارجية الربيطانية إىل حّد مؤثر بريكست، لكنه مي
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 : خلفية جيوسياسية
 

�يت حدث بريكست كواحد من أكثر املؤثرات احملتملة يف هذا القرار. فحدث بريكست يف بريطانيا  
صنع تداعيات حملية ودولية، ستبقى تسهم خالل السنوات القادمة يف إعادة متوضع اململكة املتحدة  

األمن   جملس  يف  الكبار  اخلمسة  من  واحدة  ابعتبارها  عاملياً، 
Security Council  أكرب اقتصاد يف العامل.  وحيث  ، وخامس

أن بريكست عكس املقاربة الربيطانية لعالقة شرق األطلنطي 
أكرب  التصاق  متسارع جتاه  لندن يف سياق  بدت  فقد  بغربه، 
ابحملددات األمريكية سياسياً واقتصاد�ً. ومن هنا، جاء اإلعالن 
منصة  على  واشنطن،  من  ابتيل  ألقته  خطاب  يف  القرار  عن 

الرت  تفكري Heritage Foundationاث  مؤسسة  مركز  وهي   ،
حمافظ يُعد واحداً من األكثر أتثرياً يف السياسة العامة األمريكية،  

 وهو داعم للموقف والرواية اإلسرائيلية، كما أاتح مساحة خلطاب معاداة اإلسالم يف الوال�ت املتحدة. 

موم يف معاجلة االضطراابت البريوقراطية النامجة  يف هذا السياق ال بّد من التذكري أن بريطانيا معنية ابلع 
عن خروجها من منظومة االحتاد األورويب القانونية والقضائية. فحماس، جبناحيها السياسي والعسكري،  

لـ"املنظمات   األورويب  التصنيف  حتت  تندرج 
لربيطانيا  ملزماً  تصنيف كان  وهو  اإلرهابية"، 

سنة   �اية  حىت  ج 2020قانونياً  إن  أي  ناح . 
التصنيف كمنظمة   من  خرج  السياسي  محاس 

شهراً األوىل فقط    11"إرهابية" يف بريطانيا ملدة  
   . 2021من سنة 

 برييت ابتيل 
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 تحوالت الموقف السیاسي البريطاني 

 : سياق القرار الربيطاين
 

يف الوقت الذي تشكل فيه مراكز الدراسات والتفكري فواعل مهمة يف ترشيد وصناعة القرار السياسي يف  
الغرب، فإن املوقف من احلركات املسلحة خارج إطار الدولة يف املنطقة، خصوصاً اإلسالمية منها، يُفهم يف  

ة، وهنا احلديث عن الوال�ت املتحدة،  سياَقني أساسَيني ابلنسبة للدول الغربية الفاعلة يف امللفات ذات الصل 
لواحد من أكرب دارسي حركة   األورويب. ووفقاً  وبريطانيا، واالحتاد 
محاس واحلركات االجتماعية يف املنطقة، الربوفسور الربيطاين جريون  

للحكومة  Jeroen Gunningغوننغ   استشارات  قدم  الذي   ،
األ  السياق  أن  يرى  فإنه  اجملال،  هذا  يف  على  الربيطانية  يقوم  ول 

نظر�ت بناء "السالم"، الذي يعد حركة مثل محاس عقبة يف وجه  
القرار يف "إسرائيل"     حتقيق "سالم" مستدام، وهو توجه يتبناه صانع 

والوال�ت املتحدة. السياق اآلخر هو منهج الدراسات االجتماعية  
جمتمعي   امتداد  وضمن  اجتماعي،  سياق  يف  حلماس  ينظر  الذي 

ميكن جتاهله، ويعد اخنراطها يف "عملية السالم" ضرورة ألجل حتقيقه. وهو منهج يتبناه عادًة    ومجاهريي ال 
 صانع القرار األورويب والربيطاين. 

ويرى غوننغ أن التصنيف األورويب حلماس كـ"تنظيم إرهايب" �بع من ضغط سياسي أمريكي إسرائيلي،  
 وله، يف تصنيف اجلناح العسكري دون السياسي. بينما تفردت بريطانيا يف تصنيف "بنّاء"، على حد ق 

يف إطار الفهم األكادميي السابق لسياق صنع القرار الغريب ومؤثراته جتاه منظمات مثل محاس، وضمن    
سياسي املذكور أعاله، فإن التصنيف الربيطاين اجلديد حلماس يبدو منطقياً أكثر يف سياق  - فهم العامل اجليو 

 . لي، اليت رمبا يفسرها أكثر شكل اخلريطة السياسية احلالية يف بريطانيا التأثري اخلارجي ال احمل 

 

 جريون غوننغ 
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 : اخلريطة السياسية احلاكمة حالياً يف بريطانيا
 

احملافظني  حزب  داخل  ميينية  لطبقة  سياسية  هيمنة  بريكست  ،  Conservative Party  أنتج 
، قائد  Boris Johnsonبعد إطاحة بوريس جونسون    2019قادت املشهد السياسي منذ منتصف  

ماي   بترييزا  األورويب،  االحتاد  من  اخلروج  أتييد  معسكر 
Theresa May  من قيادة حزب احملافظني احلاكم. وأّمت هذا ،

الذي   الربيطاين  التقليدي  اخلطاب  تراجع  مع  هيمنته  التيار 
حزب   عادًة  خلسارة  يعكسه  تعرض  الذي  العمال، 

األول/ ديسمرب   العامة يف كانون  واليت  2019االنتخاابت   ،
. إذ سيطر األعضاء احملافظون  1935كانت األقسى عليه منذ  

حيث   ساحقة،  أبغلبية  الربملان  على  لربيكست  املؤيدون 
،  Conservative Friends of Israel  % منهم إىل جمموعة أصدقاء إسرائيل يف احلزب 80ينتمي  

فيما تشكلت حكومة تلقى حنو ثلث أعضائها، مبن فيهم رئيس الوزراء، متويًال إسرائيلياً أو مرتبطاً  
منظمة بـ"إس  أجرته  لتحقيق  وفقاً  كاي   رائيل"،  يو  ديكالسيفايد  االستقصائية    الصحافة 

Declassified UK  2021، ونشرته يف شهر أ�ر/ مايو . 

العالقة   القرار، يف  تبنت  اليت  الداخلية  ابتيل، وزيرة  لربييت  السياق، جند سجًال حافًال  يف هذا 
اخلاصة والوثيقة بـ"إسرائيل" ولوبياهتا. فعندما كانت ابتيل وزيرة التنمية الدولية يف حكومة ترييزا ماي  

أبيب،  2017سنة   تل  االحتالل يف  قادة  مع  لقاءات سرية  ، عقدت 
يورك دون إخبار حكومتها، أو وزارة اخلارجية اليت تتبع هلا.  ولندن، ونيو 

وهو أمر قاد إىل فضيحة شكلت رأ�ً عاماً دفعها إىل االستقالة ومغادرة  
احلكومة، كانت   مغادرهتا  وقبل  ابتيل،  عن كون  �هيك  احلكومة. 
مسؤولة عن حرمان السلطة الفلسطينية من حنو ثلث املساعدات اليت  

 ترييزا ماي 
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احلكومة   ذلك  تقدمها  من  بدًال  مساعدات  وتقدمي  الدولية،  التنمية  وزارة  خالل  من  الربيطانية 
ملستشفيات ميدانية يديرها جيش االحتالل اإلسرائيلي يف هضبة اجلوالن السورية اليت تعدها بريطانيا  

  . أراٍض حمتلة وفقاً للقانون الدويل 

 

 : النقاش السياسي الربيطاين حول القرار
 

خبالف العادة، حيث إن مثل هذه القرارات، �يت غالباً على خلفية حدث ما، أو تنفيذ املنظمة  
املعنية ابلقرار لعمل ضّد مصاحل البلد أو حلفائها، فإن إعالن وزيرة الداخلية لقرارها ضّد محاس جاء  

طنني الربيطانيني. ابإلضافة  مرتبطاً حبديثها عن معاداة السامية يف بريطانيا، ومرتبطاً ابألمن احمللي للموا 
لقول الوزيرة: "إن محاس متتلك أسلحة متطورة ومرافق تدريب، ومنخرطة  
يف   الربملان  يف  التصنيف  حول  دار  الذي  النقاش  وخالل  العنف".  يف 

هندز  2021/ 11/ 24 داميان  الربيطاين  واحلدود  األمن  وزير  دافع  فقد   ،
Damian Hinds   عن قرار التصنيف اجلديد، يف رده على بعض النواب

يف   محاس  وجود  عدم  حقيقة  أاثروا  الذين  التصنيف  على  املعرتضني 
الربيطانيني يف   على املواطنني  بريطانيا، بقوله: "إن محاس تشكل هتديداً 

 اخلارج".  

واعتباره ال خيدم   التصنيف  على  النواب  بعض  اعرتاض  من  وابلرغم 
املسار السياسي واالخنراط الربيطاين يف احلل يف فلسطني، ومنهم النائب  

، الذي أاثر حّق مقاومة السكان  Crispin Bluntاحملافظ كريسنب بلنت  
تصويت،   بدون  اعُتمد  القرار  فإن  الدويل،  القانون  يف  االحتالل  حتت 
حزب   فيها كتلة  مبا  القرار  على  الربملانية  الكتل  معظم  موافقة  حبكم 

 داميان هندز 

 بلنت   كريسنب
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احملافظني احلاكم وكتل املعارضة، وعلى رأسها حزب العمال. ويعود هذا  
الذي جيعل   القرار  أمراً صعباً حبسب  األمر إىل حساسية  من معارضته 

اليت   بـ"إسرائيل"،  يرتبط  فالقرار من جانب  العمال.  نواب حزب  أحد 
يدعم روايتها حزب احملافظني احلاكم، ويغازهلا حزب العمال احلايل الذي  

جريمي كورب  إرث  من  التخلص  قيادته  ،  Jeremy Corbyn  ني حتاول 
عُ  الذي  السابق  العمايل  ومن  الزعيم  للفلسطينيني.  املؤيدة  مبواقفه  رف 

جانب آخر، فإن ربط وزيرة الداخلية القرار مبعاجلة مشكلة العداء للسامية يضفي حساسية أكرب  
   على موقف معارضي القرار. 

النقاش السياسي غري الرمسي يف الصحافة ومراكز التفكري والدراسات، فقد أثريت عدة   أما يف 
 ميكن تلخيصها فيما يلي: قضا� ضّد القرار  

. ال تشكل محاس هتديداً لألمن احمللي الربيطاين، وهي غري مصنفة ضمن اجملموعات اليت تشكل  1
خطراً على األمن احمللي للبالد. حيث إن محاس هي التنظيم الفلسطيين الوحيد الذي التزم منذ  

  أهداف إسرائيلية فقط. نشأته ابسرتاتيجية حصر عملياته داخل حدود فلسطني التارخيية، وضدّ 

. ال تشكل محاس خطراً على الربيطانيني يف اخلارج كما  2
ادعى وزير األمن، إذ خيلو سجل محاس من أي حادثة  
يف هذا السياق. بل إن محاس كانت مسؤولة عن إنقاذ  

،  BBCحياة الصحفي الربيطاين من شبكة يب يب سي  
جونس  سنة  Alan Johnstonون  ت آالن  يف   ،2007  ،

عات متشددة يف غزة قبل  وحتريره بعد أن اختطفته جممو 
 سيطرة محاس على القطاع. 

 ني جريمي كورب

 ون تآالن جونس 
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. ال تشكل محاس جزءاً من مشكلة معاداة السامية يف بريطانيا، وذلك وفقاً للتقارير اليت تصدرها  3
، وهي منظمة بريطانية  Community Security Trust (CST)إدارة األمن اجلماعي  منظمة  

اليميين  يهودية عريقة تتعاون مع الشرطة الربيطانية، و  التيار  ُتظهر تقاريرها مسؤولية أكرب على 
 . الربيطاين يف حوادث معاداة السامية 

 

 : اآلاثر احملتملة للقرار 
 

يف ضوء ما سبق، فإن هذا التصنيف حيمل تناقضات �درة. ففي الوقت الذي ال يعرب فيه القرار عن 
شرعية عالية داخل الرواق السياسي الرمسي النهج الربيطاين يف صناعة القرار السياسي، فإن القرار حيمل  

بعد املصادقة عليه دون احلاجة للمرور بعملية التصويت، وهو ما ميكن أن يقود إىل تداعيات عملية،  
 ميكن تلخيصها يف التايل:

. قد جيعل القرار من اخنراط بريطانيا يف ملفات القضية الفلسطينية أصعب، حيث أسهمت بريطانيا  1
، من خالل  2003- 2002يف أكثر من قناة خلفية من أجل حتقيق هدنة بني الطرفني كما حدث يف  

  ، والدور الذي لعبتهAlistair Crookeاخنراط ضابط االستخبارات الربيطاين حينها، آلسرت كروك  
تبادل األسرى بني محاس واالحتالل يف   ملدير مؤسسة  2010يف حتقيق صفقة  ، من خالل دور 

 . Oliver McTernanأوليفر ماكترينن  Forward Thinkingالتفكري االستشرايف 

 أوليفر ماكترينن  آلسرت كروك
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. سيؤثر القرار على العمل اإلنساين يف غزة، حيث يضع القرار عقبات يف منطقة تعد محاس فاعالً يف  2
 ليومية السياسية واالقتصادية. معظم تفاصيلها ا

. التضييق على النشاط املناهض لالحتالل ابلعموم يف بريطانيا، اليت تشهد واحدة من أكثر محالت 3
التضامين   العمل  العامل. فالقرار ُيسهل شيطنة  التضامن مع فلسطني فاعلية وتنظيماً على مستوى 

 رهاب".حتت عناوين االهتام مبعاداة السامية، أو التطرف و"اإل 

 وبناء على ما سبق، فإن السيناريوهات واملسارات احملتملة هلذا القرار ميكن تلخصيها فيما يلي: 

امللف   السيناريو األول: التقليدي واخنراطها يف  بريطانيا وموقفها  القرار على سلوك  يوثر هذا  لن 
م الفعلي  خروجها  حىت  بريطانيا  أن  حقيقة  السيناريو  هذا  يدعم  يف  الفلسطيين:  األورويب  االحتاد  ن 

، كانت ملزمة ابلقائمة األوروبية للتصنيف،  2020/ 31/12
"املنظمات  قوائم  يف  ابلكامل  محاس  تضع  اليت  وهي 
اإلرهابية". وابلتايل ال جديد، فهذا التصنيف ليس أكثر 
اليت تسري هبا   القانونية  املواءمات  قرار �يت يف سياق  من 

راطية يف نظامها القانوين بعد بريطانيا ملعاجلة اآلاثر البريوق
 بريكست.

سيمثل هذا القرار حتوالً نوعياً يف السياسة اخلارجية الربيطانية جتاه امللف الفلسطيين:   السيناريو الثاين: 
سياسي لربيكست، والتوجه الواضح لربيطانيا ابجتاه تعزيز مكانتها  -يدعم هذا السيناريو السياق اجليو

ملتصقة  ودولة  أوروبية،  من كو�ا  أكثر  أطلنطية  كدولة 
بشك املتحدة  الوال�ت  من بسياسات  وهذا  أعمق.  ل 

قضا�   يف  خصوصاً  استقاللية،  أقل  موقف  استحقاقاته 
 أمريكية جوهرية منها "إسرائيل".
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سيرتك هذا القرار فاعلية متوسطة األثر، تتجاوز فكرة أن القرار جاء يف سياق    السيناريو الثالث: 
 املوقف السياسي الربيطاين:  طبيعي ملعاجلة اآلاثر البريوقراطية لربيكست، وابلتايل فكرة "الال جديد" يف

من  أقل  بشكل  األمريكي  املوقف  من  ويقرتب 
القول إن بريطانيا ستتحول إىل أمريكا أخرى يف  
املوقف من االحتالل اإلسرائيلي. لكنه يؤكد أن  
حتوالً ملحوظاً يف السياسة الربيطانية جتاه الصراع 

 يف فلسطني حيدث اليوم.

من    الرتجيح، يف   ليس جمرداً  اجلديد  التصنيف  فقرار  احتماًال.  األقرب  يبدو  الثالث  السيناريو  فإن 
الفاعلية أبكثر مما كان معموالً به خالل وجود بريطانيا يف االحتاد األورويب. فقرار يصادق عليه الربملان  

عكسها، خبالف ما كان عليه  حيمل إلزامية قانونية �فذة، ويصبح إنفاذه جزءاً من السيادة الوطنية ال  
اإللزام الذي يفرضه التصنيف األورويب على الدول األعضاء. ففي الوقت الذي �خذ هذا السياق اعتباره  

شهراً من خروجها    11يف قيام بريطانيا تصنيف محاس ابلكامل على قوائمها لـ"اإلرهاب"، اآلن بعد  
م أن السيادة  الفعلي فقط، إال أنه اعتبار ترتاجع قيمته عند العل 

الوطنية لدول االحتاد تتيح هلم هوامش معتربة يف هذا اجملال، وهو  
اهلامش الذي مسح لربيطانيا استقبال وفد سياسي من محاس يف  

بعد فوزها ابالنتخاابت، ضّم أمحد يوسف وسيد أبو    2006سنة  
خلالد مشعل   Tony Blairمسامح، ابإلضافة لدعوة طوين بلري 

سن يف  لندن  ديفيد    2015ة  لز�رة  آنذاك  الوزراء  رئيس  بعلم 
القائمة  David Cameronكامريون   وجود  من  الرغم  على   ،

 األوروبية حينها اليت ترى قيادة محاس السياسية جناحاً "إرهابياً". 
 خالد مشعل 
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يضاف إىل ذلك أن السلوك الربيطاين مؤخراً شهد سوابق ملفتة، منها رفض احلكومة الربيطانية إدانة  
مؤسسات مدنية فلسطينية على "قوائم اإلرهاب"، كما فعل االحتاد األورويب،    6قرار االحتالل تصنيف  

"اترخيياً" مع االحتالل  ومنظمات وشخصيات دولية عديدة. كما وقَّعت بريطانيا اتفاقاً دفاعياً وجتار�ً  
ضمن ما ُمسي "خطة اسرتاتيجية لعشر سنوات"، أعلنت عنه وزيرة اخلارجية الربيطانية ووزير اخلارجية  

،  2021/ 11/ 29يف    The Daily Telegraphاإلسرائيلي يف مقال مشرتك يف صحيفة ديلي تليغراف  
لفلسطيين. وال يُعتقد أن التوقيت جاء  اليوم الذي حتييه األمم املتحدة كيوم دويل للتضامن مع الشعب ا

ابلصدفة، خصوصاً ملن يعرف حساسية صانع القرار الربيطاين ملثل هذه التفاصيل. األمر اآلخر، هو  
امتناع بريطانيا عن التصويت يف اجلمعية العامة لألمم  

  United Nations General Assemblyاملتحدة  
يف  القدس  وضعية  يؤكد  الذي  القرار  على 

. وهو موقف ميثل سابقة حتدث ألول 12/2021/ 1
مرة يف اتريخ السلوك التصوييت الربيطاين داخل األمم  
بوزارة   دفع  انتباهاً  املوقف  هذا  أاثر  وقد  املتحدة. 

اخلارجية الربيطانية إصدار بيان يؤكد موقف اململكة املتحدة من حّل الدولتني والقدس كعاصمة مشرتكة،  
ابقتصار نص القرار على املصطلحات اإلسالمية (احلرم الشريف، واملسجد    ويربر االمتناع عن التصويت

األقصى) يف التعبريات حول األماكن املقدسة يف املدينة، وعدم استخدام تعبريات يهودية مثل "جبل  
   . اهليكل"
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  : املقرتحات
 

يف   • قانونياً  القرار  بتحدي  التوصية 

تعاجل   اليت  الربيطانية،  العليا  احملكمة 

حال   يف  ودستوريتها  القوانني  أتثريات 

اجلمهور،   من  واسع  قطاع  على  أتثريها 

على قاعدة أن القرار ميثل عقاابً مجاعياً  

محاس  للشعب الفلسطيين، حيث يؤيد أكثر من مليونني ونصف املليون مواطن فلسطيين بر�مج  

انتخاابت   نتائج  على  قياساً  ابلكامل،  2006االنتخايب،  أتييد محاس  أو  دعم  جيرم  فالقرار   .

والتصويت لصاحل محاس شكل من أشكال التأييد اليت ميكن أن تعرض الناخب إىل عقوبة قد  

عاماً. ابإلضافة إىل كون القرار قد يقطع أواصر الصلة العائلية بني مئات، ورمبا    14تصل إىل  

ذو  مع  فلسطينية  أصول  الربيطانية من  العائالت  الفلسطيين وخصوصاً  آالف،  الداخل  يها يف 

 قطاع غزة. 

ترتيب   •  تعيد  الغربية، وأن  القنوات اخللفية مع احلكومات  تراجع جدوى  على حركة محاس أن 

خيدم   مبا  السياق  هذا  يف  أجندهتا 

الفلسطينية.   الوطنية  الشرعيات 

املرتبطة بدعم   القرار  فتقديرات أسباب 

من   بكثري  أعلى  وسلوكه  االحتالل 

محاس  التق  بسلوك  املتعلقة  ديرات 

 ومواقفها. 
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وحدها،   •  محاس  حبركة  يتعلق  ال  القرار  هذا 

ضّد   الشامل  الفلسطيين  املوقف  فإن  وابلتايل 

ردود   عكسته  ما  وهو  مهمة.  مسألة  القرار 

األفعال الفلسطينية على القرار، مثل البيا�ت  

بعثة فلسطني  اليت صدرت عن وزارة اخلارجية و 

، إضافة ملواقف وتصرحيات  حدة يف اململكة املت 

ينبغي   ما  وهو  املختلفة.  الفلسطينية  الفصائل 

لفلسطني   الداعم  احلراك  مبواقف  تعزيزه 

 . مبستو�ت أخرى مدنية وحقوقية وتضامنية 
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