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The aim of the present study was to analyze the policy of the British 

Middle East in the postwar period with an emphasis on relations with 

Israel. In this regard, the factors affecting the continuation of bilateral 

relations between the two countries, including economic, military and 

cyber security factors, were examined. The results of the research, 

which was conducted in a future research method, showed that 

according to the future research approach and using scenario writing 

method, three categories of "desirable", "probable" and "possible" 

scenarios can be proposed for Anglo-Jewish relations; For Britain, the 

continuation of the London-Tel Aviv relationship, more in line with 

the United States, is to support Israel's policies toward Palestine, to 

counter the rise of anti-British powers and resistance groups that 

Britain will take advantage of. Therefore, the continuation of relations 

with Israel in the political-security and economic fields will be one of 

the most important priorities of Britain in the post-transition period. 

Possible scenarios include Britain's neutral policy toward Israel, the 

signing of arms and military agreements with Arab countries, Israel's 

close ties with Israel, and its continued support for a nuclear deal with 

Iran. The escalation of the conflict between Israel and Britain and the 
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lack of attention to Iran's missile activities are among the possible 

scenarios in the relations between the two countries.  

Keywords: Britain, Israel, Post-Brexit, Middle East, Foreign Policy, 

International Relations.  
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 یتپسابرگز ی در دوره یتانیابر ای یانهخاورم یاستس

  یلو اسرائ یتانیا: روابط بریمطالعه مورد

 

 3/31/3131 تاریخ تأیید:      31/7/3131 تاریخ دریافت:

 * یانمحمد یعل 

 ** زاده یباحمد نق

 *** یانذاکر یمهد

 یدبا تاک یتپسابرگز ی در دوره یتانیابر ای یانهخاورم یاستس یهدف پژوهش حاضر، واکاو

راستا، عوامل موثر بر تدداو  روابدط دونان ده دو ک دور      ینبود. در ا یلبر روابط با اسرائ

 ی یوهشد  پژوهش کده بده   یجشد. نتا یبررس ی ریسا یتو امن ینظام ی،شامل عوامل اقتصاد

و بدا اسدتداده ار رو     پژوهدی  یندده آ یافدت ن ان داد، براساس ره د،انجا  ش پژوهی یندهآ

روابدط   یبدرا  توان یرا م« ممکن»و « محتمل»، «مطلوب» یویسه دسته سنار یونویسی،سنار

 ی تدداو  رابطده   یتانیدا، بر یبرا یوسنار ینتر مطلوب یانم  ینطرح نمود؛ ار ا یهودی -آنگلو

 هدای  یاسدت ار س یدت رابطده، حما  ینا یقکا ار طریبا آمر تر یشب ییسو هم یو،آو تل -لندن

مقاومت است  یها و گروه یتانیاضد بر یها مقابله با ظهور قدرت ین،در ق ال فلسط یلاسرائ

و  تددا  ین،سود خواهدد بدرد. بندابرا    یتیها ار هر موقع به آن یابیدست یدر راستا یتانیاکه بر

 یتانیدا بر های یتاولو ینتر ار مهم تصادیو اق امنیتی – یاسیس های ینهدر رم یلرابطه با اسرائ

در  یتانیدا بر طرفی یب یاستس یزمحتمل ن یوهایخواهد بود. در سنار یتپسابرگز ی در دوره

روابدط   یکدی نزد ی،عربد  یبا ک ورها یو نظام یحاتیتسل یانعقاد قراردادها یل،ق ال اسرائ

                                                 
دانشگاه آزاد  یقات،واحد علوم و تحق یاسی،و علوم س یاتحقوق و اله  دانشکده الملل، ینروابط ب یدکتر یدانشجو *

 .(ir_a.mohammadian@yahoo.com) یرانتهران، ا ی،اسالم
 .(anaghib@ut.ac.ir) .مسئول( یسنده)نو .یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسی،علوم س  استاد دانشکده **
دانشگگاه آزاد   یقات،واحد علوم و تحق یاسی،و علوم س یاتحقوق و اله  دانشکده الملل، ینگروه روابط ب یار،دانش ***
   .(M-zakerian@srbiau.ac.ir) .یرانتهران، ا ی،اسالم
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 یدمتصور بود. ت د توان میرا  یرانبا ا یا ار توافق هسته یتو تداو  حما یهو روس یلاسرائ

ار نملده   یدران ا یموشدک  هدای  یدت بده فعال  تدونهی  یو ب یتانیاو بر یلاسرائ ینب ی منارعه

 .باشند یدو ک ور م ینممکن در روابط ا های یویسنار

 

 .الملل ینروابط ب ی،خارج یاستس یانه،خاورم یت،پسابرگز یل،اسرائ یتانیا،بر :ها هکلیدواژ

 مقدمه

ی هند و از قفقاز تا دریای سرخ و  قاره ای پهناور از شمال آفریقا تا شبه خاورمیانه به گستره

جزیره عربسگتان   های شبه ای متشکل از دولت شود که شامل منطقه ماورای آن اطالق می

 (ات متحگده عربگی و یمگن   بحرین، عراق، کویت، عمان، قطگر، عربسگتان سگیودی، امگار    )

الجزایگر، مرگر، لیبگی،    )و شمال آفریقگا   (و فلسطین اردن، لبنان، سوریه)های لوانت  دولت

خاورمیانه دارای  عالوه ایران، ترکیه و رژیم صهیونیستی است. مراکش، تونس و سودان( به

ر دارد و ی آسیا، اروپگا و آفریقگا قگرا    جغرافیایی بسیار مهم است که در سه قاره یک ساختار

. اهمیگت ااتگی   (Paraschos,2017,P.18)های دریایی اسگت   دارای منابع حیاتی نفت و آبراه

هگای   ی قدرت و اقتراد جهگانی بگا توجگه بگه برخگورداری از وی گگی       خاورمیانه در چرخه

ی آن  موجب تاثیرگذاری فزاینگده  4و ژئوکالچر 1، ژئواکونومیک2، ژئواسترات یک3ژئوپلیتیک

کگه   شگود  یتخمین زده م. (71 ، ص.3111)دهشیری،  گیری جهانی شده است ترمیمبر نظام 

درصگد کگل اخگایر گگاز      4424درصد کل اخایر نفت خام جهان و  5225منطقه دارای این 

 فگرد  منحرگربه  جغرافیگایی  هگای  وی گگی  دیگگر  از (.Paraschos,2017,P.18) طبییی اسگت 

 دریای خزر، دریای - دریا پنج آن توسط یها مقدار وسییی از زمین که است خاورمیانه آن

عربستان و خلگیج فگار ( احاطگه شگده      و عدن )خلیج سرخ دریای مدیترانه، دریای سیاه،

های جهانی را در پی سلطه بر این منطقه سگوق   قدرت ها در طول تاریخ است. این وی گی

 سگوئز  - کانال سه طریق از دریایی ونقل حمل . همچنین،(Cohen,2017,P.362)داده است 

 و( عدن خلیج به سرخ دریای اترال) المندب باب ،(سرخ دریای به مدیترانه دریای اترال)

                                                 
1. Geopolitics. 

2. Geostrategic. 

3. Geoanomic. 

4. Geochecker. 
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 موجگب شگده اسگت   ( عگرب  دریگای  و دریگای عمگان   به فار  خلیج اترال) هرمز ی تنگه

جهانی موردتوجگه   اقتراد حفظ در توجهی قابل الیاده فوق ی منطقه یک عنوان خاورمیانه به

 .قرار گیرد -از جمله بریتانیا  –های بزرگ سیاسی و اقترادی  قدرت

بگر خگروا از    برگزیگت در بریتانیگا مبنگی    2134ژوئگن   21متیاقب برگزاری رفرانگدوم  

ی اروپا و اعالم نتایج آن، شوک بزرگی بر فضای سیاسی، داخلی، اقترادی و وجه  اتحادیه

هگای ابتگدایی    ای کگه در همگان مگاه    گونه به شور وارد شد،المللی سیاست خارجی آن ک بین

طور چشگمگیری   جمهور وقت استیفا داد؛ ارزش پوند در مقابل دالر به دیوید کامرون رئیس

های احتمالی بگا   ها و کاستی کاهش یافت؛ روابط دیپلماتیک بریتانیا با هدف جبران ناکامی

گیگری از   وع شد و تالش بگرای پگیش  کشورها گسترده شد؛ مذاکرات خروا از اتحادیه شر

نباید از خاطر دور ساخت که بریتانیگا یگک قگدرت     های احتمالی افزایش یافت. بروز بحران

دنبگال تگوازن    ی نفوا جهانی خود بگه  واسطه رود و به شمار می ی اروپا به استرات یک در قاره

برای جلوگیری از  منظور و همین   به ی پسابرگزیت است؛ سیاسی و نهادی در اروپای دوره

گرفتن دکترین بریتانیای جهگانی، منگاطق    های احتمالی با در پیش بروز مشکالت و بحران

مختلفی از جهان را برای فیالیت و گسترش روابط در سیاست خارجی خود در اولویت قرار 

که پس از انتخاب ترزا می، او شخراً در نشسگت شگورای همکگاری     جایی داده است. ازآن

رسگد خاورمیانگه از منگاطقی اسگت کگه در       نظر می   شرکت و سخنرانی کرد، بهخلیج فار

 های اساسی سیاست خارجی بریتانیا قرار گرفته است. ی اولویت زمره

هگای رگرب در    یهودی طرفگدار سیاسگت  جامیه ( تنها 3چون:  اسرائیل بنابر دالیلی هم

اقترادی با خارا از خاورمیانه،  ( روابط نظامی و1ی اروپا،  ( نزدیکی به اتحادیه2خاورمیانه 

ازانگدازه بگه    ( نزدیکگی بگیش  4ای،  ( دارا بگودن سگاله هسگته   5جواری بگا سگوریه،    ( هم4

هگای بریتانیگا در    عنگوان کشگوری منبیگز از سیاسگت     تر به ( از همه مهم7متحده و  ایاالت

چنگد   ی جنگ جهانی اول، همواره مورد توجه بریتانیا قگرار داشگته اسگت. هرچنگد در     دوره

عنوان  هایی همراه بوده، اما بریتانیا همواره به ی گذشته روابط دو کشور با فراز و نشیب دهه

حامی قوی اسرائیل درصدد تقویت این ارتباطات بوده است. پگس از رفرانگدوم برگزیگت و    

وارد  آویگو  تل وزیری، روابط بریتانیا و اسرائیل با سفر ترزا می به انتخاب ترزا می به نخست

ی  گر اهمیت خاورمیانه برای بریتانیا و توجه به همگه  ای شد که نمایان ی تازه و وی ه حلهمر

یگابی بگه    کند در جهت حفظ، تقویت و دست های آن بود. بریتانیا تالش می مناطق و حوزه

رو پ وهش حاضگر   ازاین جای خاورمیانه داشته باشد؛ ای در جای منافع ملی، حضور گسترده
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ای بریتانیگا در قبگال    ی سیاست خاورمیانگه  به این سوال است که آیندهگویی  درصدد پاسخ

 بهتگر،   عبگارت  هگایی خواهگد بگوده بگه     ی پسابرگزیت براسا  چگه مولفگه   اسرائیل در دوره

 تگوان   ی پسگابرگزیت مگی   ی بریتانیگا بگا اسگرائیل در دوره    سناریوهایی را بگرای رابطگه   چه

 در نظر گرفته

هگای دو طگرف،    های آشکار در استرات ی باوجود تفاوتی پ وهش آن است که  فرضیه

آویگو،   تگل  -ی لنگدن  روابط آنان تحت تاثیر برگزیت قرار نخواهگد گرفگت و تگداوم رابطگه    

هگای اسگرائیل در قبگال     تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست سویی بیش هم

ین تگر  مطلوبی مقاومت از ها وهگروی ه  های ضد بریتانیا به فلسطین، مقابله با ظهور قدرت

ی حلگ  راهیابی به آن از هگر موقییگت و    سناریوهایی خواهد بود که بریتانیا در راستای دست

بهره خواهد گرفت. برای بررسی علمی این مطلب از روش سناریونویسی اسگتفاده شگده و   

ی  یم. مقالگه ا ای و از متون اینترنتی بهره گرفته صورت کتابخانه برای گردآوری اطالعات به

پ وهگی   دهگی شگده اسگت: در بخگش اول بگه بحگز آینگده        حاضر در چهار بخش سازمان

های تگاریخی اسگت، در بخگش دوم     که موضوع تحقیق دارای ریشه جایی ایم؛ ازآن پرداخته

ایگم. در بخگش سگوم، سگناریوهای:      های روابط تگاریخی دو طگرف را بررسگی کگرده     ریشه

رسیم کرده و درنهایت، نتایج حاصگل از تحقیگق را   را ت "ممکن"و  "محتمل"، "مطلوب"

 ایم. ارائه نموده

 . روش پژوهش1

ی بیسگتم   ی سده است که در میانه Futures Studiesپ وهی بازگردانی از اصطاله  آینده
های  ی گیوی رند آمریکا شکل گرفت. با توجه به تغییرات تدریجی و  میالدی در اندیشکده

اقترادی  و اجتماعی ی توسیه و جدید های فنّاوری بینی، به پیشاجتماعی و اقترادی، نیاز 
کگه   یا دورهاز  ی انسگان  گسترده درک ترتیب از طریق در جامیه کامالً احسا  شد. بدین

در   یگ ه ونقگش   کگرد، درصگدد ایفگای    مگی  را تجربگه  محیطی های بحران و سریع تغییرات
دار آینگده اسگت کگه در درک     و نظگام ی مگنظم   پ وهی مطالیگه  پ وهی برآمدند. آینده آینده
ای را از خود به نمایش  ی سیاست خارجی نقش وی ه های مهم مطالیاتی ازجمله حوزه حوزه
ی  ها درباره ای از دیدگاه دادن به گستره گذارد. این اصطاله عبارت است از فرایند شکل می
کفایگت ایگن    بگه گیرد و از طریگق آن   های ممکنی که به فراخور آن، آینده شکل می روش
یابیم برای رسیدن به فردایی بهتگر چگه ترگمیماتی را اتخگاا      بریم و درمی ها پی می روش
 .(Horton,1999,P.6)کنیم 
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ونگد  "توان به تیریگف   پ وهی می ترین تیاریف در خروص آینده از مشهورترین و مهم

ی، ابگداع،  پ وهگی در پگی شناسگای    ( اشاره کرد. وی بر این باور است که آینگده 3131) "بل

هگای جامیگه،    ی ارزش های ممکن و محتمل است تا بر پایه ی آزمون و ارزیابی آینده ارائه

ترین آینگده کمگک کنگد     ریزی ساخت مطلوب های مرجح را انتخاب کرده و برای پی آینده

کنگد کگه شگامل     ی جدیدی از علوم پ وهشی میرفی می پ وهی را شاخه او آینده .(72ص. )

های بدیل است و هدف آن امکان ایجاد شناخت و  در خروص آینده تفکری سیستماتیک

نظگران، در   از نگگاه برخگی صگاحب    .(Bell,2010,P.46)باشگد   افزایش کنترل بر آینگده مگی  

"ی ممکن آینده": نخست، (Voros,2003,P.15)پ وهی چهار نوع آینده وجود دارد  آینده
یا  3

"ی باورپگذیر  آینده" ؛ دوم،دنده محقق شود در آیننتوان های ممکنی که می می وضییت تما
2 

تواند محقق  یا موجه یا حالتی از آینده که براسا  دانش امروز بشر قابلیت وقوع دارد و می

"ی محتمل آینده"شود؛ سوم، 
برای  یابند و میتحقق  احتماالًهایی که  دسته از آیندهیا آن  1

 .شان را شناسایی کرد ینتر محتملو  در نظر گرفت یوقوع مختلف تتوان احتماال میها  آن

"آینده مطلوب"چهارم، 
کگه از نگوع    -ی قبلگی   سگه گزینگه   یا مرجح است که بگرخالف  4

 .باشد ای می ی برانگیزاننده آینده –بودند شناختی 

ی  اند که ازجمله های متیددی برای این رشته ارائه کردهپ وهی روش متخرران آینده

هگای   ی روش هگایی اسگت کگه همگه     سناریونویسی از روش است. "سناریوپردازی"ها  آن

شگناختی را   توانند به تگدوین آن بینجامنگد و از ایگن طریگق وحگدت روش      پ وهی می آینده

نگری اسگت، امگا ایگن واژه از     آینده تر از اگرچه استفاده از آن بسیار قدیمی ارمغان آورند. به

متحده آمریکا مطره شد و  التمیالدی و پس از جنگ جهانی دوم توسط ایا 3341ی  دهه

منجر گردیگد و در   3345گیری اندیشکده رند در سال  با ورود به گفتمان سیاسی به شکل

هرمان "ازآن،  کرد. پس های دفاعی و نظامی نیروی هوایی آمریکا شروع به فیالیت  بخش

قترگاد  ریزی در مگدیریت و ا  عنوان روش نوین برنامه ریزی سناریو را به روش برنامه "کان

 .(Reilly & Willenbockel,2010,p.3052)مورد استفاده قرار داد 

تواند در آینده اتفگاق بیافتنگد    سناریو عبارت است از داستان یا شره رویدادهایی که می

                                                 
1. Possible. 

2. Plausible. 

3. Probable. 

4. Preferable. 

 



 

 

011 

ل 
سا

وم
و د

ت 
یس

ب
 /

تاد
هش

ره 
ما

ش
و

تم
هش

 /
ان

ست
زم

 
09

91
 

دهی به ادراک یک فگرد   ( سناریو را ابزاری برای نظم3114) "شوارتز". (43، ص. 3131)بل، 

ها گرفته خواهد  های فرد در آن محیط دانند که ترمیم آینده میهای بدیل  ی محیط درباره

ترویری کلی از "و  "داشتن گرایانهنگاه کل"، "بودن اهنی"شد. سناریو دارای سه وی گی: 

میتقد  "دیتور"مینای مطلوبیت آن نیست.  است، اما وقوع سناریو الزاماً به "ی احتمالی آینده

دهند، بنابراین، شناسایی و تحلیل این تحوالت  ل میاست که تحوالت کنونی به آینده شک

 .(Dator,2002,P.33-35)در گذر زمان ظرفیت ما را در شناسایی آینده افزایش خواهد داد 

هگا و   ریگزی  ای برای مطالیات آینگده هسگتند کگه در برنامگه     طورکلی سناریوها شیوه به

ی نقش مهمی ایفا کگرده و  های نظام ها و تحلیل ، مدیریت شرکت های دولت گیری ترمیم

های پیش روی خود را مگدیریت   کنند تا بتوانند عدم قطییت کمک می  گیرندگان به ترمیم

وتحلیل آینگده را   براین، سناریوها امکان تجزیه . عالوه(Mietzner & Rege,2005,P.7)نمایند 

اهد داشت و که چه احتماالتی در آینده وجود خو برای محققین فراهم ساخته و در مورد این

 کنند. ترین احتمال کدام است، کمک فراوانی می یا از میان این احتماالت، مطلوب

تگوان   را مگی  "ممکگن "و  "محتمل"، "مطلوب"در سناریونویسی سه دسته سناریوی: 

ی دلخواه و خوشگایند   همان آینده "ی مطلوب سناریو". (43، ص. 3131)زالی، شناسایی کرد 

ای که برای فرد یگا   یینی ممکن است آینده های ارزشی است؛ یک بازیگر براسا  قضاوت

 "سگناریوی محتمگل  "گروهی مطلوب باشد، برای دیگران مطلوب نباشد. دومین سگناریو،  

بگه   "سناریوی ممکگن "است که به احتمال وقوع برخی از سناریوها داللت دارد. درنهایت 

ند ندانیم چگونه محقق خواهگد  تواند در آینده محقق شود؛ هرچ وضییتی اشاره دارد که می

 .(4، ص. 3113علیزاده، وحیدی مطلق و ناظمی، )شد 

هایی کگه   ی فوق، برخی از وی گی بندی سناریوها در سه دسته قبل از طراحی و تقسیم

امکگان وقگوع    کگه:  موجب دقت در پ وهش خواهند شد را باید مدنظر قرار داد. ازجمله این

قبول از آینده را ترسیم کنند؛ به توصیف روابط علت و  لداشته باشند؛ مسیری منطقی و قاب

هگا و   هگا، تهدیگدها، فرصگت    گیری متمرکز باشند؛ به چالش میلولی بپردازند؛ بر امر ترمیم

ارتباط نباشند؛ از نظگر سگاختاری و کیفگی از     نیازهای آینده توجه کنند؛ با گذشته کامالً بی

ی سگناریوها   که مجموعه طوری برابر باشند، بهدیگر متمایز باشند؛ دارای احتمال وقوع  یک

، ص. 3111زاده،  )نپگوری بگاور باشگند    ها را پوشش دهنگد و قابگل   طیف وسییی از عدم قطییت

طورکلی، برای تدوین سناریو ابتدا باید رویدادهایی که احتمال دارنگد در آینگده رخ    . به(347

اییم تا سناریوهای محتملگی  از آن سیی نم دهند را در وضییتی مشخص ترور کنیم و پس
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 .(52، ص.3111کورنیش، )ترویرکشیدن چندوچون وقوع این رویدادها تدوین کنیم  برای به

 اسرائیل -ی روابط بریتانیا . پیشینه2

و حمایت بریتانیا از ایجاد وطگن ملگی یهودیگان در داخگل      3337ی بالفور در سال  اعالمیه

ین عامل تقویت یهودیگان  تر مهمی استیماری،  بخشی از فرایند گسترده عنوان بهفلسطین 

بود و به تشدید اختالفات اعراب و آنان منجر گردید. پیگروزی حگزب کگارگر در انتخابگات     

سگاز تشگکیل دولگت یهگودی در      و حمایت از مهاجرت یهودیان به فلسگطین زمینگه   3345

یه بگه  ای شگب  حگال، پیشگنهاد تشگکیل واحگدهای جداگانگه      امگا درعگین   خاورمیانه گردیگد؛ 

الیمل  ها قرار نگرفت و عکس مورد موافقت فلسطینی های سوئیس را مطره کرد که کانتون

های جزئگی و انگدک بریتانیگا از فلسگطین موجگب       ها را دربر داشت. حمایت نظامی یهودی

نگام   المقد  توسط گروهی از یهودیگان بگه   انفجار ارتش بریتانیا در هتل دیوید شاه در بیت

با هدف ترک مناطق اشغالی شد. درنهایت، بگا توافگق    3344ی سال  ئیهگروه آزادی در ژو

در دستورکار قرار گرفت و  3347خروا نیروهای بریتانیا در سپتامبر  3344کابینه در اواخر 

سگازمان   3347نگوامبر   23بندی  با ترویب طره تقسیم 3341مه  34در  استقالل اسرائیل

، 3351آوریل  27توسط لندن در  جودیت اسرائیلشناختن مو رسمیت با به اعالم شد و ملل

 . (Wilson,1981,P.228)روابط دیپلماتیک دو طرف شکل گرفت 

هگای سگنتی و گسگترش     جلوگیری از سقوط رژیم شدن کانال سوئز و تالش برای ملی

در منطقه، بریتانیا را به حمایت از اسگرائیل از طریگق افگزایش قگدرت نظگامی       عربیسم پان

سفیر بریتانیا گفت: هدف ما از دادن اسلحه به اسرائیل، ثبات و جلوگیری  اشت.آویو وا د تل

زیاد هگر جنگگی کگه در خاورمیانگه      احتمال از جنگ و حفظ منافع ما در خاورمیانه است؛ به

 . (Gat,2003,P.26)های رربی و از جمله ما خواهد بود  اتفاق بیافتد، علیه منافع قدرت

ی و پایان جنگگ سگرد موجگب بهبگود روابگط بریتانیگا و       فروپاشی اتحاد جماهیر شورو

، 3334ای که با لغگو تحگریم صگادرات اسگلحه بگه اسگرائیل در سگال         گونه اسرائیل شد؛ به

 توجهی افزایش یافت. میزان قابل های اقترادی، سیاسی و دفاعی به ها در زمینه ی آن رابطه

ی ایجاد صلح اسرائیل  آمریکا زمینهحال، بریتانیا درصدد بود تا از طریق همکاری با  درعین

رشگد خگود بگا اسگرائیل، از تشگکیالت       و فلسطین فراهم گردد. بریتانیا در کنار روابط روبگه 

ای اولین دیدار یک رهبر رربگی بگا یاسگر    کرد. به گونه نیز حمایت می خودگردان فلسطین

سگال  در  "تگونی بلگر  "صورت گرفگت. بگا انتخگاب     "میجر"توسط  3335عرفات در سال 
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ی یهود تاکید کرد و  دو دولت، بر پشتیبانی از جامیه ررم حمایت از تشکیل وی علی ،3337

یکگی از ایگن    "لرد مایکل لگوی "یهودی استفاده نمود؛  -از حامیان انگلو ی خود در کابینه

ررم  کار بریتانیا علی دولت محافظه . امروزه(Henderson,2003)افراد در بخش خاورمیانه بود 

، این رابطه را ادامه داده و تقویت کرده  های وی ه های داخلی، با ارزیابی سودمندی مخالفت

است؛ لذا اسرائیل را پس از آمریکا یکی از متحگدین اصگلی خگود در جهگان و خاورمیانگه      

شمرد. با بررسگی رویکگرد احگزاب     داند و او را حفاظت منافع بریتانیا در خاورمیانه برمی می

رسد که هر دو حزب اصلی آن کشگور از حامیگان    نظر می گونه به بریتانیا اینحاکم و اصلی 

ترین نقش  های وابسته به اسرائیل نیز مهم ها و رسانه تر، البی اسرائیل هستند؛ از همه مهم

ی  طورکلی، رویکرد چندساله به اند. قیدوشرط بریتانیا از اسرائیل مهیا ساخته را در حمایت بی

 گرایانه بوده است. ها با اسرائیل رویکردی عمل گسترش همکاری بریتانیا در قبال

 . عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه3

گیری و بقای امنیت اسرائیل بوده است،  اگرچه بریتانیا یکی از عوامل اصلی دخیل در شکل

 ای نیست که تنها بریتانیا متمایل به حفگظ یگا تقویگت آن بگوده     گونه اما روابط دو طرف به

کند. با  باشد؛ بلکه اسرائیل نیز با ارزیابی منافع خود تحکیم و تقویت این رابطه را دنبال می

ی  ی دوجانبگه  و تگداوم رابطگه   این اوصاف قطیاً عوامل متیددی در راستای تگامین منگافع  

رسگد جهگت تحلیگل بهتگر موضگوع و بیگان        نظگر مگی   اند که به یهودی نقش داشته -انگلو

 ها توجه کرد. سناریوها باید بدان

 . عوامل اقتصادی3.1

گردد، اما بگا پایگان    ابتدای تشکیل اسرائیل برمی پایه و اسا  روابط اقترادی دو طرف به
گیری رشد یافگت و در   طور چشم جنگ سرد و بازگشت ریرمستقیم بریتانیا به خاورمیانه به

تجگاری بریتانیگا در   ترین شگرکای   های هزاره جدید اسرائیل را به یکی از بزرگ اوایل سال
ترین بازارهای صادراتی  خاورمیانه تبدیل نمود. امروزه اسرائیل پس از آمریکا یکی از بزرگ

 برابگر  2111ی دو کشور در سال  شود. تجارت دوجانبه بریتانیا در سطح جهان محسوب می
 221بگه   2132بود؛ این رقگم در سگال    3333تر از سال  درصد بیش 22میلیارد پوند و  225

. در سال (The Secretary of State for International Trade,2019)میلیارد پوند رسیده است 
میلیگارد متیلگق بگه     221ی تجاری بین دو طرف،  میلیارد پوند میامله 123از مجموع  2137

 .(Ons,2018)متیلق به اسرائیل بود  324بریتانیا و 
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 آویو در یازده سال گذشته تل –( صادرات و واردات لندن 3 جدول

 ((Matthew & Curtis,2018منبع: 

 میانگین واردات صادرات سال

2117 327 324 123 

2111 323 325 124 

2113 321 324 124 

2131 221 323 123 

2133 225 224 123- 

2132 221 221 125- 

 -5و1 224 223 2131

2134 323 324 121 

2135 221 327 121 

2134 223 325 124 

2137 221 324 127 

اکگر  ( 2) در جگدول  2137ترین کاالهای وارداتی و صادراتی دو طرف در سال  عمده  

 اند. شده

 آویو تل –ترین کاالهای صادراتی و وارداتی لندن  ( عمده2 جدول

 (Hmrc,2018)منبع: 

 

صادرات پنج کاالی برتر 

 بریتانیا به اسرائیل
 ارزش

برتر واردات پنج کاالی 

 بریتانیا از اسرائیل
 ارزش

وسایل نقلیه ریر از سهام راه آهن 

 یا تراموا
 354 پالستیک و محروالت آن 211
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 351 سنگ های قیمتی و فلزات 314 ماشین آالت و وسایل مکانیکی

 312 ماشین آالت و وسایل مکانیکی 357 محروالت دارویی

 322 تجهیزات پزشکیماشین آالت و  314 ماشین آالت و تجهیزات پزشکی

 44 عکاسی، سینما و تجهیزات پزشکی 37 عکاسی، سینما و تجهیزات پزشکی

 

ی اروپا بر محروالت کشاورزی سگبب شگده تگا     های سنگین اتحادیه ها و تیرفه یارانه

هگای متیگددی را در ایگن     هگای خگود، قراردادهگا و توافقنامگه     بریتانیا جهت رفع نیازمندی

صادرات کشاورزی اسگرائیل   2134ای که در سال  گونه داشته باشد؛ بهخروص با اسرائیل 

 25زمینگی )  میلیگون دالر(، سگیب   25میلیون دالر و شامل خرما ) 344به بریتانیا در حدود 

میلیگون دالر(،   5میلیگون دالر(، انبگه )   7میلیگون دالر(، هگویج )   1میلیون دالر(، آووکادو )

بگود. واردات اسگرائیل از   ( میلیگون دالر  5های دیگر ) و میوه( میلیون دالر 5گریپ فروت )

 .(Bicom’s research team,2017)میلیون دالر بوده است  331بریتانیا حدود 

هگای اسگرائیلی    گگذاری شگرکت   بریتانیا به مقرد مهمی برای سگرمایه  راستا، در همین

گذاری  سرمایهعنوان صندوق  صندوقی تحت 2111ای که در سال  گونه شده است؛ به تبدیل

کننگد. بگا    گگذاری مگی   میلیگون پونگد در آن سگرمایه    35مشترک تاسیس شد کگه سگالیانه   

میلیون دالر در  511، 2137های اسرائیلی در سال  شرکت به شرکت 12شدن تیداد  افزوده

انگگد  نفگگر شگگغل ایجگگاد نمگگوده 3111و بگگرای بگگیش از  انگگد گگگذاری کگگرده بریتانیگگا سگگرمایه

(Bicom,2018)درصگد  11 رفراندوم، برگزاری پس از بریتانیا نیز در اسرائیل گذاری ه. سرمای 

 . (God Tv,2018)است  افزایش یافته

های بریتانیایی به نفت و گاز، لندن با هگدف   بر این، با توجه به وابستگی شرکت عالوه

درصگد   41ای دارد. حدود  های گسترده های نفتی خود در خاورمیانه فیالیت تامین وابستگی

 75بگه حگدود    2111رود تا سال  از مررف فیلی نفت بریتانیا وارداتی است که احتمال می

بگر جریگان آزاد نفگت از     بنگابراین، بریتانیگا بگا تکیگه    . (Hm Government,2015)درصد برسد 

خاورمیانه، سیاست خود را در جهت تامین انرژی از طریق خرید نفت از کشورهای خاورمیانه 

رود وابسگتگی   چنین با توجه به کاهش تولید گاز طبییی بریتانیا، انتظار می قرار داده است. هم

درصد و تگا   21به  2121تر شود و احتماالً تا اواسط سال  بیشآینده  بریتانیا به گاز طبییی در

. (Uk Department of Trade and Investment,2014) درصد افگزایش یابگد   15به  2111سال 



 

 

019 

س
ت
اس
ی

 
رم
خاو

انه
ی
 
ی
ا

بر 
نیا
یتا
 

ره
دو
در 

 
 ی

گز
ابر
پس

ت
ی

...
 

دهند ثبات در خاورمیانه و تداوم روابط با اسرائیل، تاثیر فراوانی بر رونق  این آمار نشان می

در ایگن منطقگه بگه اخگتالل در      وقوع هرگونه بحران زیرا اقترادی بریتانیا خواهند داشت؛

ی  تامین منابع نفتی، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، ناپایداری در کشگورهای واردکننگده  

اسگا    کنندگان منجر خواهد شگد. بگراین   نفت و گاز، تاثیر بر اقتراد جهانی و رفاه مررف

ه منگابع ارزان فگراوان   یگابی بگ   سگو و دسگت   تضمین امنیت و عرضه و تقاضای نفت ازیگک 

دیگر، از راهبردهای بریتانیا در خاورمیانه است که از طریق حفظ رابطه با اسگرائیل   ازسوی

 شود. دنبال می

 . عوامل نظامی3.2

سازی روابط دو طرف در مدت کوتاهی برقرار شد و  پس از خروا بریتانیا از اسرائیل، عادی

و  3351هگای   که در طول دهه ای گونه ا کرد؛ بههای دفاعی نیز تیمیم پید تدریج به حوزه به

ی اسگرائیل، ازجملگه    کننگدگان اصگلی اسگلحه    بریتانیا در کنار فرانسه یکی از تامین 3341

ترین شرکای نظامی بریتانیگا محسگوب    مهم اکنون از ای بود. اسرائیل هم های هسته ساله

شکی، تسلیحات استرات یک و مو ای، ای، هسته اطالعاتی، ماهواره های شود که در زمینه می

هگای   ی موشگک  وسگاز توسگیه   های نظامی مشترک، تحقیقات مربوط بگه سگاخت   رزمایش

های بریتانیا و  دیگر همکاری دارند. باید توجه داشت که همکاری برد با یک برد و میان کوتاه

، سگو  ی تجهیزات نظامی ناقض شیار حقوق بشری بریتانیاست. زیرا ازیک اسرائیل در زمینه

کگار   هگا بگه   ی دوجانبگه را در مقابلگه بگا فلسگطینی     های حاصل از رابطه ها فناوری اسرائیلی

ای دو طرف بگا وجگود عگدم عضگویت اسگرائیل در       ی هسته دیگر، میامله ازسوی گیرند؛ می

ای ادامه دارد و تهدیگدی جگدی بگرای منطقگه و      های هسته ی منع گسترش ساله میاهده

دنبال سلطه بر بازار تسلیحات بریتانیگا اسگت.    وجود، اسرائیل به نرود. باای شمار می جهان به

بر بازار تسلیحاتی بریتانیا عقد قراردادی از سگوی صگنایع    توجه اسرائیل نخستین نفوا قابل

میلیون دالر در سپتامبر سال  25هوایی اسرائیل با نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به ارزش 

بگر   آویگو عگالوه   هگای لنگدن و تگل    . امروزه همکگاری (O'Sullivan,2000)بوده است  2111

هگا اشگاره    شگود کگه بگه برخگی از آن     میامالت تسلیحاتی، موارد دیگری را نیز شامل مگی 

 کنیم: می

 . امنیت سایبری1.2.3

هگای خروصگی    هگا و بخگش   رشد دولت های روبه ها و چالش امنیت سایبری از نگرانی

ها به  خانگی، تجهیزات صنیتی و زیرساخت اکثر وسایل نقلیه، لوازم رود؛ چراکه  شمار می به
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اسگرائیل و   باشند. پذیر می شوند و در مقابل حمالت سایبری کامالً آسیب اینترنت وصل می

 یها فرصت 2134بریتانیا با درک جدی این تهدید و با امضای یادداشت تفاهمی در سال 

ی سگایبری در  هگا  مهگارت یری کارگ بهتا با دادند افزایش  را در این خروص  گذاری یهسرما

های امنیتی در هر دو طرف استفاده کننگد.   یسسروبخش عمومی و خروصی از تخرص 

زیگرا اکثگر میگامالت    ؛ امنیت سایبری اسرائیل برای بخش مالی لنگدن بسگیار مهگم اسگت    

ای هگ  یفنگاور ی اعتبگاری در بریتانیگا توسگط    هگا  کگارت دیجیتالی، تجگارت الکترونیگک و   

ی ا گسترده طور بهدلیل، فناوری اسرائیل  همین شوند. به یمی اسرائیل پشتیبانی  یافته توسیه

شرکت  117ی که با فیالیت ا گونه بهاست؛  گرفته قراری بریتانیایی ها شرکتمورد استقبال 

درصگد   41، 2134، این تیداد در مقایسه با سال 2137فناوری اسرائیل در بریتانیا در سال 

کشگورهای  ) D5براین، بریتانیگا و اسگرائیل عضگو     عالوه .(Bicom,2018)داشته است رشد 

هستند که  ی جنوبی، استونی و نیوزیلند( کره بریتانیا، اسرائیل، یجیتالی شامل:دی  پیشرفته

 شده است. یل تشکبهبود خدمات عمومی دیجیتالی و استفاده از تکنولوژی  هدف با

 و افزایش نفوذ خود در خاورمیانه . بازتعریف نقش راهبردی1.2.2

درصدد بازگشت به جایگاه خود در خاورمیانه بوده است؛  3331ی  بریتانیا از ابتدای دهه

های  فلسطین، ایجاد رابطه بین اعراب و اسرائیل، ایجاد پایگاه -توجه وی ه به صلح اسرائیل

عگا هسگتند. از نگگاه    نظامی در خاورمیانه و ... همگی شواهدی واقیی برای اثبگات ایگن اد  

ی قگدرت و نفگوا در    و ابگزاری بگرای پگروژه    جلو بریتانیا، اسرائیل عاملی برای حرکت روبه

ازپگیش   شگدن و نفگوا بگیش    تواند به حاکم توجهی به این رابطه می خاورمیانه است؛ لذا کم

 منجگر  (سگوریه )اش  ایران و یا اتحاد ایران و روسیه در خاورمیانه و یگا در کشگور همسگایه   

کوشد تا از طریق ایفای نقش مگوثر در میگادالت امنیتگی و     دلیل بریتانیا می همین گردد. به

ای در تحکیم و ثبگات   گرفتن سازوکارهای امنیتی، نقش وی ه اقترادی خاورمیانه و درپیش

 ای از خود به نمایش بگذارد. منطقه

 . مبارزه با تروریسم1.2.1

حال  ها و درعین ری برای تداوم عمر دولتعنوان عنرری مهم و ضرو موضوع امنیت به

رو  الملگل اسگت؛ ازایگن    قدرت یک دولت در نظام بین  گیری و ارزیابی ای برای اندازه وسیله

تگرین منگاطق    خاورمیانه از بحرانی دهد. های بریتانیا را شکل می ای از سیاست بخش عمده

هگای جگدی    ینگرانگ  ی افراطی و تروریسگم در ایگن منطقگه از   ها گروهجهان است و رشد 

شود. این مساله موجب نزدیکی  اسرائیل و بریتانیا محسوب می جمله ازالملل،  ینبی  جامیه
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ها بر این باورند که در صورت نابودی یا  دیگر شده است. بریتانیایی مواضع دو طرف به یک

کشور  هایی را که در راستای منافع ملی آن توانند بقای رژیم های تروریستی می مهار گروه

ایگن احتمگال وجگود دارد تیگداد زیگادی از       بگراین،  عگالوه  دارند، تضگمین نمایگد؛   گام برمی

اند، باهدف انجام حمالت تروریستی  های تکفیری پیوسته شهروندان بریتانیایی که به گروه

یابی داعش در عراق و سوریه، دولگت بریتانیگا بگا     بنابراین با قدرت به کشور خود بازگردند؛

 ها بگوده و  علیه تروریست های اسرائیل، از حامیان اصلی اقدامات نظامی سیاست حمایت از

 شمارد. مقابله با تروریسم و ایجاد ثبات در خاورمیانه را از اهداف اصلی دو طرف برمی

 ایران بانفوذ. مقابله 1.2.3

شدن روابط با ایران، سفارت اسرائیل در اختیار سازمان  با پیروزی انقالب اسالمی و تیره

ی هگا  مخالفگت ی  ی ایگران برپایگه  ا منطقههای  یاستسبخش فلسطین قرار گرفت و  یآزاد

امگروزه اسگرائیل    .(345، ص. 3117قنبرلگو،  )شگد   وپرداختگه  ساختهعملی جدی علیه اسرائیل 

پرز بر این باور است که اسرائیل  بیند. شیمون یم درخطرامنیت ملی خود را در مقابل ایران 

ین تهدیگد بگرای   تگر  بگزرگ شود و دولت ایران  ینماز سوی هیچ کشوری جز ایران تهدید 

بگراین، پیگروزی    ؛ عگالوه (513، ص. 3135فگر،   )موسویامنیت ملی و موجودیت اسرائیل است 

 انقالب اسالمی، نفوا بریتانیا را در ایران با چالش جدی مواجه کرده است.

ی تغییگرات   وزه، جمهوری اسالمی ایران از بازیگرانی است که توانسته است با همهامر

کارآمگدن دولگت    اند، مقابلگه کنگد. روی   وقوع پیوسته ی اخیر که در خاورمیانه بهها بحرانو 

شییی در عراق، پیروزی بشار اسد در سوریه و حتی جنگ یمن تا به امروز بگه نفگع ایگران    

ی گذشته ها دههین دشمنان اسرائیل در طول تر مهمترین و  یاصل بوده است. ایران یکی از

ی نفوا ایگران در   یو در قبال توسیهآو تل -در جهان بوده است. مالحظات استرات یک لندن

های نزدیک به ایران شده است که عمدتا از مخالفین  منطقه موجب نگرانی از جانب قدرت

شمار  عربی در منطقه به کار محافظههای  یمرژهای ررب و سیاست  یاستساصلی اسرائیل، 

انگد.   گرفتگه  یشپگ دلیل رویکردهای مشابه و تندی را در مقابگل ایگران در    همین روند؛ به یم

و قگدرت   نفوا باهستند تا با هماهنگی آمریکا، در راستای مقابله  درصددبریتانیا و اسرائیل 

دهنگد تگا از ایگن طریگق بتواننگد      هراسی تشگکیل   ایرانهدف  بای ا جبههای ایران،  منطقه

 سیاست تغییر رژیم را در ایران دنبال نمایند.

 های تحقیقاتی یهمکار. 1.2.3

هگای خگارجی، بگیش از     گذاری یهسرمابا توجه به کوچکی و وابستگی بازار اسرائیل به 
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های تحقیقاتی اختراص یافته است که فرصت  ینههزچهار درصد تولید ناخالص داخلی به 

، HSBCمراکز تحقیقاتی بریتانیگایی ماننگد:    رود. یمشمار  ی برای بریتانیا بهفرد منحرربه

ین مرکز تحقیقاتی را در اسگرائیل ایجگاد   تر مهم ARMبارکلیز، بانک سلطنتی اسکاتلند و 

. امگروزه،  انگد  دادهمشگارکتی انجگام    صگورت  بگه های اخیر صدها تحقیق را و در سال کرده

تشویق همکاری علمی توسط  هدف باحقیقاتی علمی مشترک، ی تها برنامهی از ا مجموعه

کگه   انگد  کگرده ایجگاد   "BIREX"انجمن تحقیقات پ وهشی بریتانیا و بگور  تحرگیلی   

. همچنگین بگا   (Bicom,2018)کننگد   یمگ میلیگون دالر در آن هزینگه    321بگیش از   هرساله

ستگی شدیدی بگه  لحاظ دارویی واب ی بخش داروسازی اسرائیل، لندن به پیشرفت و توسیه

بر خگدمات   های داروسازی بریتانیا عالوه شود شرکت آویو پیدا کرده است که موجب می تل

دارویی، صدها شغل را برای شهروندان اسرائیلی فراهم سازند و بریتانیا را متقاعد نمایند که 

 کنند. های بهداشتی بریتانیا ایفا می ها نقش مهمی در سیستم مراقبت آن

الملل، سیاست بین ی صحنه بازیگران در ی های بارز رابطهیکی از وی گی که جایی ازآن

 ی بریتانیا در رابطه با اسرائیل حائز اهمیت بنابراین، اهداف و انگیزه ،بودن روابط است نسبی

در تییگین   یتنظیم اهگداف و منگافع هگر کشگور     ی این وی گی ماهوی، پایه زیرا باشد. می

کگالجی،   گگر  کگوزه )رود شمار می طرفانه با سایر کشورها بهرمانه و یا بیدوستانه، خ ی رابطه

 .ثنی نیستتمس یا قاعده چنین ازو بریتانیا نیز  (3131

 پسابرگزیت ی اسرائیلی در دوره-سناریوهای روابط آنگلو. 4

عگدم   هگا و انتظگارات نظگام سیاسگی بریتانیگا،      یگدگاه دکشگاندن   چگالش  برگزیت ضمن بگه 
اوانی را پیش روی سیاست خارجی این کشور قرار داده اسگت؛ لگذا در بگاب    های فر یتقطی

هگا و   فهگم  پگیش  ی پسابرگزیت نیگز، بگا توجگه بگه     تحلیل روابط بریتانیا و اسرائیل در دوره
آوری  توان ارائه کرد. در این پ وهش ضگمن جمگع   ها، تفسیرهای متفاوتی را می فرض پیش

ی دو کشگور،   ی رابطگه  بگا توجگه بگه پیشگینه     چنگین  اطالعات از منابع در دسگتر  و هگم  
تگری بگرای    سناریوهایی که از عدم قطییت نسبی بگاالتری برخوردارنگد و مناسگبت بگیش    

ها همان عوامگل   اند. این عدم قطییت محورهای سناریونویسی تحقیق دارند، مشخص شده
توجه بگه روش  تری دارند. با  ها اهمیت بیش ای هستند که در مقایسه با سایر گمانه کلیدی

تری نسبت به مناسبات  سناریونویسی، برای درک روابط اسرائیل و بریتانیا باید با دید جامع
توجه کرد. در  -ی گذشته  در طی هفت دهه -دو کشور و عوامل تاثیرگذار در روابط آنان 

 ادامه تالش خواهیم کرد این سناریوها را در سه دسته مورد بررسی قرار دهیم:
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 وهای مطلوبسناری. 4.1

با توجه به وجود ابهامات فراوان در خروص سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسگابرگزیت،  

امگا ایگن لزومگاً بگه      است؛ شده یهودی ارائه -های متفاوتی در خروص روابط انگلو تحلیل

زیرا برگزاری رفراندوم برگزیت  ها نیست؛ مینای رد، تائید و یا احتمال وقوع صددرصدی آن

هگایی را در   ای قطع روابط بریتانیا با اروپا و جهان نیست بلکه این کشور قطیاً برنامهبه مین

هرحگال، برخگی از    سیاست خارجی خود بگرای دوره پسگابرگزیت تگدارک دیگده اسگت. بگه      

هگا دارای مطلوبیگت و خوشگایندی بیشگتری بگرای بریتانیاسگت        سناریوهایی که وقگوع آن 

 ر داد.توان به شره ایل موردبررسی قرا می

 آویو تل -ی لندن . تداوم رابطه3.3.3

ترین سگناریوهای مطلگوب پگیش رو و خوشگایند بریتانیگا براسگا         این سناریو از مهم

ی دو طرف نیز ارتباط مستحکمی  ی گذشته های ارزشی است که با روابط چند دهه قضاوت

 هگای  یگت قطیبگا توجگه بگه عگدم     کنگد. امگروزه    بینی می ی آن را پیش دارد و امکان ادامه

در مگورد جایگگاه بریتانیگا در     ی اروپگا،  رفراندوم خروا بریتانیا از اتحادیگه  توسط یجادشدها

بریتانیا بگیش از هگر   رسد  یمنظر  به ی پسابرگزیت، خاورمیانه در دوره آن درجهان و نقش 

 چراکگه از عوامگل  ؛ یل خواهد بوداسرائی نزدیک با  نیازمند و وابسته به رابطهزمان دیگری 

های جدی برای حفظ امنیگت   های گذشته تالش گیری اسرائیل بوده و در سال اصلی شکل

توان گفگت کگه روابگط دو کشگور      طور یقین می اما به عمل آورده است؛ و بقای اسرائیل به

ای نیست که تنها بریتانیا متمایل به حفظ یا تقویت آن باشد، بلکه اسگرائیل نیگز بگا     گونه به

 در این رابطه، تحکیم و تقویت آن را دنبال خواهد کرد.ارزیابی منافع خود 

ها، بریتانیا اسرائیل را پس از آمریکا، یکی از متحگدین اصگلی   با توجه به کلیت بررسی

هگا بگا    داند؛ رویکردش در قبال تداوم و گسگترش همکگاری   خود در جهان و خاورمیانه می

اصگلی بریتانیگا از حامیگان اصگلی      هر دو حزب گرایانه بوده است. تر عمل اسرائیل نیز بیش

هگای   ررگم مخالفگت   کار بریتانیگا علگی   اسرائیل هستند و در چند سال اخیر، دولت محافظه

هگای  وی ه از طرف حزب کارگر و رهبر آن، جرمی کوربین(، با ارزیابی ی داخلی )به گسترده

در مقابگل  هگای ویگ ه    گیری از الگوی بازیگر خردمند و تاکیگد بگر سگودمندی    وی ه و بهره

ها و  های آن، این رابطه را ادامه داده و تقویت خواهد کرد. فارغ از نگاه احزاب، البی هزینه

قیدوشرط بریتانیگا از اسگرائیل    های وابسته به اسرائیل نیز نقش مهمی در حمایت بی رسانه

 خواهند داشت.
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فیالیگت و  که برگزاری رفراندوم برگزیگت در بریتانیگا همزمگان بگا گسگترش       جایی ازآن

ویگ ه در سگوریه و    خاورمیانگه )بگه   هگای  تداوم ناآرامی های تروریستی، یابی گروهکقدرت

سگوریه بگود، بریتانیگا      هگا بگر سگرزمین    شدن افراطی های اسرائیل از حاکم عراق( و نگرانی

در  ویآو تلکماکان حفاظت از موجودیت و امنیت اسرائیل و کمک به ارتقای نفوا راهبردی 

ی اصولی خود در خاورمیانگه مگدنظر قگرار داده و بگر     ها استیساز  یکی عنوان بهمنطقه را 

تنهگا   ی پسگابرگزیت نگه   تداوم این رابطه در دوره تداوم روابط دو کشور تاکید خواهد نمود.

ای نیز بگرای اسگرائیل دربگر خواهگد داشگت و از نگگاه        نفع بریتانیاست، بلکه منافع وی ه به

 ای در خاورمیانه خواهد شد. د نظم و ثبات منطقهها باعز ایجا بریتانیایی

ی نزدیک خود با اسرائیل داشت و آن را  ی فراوانی به تداوم رابطه دولت ترزا می عالقه

های مقاومت  ی تهدید به ایران و گروه با دیده دانست و همانند اسرائیلبه نفع دو کشور می

مایل نبود که ایران  نگریست. او می - وی ه در همسایگی اسرائیل به -در سراسر خاورمیانه 

مگی در نشسگت    به قدرت رالب و مسلط خاورمیانه و یا در همسایگی اسرائیل تبدیل شود.

با اشاره بگه   2134دسامبر  32اسرائیل در لندن در روز دوشنبه  کار محافظهسالیانه دوستان 

ر ایجاد موطن برای یهودیان گر تیهد بریتانیا د ی بالفور گفت: این بیانیه نشان اهمیت بیانیه

یهودی که مورد حمایگت اتحادیگه    نانینش شهرکچنین با تحریم خرید کاالهای  است. هم

ی و تحگریم اسگرائیل،   بردار هیسرمااروپا قرار داشت مخالفت کرد و گفت: جنبش بایکوت، 

 ییهگا  آن، بگا  کار محافظهقبولی است و این دولت به رهبری حزب  رقابلیرکار نادرست و 

چنین اظهار کگرد: دولگت اسگرائیل نقگش      وی هم ، هیچ تیاملی ندارد.وندندیپ یمکه به آن 

ی تحوالت بریتانیا خواهد داشت؛ من بر ایگن بگاور هسگتم کگه اسگرائیل و       مهمی در آینده

از ایگن بگود کگه      . پگس (May,2016)دارنگد   باهمبریتانیا منافع مشترک و اشتراکات زیادی 

صگورت پگذیرفت. سگفر شگاهزاده      2134دو کشگور بیگد از ژوئگن    دیدارهای متیددی بین 

ی سگلطنتی بریتانیگا،    عنوان اولین دیدار رسمی یک عضو خگانواده  به اسرائیل، به "ویلیام"

ی  رود کگه زمینگه   شمار مگی  آویو به تل –نمادی از روابط نزدیک و تقویت روابط بین لندن 

های تجاری دو طرف فراهم  ام هیئتهای اقترادی و اعز مناسبی را برای برگزاری نشست

وکگار در نگوامبر    مدیر کسب 15ترتیب، یک هیئت تجاری بریتانیایی متشکل از  آورد. بدین

گذاری و بحز در خروص راهکارهای  های تجاری، سرمایه با هدف ارزیابی فرصت 2137

آمدند و با هم مقابله با مشکالت احتمالی خروا بریتانیا از اتحادیه اروپا در اسرائیل گردهم 

 رایزنی کردند.
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المللگی نیگز    روابط نزدیک بریتانیا و اسرائیل پس از برگزاری رفراندوم در مجگامع بگین  

ی وقت بریتانیا در نشست  وزیر خارجه "بوریس جانسون"که  ای گونه به شده است،  منیکس

در ی آن شگورا   را در بیانیگه  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواسگت اصگالحاتی  

و ترمیمات آن شورا را نامتناسب با جایگاه اسرائیل و ضربه به  رابطه با اسرائیل مطره کرد

ترتیگب،   های ضد اسگرائیلی ریی خواهگد داد. بگدین    نامه صلح خواند و تهدید کرد علیه قطع

ی حقوق بشری و  تر دردره ی پسابرگزیت کم بریتانیا در دوره گر آن هستند که شواهد بیان

های  ی فیالیت خواهد داشت و سیاست خود را در قبال اسرائیل متمرکز بر ادامه دموکراتیک

آویو در  رود لندن و تل ی تاریخی دو کشور انتظار می نمود. با توجه به پیشینه سابق خواهد

تیگداد کثیگری از    در بر روابگط نظگامی، اقترگادی، صگنیتی و ...     ی پسابرگزیت عالوه دوره

هگای   له مقابله با تروریسم، مقابله بانفوا ایران، مقابلگه بگا گگروه   های مشترک، از جم مولفه

 انداز مشترک باشند. چشم ای و ... دارای یک مقاومت، ثبات منطقه

 ی آمریکا تر با ایاالت متحده سویی بیش . هم3.3.2

سویی و همکگاری   بریتانیا و آمریکا در یک مدار دوستی و اتحاد قرار دارند و هم امروزه

که یکی از  جایی تر نموده است. ازآن اسرائیل این روابط و نزدیکی را تداوم و گسترده آنان با

متحده در خاورمیانه، تاکید بر تداوم  ی دو کشور بریتانیا و ایاالت ی وی ه نقاط اشتراک رابطه

پیمانگان اصگلی و    عنگوان یکگی از متحگدین و هگم     بگه  آویگو را  تل اسرائیل است و رابطه با

المللگی   آورند، بارها در مجگامع بگین   شمار می های گذشته و حال به خود در دههاسترات یک 

هگای سگازمان    نامه اند و به تیداد زیادی از قطع علیه اقدامات مخالف اسرائیل موضع گرفته

اند. هدف واحد هر دو کشور، حفظ امنیت و بقگای رژیگم    ملل علیه اسرائیل ریی منفی داده

دیگر در این زمینه نیاز دارند. درواقگع لنگدن و    به همکاری یکصهیونیستی است، بنابراین 

واشنگتن تالش دارند تا از طریق نفوا خود در خاورمیانه به سگه امگر مهگم دسگت یابنگد:      

عنگوان بگازیگر    ترکردن اسرائیل بگه کشگورهای عربگی و نمایانگدن آن بگه      نخست، نزدیک

ویگ ه تیامگل مثبگت     یک با اسگرائیل، بگه  کننده با اعراب؛ دوم، تاکید بر روابط استرات  تیامل

هگای اسگرائیل در قبگال ایگران؛ سگوم، فرسگتادن پیگامی بگه          ها و نگرانی نسبت به دردره

آویو حرف اول را در منطقگه خواهنگد زد و از    کشورهای خاورمیانه که لندن، واشنگتن و تل

 ب خواهد شد.ای با اسرائیل مقابله با آنان محسونظر لندن و واشنگتن، هرگونه مقابله

اگرچه حمایت بریتانیا از اسرائیل همانند گذشته عمالً سیاست خارجی آن کشگور را در  

مقابل اعراب و مسلمانان خاورمیانه قرار خواهد داد، اما بریتانیگا تگالش دارد تگا از طریگق     
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ی خود با آمریکا را حفظ کگرده و در   ی خود با اسرائیل، روابط وی ه ترویج و گسترش رابطه

گونگه بگه    حتگی بریتانیگا آن   ی پسابرگزیت گام بگردارد.  ت حفظ امنیت اسرائیل در دورهجه

عنوان پلگی بگین    اندیشد که بتواند در خروص بیضی از موضوعات اسرائیل، به موضوع می

ی آمریکا  متحده تر با ایاالت  سویی بیش از طریق هم ایاالت متحده و اسرائیل عمل کند و

خاورمیانگه،   در خاورمیانه حفظ کنند و یا در صورت خروا آمریکگا از بتوانند جایگاه خود را 

تنها کشوری باشند که از طریق حمایت و پشتیبانی واشنگتن موقییگت خگود را تحکگیم و    

 دو کشور، حفظ یک اسرائیل قوی در خاورمیانه، منافع امنیت ملی توسیه دهد. بدون شک

 .خواهد کردتقویت  منطقهرا در 

 های اسرائیل در رابطه با فلسطین ز سیاست. حمایت ا3.3.1

ی  ای بریتانیا در دوران پسابرگزیت کگه قگبالً بگا ایگده     تجدیدنظر در سیاست خاورمیانه

اکنون به تقویت روابط و مناسگبات دو طگرف    تشکیل دو دولت در فلسطین همراه بود، هم

ا و تهدیگدهای  هگ  زیرا نگگرش  بدون تاکید جدی بر تشکیل دو دولت تقدم پیدا کرده است؛

عنوان کشوری که ادعای زعامت مذهبی جهان اسگالم را   وی ه عربستان به سابق اعراب به

بگین عربسگتان و اسگرائیل از     ای رسد مذاکرات پشت پرده نظر می دارد، فروکش کرده و به

ی آمریکا صورت گرفته است؛ عدم اتخگاا مواضگع قگاطع و     طریق بریتانیا و ایاالت متحده

تفاوتی نسگبت بگه تاکیگد بگر      المقد  و بی طه با انتقال سفارت آمریکا به بیتصریح در راب

ی قرن توسط ایاالت متحده، دلیلی گویا بر این واقییت هست. مالقات نتانیگاهو بگا    میامله

ترتیب  بدین کردن ناسیونالیسم عربی است. ی آشکار دیگری بر فروکش سران عمان نمونه

با هدف حفگظ رابطگه بگا اسگرائیل و اعگراب،       و ه منافع خودیابی ب بریتانیا در راستای دست

داند و به این نتیجه صاله نمی درگیرشدن بیش از این را در موضوع فلسطین و اسرائیل به

  ی پسگگابرگزیت وجگگود یگگک اسگگرائیل قگگوی حگگائز اهمیگگت   رسگگیده اسگگت کگگه در دوره 

 تری است. بیش

 های ضد بریتانیا . مقابله با ظهور قدرت3.3.3

تغییر استرات ی آمریکا در رابطه با خگروا از خاورمیانگه و ایجگاد فرصگتی ویگ ه بگرای       

بریتانیا در جهت بازگشت به این منطقه، لندن را در وضییتی قرار داده اسگت تگا از قگدرت    

های ریرهمسو با خود در خاورمیانه جلوگیری کند؛ بریتانیا  ها و دولت نفوا و یا تشکیل رژیم

 عنوان یکی از نیازهای وی ه خود برخواهد شمرد. اری با اسرائیل را بهدر این خروص همک

لحاظ استرات یک، انرژی، اقترگاد و امنیگت در    ی خاورمیانه به الیاده با توجه به اهمیت فوق
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هگای ضگد    گیگری قگدرت   با پیدایی و قدرت ی پسابرگزیت، سیاست خارجی بریتانیا در دوره

بر ابهام جریان انرژی و روابط خود با اسرائیل خواهد  -تر  ممه و ازهمه -بریتانیا و اسرائیل 

هایی  وی ه اگر چنین قدرت افزود و تاثیرات منفی بر اقتراد لندن برجای خواهد گذاشت؛ به

 عنوان سالحی علیه آن کشور استفاده کنند. بخواهند از نفت به

 ی مقاومتها گروه. مقابله با 3.3.3

لبنان و  اهلل حزب جمله ازیردولتی عرب، رین بازیگران تر یقوی مقاومت شامل ها گروه

یکایی در همسگایگی  ضگدآمر  -ی ضد اسرائیلی موسوم به جبهه ی فلسطینیها گروهبرخی 

هگای   یگم رژهای رگرب و سیاسگت    یاستساسرائیل هستند که از مخالفین اصلی اسرائیل، 

 ها گروهاز  همواره عربی اسرائیل و کشورهای روند. یمشمار  عربی در منطقه به کار محافظه

را وابسگته و تحگت حمایگت جمهگوری اسگالمی ایگران        هگا  آنهای مقاومت، که  یانجرو 

رقیب اصلی خود در منطقه  عنوان بهایران را  ها آنی  واسطه بهزیرا ؛ دانند، نگران هستند یم

ملیگاتی و  ی ع ، دولت بریتانیا که در عرصهاهلل حزببا توجه به اقدامات موفق  شمارند. یبرم

ی سیاسگی و در   به موفقیتی دست نیافته است، در عرصگه  ی مقاومتها گروهمیدانی علیه 

 آمریکگا  های تالش با زمان گرفت و هم اهلل حزبجانبه ترمیم به محدودکردن  اقدامی یک

 2133فوریگه   25در  بریتانیگا  کشگور  وزیگر  "جاوید ساجد" این گروه، به فشار تشدید برای

دهگد،   مگی  قگرار  تروریستی های گروه فهرست در را اهلل حزب کلیت کشور این دولت گفت:

 مگا  و دهگد  مگی  ادامگه  خاورمیانه ی شکننده وضییت کردن ثبات بی برای تالش به اهلل حزب

 آن، سیاسگی  حگزب  و شگده  تحریم ازاین پیش که آن نظامی ی شاخه میان توانیم نمی دیگر

کگنم   تحگریم  را گگروه  کگل  کگه  ام گرفتگه  ترگمیم  مگن  جهگت  همین شویم؛ به قائل تمایز

(Holden,2019)شد مواجه صهیونیستی های رسانه استقبال با . این ترمیم . 

رشگد ایگران از طریگق     بگه  رو بگانفوا ی آن کشگور  ا منطقهی، بریتانیا و متحدان طورکل به

 در همسایگی اسرائیل مخگالف هسگتند؛   اهلل حزبی ه و بهی مقاومت در خاورمیانه و ها گروه

انگد. بریتانیگا    گرفتگه  یشپدلیل نیز رویکردهای مشابه و تندی را در مقابل ایران در  همین به

ی مقاومگت  ها گروهدنبال حذف و یا تضییف  ی پسابرگزیت به تالش خواهد کرد تا در دوره

ی  یاالت متحگده ای  واسطه بهالمللی  ینبهای  یمتحراز طریق کشورهای عربی منطقه و یا 

ی ه در و بهآمریکا و سایر کشورهای رربی باشد تا از این طریق قدرت ایران را در منطقه و 

 اسرائیل و عربستان سیودی( محدود سازد.خود )همسایگی دو متحد اصلی 
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 سناریوهای محتمل. 4.2

سناریوهای محتمل سگناریوهایی هسگتند کگه از احتمگال وقگوع زیگادی برخوردارنگد، امگا         

در ادامه بگه برخگی از    نیست. ی سناریوهای مطلوب اندازه برای بریتانیا به ها خوشایندی آن

 پردازیم: این سناریوها می

 طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل . سیاست بی3.2.3

طرفی پیش  در این سناریو فرض بر این است که روابط دو طرف در مسیر سیاست بی 

یت رابطه با اسرائیل نخواهد داشگت و تمگام   بریتانیا تمایل چندانی به تقو زیرا خواهد رفت،

تنها در جهت ادامه و تقویگت   های لندن با توجه به موقییت آن کشور در خاورمیانه، تالش

کار بریتانیا بر حفظ ارتباطات خود  کار گرفته خواهد شد. دولت محافظه ی با اعراب به رابطه

تاکیگد کگرده و درصگدد     رسگند،  می های موجود و یا بازیگرانی که احتماالً به قدرت با رژیم

های آنان را برآورده سازد و از مقابله با آنگان اجتنگاب کنگد. احتمگاالً از      خواهد بود خواسته

هگای   های آنان موافقت و همراهی با مواضع اعراب در خروص درگیری ترین خواسته مهم

المللگی و   ای بینه ترتیب بریتانیا خواهد کوشید از طریق سازمان فلسطین خواهد بود. بدین

اسگرائیل بگا تشگکیل دو     –از حل موضوع فلسطین  ی آمریکا متقاعدنمودن ایاالت متحده

اسگرائیل بگرگ    –موفقیت این طره و حل موضوع فلسطین  دولت حمایت کند. درصورت

ای برای بریتانیا رقم خواهد خورد و باعز تقویت نفوا آن کشور در منطقگه و اعمگال    برنده

 نسبت به اسرائیل خواهد شد.طرفی  سیاست بی

 انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی. 3.2.2

ترشدن میامالت تجاری بین دو طرف، بریتانیگا   بریتانیا و کم-با تضییف روابط اسرائیل

ی نفگوا خگود در بازارهگای جدیگد برخواهگد آمگد. در ایگن شگرایط          درصدد گسترش حوزه

سگتان از بهتگرین شگرکای تجگاری و خریگداران تسگلیحاتی       ویگ ه عرب  کشورهای عرب به

خاورمیانه محسوب خواهند شد و تا حدودی خواهند توانسگت شگکاف اقترگادی ناشگی از     

ها پیش، بازارهای مناسبی در  برگزیت را پر کنند. گرچه فروش تسلیحات بریتانیایی از سال

رهای مقامگات بریتانیگایی بگرای    خاورمیانه پیدا کرده، اما با برگزاری رفراندوم برگزیت، سف

بگر فگروش    فگار  افگزایش یافتگه اسگت. عگالوه      عقد قراردادهای فروش اسلحه به خلگیج 

ها ریبت در  تسلیحات، بازگشت مجدد نیروی دریایی و نظامی بریتانیا به منامه پس از سال

چنین ساخت پایگاهی در بندر مینا سگلمان بحگرین، دلیگل محکمگی بگر       و هم 2134سال 

بریتانیگا در    گگذاری  ترتیب، سگرمایه  گذاری نظامی بریتانیا در این منطقه است. بدین سرمایه
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تنهگا تهدیگدی بگرای     مناطق اعراب خاورمیانه و تقویت سیاسی و اقترادی این مناطق نگه 

 تاثیر قرار خواهد داد. شمار خواهند رفت، بلکه کل منطقه را تحت اسرائیل به

 اسرائیل و روسیه. نزدیکی روابط 3.2.1

ی آمریکا از روابگط پنهگانی    پس از استقالل اسرائیل، دو کشور بریتانیا و ایاالت متحده

هرچنگد در مقگاطع مختلفگی ارتباطگات      اسرائیل با روسیه و تقویت کمونیسم نگران بودند.

و شروع روابط روسیه و اسرائیل، جهگان   3331ی  آشکاری باهم داشتند، اما با ورود به دهه

هگای اسگرائیل و روسگیه در     های ابتدایی شاهد رشد قابگل توجگه همکگاری    همان سال در

که امروزه تروریسم نگرانی جدی  جایی های اقترادی، فرهنگی و دیپلماتیک بود. ازآن زمینه

ی  هگا و دالیگل ویگ ه    ترین همکگاری  شود، تامین امنیت از مهم آویو و مسکو قلمداد می تل

 نزدیکی دو طرف است. 

در روندهای سیاسگی، اقترگادی و اسگترات یک در سراسگر      رشد روسیه به ر نقش روتاثی

عنوان عوامل موثر بر نفوا آن کشور  های عربی به وی ه خاورمیانه، پس از انقالب جهان و به

دلیگل نگرانگی از حضگور اسگترات یک      در منطقه مورد توجه اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل به

ها در سوریه و نقش مستقیم و حضور مستشگاری   با شروع ناآرامیوی ه  ایران در منطقه، به

امگا روسگیه بگا     نمگایش گذاشگت؛   ایران در آن کشور، از همگان ابتگدا نگرانگی خگود را بگه     

های سوریه، نیاز به حضور ایگران و   ن سیاست عدم تاثیرگذاری ایران بر سیاست نمود دنبال

ی برجام در  نامه داد. توافق پررنگ جلوه می اهلل برای تامین ثبات و امنیت در سوریه را حزب

بنگابراین در   های شگدید اسگرائیل انجامیگد؛    ها و نگرانی شدن مخالفت به علنی 2135سال 

اولین اقدام ترمیم گرفت تا در این خروص روسیه را تحت فشار قرار دهگد، نگه ایگاالت    

هگای آمریکگا    با سایر دولگت  زیرا دولت اوباما در مقایسه و بریتانیا را؛ (Gross,2017)متحده 

 ای ایران داشت. نظرات متفاوتی نسبت به موضوع هسته

ای  ی ویگ ه  ی روسیه و اسرائیل وارد مرحله بدون شک، حداقل از پنج سال پیش رابطه

یابی به موفقیت در روابط دوجانبه با تغییر  ها ادامه دارد. دست ی عرصه شده است و در همه

چنین تغییر منافع ملی آمریکا در خاورمیانه شکل گرفت. روسیه  فرایندهای خاورمیانه و هم

ی پایگدار و دوسگتانه بگا جمییگت      زیرا به حفظ رابطه کند؛ از ایدئولوژی اسرائیل حمایت می

زبان اسرائیل نیاز دارد. طی یکی دو سال گذشته، اسرائیل حمالت هوایی متیددی را  روسی

ررم کنترل فضای  کرده است که روسیه علی علیه بیضی از تاسیسات نظامی سوریه شروع

قرارگرفتن یک  هوایی سوریه، اقدام خاصی در این خروص انجام نداده است. گرچه باهدف
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نفگر روسگی توسگط اسگرائیل، کگرملین بگا ایگن         35شدن  هواپیمای نظامی روسیه و کشته

ی  سگامانه شده از سگوی آمریکاسگت، بگا ارسگال      ریزی ی برنامه این یک حمله برداشت که

چنین با شگروع   ی دو کشور نداشت. هم اما تاثیر چندانی بر رابطه به آن پاسخ داد، 300ا 

 های استرات یک اسرائیل و آمریکا در سوریه، مسکو نارضایتی خود را نشگان داد؛  هماهنگی

های خگود را در ایگن خرگوص ادامگه      وجود اسرائیل و روسیه در سوریه هماهنگی اما بااین

ی جنگ را از اسرائیل دور کگرده   مدت روسیه، جبهه های کوتاه طورکلی، درگیری به اند. داده

عنگوان حگامی اسگد و اعگالم خگروا نیروهگای        شکست داعش، ظهور روسگیه بگه   است. با

های اتحاد روسیه، ایران، آمریکا و اسرائیل در رابطه با ایگن   آمریکایی از سوریه بر سیاست

ب، اسرائیل با هدف مقابله با هرگونه خطر احتمگالی درصگدد   ترتی بدین کشور تاثیرگذار بود.

ی روابگط روسگیه بگا     تقویت روابط خود در جنوب سوریه با روسیه بود. بدون شک، توسگیه 

های  آویو است و با حجم عظیم بازار روسیه در کنار تکنولوژی اسرائیل در راستای منافع تل

سوی رفاه و امنیت ایجاد  ت مشترک بههای زیادی را برای حرک ی اسرائیل فرصت پیشرفته

 .(Peres,1993)کند  می

 هگای بگین اسگرائیل و روسگیه و      تگوان گفگت، افگزایش همکگاری     بر ایگن اسگا  مگی   

جستن اسرائیل از بریتانیا منجر  نزدیکی بیش از پیش بریتانیا به اعراب خاورمیانه، به دوری

 خواهد شد.

 یرانای با ا تداوم حمایت از توافق هسته. 3.2.3

یگابی بگه    دنبگال دسگت   به 5+3های گذشته همواره از طریق گروه  بریتانیا در طی سال

ای  یابی جمهوری اسالمی ایران بگه سگاله هسگته    ای باهدف جلوگیری از دست نامه توافق

آویگو در رابطگه بگا ایگران      های تل ، نگرانی2135ی برجام در سال  نامه بوده است. با توافق

هگایی اساسگی در    گگام  5+3و نفوا بر اعضای  د تا از طریق رایزنیتر شد و تالش کر بیش

ی  گرچه اسرائیل موفق شد با تاثیرگذاری بر ترامپ خروا اولیگه  خروص لغو برجام بردارد.

رسد در رابطه با بریتانیا به چنین توفیقی دست یافتگه   نظر نمی آمریکا را عملی سازد، اما به

ای ایگران حگل    حزب کارگر بر این باور است که موضوع هستهوی ه  بریتانیا و به باشد؛ زیرا

کند و این اتفاق یقیناً سگهم   ای فیالیت می المللی انرژی هسته شده و تحت نظر آژانس بین

ها مهم است،  چه امروزه برای بریتانیایی ای خواهد داشت. آن مهمی در صلح و ثبات منطقه

  ی فلسطین است. حل مساله

آویگو و   ای در میان تگل  های گسترده شدن این موضوع، تفاوت از حل و خارا وجود بااین
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های اصلی اسرائیل تهدیدهای ایران خواهد بود و نه  زیرا نگرانی لندن وجود خواهد داشت؛

ای و موشگکی   ی هسگته  ها برنامه ها. در طرف مقابل، گرچه بریتانیایی درگیری با فلسطینی

را تهدیدی  بینند، اما آن ی جهانی می رای جامیهجمهوری اسالمی ایران را چالش بزرگی ب

 آورند. شمار نمی ی خود به برای جامیه

 سناریوی ممکن. 4.3

تگری   این دسته از سناریوها در مقایسه بگا دو نگوع سگناریوی قبلگی از احتمگال وقگوع کگم       

 شوند: برخوردار هستند و شامل موارد زیر می

 انیابین اسرائیل و بریت ی تشدید منازعه. 3.1.3

ویگ ه اعگراب    بگه ) شدن بریتانیا به اعگراب  بسیاری از ناظران بر این باورند که با نزدیک

امنیتی با آنگان، اختالفگات عمیقگی میگان      خلیج فار ( و تقویت روابط اقترادی، سیاسی

های ابتدایی اثرات خود را نشگان   وقوع خواهد پیوست و در همان سال بریتانیا و اسرائیل به

ای روی خواهنگد   و طرف با تغییر مسیر از راهبرد همکاری به رقابگت منطقگه  خواهد داد. د

ای از کشورها در مقایسه با تنها یک کشور، هگم   زیرا شراکت و همکاری با مجموعه آورد؛

بنگابراین   لحاظ سیاسی از جایگاه باالتری برخوردار خواهد بگود.  لحاظ اقترادی و هم به به

تر اعگراب بگه    رهای عربی خاورمیانه باعز نزدیکی بیشهرگونه توافقی با هر یک از کشو

براین، توافق بریتانیا بگا اعگراب،    شدن اسرائیل در منطقه خواهد شد. عالوه بریتانیا و منزوی

سگازی در فلسگطین را درپگی خواهگد      فشار برای خروا از مناطق اشغالی و توقف شگهرک 

 داد. داشت و روابط دو کشور را در سراشیبی سقوط قرار خواهد

ای و  ای را باهگدف افگزایش منگافع منطقگه     های گسگترده  که دو کشور رقابت جایی ازآن

ای در خاورمیانگه شگکل    ی منطقگه  ی قدرت و ترسیم مرزهای موازنه دهی به هندسه شکل

ای  ای و فرامنطقه به بازیگران منطقه خواهند داد، مسلماً این امر زمانی نتیجه خواهد داد که

ی خلگیج فگار  و    نشگین حاشگیه   ی بریتانیا با کشورهای عگرب  روابط گستردهگره بخورد. 

حضور ترزا می در نشست شورای همکاری خلیج فار  پس از برگزاری رفرانگدوم خگروا   

مینای همراهی و همکاری با کشورهای خلیج فار  اسگت کگه    بریتانیا از اتحادیه اروپا، به

هگای مگورد    براین، افزایش گگروه  ا دارند. عالوهتوانایی رقابت با حضور اسرائیل در منطقه ر

حمایت عربستان در سوریه، فلسطین و ... امکان ارتقای موقییت بریتانیگا را در مقابلگه بگا    

 اسرائیل در منطقه افزایش خواهند داد.



 

 

011 

ل 
سا

وم
و د

ت 
یس

ب
 /

تاد
هش

ره 
ما

ش
و

تم
هش

 /
ان

ست
زم

 
09

91
 

 های موشکی ایران توجهی به فعالیت بی. 3.1.2

 ی برجام،  نامه انیقاد توافقبریتانیا در تالش است برای حل مشکالت خاورمیانه، پس از 

های گسترده و میناداری در  تفاوت اما اسرائیل را نیز به سرانجام برساند؛ –ی اعراب  مساله

های اصلی اسرائیل و  زیرا نگرانی خروص درک تهدیدات، بین بریتانیا و اعراب وجود دارد؛

نگه درگیگری    ،گگردد  اعراب به قدرت و تهدیدهای ناشی از جمهوری اسالمی ایران برمگی 

ای و  ی هسگته  هگا برنامگه   ها. در طرف مقابگل نیگز، اگرچگه بریتانیگایی     اسرائیل با فلسطینی

را  بینند، اما آن ی جهانی می موشکی جمهوری اسالمی ایران را چالش بزرگی برای جامیه

ایگن احتمگال وجگود دارد کگه بریتانیگا       آورنگد.  شمار نمی تهدیدی جدی برای کشور خود به

 یابی ایران به سیستم موشکی پیشرفته نگگران نباشگد؛   ی اسرائیل و اعراب از دست هانداز به

های ایران به بریتانیا نخواهند رسید و توانایی نابودی لندن را نخواهند داشگت.   موشک زیرا

هگای جمهگوری اسگالمی     ای و موشگک  های دو طرف از ساله هستهترتیب، برداشت بدین

ی  دیگر، درست اسگت کگه پیشگرفت ایگران در زمینگه      عبارتی ایران کامالً متفاوت است. به

شمار  موشک و تسلیحات نظامی پیشرفته تهدیدی جدی برای شرکای بریتانیا در منطقه به

بنگابراین درصگورت خگروا     کنگد.  ای برای بریتانیا ایجاد نمی های جدی رود، اما نگرانی می

های موشکی ایران خواهنگد   ل تواناییامریکا از خاورمیانه، اسرائیل و اعراب مجبور به تحم

 نخواهند توانست ایران را مورد تهدید قرار دهند. ی بریتانیا بود و بدون پشتوانه

 گیری نتیجه

ظگاهر   انداز بگه  های مشترک، از چشم خوردن به حوزه علت گره ی اسرائیل و بریتانیا به رابطه

جزئی دو کشگور در ابتگدای جنگگ    ناپذیری برخوردار بوده است؛ لذا باوجود اختالفات  خلل

هگای   شگدن حمایگت   ها ادامه یافت و با گسگترده  های ضمنی بین آن جهانی دوم، همکاری

تر مورد توجه قرار گرفت. تنها چند مگاه پگس از    نظامی و اقترادی بریتانیا این رابطه بیش

بریتانیگا  ی جدی و دیپلماتیک وارد شد و  اعالم استقالل اسرائیل روابط دو کشور به مرحله

تنهگا   پس از ایاالت متحده به یکی از متحدان اصلی اسرائیل تبدیل گردید. این رابطه، نگه 

دلیگل   های اسرائیلی مستقر در بریتانیا، بلکه بگه  دلیل عوامل داخلی از جمله البی و رسانه به

 عوامل خارجی و منافع دو کشور در خاورمیانه تا به امروز تداوم داشته است.

هگای ناشگی از آن    ی اروپا و عگدم قطییگت   راندوم خروا بریتانیا از اتحادیهبرگزاری رف

موضوع بررسی این پ وهش قرار گرفت و نتایج حاصله از آن نشان داد که وقوع سناریوی 
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دو سناریوی  ی بین بریتانیا و اسرائیل در مقایسه با مطلوب با تاکید بر تقویت و تداوم رابطه

هگا نشگان    تری برای بریتانیگا برخگوردار اسگت. یافتگه     بیشمحتمل و ممکن از خوشایندی 

عنوان شریکی بهتر از قبل در کنار اسرائیل باقی خواهد ماند و بییگد   دهند که بریتانیا به می

زیگرا بریتانیگا    رسد برگزیت بتواند بر روابط دو طرف تاثیر منفی برجگای بگگذارد؛   نظر می به

اسرائیل در راسگتای اهگداف اسگترات یک خگود در     درصدد است تا از طریق تداوم ارتباط با 

های مخالف  آویو را به عدم همراهی با حکومت خاورمیانه، ضمن حفظ رابطه با اسرائیل، تل

ی  هگای متحگد بریتانیگا در خاورمیانگه در دوره     االمکان با دولگت  بریتانیا تشویق کند و حتی

ادی، امنیتی و سیاسی خود را با براین، روابط اقتر پسابرگزیت همکاری داشته باشد. عالوه

های اقترادی آن بهره خواهگد گرفگت تگا از طریگق      اسرائیل ادامه خواهد داد و از موقییت

اسگا  بریتانیگا بگرای     اسرائیل از نفوا کشورهای رقیب در خاورمیانه جلوگیری کند. بگراین 

ی  ا در دورهزیگرا بریتانیگ   کاهش روابط خود با اسرائیل برنامه و یا ترگمیم خاصگی نگدارد؛   

هگای   پسابرگزیت این آمادگی را ندارد که بدون همکاری با اسگرائیل در راسگتای سیاسگت   

لحاظ قدرت سخت و نرم خود همواره یکی  دیگر، بریتانیا به جهانی خود گام بردارد. ازسوی

الملل خواهگد بگود و بگا عضگویت خگود در       ی بین های مهم و تاثیرگذار در عرصه از قدرت

صگورت مسگتقیم و    توانگد بگه   و نقش کلیدی در ناتو مگی  21، گروه 7، گروه شورای امنیت

 ریرمستقیم از اسرائیل حمایت کند.

براین، بریتانیا درصدد خواهد بود تا از طریق تیمیق رابطه بگا اسگرائیل در جهگت     عالوه

 ی را در جهگت مقابلگه  ا منطقهی  موازنه عمالًمهار قدرت ایران در خاورمیانه عمل نموده و 

قگدرتی   عنگوان  بهزیرا بریتانیا اسرائیل را در منطقه  با جمهوری اسالمی ایران تشدید کنند.

توانگد   یمگ یرگگذاری بگر رونگدهای اسگترات یک خاورمیانگه را دارد و      ثاتبیند که توانایی  یم

خالصگه، شگواهد    طگور  تر ایران اقدام کند. بگه  عاملی جهت جلوگیری از نفوا بیش عنوان به

نظرهگای دو طگرف در خرگوص خاورمیانگه، خگروا       ستند که باوجود اختالفگر آن ه بیان

گرایی بریتانیا و اسرائیل منجر نخواهد شد، بلکه تقویت روابط  تنها به تضییف هم بریتانیا نه

 دو طرف را درپی خواهد داشت.
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