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إسرائيل واالحتاد األوروبي- عالقات 

وثيقة لكن محدودة الضمان

الكتاب: »إسرائيل واالحتاد األوروبي- الشراكة الناعمة«
املؤلف: الدكتور عاطف أبو سيف

اإلسرائيلية-  للدراسات  الفلسطيني  املركز  إصــدار: 
مدار، رام اهلل 2011 

عدد الصفحات: 342 صفحة
باالحتاد  إسرائيل  عالقة  بالتحليل  الكتاب  ه��ذا  يتناول   )*(

اإلسرائيلية،  الدولة  وتثبيت  تعزيز  على  ذلك  وأثر  األوروب��ي، 

وتقويتها عبر توقيع اتفاقيات عديدة للتعاون االقتصادي والعلمي 

واألمني والسياسي.

الدعم  لوال  توجد  أن  لها  كان  ما  إسرائيل  أن  املعروف  ومن 

ب��داي��ة نشوء  ف��ي  بريطانيا وف��رن��س��ا  م��ن  لها  ق��دم  ال���ذي  اخل��ارج��ي 

ال��دول��ة، وم��ن أميركا واالحت���اد األوروب���ي بعد ذل��ك. ونسجت 

أوروب��ا  مع  تكاملية  عالقة  املاضية  الستة  العقود  خالل  إسرائيل 

بدأت قبل نشوء الدولة واستمرت لغاية اآلن.

واس���ت���م���رت ق����وة ال���ع���الق���ات ألس���ب���اب ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 

وتأثرت  مصالح.  وت��ب��ادل  اقتصادية  ألس��ب��اب  ث��م  واستعمارية 

وخاصة  األوس��ط  بالشرق  املتعلقة  السياسية  بالقضايا  العالقات 

ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ني. وت���وت���رت م����رات ع��دي��دة ب��س��ب��ب ال��س��ي��اس��ات 

اإلسرائيلية العنيفة ضد الفلسطينيني، إال أنه دائما ما كانت املياه 

تعود إلى مجاريها.

متثل  أنها  إلسرائيل  بالنسبة  العالقات  ه��ذه  ع��ن  الكاتب  وي��ق��ول 

"محورا مهما في خريطة العالقات اإلسرائيلية اخلارجية" )ص14(. )*( باحث فلسطيني- رام الله.
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ق��واف��ل ال��س��الح األمل��ان��ي��ة ع��ن ال��وص��ول إل��ى امل��ط��ارات وامل��وان��ئ 

اإلسرائيلية.

أوروب���ا،  ف��ي  إلس��رائ��ي��ل  األول  احلليف  ب��رأي��ه  أمل��ان��ي��ا  وتعتبر 

وتنظر إسرائيل إليها بصفتها العبا أساسيا في مؤسسات االحتاد 

لها رغم  الداعمة  مواقفها  تراهن على  أن  األوروب��ي، وتستطيع 

إسرائيل  وسالمة  بأمن  أملانيا  »ال��ت��زام  من  نابع  وه��ذا  ش��يء،  كل 

وتبعاته«  الهولوكوست  عن  التاريخية  املسؤولية  تقبل  من  النابع 

)ص38(.

أميركا  م��ع  إستراتيجية  ع��الق��ة  إق��ام��ة  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  وجن��ح��ت 

واالحتاد األوروبي وسخرتهما خلدمة مصاحلها في املنطقة.

إسرائيل  بني  املتينة  االقتصادية  العالقة  إلى  املؤلف  ويتطرق 

احلديث  ف��ي  الثاني  الفصل  ف��ي  ويسهب  األوروب����ي،  واالحت���اد 

على  احلصول  من  إسرائيل  مكنت  اقتصادية  اتفاقيات  عدة  عن 

»اتفاقية  مثل  االحتاد  دولة خارج  تعط ألي  لم  امتيازات ضخمة 

األوروب��ي��ة  ال��ش��راك��ة  و»ات��ف��اق��ي��ة   »2011-2004 العمل  خطة 

ومن أهم املوضوعات التي يناقشها الكتاب التطور الكبير في 

العالقات في مجال البحث العلمي والتطوير، وبالتالي اشتراك 

إسرائيل في قضايا التصنيع العسكري واألمن.

أساس  على  قامت  اجلانبني  بني  العالقات  أن  املالحظ  وم��ن 

فصل السياسة عن املوضوعات األخرى.

ومنوها  العالقة  ت��ط��ور  الكاتب  يحلل  ال��ك��ت��اب،  نهاية  وف��ي 

بينهما ويطرح عدة سيناريوهات ملا ميكن أن تكون في املستقبل.

ــور الــعــالقــات  ــط مـــحـــددات الــعــالقــة وت
السياسية                

وعلى   وتتوسع،  حتتل  إسرائيل  أن  هي  املشكلة  »إن 

وبعبارة  والتوسع.   االحتالل  نفقات  تغطي  أن  أوروب��ا 

أخ��رى، كي تزدهر إسرائيل على أوروب��ا  أن تعود إلى 

صحيفة  عن  الكتاب  )من  والدراجات«  الشموع  عصر 

»لومانتيه«، ص 106(

ي��ن��اق��ش ال��ك��ات��ب ف��ي ال��ف��ص��ل األول م��ح��ددات ال��ع��الق��ة بني 

امل��وق��ع اجل��غ��راف��ي إلس��رائ��ي��ل، والتقدم  ال��ط��رف��ني، وي��رك��ز على 

املتطورة  ال���دول  مصاف  ف��ي  يجعلها  مم��ا  لها  الكبير  االق��ت��ص��ادي 

اقتصاديا. لذلك ارتبطت إسرائيل بعالقة قوية مع أوروبا قائمة 

اإلسرائيلية  ال��ص��ادرات  تتمتع  حيث  ح��رة،  جت��ارة  مناطق  على 

مبعاملة تفضيلية حتى مع البضائع األوروبية.

الكبرى،  األعضاء  للدول  السياسية  املواقف  املؤلف  وتناول 

وأوضح ما فيها من انحياز إلسرائيل العتبارات تاريخية وثقافية 

وح��دوث  الثانية  العاملية  احل��رب  نتائج  ف��إن  استعمارية.  وحتى 

احملرقة، جعال الدول األوروبية الكبرى وخاصة أملانيا تقدم كل 

أملانيا  قدمته  الذي  املالي  فالدعم  الناشئة،  العبرية  للدولة  الدعم 

الفترة  تلك  في  اإلسرائيلي  االقتصاد  عصب  »شكل  إلسرائيل 

املبكرة« )ص37(.

ويرجع الدكتور أبو سيف النهضة االقتصادية اإلسرائيلية في 

اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي إلى هذا الدعم املالي 

غير احملدود، هذا باإلضافة للدعم العسكري حيث لم تتوقف 
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اإلسرائيلية للعام 1995«.

بني  السياسية  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول  ال��ث��ال��ث، مت  ال��ف��ص��ل  وف���ي 

والدور  األوس��ط،  بالشرق  التاريخية  أوروب��ا  وعالقة  الطرفني، 

والعسكري  املالي  وال��دع��م  إسرائيل  دول��ة  نشوء  في  األوروب���ي 

بالشعب  االعتراف  عدم  مقابل  في  لها،  الالمحدود  والسياسي 

أن  األوروب��ي��ون  اعتبر  إذ  االح��ت��الل،  ض��د  وكفاحه  الفلسطيني 

بسكان  تتعلق  إنسانية  مشكلة  هي  الفلسطيني  الشعب  مشكلة 

الجئني ليس إال. 

وي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب ع��ن ال��ت��ط��ور الكبير ال���ذي ح��دث ل��دول 

االحتاد، ويرجع ذلك جلملة أسباب أهمها تأثير الصراع العربي- 

املنطقة  في  االقتصادية  ومصاحلها  أمنيا  أوروب��ا  على  اإلسرائيلي 

خرق  إحداث  استطاعت  التي  النشطة  الفلسطينية  والدبلوماسية 

في املواقف األوروبية عبر عقود من العمل الدؤوب. 

وتتبع الكاتب املواقف األوروبية منذ نشوء الدولة اإلسرائيلية، 

تصدير  وقف  ديغول  إع��الن  منذ  السياسية  املواقف  تغير  وبداية 

بروكسل  بإعالن  مرورا   ،1967 عدوان  بعد  إلسرائيل  السالح 

العام  برلني  العام 1980 وإع��الن  البندقية  العام 1973 وإع��الن 

.1999

هذا التغير في مواقف االحتاد األوروبي، أغضب إسرائيل، 

وخاصة موقف االحتاد الداعم لفكرة إقامة دولة فلسطينية بغض 

الدولة،  تفاصيل هذه  في  الفلسطينيني  مع  االختالف  النظر عن 

االختالف الذي قد يزول لتجد إسرائيل نفسها في مواجهة العالم 

السياسي األوروب��ي بشكل كامل. فاالحتاد  الدعم  عندما تخسر 

يرزح حتت ضغوط من قبل الرأي العام واملؤسسات احلقوقية فيه 

باإلضافة إلى مصاحله اإلستراتيجية مع الوطن العربي.

االحت��اد  ف��إن  معينة،  حلظة  في  إن��ه  القول  إل��ى  الكاتب  ويصل 

أن  عليها  ونظم  قواعد  تضبطه  عاملا  ثمة  »إن  إلسرائيل  سيقول 

حتترمها« )ص133(.

وفي إسرائيل هناك قلق وذعر من الوصول إلى هذه اللحظة، 

وما الشكوى اإلسرائيلية املستمرة مما تسميه نزع الشرعية عنها إال 

عنوان لهذا القلق.

ينتقل املؤلف في الفصل الرابع للحديث عن املبادرات املتعددة 

اإلقليمية  فاملبادرات  املبادرات.  بتلك  إسرائيل  وعالقة  لالحتاد 

بأوروبا  يرتبط  إقليمي  »تكتل  خلق  إلى  تهدف  كانت  لالحتاد، 

ويسود عالقته معها االستقرار واألمن املتبادل« )ص154(.

أيلول  في  مدريد  مؤمتر  بعقد  ال��س��الم،  عملية  انطالق  وم��ع 

اإلقليمية  مبادراته  أهم  االحتاد  ليطلق  الظروف  تهيأت   ،1991

والتي   ،»1995 )برشلونة(  األورومتوسطية  »ال��ش��راك��ة  وه��ي 

ه��دف��ت إل���ى ال���وص���ول إل���ى ح���وار س��ي��اس��ي ي��وص��ل إل���ى وج��ود 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  السالم واالستقرار  من  منطقة مشتركة 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون وأي��ض��ا ال��ش��راك��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

املنطقة،  دول  بني  ح��رة  منطقة  إلقامة  والثقافية،  واالجتماعية 

وتعزيز احلوار بني األديان والثقافات.

املتوسط  امل��ب��ادرة إلط��الق مشروع االحت��اد من أج��ل  ومهدت 

العام 2007 من قبل الرئيس الفرنسي ساركوزي، والذي سعى 

املتعددة وجنح  املسارات  الثنائية وبني  العالقات  بني  »الدمج  إلى 

في تقدمي رزمة من املشاريع املتعددة التي حاول االبتعاد بها عن 

األزمات السياسية« )ص150(.

املبادرات سعت إلى دمج إسرائيل  الكاتب أن هذه  ويالحظ 

على  األوروبية  السياسة  عملت  التي  األورومتوسطية  النظم  في 

على  للجلوس  إسرائيل  أم��ام  الطريق  عّبدت  وأنها  تطويرها، 

طاولة واحدة مع أعدائها العرب.

تكون  أن  في  »جنحت  إسرائيل  أن  سيف  أبو  الدكتور  وي��رى 

وهي  األوس��ط،  الشرق  جتاه  االحت��اد  مبادرات  في  مركزيا  فاعال 

االحتاد  مع  لعالقتها  املختلفة  املسارات  بني  تدمج  أن  استطاعت 

املزيد  الثنائي، مما حقق  املسار  التعددي مع  املسار  بحيث تكامل 

من املكاسب إلسرائيل« )ص165(.

الشراكة في املجاالت
األمنية والعسكرية واالقتصادية

»ي��ص��ع��ب احل���دي���ث ع���ن ب���ن���اء ال����ق����درات ال��ن��ووي��ة 

اإلسرائيلية  دون ذكر الدور احملوري واألساسي لفرنسا 
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ف��ي متكني إس��رائ��ي��ل م��ن ام��ت��الك ال��س��الح ال��ن��ووي وبناء 

مفاعلها اخلاص في دميونا« )من الكتاب، ص178(

ف��ي ال��ف��ص��ل��ني اخل��ام��س وال���س���ادس، مت��ت م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ع��اون 

العسكري واألمني والشرطي واالقتصادي بني االحتاد األوروبي 

التصنيع  مجال  ف��ي  ال��ت��ع��اون  ع��ن  الكاتب  وحت��دث  وإس��رائ��ي��ل، 

العسكري، وأهم شركاء إسرائيل من دول االحتاد. 

والتصنيع  التسلح  مجال  في  التعاون  طبيعة  الكاتب  ويحلل 

وتعارضه مع القوانني األوروبية، وصمت االحتاد على ذلك.

استفادت  إذ  االق��ت��ص��ادي،  ال��ت��ع��اون  ف��ي  أيضا  حصل  وه��ذا 

استطاعت  فقد  ال��ت��ع��اون،  م��ن  اجل��وان��ب  مختلف  م��ن  إس��رائ��ي��ل 

والسياسات  السياسية  املواقف  بني  الفصل  على  أوروب��ا  جتبر  أن 

االقتصادي  التطور  رب��ط  شكل  ب��أي  يتم  لم  »حيث  االقتصادية 

بتطور املوقف السياسي أو اقترابه من الطرفني« )ص255(.

ففي ذروة انتفاضة األقصى، وزيادة تدخل االحتاد السياسي 

في املنطقة، وتعيني ممثل السياسة اخلارجية األوروبية في الرباعية 

حيث  ق��وة  ازداد  إن��ه  بل  العلمي،  التعاون  يتوقف  لم  الدولية، 

استمر االحتاد في فتح مختبراته ومرافقه العلمية أمام إسرائيل.

الغش  عن  تغاضى  لقوانينه،  واضحة  مخالفة  وف��ي  أن��ه  كما 

استطاعت  التي  املستوطنات  مبنتجات  يتعلق  فيما  اإلسرائيلي، 

بتزويرها  قبل االحتاد،  تفضيلية من  تسويقها مبعامالت  إسرائيل 

منطقة املنشأ.

للمطالب  حساسية  أكثر  االحت��اد  أصبح  الوقت،  م��رور  ومع 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ض���رورة وق���ف امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة مل��ن��ت��وج��ات 

فرض  على  وعمل  إسرائيلية،  منتجات  باعتبارها  املستوطنات 

قيود عليها مما »ساهم في جعلها أكثر كلفة على املستورد وخفض 

من قيمة الصادرات اإلسرائيلية ألوروبا« )ص257(.

التعاون العلمي
مجال   في  أوروب��ي  تكاملي  مشروع  يوجد  ال  »يكاد 

وتكون   إال  واالختراعات  الصناعات  وتطوير  البحث 

إسرائيل عضوا فيه أو ترتبط معه باتفاقيات خاصة« )من 

الكتاب، ص 278(

االحت��اد  ب��ني  العلمي  ال��ت��ع��اون  ت��ن��اول  ال��س��اب��ع مت  الفصل  ف��ي 

اإلسرائيلي  االهتمام  الكاتب  وتناول  بشكل مفصل،  وإسرائيل 

الكبير بالبحث والتطوير، حيث تنفق عليه من ناجتها القومي أكثر 

من أي دولة في العالم.

إلى  وإسرائيل  االحت��اد  بني  الرسمي  التعاون  املؤلف  ويرجع 

واستمر  ال��ع��ل��م��اء.  ت��ب��ادل  ب��روت��وك��ول  توقيع  م��ع   1977 ال��ع��ام 

أغلب  في  إسرائيل مشاركة  التقدم، حتى أصبحت  في  التعاون 

مشاريع البحث والتطوير في االحتاد األوروبي، وتساهم بشكل 

نشط وفاعل في منطقة البحث األوروبي »وتندمج بشكل كامل 

في كل خطط االحتاد العلمية، وهذا ما يجعل االحتاد أكبر ممول 

غير إسرائيلي للعلوم والبحث في إسرائيل« )ص278(.

واملختبرات  البحث  معامل  فتح  األوروب���ي  االحت���اد  أن  كما 

واجلامعات األوروبية أمام إسرائيل، وساهم مببالغ كبيرة جدا في 

متويل املؤسسات البحثية اإلسرائيلية.

ل��ل��م��ش��اري��ع العلمية  ووف���ر ال��ت��ب��ادل ال��ع��ل��م��ي ح��اض��ن��ة ك��ب��ي��رة 

واملنافع.  الفرص  الستغالل  أمامها  الطريق  وفتح  اإلسرائيلية 

عند  األوروب��ي��ة  البحث  مؤسسات  في  دمجها  عملية  تقف  وال 

الفاعلة  ومشاركتها  املشتركة  البحثية  املشاريع  في  مشاركتها  حّد 

وتشمل  ذلك  تتعدى  »بل  لالحتاد  املختلفة  والهيئات  املراكز  في 

أوروب��ا«  في  البحث  صناعة  منت  في  اإلسرائيليني  العلماء  دم��ج 

)ص309(.

العلماء  خدمات  تستأجر  األوروبية  املفوضية  أن  يعني  وهذا 

العلمية،  نشاطاتها  م��ن  ج��زء  على  اإلش���راف  ف��ي  اإلسرائيليني 

ورئاسة بعض اللجان التي تشرف على تقومي البرامج، ما يشكل 

دفعة قوية لصناعة البحث والتطوير في إسرائيل.

املدني  املجتمع  ف��ي  نشطاء  بقيام  التذكير  امل��ؤل��ف  ينسى  وال 

واالع��ت��راض  احلميمة   العالقة  ه��ذه  بنقد  أوروب���ا  في  واحلقوقي 

عليها، كونها تساهم في تطوير قدرات إسرائيل العلمية، والتي 

تستفيد منها في إدامة احتاللها.
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نظرة مستقبلية إلى العالقات بني الطرفني
في الفصل الثامن واألخير يتناول الكاتب بالدرس والتحليل 

وال��ت��ط��ور  ب��ال��ت��ق��دم  ستستمر  أن��ه��ا  وي����رى  املستقبلية،  ال��ع��الق��ة 

احلصول  »هي  العالقة  هذه  من  إسرائيل  غاية  وأن  واالزده���ار، 

ت��ن��ازالت  ه��ذا  يتطلب  أن  م��ن االم��ت��ي��ازات دون  ق��در  أك��ب��ر  على 

الدولة«  وهوية  التشريعات  صعيد  على  أو  سياسية  س��واء  منها 

)ص323(.

وقد عملت إسرائيل في السنوات األخيرة على تكوين لوبي 

مخرجات  على  للضغط  بروكسل  ف��ي  وف��اع��ل  نشط  صهيوني 

 - اليهودية  للجنة  مكاتب  اللوبي  ويشمل  األوروب��ي��ة،  السياسة 

»أبناء  ومنظمة  األوروب��ي،  اليهودي-  والكونغرس  األميركية، 

العهد«، وأيضا ظهور حتالف في البرملان األوروبي العام 2006 

باسم »أصدقاء إسرائيل األوروبيني«، »وال تتردد هذه اجلماعات 

خاصة اللجنة اليهودية األميركية في إطالق صفة »معاد للسامية 

»على أي منتقد إلسرائيل« )ص341(.

متصالن  وازده��اره��ا  العالقة  تطور  أن  ي��رى  الكاتب  أن  إال 

دولة  إلقامة  الداعم  األوروب��ي  التوجه  وأن  السالم  عملية  بتقدم 

فلسطني على حدود 1967 والضغط األوروبي من أجل حتقيق 

ذلك سيحدث شرخا في العالقة، ويطالب الكاتب الفلسطينيني 

وإسرائيل  األوروب��ي  االحت��اد  بني  العالقة  كبح هذه  بالعمل على 

عبر »تفعيل أدوات الضغط املختلفة للحد من تسارع هذه العالقة 

انتهاك  كشف  على  وال��ع��م��ل   ،) )ص341  بحقهم«  املجحفة 

حقوقهم السياسية واالقتصادية واألمنية، ويطالب مبواقف عربية 

تتمتع  التي  االمتيازات  لربط  األوروبيني  على  للضغط  مشتركة 

بها إسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي. وكذا العمل على تفعيل 

الدبلوماسية العامة من أجل فضح جرائم إسرائيل وتواطؤ االحتاد 

معها عبر عالقته املميزة معها.

يهتمون  للذين  ج���دًا  وم��ف��ي��دًا  مهمًا  ال��ك��ت��اب  يعتبر  أخ��ي��ًرا، 

العالقة من مختلف أوجهها بني إسرائيل واالحتاد  تاريخ  مبعرفة 

الذي قدمه االحتاد إلسرائيل  الكبير  األوروب��ي ودول��ه، والدعم 

من  الكثير  على  الضوء  يلقي  أنه  كما  اآلن.  ولغاية  نشوئها  منذ 

السياسية األوروبية  املواقف  قليال من  التي غيرت ولو  احلوادث 

لتقترب من املطالب الفلسطينية املشروعة.
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صدر عن "مدار".......
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الكتاب: "سياسة إسرائيل اخلارجية جتاه تركيا والهند 
والصني وروسيا" 

املؤلفان: الدكتور أمين يوسف ومهند مصطفى
اإلسرائيلية-  للدراسات  الفلسطيني  املركز  إصــدار: 

مدار، رام اهلل 2011 

"س��ي��اس��ة إس��رائ��ي��ل اخل��ارج��ي��ة جت��اه ال��ق��وى ال��ص��اع��دة تركيا، 
الهند، الصني، وروسيا" الصادر عن مركز مدار، العام الفائت، 
للتاريخ  استعراضا  يتضمن  حيث  كتاب،  في  كتب  أربعة  يعتبر 
األربع  القوى  من  )ق��وة(  دول��ة  لكل  واملعاصر  احلديث  السياسي 

إسرائيل والقوى الصاعدة:

خلفيات عالقة مركبة

الصاعدة، من جهة، ثم يتضمن من جهة أخرى استعراضا بحثيا 
- إستراتيجيا يستقصي ويرصد بدقة وتكثيف وتوثيق عالقة هذه 
الدولة - القوة مع دولة إسرائيل، وتطور هذه العالقة وصواًل إلى 

احلالة اللحظية، ومع استشراف مستقبل تلك العالقة.
الكتاب رؤية كاملة حتيط فعاًل بشكل شمولي بعالقة   ويقدم 
ال���دول األرب���ع، رؤي��ة تستطيع أن تربط  إس��رائ��ي��ل اخل��ارج��ي��ة م��ع 
وبناء  املستقبل،  استشراف  في  وجناحها  اإلسرائيلية  االختراقات 
طور  في  وهي  الصني(  الهند،  )تركيا،  منها  ثالث  مع  عالقات 

الصعود، خصوصًا ما بعد احلرب الباردة.
هذا الكتاب يضيف جديًدا للمكتبة العربية، من حيث منهجيته 
من  االنطالق  في  ج��ادًا  كتابًا  يعّد  كما  وموضوعيته،  املتكاملة، 
تأطيرات نظرية مدركة للحراك الفكري - االقتصادي - السياسي  )*( كاتب فلسطيني- رام الله.


