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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.



106

- الثقافي في العالم، وبشكل خاص للدور الرأسمالي احلديث، 
املمثل بشكل محدد في الليبرالية اجلديدة )أو النيو ليبرالية(

في  ال��ك��ت��اب،  نهاية  ف��ي  األخ��ي��رة،  قبل   5 رق��م  التوصية  ف��ي 
والتوصيات"،  العام  والنقاش  ب� "اخلامتة  املعنون  األخير  الفصل 
جاء أنه "ال بّد لصانع القرار العربي، ال سيما في دول الطوق، 
من استيعاب أن نسج إسرائيل لعالقات قوية مع قوى فاعلة رئيسة 
وأن  عمومًا،  العربي  القومي  األمن  على  تداعيات  له  العالم  في 
تأخذ  فاعلة  عربية  إستراتيجية  عبر  تتم  أن  يجب  ذل��ك  مواجهة 
الليبرالي  املتبادلة، والتمدد  القوة واملصالح  بعني االعتبار معادلة 
قومي  منحى  تشجيع  إلى  التوصية  هذه  وتقود  السوق".  لقوى 
مثقفة  نخب  من  فيه  مبن  عربي،  جلمهور  الكتاب  استعراض  في 
الكتاب  موضوعية  أن  كما  ق���رار.  صاحبة  وح��اك��م��ة  وسياسية 
تدفعنا ككتاب وقراء معًا إلى استفزاز العامل الذاتي لألمة العربية 
يظل  إيجابيًا حتى ال  استفزازًا  ليكون  الطوق حتديدًا-  ول��دول   -

ألمة  ينبغي  كما  الدولية  العالقات  توظيف  عن  ويبتعد  متخلفًا، 
ودول ف��ي حالة ص��راع م��ع إس��رائ��ي��ل امل��دع��وم��ة م��ن أكبر ق��وة في 

العالم.

االستنتاجات
مهند  وأ.  يوسف  أمي��ن  د.  الشابني  الباحثني  استنتاجات  في 
بعالقات  أصاًل  نهتم  ملاذا  أصوله:  إلى  النقاش  يعيد  ما  مصطفى 

إسرائيل اخلارجية مع تركيا والهند والصني وروسيا؟.
اجلواب يكمن أساسًا في كوننا كعرب في صراع مع إسرائيل، 
وأن احلالة العدائية لم تتوقف رغم ما سارت به العملية السياسية 
منذ مؤمتر مدريد العام 1991، وما أعقبه من اتفاقية أوسلو العام 
العام  األردن  مع  عربة  وادي  واتفاقية  ف،  ت.  م.  مع   1993

1994، واتفاقية كامب ديفيد قبل ذلك مع مصر العام 1979. 
ويكمن اجل���واب أي��ض��ًا ب��درج��ة أق��ل ف��ي ض���رورة ب��ن��اء ال��دول 
العربية لعالقات ناجحة مع تلك الدول، حتى ولو لم تكن هناك 
عالقات عدائية مع إسرائيل، بل حتى ولو لم تكن هذه موجودة 

أصاًل، من باب املصالح االقتصادية والعالقات الثقافية.
وإقليميًا،  عامليًا  األح��داث  تسارعت  األخيرين  العقدين  في 
الوقت الذي  التسعينيات، في  انهار االحتاد السوفياتي في مطلع 
كنظام  األول��ى  اخلليج  حرب  بعد  املتحدة  الواليات  فيه  خرجت 
حتالفها  ثمار  إسرائيل  قطفت  حيث  واح���دًا،  قطبًا  جديد  عاملي 
التوازن  انفالت  ظل  وفي  لها.  كمكافأة  املتحدة،  الواليات  مع 
القوة  السوفياتي، وتدمير  املتحدة واالحتاد  الواليات  الدولي بني 
غياب  استلزمها  هنا،  جديدة  مرحلة  بدأت  العراقية،  العسكرية 
ومسألة  العسكري،  الفكر  وتغيير  جهة،  من  السوفياتي  احلليف 
احلدود، واألسلحة اإلستراتيجية من جهة أخرى، حيث وصلت 
إسرائيل )ظاهريا( والدول العربية )التي ال تريد حربًا أصاًل( إلى 
النظرية اجلديدة بأنه ال يوجد حسم عسكري، وال بّد من العملية 

السياسية.
إسرائيل دخلت العملية السياسية عن قوة، وكمكافأة أميركية 
لها، والعرب دخلوا العملية السياسية عن ضعف، بغياب العراق 
العسكري،  إسرائيل  بتفوق  والقبول  ص��اع��دة،  عسكرية  كقوة 

الذي جعلهم يرون في العملية السياسية خيارًا استراتيجيًا.
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العام 1990- 1991 كان عامًا مفصليًا.  أن  الباحثان  ويرى 
بعدم  النية  إسرائيل  وتبييت  إسرائيليا،  الثمار  قطف  ظل  وف��ي 
احلسم في العالقات العربية، وإنهاء االحتالل، وفي ظل تهشيم 
ع ومؤطر للدول العربية، وفي ظل تشظي  العامل القومي كمجمِّ
املوقف العربي أيضًا، صارت هناك فرصة لتذويب العام القومي 

ضمن نظرية العرب جزء من محيط أكبر.
وه��ك��ذا ك��ان��ت أدب���ي���ات ب��ي��ري��س )ال���ش���رق األوس����ط اجل��دي��د( 
اجلديد.  بهذا  للتبشير  منطلقًا  الشمس(  حت��ت  )م��ك��ان  ونتنياهو 
بل  للنزاع،  إدارة  إلى  ويحولها  النزاع،  مسألة  م  يعوِّ جديد  وهو 
التأجيل في حسم  السياسية. فظهر  للعملية  إدارة  أقسى:  ما هو 
الفلسطينيني، وقضايا  الدائم مع  قضايا إستراتيجية )قضايا احلل 
الترتيبات األمنية في اجلوالن السورية(. وهو أسلوب كي تتهرب 
فيها  تكسب  مماطلة  إل��ى  ف��وري��ة،  استحقاقات  دف��ع  من  إسرائيل 
الوقت وتتفرغ فيه لسياسة األمر الواقع على األرض، االستيطان 

مثاًل.
عن  للعرب  بديل  هناك  ليس  أنه  بعمق  مدركة  إسرائيل  وألن 
العملية السياسية، فقد كسبت شعورًا بأن العرب )دول الطوق، 
تهيأوا حلالة الالحسم في  الفلسطينيني( هم أصاًل قد  وخصوصًا 

مفاوضات العملية السياسية.
وفي هذا اجلو، كما يحلل الكتاب، صار هناك مجال لالنطالق 
من استغالل الليبرالية اجلديدة، فمن جهة، يسّوق اإلسرائيليون 
ونعني  االح��ت��الل،  وإنهاء  للحسم  كشرط  املسبق  التطبيع  فكرة 
جهة  وم��ن  الطبيعية،  والثقافية  االقتصادية  العالقات  بالتطبيع 
أخ����رى، ت��ك��ون ه��ن��اك ف��رص��ة "ل��ت��م��دد رأس امل���ال اإلس��رائ��ي��ل��ي 
تنسجم  التي  السوق،  نظرية  طريق  عن  العالم"،  في  واليهودي 

أصاًل مع مصالح الواليات املتحدة في تبنيها الليبرالية اجلديدة.

من أجل ضمان املستقبل
لعالقاتها  تاريخية  إسرائيلية  نظرة  وضمن  السياق،  هذا  في 
عالقاتها  إسرائيل  ط��ورت  عقدين،  آخ��ر  إل��ى  وص��واًل  الدولية، 
م��ع ال���دول األرب����ع، لتحقيق ع��دة أه����داف، إض��اف��ة إل��ى هدف 

استراتيجي.
علمانية،  قيم  من  مشترك  هو  ما  هناك  ك��ان  لتركيا،  بالنسبة 

وحتالف مع الواليات املتحدة، ورغبة إسرائيلية قدمية في الوصول 
إلى خارج الغالف العربي، فيما كانت للعالقة مع الهند والصني 
لباكستان  م��ع��ادل  وج��ود  لضمان  إستراتيجية،  حاجة  وروس��ي��ا 
ال��ن��ووي��ة اإلس��الم��ي��ة )ال��ه��ن��د(، واح��ت��واء إي���ران الطموحة ن��ووي��ًا 

)الصني وروسيا(.
إس��رائ��ي��ل كبوابة  م��ع  ال����دول مصلحة  ل��ه��ذه  ك��ان��ت  وب��ال��ط��ب��ع 
للواليات املتحدة، من جهة، وكدولة موردة ومصنعة لألسلحة 

من جهة أخرى.

تركيا
أكثر الفصول حتلياًل هو فصل العالقات اإلسرائيلية التركية، 
ملا لكال الدولتني من مصالح معًا، وملا لكل دولة من خصوصيات 

مع دول أخرى ..
يسرد الكتاب تاريخ العالقة، بدءًا من الدولة العثمانية، ويبني 
من  العالقة  وشكل  إسرائيل،  دولة  قيام  بعد  العالقة  هذه  دواف��ع 
أثر  على  والسبعينيات  والستينيات  اخلمسينيات  في  سرية  عالقة 
احلرب  انتهاء  بعد  علنية  عالقة  إلى  العربية،  الثورية  التحوالت 
من  املسافة  قّرب  الشيوعية،  ضد  كحليف  تركيا  وجود  الباردة. 

إسرائيل، ووجود توتر مع سورية والعراق قرب املسافة كذلك.
مع  العالقة  لتحليل  كمنطلق  التركية  الشؤون  املؤلفان  حلل 
وّق��ع  ال��ع��ام 1996، حيث  القمة  إل��ى  ال��ت��ي وص��ل��ت  إس��رائ��ي��ل، 
كيف  بينا  كما  االس��ت��رات��ي��ج��ي.  ال��ت��ع��اون  م��ع��اه��دة  على  ال��ب��ل��دان 

استفادت كل دولة من األخرى.
أه����م م���ا ف���ي ه����ذا ال��ف��ص��ل ت��ف��اص��ي��ل ال���ت���ع���اون ال��ع��س��ك��ري 
واالستخباراتي، والذي هو اآلن محل سؤال كبير في ظل هبوط 
وح��رب  أردوغ����ان،  صعود  بعد  وتركيا  إسرائيل  ب��ني  العالقات 

غزة، وحادثة أسطول احلرية.
من القضايا املهمة في هذا الكتاب اهتمام إسرائيل بدور تركيا 
مع  عالقة  أي  اح��ت��واء  إل��ى  إضافة  وال��ق��وق��از،  الوسطى  آسيا  في 
إيران، فتركيا من جهتها متوازنة في العالقة مع إسرائيل وإيران. 
لتركيا،  بالنسبة  والعكس  تركيا  في  إلسرائيل  جيد  هو  ما  وهناك 
وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا صارت تتطلع إلى العالم العربي، 

كبديل للصّد الغربي.
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وركز الباحثان على تدهور العالقات بني البلدين مؤخرًا، أي 
في ظل التحوالت الفكرية والسياسية في تركيا.

الهند
كيف صارت الهند ثالث دولة في حجم استيراد السالح من 

إسرائيل بعد الصني وتركيا؟ وما هي آفاق العالقة مستقبال؟

في فصل عالقة إسرائيل بالهند عرض الكتاب سردًا تاريخيًا، 

الهند الصديقة للعرب، وكيف رفضت قرار  ظهرت فيه مواقف 

 1959 ال��ع��ام  نهرو  فكر  تغير  م��ن  مينع  ل��م  ذل��ك  لكن  التقسيم، 

ذلك"  دون  حالت  الدولية  "الظروف  لكن  بها،  االعتراف  إزاء 

غير أن هذه الظروف لم متنع دعم إسرائيل للهند في حربها ضد 

الصني العام 1962، ودعمها لها ضد الباكستان في كشمير العام 

لبحث   1977 العام  إليها  داي��ان  زي��ارة  من  متنع  لم  كما   ،1965

للسالح  الهند  حاجة  بسبب  واستخباراتية،  عسكرية  ج��وان��ب 

الهند  م��ن  أك��ث��ر  ت��ط��ورت  إس��رائ��ي��ل  ك��ون  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  والتقنية 

واألقمار  والطائرات  والصواريخ  العسكرية  اإللكترونيات  في 

الصناعية.

إلى  الهند إلسرائيل كبوابة ألميركا، وحتتاج إسرائيل  وحتتاج 

من  للعرب  متطورة  روسية  أسلحة  وص��ول  ع��دم  لضمان  الهند 

معها،  طبيعية  عالقات  إلقامة  باكستان  على  والضغط  خاللها، 

إلى دورها في  الصراع"، إضافة  البعد اإلسالمي في  "لتذويب 

امللف اإليراني، والعالقات االقتصادية.  ويظهر اهتمام إسرائيل 

أح��زاب  مع  عالقات  أقامت  وكيف  الداخلي،  الهندي  بالشأن 

أكادمييني  استقطاب  على  عملت  وك��ي��ف  الهندوسية،  اليمني 

باجتاه مستقبل  أبعد  ملا هو  النظر  يعني  ما  وباحثني وصحافيني.. 

يضمن عالقات إستراتيجية مع الهند.

مع  دبلوماسية  ع��الق��ات  إق��ام��ة  بعد  ال��ي��وم،  الهند  سعت  لقد 

إسرائيل العام 1992 إلى "التوفيق بني املتناقضات" أي صداقة 

احملورين.  من  تستفيد  بحيث  إسرائيل،  مع  والعالقة  العرب، 

وليس هناك حاجة أو مبرر كي تضحي الهند بصداقتها التقليدية 

العسكرية،  النواحي  العرب، طاملا بقيت الصداقة بعيدة عن  مع 

بالهند،  إسرائيل  عالقة  على  سلبًا  التأثير  العرب  يستطيع  ول��ن 

ألسباب معروفة. وبذلك تكون إسرائيل قد جنحت في الوصول 

فهو  ال��ه��دف  أم��ا  تركيا،  م��ع  فعلت  كما  العربي  ال��غ��الف  خ��ارج 

"حتسني البيئة اإلستراتيجية واجليو- سياسية".

الصني
كنهج استعراض العالقة مع تركيا والهند، جاء حال العالقات 
تأتي  حيث  حتليلي،  تاريخي  نسق  ضمن  الصينية  اإلسرائيلية 
العالقة كجزء من العالقات األسيوية، فقد فطنت إسرائيل مبكرًا 
إلى أهمية بناء عالقة مع هذه الدولة، فكان اعترافها بالصني العام 

1950، هو مقدمة نوايا إستراتيجية ذكية.
إيران  امتالك  منع  فهو  اآلن،  اإلسرائيلي  االهتمام  يخص  ما 

للسالح النووي وغير التقليدي، كذلك احلال مع سورية.
ونظرًا للتجاذبات السياسية بني الصني والواليات املتحدة فقد 

تأثرت العالقات العسكرية مع إسرائيل.
ذلك  ف��إن  املتحدة،  بالواليات  الصني  عالقة  حتسنت  وكلما 

سينعكس إيجابًا على عالقة إسرائيل بها.
كافة  مصالح  على  حت��اف��ظ  ال��دراس��ة  ف��ي  يظهر  كما  وال��ص��ني 
األطراف، وفي الوقت الذي بنت إسرائيل عالقة دبلوماسية مع 
هناك  كانت  وتركيا،  الهند  كحال  أنه  إال   ،1992 العام  الصني 
عالقات عسكرية معها، خصوصًا بعد أن تراجع اخلطاب الثوري 

واأليديولوجي.
إسرائيل،  من  السالح  تستورد  دول��ة  ثاني  الصني  تصبح  ولم 
إال بعد عالقات سابقة، حيث اهتمت الصني مبكرًا بالتكنولوجيا 
العام  فيتنام  ضد  حربها  في  دعمتها  فقد  اإلسرائيلية،  العسكرية 
1979، وه���و ال��ع��ام ال���ذي ع��ق��د ف��ي��ه ل��ق��اء س���ري ج��م��ع أرب���اب 
األمنية  املؤسسة  وق��ادة  واإلسرائيلية  واحلربية  األمنية  الصناعات 

الصينية، فكانت الصفقات من بعد باملليارات.
الصني، وبعد عسكري،  العالقة مع  اقتصادي في  بعد  وثمة 
لكن عالقات إسرائيل اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة تظل لها 
عالقتها  توظيف  في  جنحت  إسرائيل  فإن  ذلك  ورغم  األولوية، 

مع الصني مبا ال يتناقض مع عالقتها بالواليات املتحدة.
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تاركة  العسكرية،  بالعالقات  تهتم  إسرائيل  كانت  الّسر  في 
هو  فكان  السطح  حتت  كان  ما  أما  الدبلوماسية،  العربية  للدول 

األهم.

روسيا
في البدء، كان ال بّد من اإلشارة إلى أن روسيا وارثة االحتاد 

السوفياتي سابقًا، هي دولة عظمى، وليست دولة صاعدة.
رمبا هذه املالحظة تؤثر على منهجية الكتاب - الدراسة. لكن 
هذا ال مينع القول: إن روسيا كدولة مّرت خالل عقدين مبا مرت 

به الدول الصاعدة.
غير  "األسلحة  وص��ول  بعدم  إسرائيل  اهتمت  استراتيجيا، 
التقليدية ألعدائها: إيران والعرب"، أيضًا بذات األهمية، فإن 
الهجرات اليهودية من روسيا واالحتاد بالسوفياتي سابقًا )الدول 

الشرقية( كانت أمرًا استراتيجيًا.
حتدثت الدراسة عن محددات العالقة بني إسرائيل وروسيا، 
والتي كان من بينها سعي روسيا للعب دور في العملية السياسية 
إلى  الوصول  في  لروسيا  قدمي  حلم  وهو  األوس��ط،  الشرق  في 

املياه الدافئة.
ومصالح  ال��ن��ف��ط..  أس��ع��ار  ضبط  منها  م��ص��ال��ح،  ول��روس��ي��ا 
تشترك  التي  إي��ران،  مع  مصالح  لروسيا  لكن  كبيرة.  اقتصادية 

معها في تفضيل العالم متعدد األقطاب.
وثمة مناورات روسية: وقف السالح إليران مقابل وقف نشر 

الصواريخ األميركية في أوروبا الشرقية.
ولقد جتاوز البلدان أزمة جورجيا التي تورطت فيها إسرائيل، 
جتاوزها  ميكن  معيقات  وثمة  بينهما،  املتبادلة  احل��اج��ات  بسبب 
وب��ي��ع روسيا  للعرب،  ت��ي��ار روس���ي ص��دي��ق  منها وج���ود  أي��ض��ًا، 

السالح ألعداء إسرائيل، ووجود أقلية مسلمة.

النتيجة
نظرت إسرائيل شرقًا، إلى الدول التي متتلك قدرات اقتصادية 
وب��ش��ري��ة وع��س��ك��ري��ة، ك��ج��زء م��ن نظرتها ل��ل��وص��ول إل���ى خ��ارج 
الغالف العربي العدائي، واختراق األمن القومي، وملنع وصول 

السالح غير التقليدي ألعدائها، وكجزء اقتصادي، وإذا تذكرنا 
أن إسرائيل تبيع السالح للهند وهذه الدول باملليارات، فإن ذلك 

سيعني إلسرائيل الكثير.
هل جنحت إسرائيل في بناء حتالف مع قوى صاعدة، بحيث ال 
تعتمد على حتالف إستراتيجي أحادي مع الواليات املتحدة؟ هذا 

كان هدفها األساس.
اقتصاديا،  قوتني  دولتني-  مع  اجلديدة  الليبرالية  استغالل  أما 

كالهند والصني، فهو يأتي في املقام الثاني.
اللحظة، أن إسرائيل جنحت في احتواء  لكن يبدو حتى هذه 
البرنامج النووي اإليراني، من خالل عالقتها مع روسيا والصني 

والهند، وإن لم يذكر الباحثان ذلك.
دول  خ��ص��وص��ًا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  ستفعله  ال���ذي  م��ا  واآلن، 
ال���ط���وق؟ وم���ا امل����دى ال����ذي س��ت��ت��ط��ور ف��ي��ه ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 
إلسرائيل؟ وهل بقي للدول العربية مجال ملواكبة القوى الصاعدة 
إلى  للوصول  إستراتيجية،  باجتاهات  معها  عالقاتها  وتوظيف 
استحقاقات  دف��ع  على  إلجبارها  إسرائيل  م��ع  عسكري  ت���وازن 

العملية السياسية؟ وما الذي يتم في السّر والعلن؟.
تلك أسئلة على صناع القرار العرب أن يهتموا بها.

لكن جنحت  م��ع��ق��دة،  أص���اًل  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  أن  صحيح 
إسرائيل في اختيار أسلوب العزف مبا يوافق حلنها األساس: أمنها 
العرب  ظل  فيما  املتبادلة،  املصالح  من  وانطالقها  ووج��وده��ا، 

أسرى أحالمهم القدمية التي ترهلت على السطح الدبلوماسي.

في التأطير النظري 
اخلارجية  للسياسة  العامة  واحمل���ددات  النظري  التأطير  ج��اء 

اإلسرائيلية في الفصل األول.
ويبدأ مبقدمة عن السياسة اخلارجة بشكل عام، وبيان أهدافها 
في "حتقيق األمن القومي واالستقالل الذاتي والتنمية االقتصادية 
وال��رف��اه��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ف��ض��اًل ع��ن ت��وس��ي��ع دائ����رة األص��دق��اء 
واحللفاء، وتضييق دائرة اخلصوم واألعداء". ثم عّرج الباحثان 
على أثر أحداث أيلول 2001 على "إعادة هيكلة األطر النظرية 
توجهات   4 واستعراض  ال��دول��ي��ة".  العالقات  في  واملفاهيمية 
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نظرية هي: الواقعية والواقعية اجلديدة التي تبحث في توزيع القوة 
واحلديث  اجل��دي��دة،  والليبرالية  والليبرالية  واملصالح،  واملنافع 

املعمق لتأثير املوجات الدميقراطية، واحلداثة االقتصادية.
وقد قاما بتفسير كل مدرسة ضمن سياقها التاريخي، وصواًل 

إلى الليبرالية اجلديدة.
قسماها  التي  اإلسرائيلية  اخلارجية  السياسة  تطور  رصدا  ثم 

إلى 3 مراحل هي:
أواخ��ر  حتى  ال��دول��ة  قيام  قبل  "الييشوف"  تبلور  ب��دء  م��ن    -1
بالدولة  االع��ت��راف  نطاق  توسيع  ال��ه��دف  وك��ان  الستينيات، 
ومحاصرة العرب، وضمان تدفق املهاجرين اليهود إليها كونها 

متموضعة في بيئة معادية لها.
هدفت  وقد   ،1967 حرب  بعد  والثمانينيات  السبعينيات    -2
الدولية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي  العربية  الدبلوماسية  ص��ّد  إل��ى  فيها 
وفي  احملتلة.  األراض���ي  م��ن  باالنسحاب  املطالبة  ب��ق��رارات��ه��ا 
واالحت��اد  والهند  الصني  مع  عالقاتها  تعزز  ب��دأت  املرحلة  هذه 

السوفياتي.
اجلهود  انصبت  وفيها  الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد  ما  مرحلة   -3
ال��دول  م��ع  الدبلوماسية  ال��ع��الق��ات  توسيع  على  اإلسرائيلية 
مع  ال��ص��راع  إنهاء  ومحاولة  ج��دي��دة،  حتالفات  وبناء  الكبرى 

العرب وفق الرؤية اإلسرائيلية.
تاريخيًا،  الثالث،  املراحل  احلديث عن  الباحثان  فّصل  وقد 
إسرائيل  سوقت  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  م��ع  العالقة  وب��ي��ان 
نفسها كذخر استراتيجي لها، وأهمية ضمان الهجرات اليهودية 

بهدف االستقرار وبناء جيش قوي.
الصهيوني  الدبلوماسي  التراث  نشوء  عوامل  استعرضا  كما 

ببعده اإلسرائيلي، وفيه إشارة لدور يهود العالم.
كتجليات  ليبرالية  النيو-  مفهوم  ُيقعدان  الباحثان  راح  ثم   
سياسية إسرائيلية، هدفت كما أسلفنا إلى "تذويب الصراع بداًل 
من حله جذريًا عبر مشاريع اقتصادية إقليمية مشتركة، مبساعدة 
ال��ع��امل��ي: االحت���اد األوروب����ي وأميركا  رأس��م��ال م��ن دول امل��رك��ز 

واليابان".

اإلسرائيلية  الدبلوماسية  انتهت  املستقبل،  ضمان  وبهدف 
هذه  ودور  والصني،  الهند  من  لكل  السريع  االقتصادي  للنمو 
الدول في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وقد 
واالقتصادي،  السياسي  املنحى  بني  التحليل  في  الباحثان  زاوج 
وصواًل إلى التغيرات األخيرة، وعلى وجه اخلصوص عدم جناح 
فوز  والعراق،  أفغانستان  في  أميركا  تورط  الدمقرطة،  مشروع 
األصولية  احلركات  تأثير  زيادة  الله،  حزب  استعصاء  حماس، 
اإلسالمية، التعنت اإليراني ...ولم يغب عنها باملجمل أهمية 
القضايا األمنية في إسرائيل حتى ولو كانت على حساب السياسة 

الدبلوماسية. 
وب���ذل���ك ف��إن��ه��م��ا ف���ي اإلط�����ار ال��ن��ظ��ري رك����زا ع��ل��ى منطلق 
تطور  حلال  ث��م  ال��دول��ي��ة،  السياسة  ف��ي  النظرية  األط���روح���ات 
السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، وفقًا لتطور حالة احلرب والسلم 
بني إسرائيل والدول العربية من جهة، وبني دول املركز )الواليات 
املتحدة( مع دول إقليمية كأفغانستان والعراق وغيرهما، وكيف 

بحثت إسرائيل عن حلفاء جدد؟
وأزع����م أن ال��ت��ن��اول ال��ت��اري��خ��ي ل��ت��ط��ور ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أل��ق��ى ال��ض��وء ع��ل��ى ع��الق��ات��ه��ا م��ع ال����دول أك��ث��ر من 
أراها  والتي  اجلديدة،  الليبرالية  من  القادمة  النظرية  املنطلقات 
للنيوليبرالية  ك��ان  م��ا  مبعنى،  وح���رب.  سلم  م��ن  يجّد  مل��ا  كتابع 
 – العربية  العالقات  سطح  )وف��ي  العاملي  السطح  إل��ى  تظهر  أن 
ينكسر  ل��م  ول��و  السوفياتي،  االحت���اد  يسقط  ل��م  ل��و  اإلسرائيلية( 
العراق عسكريًا. لكن نظًرا إلى أن الباحثني أكادمييان فقد انطلقا 
من  تكون  أن  املمكن  م��ن  وال��ت��ي  النظرية،  التأطيرات  ه��ذه  م��ن 
أدوات التحليل، لكن ليست األداة الرئيسية، ودليل ذلك يكمن 
االحتالل  إدام��ة  في  ليبرالية  للنيو-  إسرائيل  استخدام  كيفية  في 
وشرعنة احلرب أيضًا، وعدم دفع استحقاقات السالم، وحصد 
الفائدة االقتصادية، فلها نصيب األسد. وبالطبع ميكن استخدام 
النيو- ليبرالية في حتليل عالقات إسرائيل مع القوى الصاعدة، 
كونها أيضًا قوى اقتصادية، فهي تريد االقتصاد القوي. لكن ما 
يؤرق إسرائيل فعاًل هو وجودها، وهذا له أدوات حتليل أخرى.


