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عالقات إسرائيل الدولية: 

السياقات واألدوات، االختراقات واإلخفاقات

تحرير: عاطف أبو سيف

تأليف: مجموعة من الباحثين

إصدار: مدار "المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية"

سنة اإلصدار:  2013

عدد صفحات الكتاب: 647

عدد الفصول: ستة وعشرون

تقديم

"شرعية  يسمونه  ما  ترسيخ  إلى  دائما  إسرائيل  قادة  يسعى 

محيطا  لها  تؤّمن  دولية  عالقات  شبكة  إقامة  خالل  من  وجودها" 

من األصدقاء على مستوى العالقات الثنائية مع الدول واملؤسسات 

واملنظمات الدولية لضمان توفير الدعم السياسي واملالي واالقتصادي 

والعسكري. فقادة إسرائيل وضعوا ألنفسهم مهمتني بعد قيامها: بناء 

الدولة، وإيجاد موقع لها في العالم ملواجهة أي عزلة قد تحُفرض عليها.

هذه القضية يتناولها كتاب "عالقات إسرائيل الدولية: السياقات 

أبو  عاطف  د.  حرره  الذي  واإلخفاقات"،  االختراقات  واألدوات، 

سيف وشارك أيضا في وضع فصوله الستة والعشرين مع ثلة من 

وهم حسب  والدبلوماسيني،  واملتخصصني  واألكادمييني  الباحثني 

ترتيب فصوله: د. أماني القرم، الباحث عبد الغني سالمة، الباحث 

والكاتب داود تلحمي، د. ارترو مارزوني ود. مارشيال سيموني، 

د.عدنان أبو عامر، الدبلوماسي مأمون سويدان، د. مهند مصطفى، 

د. أمين يوسف، د. محمد فايز فرحات، د. فادي نحاس، الدبلوماسي 

علي  السفير  الطويل،  أماني  د.  قنديل،  أحمد  د.  دقة،  أبو  محمد 

استعراض: خلدون البرغوثي
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القزق، السفير نبيل الرمالوي، الباحث االقتصادي حكمت عاشور.

للدراسات  الفلسطيني  املركز  )"مدار"  أصدره  الذي  الكتاب 

اإلسرائيلية( عام 2014، جاء في 647 صفحة من القطع الكبير، 

وستة أبواب، يعالج خمسة منها عالقات إسرائيل بدولة أو مبجموعة 

من الدول حسب موقعها اجلغرافي، فيما يتناول الفصل السادس 

عالقاتها مع املنظمات الدولية وعالقاتها التجارية الدولية.

إليه  تتطرق  لم  ما  يقدم  شامال  مرجعا  بكونه  الكتاب  ويتميز 

دراسات سابقة، ألنها كانت محددة ومحدودة، بتناولها إما جوانب 

رؤساء  أو  بعينها  وأزمات  زمنية  حقبا  أو  معينة،  دوال  أو  محددة 

حكومات أو رؤساء محددين.

فصول الكتاب، ومحاور العالقات الدولية إلسرائيل، التي عاجلها 

الكتاب:

الواليات المتحدة/  د. أماني القرم

في  التغلغل  في  ومؤسساتها  الصهيونية  احلركة  جناح  شكل 

توجيه  في  كبير  تأثير  ذات  احلركة  جلعل  أداة  املتحدة  الواليات 

السياسة األميركية لصالح إسرائيل. وإلدراك احلركة الصهيونية 

سرعة تداول احلكم بني اجلمهوريني والدميقراطيني نأت عن االنحياز 

ألحد احلزبني.

وتعدد الَقرم، محددات العالقة بالعوامل التالية:

البعد الديني: فمعظم املهاجرين األوروبيني إلى العالم اجلديد   .1

بروتستانيو املذهب ويؤمنون بأساطير صهيونية وتوراتية.

البعد االستراتيجي: احتواء االحتاد السوفييتي )سابقا(،   .2

وتدفق النفط، وأمن إسرائيل.

اللوبي الصهيوني.  .3

وتشير إلى أربع مراحل مرت بها العالقات السياسية:

التعاطف اإلنساني واألخالقي 1967-1948.  -

التحالف االستراتيجي 1990-1967.  -

ما بعد عملية السالم.  -

عهد باراك أوباما.  -

ترى الباحثة أن عالقة واشنطن بتل أبيب ال ترتبط بالشخوص، 

التي  القومي،  الرئاسة والكونغرس وحسابات األمن  بل مبؤسسة 

تعمل على تأكيد الترابط وااللتزام األميركي بإسرائيل.

وحول العالقات االقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية، 

تشير الباحثة إلى أن اتفاقية التجارة احلرة )1985( بني الواليات 

املتحدة، وضمانات القروض واملنح األميركية ساهمت بشكل كبير في 

دعم االقتصاد اإلسرائيلي، حيث تقضي اتفاقية التجارة مثال بجعل 

العالقة التجارية بني الطرفني مثل العالقة بني واليتني أميركيتني. 

والواليات املتحدة هي أكبر شريك اقتصادي إلسرائيل، وإسرائيل 

أكبر متلق للمساعدات العسكرية األميركية منذ عام 1967، واألكبر 

منذ احلرب العاملية الثانية )115 مليار دوالر(.  

واخلالفات  املنفعة،  وتبادلية  متينة  بإسرائيل  أميركا  عالقات 

بينهما حتل بسرعة، وال تؤثر على املوقف األميركي الداعم لها بسبب 

تطابق املصالح االستراتيجية، وهي: احلّد من نفوذ إيران، ومحاربة 

"اإلرهاب"، وضمان تفوق إسرائيل، وحل القضية الفلسطينية مبا ال 

ميس مصالح إسرائيل.

كندا والمكسيك/ عبد الغني سالمة:

تداخل العالقات والتعاون املشترك واالتفاقيات بني كندا واملكسيك 

والواليات املتحدة، تدفع كندا إلى التبعية  لها واملكسيك إلى التقارب 

معها، وبالتالي حتديد طبيعة عالقتيهما مع إسرائيل.

مع  الثنائية  واالتفاقيات  املشتركة  املصالح  في  كندا  تتفوق 

إسرائيل على املكسيك ذات العالقات األقل تداخال.

احلكومة احلالية بقيادة ستيفن هاربر حولت دفة السياسة الكندية 

نحو إسرائيل بشكل جتاوز ما كان يحلم به اللوبي الصهيوني.

يشكل يهود كندا أداة ضغط على السياسة اخلارجية الكندية. 
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أما في املكسيك فرغم صغر عددهم فإنهم يلعبون دورا مهما في 

تسويق وجهة النظر اإلسرائيلية.

مميزة،  واستخبارية  وأمنية  عسكرية  عالقات  وكندا  إسرائيل  بني 

وتصدر إسرائيل لكندا السالح. أما املكسيك، فمستوى التعاون ينحصر 

في تدريب الشرطة على حرب العصابات، وتصدير أسلحة إسرائيلية لها.

بلغ حجم التبادل التجاري بني كندا وإسرائيل عام 2011 نحو 

1.2 مليار دوالر. وتتمتع الصادرات اإلسرائيلية مبيزات ضرائبية 

في كندا بفضل اتفاقية التجارة احلرة عام 1996. وبلغ حجم التجارة 

بني إسرائيل واملكسيك عام 2010 نحو 600 مليون دوالر.

ميكن  وال  قوية  العلمية  املجاالت  في  بكندا  إسرائيل  عالقات 

مجاالت  في  اتفاقيات  وبينهما  املكسيك،  مع  بالعالقات  مقارنتها 

الطاقة واألمن والتنمية واالبتكارات التكنولوجية والتعاون الثقافي 

واألكادميي والصناعي واألمن القومي.

أميركا الالتينية والكاريبي/ داود تلحمي: 

ميكن تقسيم عالقات أميركا الالتينية وإسرائيل إلى مرحلتني 

التحول  السبعينيات، ومرحلة  األربعينيات حتى مطلع  أساسيتني: 

في السبعينيات.

وشكلت املرحلة األولى الفترة الذهبية بالنسبة للحركة الصهيونية، 

فمثال كان ثلث املصّوتني مع قرار التقسيم عام 1947 في األمم 

املتحدة من دول أميركا الالتينية.

وحتى عام 1972 كان هناك 14 من دول أميركا الالتينية لها 

ممثليات دبلوماسية في إسرائيل.

الالتينية  أميركا  في  املوقف  بدأ   1973 أكتوبر  حرب  بعد 

في  اليسارية  القوى  بفوز  الحقا  تطور  ثم  يتراجع،  إسرائيل  من 

االنتخابات، فسعت األنظمة اجلديدة للتخلص من السطوة األميركية، 

ما يعني تقييم عالقتها مع إسرائيل.

قطعت  غزة  استهدفت  التي  واحلروب   2006 لبنان  بعد حرب 

فنزويال وبوليفيا عالقاتها مع إسرائيل، كما والحقا نيكاراغوا في 

2010 بعد الهجوم اإلسرائيلي على السفينة التركية مرمرة. 

وفي عام 2012 صوتت 25 دولة التينية مع "منح فلسطني دولة 

مراقبة غير عضو في األمم املتحدة"، امتنعت خمس دول، وصوتت 

بنما ضد القرار.

في  عنصرين  أبرز  هما  تصديرا  والسالح  استيرادا  النفط 

العالقات االقتصادية بني دول أميركا الالتينية وإسرائيل، ثم السالح، 

والتكنولوجيا املتقدمة واخلبرات الزراعية واملاس املصقول.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا/ د. عاطف أبو سيف:

بريطانيا هي صاحبة فكرة وجود دولة إسرائيل، وأصدرت "وعد 

بلفور" في 1917 وفرضت تنفيذه بصّك االنتداب عام 1922.

فرنسا التزمت بضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي بعد النكبة 

وحتى حرب 1967، مبا فيه السالح النووي.

أملانيا أثرت من خالل الهولوكوست في موضوع إقامة إسرائيل: 

هجرة اليهود، والتمويل )تعويضات الهولوكوست(. 

أوروبية؛  قوى  ثالث  أهم  هي  الدول  هذه  إلسرائيل  بالنسبة 

األمن،  مجلس  في  دائمان  وعضوان  نوويتان  وفرنسا  فبريطانيا 

والدولة الثالث تشكل شبكة أمان مالية وعسكرية، وطوقا إلخراج 

إسرائيل من العزلة العربية.

حافظت بريطانيا على دعم إسرائيل سياسيا وأمنيا، لكن مواقف 

إسرائيل من عملية السالم أدت إلى اتخاذ لندن خطوات غير معتادة 

األمم  إلى  االنضمام  فلسطني  طلب  على  التصويت  عن  كاالمتناع 

املتحدة، بدال من التصويت ضده، لكنها أكدت على التزامها بأمن 

إسرائيل ومتيز عالقاتها.

كانت فرنسا من أوائل من أقام عالقات مع إسرائيل، وعملت 

على تعميقها حتى عام 1967، حني أوقف الرئيس تشارلز ديغول 

)1958-1969(، دعم إسرائيل العسكري وخفض مستوى العالقات 

بها، وطور العالقات الفرنسية العربية. بعد ديغول اتبع الرؤساء 

إسرائيل،  مع  معقولة  عالقة  الوجه"؛  "ثنائية  سياسة  الفرنسيون 

وتطوير للعالقات مع العرب. وكانت فترة حكم نيكوال ساركوزي 

دافئة جدا مع إسرائيل، لكنه انتقد سياسات نتنياهو االستيطانية. 

انضمام  لصالح  فرنسا  فصوتت  هوالند  فرانسوا  حكم  في  أما 

فلسطني لألمم املتحدة.

واعتبرت أملانيا أن إسرائيل هي إحدى قنواتها لتطبيع عالقاتها 

عامليا بعد احلرب العاملية الثانية، ومتثل ذلك بالدعم املادي. رسميا 

بدأت العالقات الدبلوماسية بني أملانيا وإسرائيل عام 1965.

أثارت سياسة إسرائيل االستيطانية قلق أملانيا، فامتنعت عن 

التصويت في قرارات تدين االستيطان في األمم املتحدة.

وتعتبر بريطانيا وفرنسا وأملانيا من أكبر مزودي إسرائيل 

بالسالح بعد أميركا. تاريخيا وّفرت بريطانيا التدريب والسالح 

عام  توقفت  ثم  بعدها.  بذلك  واستمرت  إسرائيل  قيام  قبل 

1982، لتستأنف بعد اتفاقية أوسلو، وللتوقف بعد حرب غزة 

.2009-2008
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النووي  البرنامج  تطوير  في  الفضل  لها  فيعود  فرنسا  أما 

التعاون  تاريخ  تقسيم  وميكن  دميونا.  مفاعل  ببناء  اإلسرائيلي 

العسكري الفرنسي اإلسرائيلي إلى ثالث فترات:

السالح  مجال  في  بالدعم  ومتيزت   :1967  -  1948  -

واخلبرات التصنيعية.

1968 - 1993: وتوقف خاللها الدعم العسكري الفرنسي   -

إلسرائيل.

بالتكنولوجيا  لفرنسا  إسرائيل  تزويد  بعد:  فما   1993  -

العسكرية الدقيقة.

وفيما يتعلق بأملانيا، فلم يتوقف الدعم العسكري إلسرائيل في 

أي وقت، وأبرز سالح صدرته أملانيا إلسرائيل هو غواصات "دولفني" 

القادرة على حمل صواريخ نووية، ويبلغ عددها ثماني غواصات. 

بلغت قيمة التبادل التجاري بني بريطانيا وإسرائيل عام 2011 

في  تستثمر  إسرائيلية  شركة   300 وهناك  دوالر.  مليار   6 نحو 

بريطانيا، كما أن هناك شركات بريطانية كبرى تستثمر في إسرائيل.

 3 فتجاوزت  وإسرائيل  فرنسا  بني  التجاري  التبادل  قيمة  أما 

مليارات دوالر.

الواليات  بعد  إلسرائيل  اقتصاديا  الثاني  الشريك  هي  أملانيا 

املتحدة، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 6.5 مليار دوالر.

دول أوروبا الجنوبية )البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، 

مالطا، قبرص(/ارتورو مارزانو – مارسيال سيموني:

خضعت البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان ومالطا وقبرص لنظم 

سياسية مختلفة بعد احلرب العاملية الثانية وحتى اآلن، لذلك تباينت 

مواقفها وعالقاتها مع إسرائيل، لكن السمة العامة لسياساتها جتاه 

الصراع العربي اإلسرائيلي تراوحت بني احلياد والعالقات الباردة 

إلى االنحياز للموقف العربي الذي بدأ منذ منتصف السبعينيات.

تباينت عالقات إيطاليا بإسرائيل عن باقي الدول اخلمس األخرى، 

من ناحية الصعود والهبوط، فهذه العالقة لم تصل إلى حّد التوتر، 

ألن املوقف اإليطالي لم يكن مؤيدا للعرب بشكل مفتوح.

اجلنوبية  أوروبا  دول  عالقات  طبيعة  الفصل  هذا  كاتبا  يقسم 

بإسرائيل لفترات زمنية:

تأسيس إسرائيل وأول خمس سنوات: وحدها اليونان كانت   .1

قرار  ضد  وصوتت   ،1947 عام  املتحدة  األمم  في  عضوا 

التقسيم.

إيطاليا اعترفت بإسرائيل واقعيا عام 1949 وقانونيا 1950،   

لكنها حافظت على سياسة منخفضة معها، أما اليونان رغم 

اعترافها بإسرائيل عام 1949 وإقامتها عالقات عام 1952، 

لم تطور هذا االعتراف حتى عام 1991.

أقامت إسبانيا عالقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 1960،   

والبرتغال اعترفت بإسرائيل فعليا عام 1958 وقانونيا عام 

الَبلدان عالقاتهما مع إسرائيل خوفا من  1977، ولم يطور 

املقاطعة العربية.

كانت اليونان في حرب 1956 أقرب إلى مصر من إسرائيل.   

بعد 1967 بدأت إسبانيا والبرتغال باالقتراب منها. أما قبرص 

فأقامت عالقات معها عام 1960، ومالطا عام 1964.

موقف مؤيد للعرب في السبعينيات: اقتربت إيطاليا من العرب   .2

بعد حرب األيام الستة، إسبانيا حافظت على مستوى العالقات 

نفسه، البرتغال واليونان كانتا أقرب إلى إسرائيل، أما اليونان 

فكان حكم اجلنراالت فيها متعاطفا مع املؤسسة العسكرية 

اإلسرائيلية.

في حرب 1973 منعت إيطاليا واليونان طائرات املساعدات   

األميركية إلسرائيل من الهبوط في مطاراتها، لكن البرتغال 

البرتغال مع  الديكتاتورية صوتت  سمحت بذلك. بعد سقوط 

القرار 3379 في اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1975 

والذي اعتبر الصهيونية شكال من أشكال العنصرية والتمييز 

العرقي، وصوتت قبرص ومالطا إلى جانب القرار، وصوتت 

إيطاليا ضده، وامتنعت اليونان وتغيبت إسبانيا.

من الثمانينيات حتى أوسلو: عزز قرار املجلس األوروبي عام   .3

1980 تبني إعالن البندقية الذي اعترف بحق الفلسطينيني في 

تقرير املصير، عزز التزام دول جنوب أوروبا جتاه الفلسطينيني.

تطور العالقات:  .4

التقارب مع  ظهرت في إيطاليا أحزاب جديدة عملت على 

إسرائيل، وانعكس في التعاون االقتصادي والعلمي والعسكري، 

وفي امتناع إيطاليا عن التصويت مع انضمام فلسطني إلى 

اليونسكو عام 2011. وامتنعت البرتغال عن التصويت، وصوتت 

اليونان وإسبانيا ومالطا مع الطلب. ورغم أن تدهور عالقات 

كبير،  بشكل  منها  قبرص  اقتراب  إلى  أدى  بإسرائيل  تركيا 

لكن قبرص صوتت مع انضمام فلسطني لليونسكو. وتقاربت 

اليونان وإسرائيل.
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شمال أوروبا/ د. عاطف أبو سيف:

تضم هذه املنطقة كال من بلجيكا والنمسا والنرويج وسويسرا 

والدمنارك وهولندا وفنلندا والسويد وإيرلندا وآيسلندا ولكسمبورغ 

وليختنشتاين.

شكلت هذه الدول االمتداد األوروبي للمعسكر الغربي في مواجهة 

أوروبا الشرقية. وهي باستثناء النرويج وسويسرا وآيسلندا، أعضاء 

في االحتاد األوروبي، وكانت داعمة لطموحات احلركة الصهيونية، 

باستثناء النمسا بحكم عالقتها مع أملانيا النازية.

وتعتمد عالقة إسرائيل مع هذه الدول على العالقات االقتصادية 

القوية، التكامل العسكري والعلمي، عقدة الذنب جتاه يهود أوروبا، 

وكونها مخرج إسرائيل من العزلة.

وسويسرا  والنمسا   1948 عام  بإسرائيل  آيسلندا  اعترفت 

وهولندا والنرويج وفنلندا عام 1949، إيرلندا الشمالية كانت أكثر 

هذه الدول انتقادا إلسرائيل رسميا وشعبيا، ولم تعترف بها حتى 

عام 1963، وأقامت عالقات دبلوماسية عام 1975 وفتحت سفارة 

في تل أبيب عام 1996. وفتحت السفارة اإلسرائيلية في دبلن بعد 

فتح مكتب ملنظمة التحرير عام 1993.

السويد هي الدولة الثانية األكثر انتقادا إلسرائيل. في عام 1967 

–قبل احلرب- وجه رئيس الوزراء السويدي اولوف بامله خطابا انتقد 
فيه إسرائيل بشدة، وطّور عالقات بالده مع م.ت.ف في 1974.

جتاهلت النمسا قضايا تعويض اليهود بسبب دورها في احلرب 

الفلسطينيني،  مع  جيدة  عالقات  على  وحافظت  الثانية،  العاملية 

عام  وفي  للمنظمة.  مكتبا  وفتحت   ،1980 عام  عرفات  فاستقبلت 

احلرية  حزب  فوز  بعد  بالنمسا  عالقتها  إسرائيل  قطعت   2000

اليميني باالنتخابات النيابية، لكن العالقات استؤنفت على مستوى 

منخفض بعد 3 سنوات.

اتسمت عالقات آيسلندا بإسرائيل بالدفء في السنوات األولى 

أول  اسجيرسون  اسجير  اآليسلندي  الرئيس  فكان  عمرها،  من 

رئيس أجنبي يخطب في الكنيست عام 1966. كما رفضت آيسلندا 

تقرير  في  وبحقه  الفلسطيني  للشعب  ممثال  م.ت.ف  بـ  االعتراف 

ورفضت  بشدة  إسرائيل  فانتقدت  آيسلندا  موقف  تغير  املصير. 

استقبال بعض وزرائها، واتهمت تل أبيب مبمارسة التطهير العرقي 

بحق الفلسطينيني.

يقع مقر االحتاد األوروبي في بلجيكا، لذلك لها دور فاعل في 

اإلسرائيلي.  العربي  بالصراع  املتعلقة  األوروبية  القرارات  طبيعة 

شهدت السنوات العشر األخيرة توجها لدى نشطاء حملاكمة قادة 

إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مستفيدين من القانون البلجيكي، 

وكاد يتم اعتقال ارئيل شارون ورئيس أركانه رفائيل ايتان عام 2003 

بهذه التهمة، لكن احملكمة العليا رفضت اعتقالهما ألن القانون مينع 

ذلك وهما على رأس عملهما.

من ناحيتها اتهم وزير خارجية لوكسمبورغ إسرائيل بتحويل غزة 

إلى سجن كبير، ودعا االحتاد األوروبي إلى جتميد عالقته معها.

في النرويج بدأ التعاطف مع إسرائيل عام 1949. كما اعتبرت 

النرويج القدس عاصمة فعلية إلسرائيل. وبدأ التغير في موقف أوسلو 

مع تأييد وزير خارجيتها للقرار 242، وتبنيه موقف ضم منظمة التحرير 

ألي تسوية مستقبلية، ثم ضرورة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 

الرابع من حزيران. ثم دورها األكبر في التوصل التفاقية أوسلو.

ترى سويسرا أن حل الصراع العربي اإلسرائيلي يجب أن يقوم 

على إعطاء الفلسطينيني دولتهم. في حني ترى فنلندا أن حل الصراع 

العربي اإلسرائيلي يجب أن يكون مدخله إقامة دولة فلسطينية.

هولندا والدمنارك هما األقرب إلسرائيل. ففي عام 2012 رفضت 

هولندا عضوية فلسطني في اليونسكو، كما طالب برملانها باالعتراف 

بإسرائيل دولة لليهود. الدمنارك من أقوى املدافعني عن تل أبيب 

على طاولة االحتاد األوروبي.

روسيا/ د. عدنان أبو عامر: 

اعترف االحتاد السوفييتي بإسرائيل عام 1948، لكنه ظل عدوا 

بالنسبة لها ملساندته احلق العربي وتسليح الدول العربية. وبعد تفجير 

مقر البعثة السوفييتية في تل أبيب عام 1953 قطعت موسكو عالقاتها 

بها. وجتدد قطع العالقات بعد حرب 1967، واستؤنفت عام 1987 

قنصليا، وعام 1991 بشكل كامل.

بعدم  إلقناعها  روسيا  مع  التقارب  خالل  من  إسرائيل  تسعى 

جدوى تصدير التقنيات النووية إليران.

كانت لهجرة مليون يهودي روسي بني 1990-2008 إلى إسرائيل 

آثار عميقة اجتماعيا وسياسيا، حيث شكلوا كتلة تثير اهتمام روسيا.

بثالث  بإسرائيل  السوفييتي(  )االحتاد  روسيا  عالقات  مرت 

مراحل:

نطاق  توسيع  إلى  إسرائيل  سعت  الستينيات:  1948-أواخر 

االعتراف السوفييتي بها حملاصرة العرب.

السبعينيات والثمانينيات: فترة قطيعة بني تل أبيب وموسكو.

ما بعد احلرب الباردة: وسعت إسرائيل عالقاتها مع روسيا.
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أزمة  إلى  عام 2000  احلكم  إلى  بوتني  فالدميير  أدى وصول 

مع إسرائيل بعد تطهيره الكرملني من رموز الصهيونية، رغم ذلك 

واصلت إسرائيل سعيها لتعميق عالقتها بروسيا.

تتعدى العالقات الروسية اإلسرائيلية املجاالت التجارية والثقافية 

والعلمية والزراعية، إلى جتارة املعدات العسكرية وتبادل املعلومات 

االستخبارية. ويشكل امللف اإليراني والعالقات مع سورية محور 

اخلالف بينهما، وبلغ ذروته حني قررت روسيا بيع إيران منظومة 

)اس 300( املضادة للطائرات.

أوروبا/  في  السابقة  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات 

مأمون سويدان:

باجلمهوريات  اعترفت  التي  الدول  أولى  من  إسرائيل  كانت 

املستقلة عن االحتاد السوفييتي السابق، وسارعت إلى إقامة عالقة 

دبلوماسية متطورة وتعاون معها، سياسيا واقتصاديا وجتاريا 

وعلميا وصحيا وثقافيا وأحيانا أمنيا وعسكريا. وأبرز هذه الدول، 

أوكرانيا، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، إستونيا، التفيا، بيالروسيا، 

ليتوانيا، مولدوفا.

والواليات  األوروبي  االحتاد  للتقرب من  الدول  سعت هذه 

االبتزاز  األخيرة  ومارست  إسرائيل.  خالل  من  املتحدة 

السياسي باتهام دول مثل مولدوفا وليتوانيا وإستونيا بالتورط 

في "احملرقة". كما هاجر إلى إسرائيل مئات اآلالف من يهود 

هذه البالد. تلعب عالقة هذه الدول مع االحتاد األوروبي بحكم 

دورا  إستونيا(  مولدوفا،  )التفيا،  الناتو  وفي  فيه  عضويتها 

بسياسات  االلتزام  باب  من  بإسرائيل  عالقاتها  طبيعة  في 

االحتاد جتاهها. باملقابل، ال تزال روسيا تتمتع بنفوذ عسكري 

واقتصادي هائل على معظم هذه الدول.

أوكرانيا: أولى الدول التي أقامت عالقات دبلوماسية مع إسرائيل 

في أواخر 1991، وعالقات تعاون في مجاالت متعددة.

وبينهما   ،1992 عام  إسرائيل  مع  العالقات  أقامت  أرمينيا: 

واالستثمارات  والعلوم  والثقافة  الصحة  مجاالت  في  اتفاقيات 

والرياضة.

وفتحت   1991 عام  باستقاللها  إسرائيل  اعترفت  أذربيجان: 

سفارة في باكو عام 1993، لكن أذربيجان لم تفعل املثل حتسبا 

من تصويت الدول اإلسالمية ضدها في نزاعها مع أرمينيا.

جورجيا: تبادلت االعتراف مع إسرائيل وفتحتا سفارات عام 

.1992

إستونيا: اعترفت إسرائيل باستقاللها عام 1991، وفتحت سفارة 

في إسرائيل عام 2009. ووقعت اتفاقيات تعاون.

التفيا: تبادلتا االعتراف الدبلوماسي عام 1992 وافتتحتا سفارات 

عام 1995. ووقعتا اتفاقيات في مجاالت عدة منها الدفاع املشترك.

بيالروسيا )روسيا البيضاء(: أقامت عالقات مع إسرائيل عام 

1992، وفتحت السفارات عام 2000.

ليتوانيا: اعترفت إسرائيل بها عام 1991 وأقيمت عالقات كاملة 

في العام التالي.

افتتاح  وتبادلتا   ،1991 عام  بها  إسرائيل  اعترفت  مولدوفا: 

البعثات الدبلوماسية عام 1992 ووقعتا اتفاقيات تعاون عديدة.

وسط أوروبا وشرقها: عالم إسرائيل الجديد/ د. عاطف 

ابو سيف:

بعد حرب 1967 قطعت دول منطقة وسط أوروبا وشرقها )بولندا 

وهنغاريا والتشيك ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا وصربيا 

وسلوفينيا  األسود  واجلبل  والبانيا  والهرسك  والبوسنة  ومقدونيا 

وكوسوفو(، عالقاتها مع إسرائيل. لكن بعد انهيار االحتاد السوفييتي 

تطبيع  يقتضي  املتحدة  الواليات  من  تقربها  أن  الدول  هذه  رأت 

عالقاتها مع إسرائيل. بالنسبة إلسرائيل فتحت العالقات مع هذه 

الدول فرصا جديدة تعزز قوتها واستقرارها، لذلك يهيمن التعاون 

العسكري على باقي العالقات. 

اإلسرائيلية مع هذه  والتجارية  االقتصادية  العالقات  ازدهرت 

املجموعة عن طريق االتفاقيات والتعاون التجاري. وجتاوزت واردات 

إسرائيل من بعض هذه الدول نحو 1.3 مليار دوالر، فيما وصلت 

قيمة الصادرات اإلسرائيلية إليها نحو مليار دوالر.

بشكل عام اجتهت معظم هذه الدول التي كانت قبل انهيار االحتاد 

السوفييتي مؤيدة للفلسطينيني، إلى بناء عالقات مع إسرائيل على 

حساب املوقف الداعم للحقوق الفلسطينية، أو باملوازنة بني عالقاتها 

مع الطرفني.

تركيا/ د. مهند مصطفى:

رغم معارضة تركيا قرار التقسيم، إال أنها اعترفت بإسرائيل 

الظهر.  في  طعنة  االعتراف  العربية  الدول  فاعتبرت   ،1949 عام 

كانت العالقات بني إسرائيل وتركيا سرية وتبادلتا في الستينيات 

املعلومات والتقنيات العسكرية واالستخبارية. في التسعينيات كانت 

العالقات بينهما مميزة.
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دعمت تركيا القضية الفلسطينية منذ السبعينيات، ولم تعترف 

األكراد  مع  املنظمة  لعالقات   ،1976 عام  حتى  التحرير  مبنظمة 

واألرمن واليسار واليونان.

في  احلكم  إلى  أربكان(  الدين  )جنم  اإلسالميني  وصول  أدى 

تركيا إلى تغيير في عالقتها مع إسرائيل، فقد أدار أربكان ظهره 

إلسرائيل ووجه لها أكثر من اتهام باإلساءة لتركيا والسعي إلخراجها 

من جذورها اإلسالمية. بشكل مناقض حافظ اجليش التركي على 

عالقات إسرائيل ببالده، وطورها عسكريا. 

للفلسطينيني  اإلسالمي  الرفاه  حزب  قادة  انحياز  تصاعد 

لدرجة الدعوة إلى إلغاء كل العقود واالتفاقات مع إسرائيل بسبب 

ممارساتها في األراضي الفلسطينية.

ومع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، استمرت 

تركيا في توطيد عالقاتها بإسرائيل لكنها ربطت بني تقدمها وتقدم 

عملية السالم. بعد تصاعد االنتفاضة الثانية عام 2000 بدأت تتجه 

التركية على  الناقد إلسرائيل، وعملت احلكومة  إلى املوقف  تركيا 

احلد من تدخالت اجليش التركي في رسم احلياة السياسة العامة.

وفي عام 2004 بدأت تركيا تنوع مصادر شراء السالح، مبتعدة 

عن إسرائيل. ثم تدهورت العالقات بعد حرب 2008-2009 على 

غزة. فدعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب ردوغان إلى نزع مقعد 

إسرائيل من األمم املتحدة.

تدهورت العالقات بني تل أبيب وأنقرة، بعد هجوم إسرائيل على 

سفينة مرمرة التركية وقتل تسعة ناشطني أتراك، ومت إيصال رسائل 

شديدة إلسرائيل، وإلغاء صفقات عسكرية ووقف التنسيق األمني 

والعسكري. كما عملت تركيا على تعزيز عالقتها مع سورية وإيران. 

وذهبت محاوالت إسرائيل لرأب الصدع مع تركيا إدراج الرياح.

الصين/ د. أيمن يوسف

قلق إسرائيل من إمكانية تعرض حتالفها مع أميركا إلى املساس، 

الفلسطيني،  اجلانب  على  خاصة  وتأثيرها،  الصني  مكانة  رفع 

للتخفيف من حدة اخلطوات السياسية الفلسطينية ضد إسرائيل 

في األمم املتحدة.

باملقابل، يثير قلق إسرائيل كون الصني مصدر السالح األول 

لذلك  النووية.  إيران  مفاعالت  بناء  في  احملوري  ولدورها  إليران، 

عالقة  احتواء  إمكانية  إلسرائيل  تعني  الصني  مع  عالقات  فإقامة 

بكني بطهران.

بالصني  باعترافها  والغرب  املتحدة  الواليات  إسرائيل  فاجأت 

الشيوعية في وقت كان الغرب يقف مع الصني الوطنية )تايوان( 

في حربها ضد بكني.

بعد وفاة ماو تسي تونغ في السبعينيات بدأت الصني باالنفتاح 

ومرحلة  األميركي،  الصيني  التوافق  مرحلة  وبدأت  العالم،  على 

اخلالف الصيني السوفييتي، ومع توقيع معاهدة كامب ديفيد بني 

مصر وإسرائيل.

ساهمت إسرائيل في حتديث السالح السوفييتي املتآكل لدى 

اجليش الصيني ما انعكس إيجابا على عالقتهما. وأقيمت عالقات 

دبلوماسية بني الصني وإسرائيل عام 1992.

تسارعت العالقات االقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية في 

هذه املرحلة بني الصني وإسرائيل، ورغم دعم الصني ملعظم القرارات 

بفلسطني، حافظت إسرائيل على عالقاتها معها  األممية اخلاصة 

ألهميتها االستراتيجية كما أشير سابقا.

الهند/ د. محمد فايز فرحات:

رغم أن الهند رفضت قرار التقسيم عام 1947، إال أنها اعترفت 

بإسرائيل عام 1950 وفتحت قنصلية لها في مومباي في 1953، 

لكن العالقات لم تتطور جوهريا وبقيت على املستوى القنصلي حتى 

عام 1992.

أدى وجود أقلية مسلمة كبيرة في الهند إلى ضبط إيقاع العالقة 

مع إسرائيل. ورغم تفهم الهند لضرورة حّل املشكلة اليهودية، لكنها 

رأت أن اعتماد اليهود على االمبريالية البريطانية يجعل من إسرائيل 

مشروعا استعماريا.

عملية  وانطالق  السوفييتي  االحتاد  انهيار  مع  الهند  أعادت 

محددات  في  التفكير  االنحياز  عدم  حركة  دور  وتراجع  السالم 

عالقتها بإسرائيل، ومع تراجع دور نفط العرب في حتديد عالقتهم 

فع احلرج عن الهند، فشاركت في  بالغرب، وانطالق عملية السالم رحُ

املفاوضات متعددة األطراف لضمان مصاحلها في الشرق األوسط، 

عالقات  بإقامة  إسرائيل  قبل  من  مشروطة  كانت  مشاركتها  لكن 

دبلوماسية كاملة وهذا ما حدث عام 1992.

)الهند-إسرائيل- جديد  سياسي  محور  إقامة  الهند  وحاولت 

لكن  اإلسالمي،  اإلرهاب  محاربة  على  ليعمل  املتحدة(  الواليات 

الواليات املتحدة حتفظت على الفكرة، كي ال ينظر إليها على أنها 

تآمر مسيحي-يهودي-بوذي ضد العالم اإلسالمي.

لألسلحة  سوق  أكبر  الهند  تعد  األمني،  التعاون  إلى  إضافة 

اإلسرائيلية حتى تلك التي تستخدم التكنولوجيا األميركية.
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تطور العالقات بني الهند وإسرائيل منوذجا على قدرة األخيرة 

في فصل الصراع العربي اإلسرائيلي عن مسار عالقاتها الدولية.

إيران/ د. فادي نحاس: 

سعت إسرائيل خالل حكم الشاه )1941-1979( إلى توطيد 

عالقاتها بإيران حملاصرة الدول العربية من ناحية، ولتشويه سمعة 

العرب بوصفهم بالعدائية حتى مع جيرانهم املرتبطني معهم تاريخيا 

ودينيا وثقافيا، وذلك لترويج فكرة أن عداء العرب إلسرائيل ليس 

بسبب االحتالل، بل لعدائهم لكل ما هو غير عربي.

كانت عالقات إسرائيل بإيران حتى 1979 قائمة دون مظاهر 

سيادية، وكانت السفارات حتت غطاء بعثات اقتصادية، لكن إيران 

اعتبرت من الدول املنتقدة إلسرائيل، فقد صوتت مع القرار األممي 

3379 باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، فيما تطورت العالقات 

سّرا عسكريا وجتاريا ونفطيا وعسكريا.

العالقات،  هذه  انقطعت  احلكم،  إلى  اإلسالمية  الثورة  بوصول 

وتأججت مع تشدد مواقف إيران وتطويرها –الحقا- لبرنامجها النووي 

الهستيريا  تعتبره إسرائيل خطرا إستراتيجيا وكيانيا عليها.  الذي 

اإلسرائيلية من السالح النووي اإليراني )إن متكنت من إنتاجه( غير 

واقعية، فما يقلق إسرائيل هو التبعات السياسية له، كوضع صعوبات 

أمامها في إجراء مفاوضات حرة حول مصاحلها احليوية مع الدول 

العربية، كسورية مثال. أو أن يؤدي قلق اإلسرائيليني من السالح النووي 

اإليراني إلى الهجرة. وسيربك خطط إسرائيل السياسية والعسكرية، 

إيران  امتالك  يؤدي  وقد  "اوبك".  في  مهيمنة  دولة  إيران  وستصبح 

سالحا نوويا إلى سباق تسلح نووي عربي.

السالح  على  إيران  حصول  منع  في  إسرائيل  سياسة  تعتمد 

لكنها  املهمة،  هذه  لتولي  الدولي  املجتمع  على  بالضغط  النووي 

صعدت من لهجتها في السنوات األخيرة من خالل "زالت لسان" 

مسؤوليها –ايهود أوملرت عندما كان رئيسا للوزراء- وأكد حيازة 

إسرائيل سالحا نوويا، وشكلت زالت اللسان "املقصودة" خروجا عن 

سياسة الغموض الذرية التي تتبعها الدولة العبرية. إيران واصلت 

برنامجها النووي الذي تؤكد سلميته.

ويقلق إسرائيل سعي إيران لتطوير قدراتها العسكرية خاصة 

الصواريخ الباليستية والدفاعات اجلوية القادرة على صد الهجمات 

الصاروخية واجلوية.

لها،  تستعد  إسرائيل  كانت  التي  احملتملة  السيناريوهات  من 

استسالم إيران بسبب العقوبات الدولية، لكن هذا االحتمال بات 

ضعيفا ملعارضة روسيا والصني الشديدة له، ]والنطالق املفاوضات 

النووية بني إيران ومجموعة 5+1 )أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 

والصني + أملانيا([.

الثاني وهو هجوم عسكري إسرائيلي يشل قدرات  السيناريو 

إيران النووية، لكن هجوما كهذا سيؤخر البرنامج النووي اإليراني 

ولن يقضي عليه، في الوقت ذاته فإن إمكانيات إسرائيل العسكرية 

ال تسمح بشن هجوم كهذا، وملا يترتب عليه من إمكانية اضطرار 

الواليات املتحدة خلوض حرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، وهذا 

ما ال ترغب به واشنطن.

جمهوريات آسيا الوسطى

قرغيستان،  كازاخستان،  من  كال  املنطقة  هذه  تضم 

طاجيكستان، تركمنستان، وأوزبكستان. معظم سكان هذه املنطقة 

مسلمون سّنة إال بعض الشيعة الطاجيك. استقلت هذه الدول بعد 

انهيار االحتاد السوفييتي عام 1991، وتكمن أهميتها بالنسبة 

عالقتها  محيط  في  جغرافيا  إليها  األقرب  أنها  في  إلسرائيل، 

اآلسيوية. لذلك فإن اعتراف هذه الدول بإسرائيل يعزز هويتها 

كدولة قائمة في آسيا.

أقامت هذه املجموعة عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وسعت 

إلى تعزيز حضور وفودها في املنطقة هذه على أمل أن تكون جسر 

إسرائيل إلى العالم اإلسالمي. لكن العالقات لم تنعكس في موقف 

هذه الدول من الصراع العربي اإلسرائيلي، فقد صوتت كازاخستان 

وقرغيزستان وأوزبكستان لصالح انضمام فلسطني إلى األمم املتحدة. 

كما أن نسبة تصويت دول هذه املنطقة في القرارات املتعلقة بإسرائيل 

هي 100% ضد ما صوتت عليه إسرائيل وأميركا.

يؤّمن تغلغل إسرائيل في آسيا الوسطى نفوذا لها لكبح التوسع 

والصني  روسيا  هي:  نووية،  قوى  أربع  تتوسط  منطقة  في  اإليراني 

املنطقة  هذه  وتفتح  مستقبال.  ذاتها  إيران  ورمبا  وباكستان،  والهند 

إلسرائيل إمكانية تنويع مصادر الطاقة. كما تعتبر إسرائيل إحدى أهم 

الدول املزودة لكازاخستان بالسالح والذخيرة. علما أن األخيرة غنية 

باليورانيوم الذي حتتاجه إسرائيل لبرنامجها النووي. وأطلقت إسرائيل 

عدة أقمار صناعية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

اليابان ودول اآلسيان/ د. احمد قنديل: 

رأت إسرائيل في اليابان و"آسيان" فرصة لبناء عالقات سياسية 

"إرهابا  تعتبره  ما  مواجهة  في  الدول  هذه  تعاطف  بها  تكسب 

إسالميا". يضم احتاد آسيان االقتصادي عشر دول هي: اندونيسيا 
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وفيتنام  بروناي  سلطنة  وتايالند  وسنغافورة  والفلبني  وماليزيا 

االحتاد  ولهذا   .1967 عام  وتأسس  وكمبوديا،  وميامنار  والوس 

أهمية اقتصادية هائلة حيث يتوقع اخلبراء أن يكون القرن احلادي 

بريطانيا،  عشر  التاسع  القرن  كان  كما  آسيويا  قرنا  والعشرين 

والعشرون أميركيا.

معها  تقيم  التي  والدول  اليابان  خالل  من  إسرائيل  سعت 

مثل  "آسيان"  مجموعة  ضمن  ودبلوماسية  اقتصادية  عالقات 

بقية  مع  اتصال  فتح خطوط  إلى  وتايالند،  وفيتنام  سنغافورة 

تتكلل  لم  جهودها  لكن  واندونيسيا،  ماليزيا  خاصة  الدول، 

بالنجاح، وشكل تصويت 9 من دول آسيان العشر –سنغافورة 

امتنعت- لصالح انضمام فلسطني لألمم املتحدة، صفعة قوية 

لدبلوماسية إسرائيل.

اليابان

من  العالقات  ورفعت   ،1952 عام  بإسرائيل  اليابان  اعترفت 

تقارب  حصول  ورغم   .1963 عام  سفارات  إلى  بعثات  مستوى 

بني اليابان وإسرائيل رفضت طوكيو فكرة توجيه إسرائيل ضربة 

لتعطيله  االستيطاني  البناء  اليابان  تعارض  كما  عسكرية إليران. 

القضية  حل  أن  وترى  الدولي.  القانون  وانتهاكه  املفاوضات 

الفلسطينية هو بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

اندونيسيا

ال تعترف اندونيسيا بإسرائيل، لكنهما حافظتا على مستوى 

محدود من العالقات التجارية والسياحية واألمنية، وعندما أتيحت 

الفرصة إلسرائيل لبناء عالقات مع اندونيسيا من خالل املوافقة 

على فتح بعثة دبلوماسية اندونيسية في رام الله، وتدير العالقات 

مع إسرائيل، رفضت تل أبيب منح السفير االندونيسي فيزا للقدوم 

إلى رام الله، فعلقت اندونيسيا فتح القنصلية في رام الله، وقطعت 

كل عالقاتها بإسرائيل.

ماليزيا

تؤكد ماليزيا أنها لن تقيم عالقات مع إسرائيل إال بعد التوصل 

ماليزيا  بني  جتارية  عالقات  تنامت  ذلك  ورغم  شامل،  سالم  إلى 

والدولة العبرية.

سنغافورة

بدأت العالقات بينهما منذ نشأة سنغافورة عام 1969. وبينهما 

تعاون في مجاالت األمني والدفاع والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

فيتنام

والسفارة   ،1993 عام  هانوي  في  إسرائيل  سفارة  وافتتحت 

التجارية  العالقات  عام 2009. وحتسنت  أبيب  تل  في  الفيتنامية 

العالقات بني الدولتني، فعقدت اتفاقية تعاون جتاري واقتصادي عام 

الزراعية  فيتنام  لتحسني قدرات  تدريبات  2004، وتقدم إسرائيل 

والصحية وغيرها. 

الفلبين

الدولة الوحيدة التي وافقت على قرار التقسيم بني 33 دولة آسيوية 

عضو في األمم املتحدة ، وبدأت عالقاتها مع إسرائيل منذ قيامها. 

وفتحت سفارة إسرائيل في مانيال عام 1958 وسفارة الفلبني في 

تل أبيب عام 1962.

تايالند

تأسست العالقات بينهما عام 1954 وفتحت سفارة إسرائيل 

في بانكوك عام 1958، لكن لم تفتتح تايالند سفارة لها في تل أبيب 

إال عام 1996. وجهت تايالند صفعة إلسرائيل باعترافها بالدولة 

الفلسطينية على األراضي احملتلة عام 1967.

عالقات آسيان وإسرائيل العسكرية

تتعاون تايالند مع إسرائيل استخباريا، فيما تقيم سنغافورة 

عالقات أمنية مميزة معها، ووقعت إسرائيل مع فيتنام اتفاقية بقيمة 

100 مليون دوالر لبناء مصنع لألسلحة اخلفيفة.

العالقات االقتصادية

بلغ إجمالي التبادل التجاري بني اليابان وإسرائيل نحو 2.4 

مليار دوالر عام 2012. وسنغافورة وإسرائيل 1.24 مليار دوالر. 

وتايالند 1.02، ومع باقي الدول لم تتجاوز مليار دوالر.

بقية آسيا/ محمد ابو دقة

وتضم هذه املجموعة )أفغانستان، سيريالنكا، الكوريتني، تايوان، 

منغوليا، بورما ونيبال(.

ساهمت إسرائيل في إنهاء احلرب بني كوريا الشمالية واجلنوبية 

من خالل مقترح قدمته عبر الصني، كما ساهم سفير إسرائيل في 

وضع اإلطار القانوني لقرار األمم املتحدة املتعلق بتشكيل جلنة تضم 

14 دولة بينها إسرائيل ملراقبة السالم بني الكوريتني عام 1950.

أقيمت العالقات الدبلوماسية بني تل أبيب وسيئول عام 1962، 
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وأغلقت إسرائيل سفارتها عام 1979 ألسباب اقتصادية حسبما 

أعلنت، وأعيد افتتاحها عام 1992.

ساعد اتفاق أوسلو إسرائيل على إطالق عالقات جتارية مع كوريا 

كوريا  وامتنعت  دوالر.  مليار  نصف   2011 عام  في  اجلنوبية جتاوزت 

اجلنوبية عن التصويت لصالح انضمام فلسطني لألمم املتحدة عام 2012.

وتكاد تتشابه ظروف إقامة إسرائيل عالقات مع باقي دول هذه 

املنطقة )باستثناء كوريا الشمالية وأفغانستان وبنغالدش وجزر املالديف 

التي ال تقيم عالقات مع إسرائيل(. وأبرز عقبة في وجه إسرائيل النفتاح 

الفلسطينية.  للقضية  الدول عليها هي عدم التوصل إلى تسوية  هذه 

عموما بقي موقف معظم هذه الدول من القضية الفلسطينية ثابتا حيث 

صوتت على االعتراف بالدول الفلسطينية في األمم املتحدة.

إفريقيا/ د. أماني الطويل: 

إطار  خللق  بإفريقيا  عالقاتها  تعزيز  على  إسرائيل  عملت 

داعم لها في الساحة اخللفية للدول العربية اإلفريقية، ولضمان 

املالحة  وحرية  إسرائيل،  مواجهة  في  العربية  القدرات  حتجيم 

في البحر األحمر، واحلصول على الدعم اإلفريقي ككتلة كبيرة 

في األمم املتحدة.

واستغلت إسرائيل الوجود اليهودي خاصة في إثيوبيا لتوثيق 

عالقاتها بها، لتكون رأس حربة إسرائيل في منطقة القرن اإلفريقي.

ولها  الكونغو،  ماس  من  معتبرة  على حصة  إسرائيل  حتصل 

شركات نفطية حتت غطاء أميركي أو أوروبي، كما حتتكر جتارة 

املنتجات الغذائية في إثيوبيا وأوغندا.

لعبت أحداث 11 أيلول 2001 دورا مهما في تقدمي إسرائيل كخط 

الدفاع األول عن الغرب، خاصة في إفريقيا، من خالل التخويف من 

املد اإلسالمي واإليراني في تلك املنطقة.

تصدر إسرائيل اخلبرات األمنية والسالح للدول اإلفريقية، وتقدر 

مبيعاتها منه عام 2012 بنحو سبعة مليارات ونص املليار دوالر. 

وإلسرائيل وجود عسكري في تلك الدول بهدف تطويق الدول العربية 

ومنع نفوذها جنوبا. وتعمل إسرائيل أيضا في منطقة حوض النيل 

لتضعضع األمن القومي العربي.

العالم العربي/ مأمون سويدان

متيزت عالقات الدول العربية بإسرائيل بالقطيعة، رفض وجودها 

على أرض فلسطني قبل 1948، والقطيعة في شتى املجاالت )في 

العلن( عقودا طويلة، وهذا هو احلال اليوم باستثناء مصر واألردن. 

يعتبر عاما 1978، و1993 ، مفصليني في عالقات إسرائيل بالدول 

العربية. ففي األول مت التوقع على اتفاقية كامب ديفيد بني إسرائيل 

ومصر وبالتالي انتهاء القطيعة العربية مع مصر. وفي الثاني مت 

التوقيع على اتفاقية أوسلو، التي فتحت الباب لبعض الدول العربية 

لتطبيع العالقات مع إسرائيل.

التطور  مبستوى  بإسرائيل  العربية  العالقات  طبيعة  وتتأثر 

احلاصل في عملية السالم، وبالضغوط األميركية على الدول العربية، 

وباملزاج الشعبي العربي، وشروط االنضمام للمعاهدات الدولية.

استراليا/ السفير علي القزق

تتلخص عالقات استراليا بإسرائيل في دورها املهم في دعم 

يتغير  ولم  احلركة الصهيونية، والحقا إسرائيل في كل املجاالت، 

املوقف االسترالي الداعم إلسرائيل بشكل مطلق وهو يتخلص مبقولة: 

"تتغير احلكومة ويبقى االنحياز".

وتقوم استراليا بتزويد إسرائيل مبعلومات التجسس عن الدول 

العسكرية  العقود  من  عددا  بينهما  أن  كما  واإلسالمية،  العربية 

واالتفاقات األمنية. واستعمل عمالء املوساد أربعة جوازات سفر 

أسترالية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حماس محمود املبحوح 

في دبي، ولم تعترض أستراليا على ذلك.

نيوزلندا ودول المحيط الهادي الجنوبي/ السفير علي قزق:

اعترفت نيوزلندا بإسرائيل عام 1949 متوقعة من إسرائيل تنفيذ 

قرار التقسيم، وأقامت عالقات دبلوماسية معها في العام ذاته. بعد 

1967 التزمت هولندا بقرارات األمم املتحدة ومجلس األمن خاصة 

242 و338، وأكدت عام 1980 التزامها بدعم حق تقرير املصير 

عملية  في  التحرير  منظمة  إشراك  وضرورة  الفلسطيني  للشعب 

الفلسطينية  الدولة  وقيام  املصير  تقرير  حق  أن  معتبرة  السالم، 

الطريق حلل الصراع، كما اعتبرت مسألة الالجئني مسألة سياسية، 

وأن بناء املستوطنات مخالفة لقرارات مجلس األمن 242، وطالبت 

بانسحاب إسرائيل من األراضي احملتلة عام 1967.

ال يوجد لنيوزلندا سفارة في تل أبيب، ولكن يوجد قنصل فخري 

منذ عام 1998.

أدى الكشف عام 2004 عن محاولة أربعة من عناصر املوساد 

اإلسرائيلي احلصول على جوازات نيوزلندية،  واعتقال اثنني منهم 

إلى تدهور العالقات مع إسرائيل. فأوقفت جميع الزيارات الرسمية، 

ورفضت طلب زيارة موشيه قصاب رئيس إسرائيل آنذاك لها، وطلبت 

من كل املسؤولني اإلسرائيليني الراغبني بزيارة نيوزلندا احلصول 
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إسرائيل  تعيني سفير  على  املوافقة  وأخرت  مسبقة،  تأشيرة  على 

اجلديد، كما طلبت من مسؤوليها ووزرائها ضبط أنفسهم في إجراء 

االتصاالت مع السفير اإلسرائيلي.

طلبت نيوزلندا من إسرائيل االعتذار الرسمي والتعهد بعدم تكرار 

محاولة تزوير اجلوازات، وقام وزير خارجية إسرائيل في عام 2005 

سيلفان شالوم بتقدمي االعتذار والتعهد املطلوبني.

األمم المتحدة/  السفير نبيل الرمالوي:

تتعامل إسرائيل مع األمم املتحدة بناء على استراتيجية معينة، 

بتأييد وغطاء أميركي، وباالستناد على محورين، األول: يقضي مبنع 

األمم املتحدة من اتخاذ أي إجراء عملي لتعزيز الكيان السياسي 

والقانوني للشعب الفلسطيني، وتعتمد في ذلك على "الفيتو" األميركي. 

ومعارضة جميع القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وأجهزتها واملتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني خاصة تقرير املصير، 

رفض أي قرار يدين ممارساتها بحق الفلسطينيني، وعدم التعامل 

مع األمم املتحدة إال فيما لها مصلحة فيه.

أما احملور الثاني فيتمثل في إطالق إسرائيل يدها لفعل ما تشاء 

مبا فيه ارتكاب جرائم تعتبر مخالفات للقانون الدولي بحق الشعب 

الفلسطيني. والتصرف باألرض الفلسطينية وما عليها، مبا يجعلها 

غير قابلة إلقامة الكيان السياسي الفلسطيني عليها، ولو بارتكاب 

جرائم القتل والتدمير.

االتحاد األوروبي/ د. عاطف أبو سيف:

تعاملت أوروبا مع القضية الفلسطينية بتجاهل تام، ونظرت إلى 

الصراع في بداياته من خالل املنظور اإلسرائيلي فقط. وبعد خمسني 

عاما، حتولت النظرة من اعتبار القضية الفلسطينية مشكلة الجئني 

إلى مشكلة شعب له حقوق سياسية تتمثل في حق تقرير مصيره. 

ويعتبر بيان البندقية عام 1980 نقطة التحول في هذا املضمار حيث 

نص على: عدم جواز احتالل أرض الغير بالقوة، وضرورة إجراء 

مفاوضات كأساس للحل واعتبار القرار 242 مرجعية لذلك، وحل 

الفلسطيني  الشعب  حقوق  يحترم  عادال  الفلسطينية حال  القضية 

املستقبلة،  التسوية  في  التحرير  منظمة  وإشراك  وتقرير مصيره، 

وأهمية القدس في الصراع.

ورغم هذا املوقف، تطورت على أرض الواقع عالقات إسرائيل 

السياسية واالقتصادية والعملية واالجتماعية مع االحتاد األوروبي. 

انتقاد االحتاد ملمارسات إسرائيل أي خطوات عملية  ولم يواكب 

على األرض، ويعود ذلك إلى جناح إسرائيل في الفصل بني امللف 

السياسي ومواقف االحتاد السياسية من ممارساتها. ]مؤخرا بدأ 

املوقف األوروبي يتزحزح جتاه التهديد باتخاذ اجراءات ضد سياسة 

إسرائيل االستيطانية[.

حلف شمال األطلسي )الناتو(/ د. عدنان أبو عامر:

البلجيكية  العاصمة  ومقره  )الناتو(،  األطلسي  شمال  حلف 

أوروبي-أميركي ضد  بروكسل. انشئ عام 1949 كحلف دفاعي 

االحتاد السوفييتي وحلف وارسو. وضع احللف الشرق األوسط 

ضمن اهتماماته، فطّور عالقات عسكرية مع دول اخلليج وفرض 

وجوده جنوبا في بحر العرب وخليج عدن، وكان له دور رقابي في منع 

تسلح املقاومة في فلسطني ولبنان، ووضع النفط العربي واملقدرات 

األخرى هدفا لهيمنته.

سعت إسرائيل بقوة في اخلمسينيات لالنضمام حللف الناتو، 

التحفظ األميركي وقلق واشنطن من جلوء  لم تنجح بسبب  لكنها 

الدول العربية إلى الكتلة السوفييتية للتسلح مبا في ذلك احلصول 

على السالح النووي. كذلك تعاون إسرائيل وفرنسا نوويا، أحبط هذه 

املساعي. لذلك سعت إسرائيل للشراكة االستراتيجية مع احللف لكن 

واشنطن رفضت. بعد تطور العالقة اإلسرائيلية األميركية بعد حرب 

1967، أرسلت الواليات املتحدة خالل حرب 1973 مئات الدبابات 

وآالف األطنان من الذخائر إلسرائيل من مخازن حلف الناتو.

بعد عام 1994، تقرب الناتو من إسرائيل وطّور شراكة معها 

والعسكرية- واالستراتيجية-األمنية،  السياسية،  املجاالت  في 

التكنولوجية، واالقتصادية.

اآلراء  تنقسم  للحلف،  إسرائيل  انضمام  بقضية  يتعلق  وفيما 

في إسرائيل نفسها إلى قسمني: مؤيد يرى أن انضمام إسرائيل 

له مزايا كثيرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ومعارض  ستكون 

يرى أن عضوية إسرائيل في الناتو ستقيد حركتها في شن حروب 

استباقية، وستدفع باجتاه تقدمي تنازالت إقليمية في سياق الصراع 

العربي اإلسرائيلي.

باملقابل، يدور جدل مشابه بني أعضاء الناتو حول إمكانية قبول 

عضوية إسرائيل من عدمه، ويلعب الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

دورا في ذلك، حيث يطالب بعض أعضاء الناتو بضرورة التوصل 

إلى اتفاق سالم كضمان أمني قبل عرض العضوية على إسرائيل.

إسرائيل  بني  التشابك  وطبيعة  العالقات  عمق  فإن  ذلك،  رغم 

وحلف الناتو تكاد جتعل إسرائيل عضوا فيه من باب األمر الواقع.
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الزراعي  االقتصاد  بين  الخارجية:  التجارية  العالقات 

واالقتصاد المعرفي العسكري/ حكمت عاشور:

كانت اإلنتاج الزراعي هو املهيمن على القطاعات االقتصادية 

في السنوات األولى بعد تأسيس إسرائيل، وانعكس ذلك على 

إسرائيل  حولت  واستيرادا.  تصديرا  التجارية  احلركة  طبيعة 

في  التصنيع  برنامج  بفضل  الصناعي  املجال  إلى  اقتصادها 

أوائل اخلمسينيات مبساعدة التعويضات األملانية بعد عام 1953 

والتي بلغت حتى عام 1965 نحو سبعة مليارات دوالر، ورفعت 

عدد املنشآت الصناعية بني 1955-1965، من 7505 منشأة 

صناعية إلى ضعف ذلك. في التسعينيات تصدرت التكنولوجيا 

كان  التكنولوجي  التطور  ومنبع  اإلسرائيلية،  الصادرات  قائمة 

الهاجس األمني والعسكري، وسعي إسرائيل إلى حيازة األسلحة 

املتطورة تكنولوجيًا لتحقيق التفوق العسكري، خاصة بعد احلظر 

الذي فرضته فرنسا على إسرائيل بعد 1967. فأسست املجمع 

العسكري الصناعي في أوائل السبعينيات وصار نواة الصناعات 

املدنية عالية التنقية الحقا.

العاملي  االقتصاد  تطورات  مع  التكيف  من  إسرائيل  متكنت 

مستفيدة من عالقاتها األوروبية واألميركية، وانفتاح أسواق دول 

االحتاد السوفييتي السابق واألسواق األوروبية بعد انطالق عملية 

السالم وإنهاء املقاطعة العربية.

خاتمة/ د. عاطف أبو سيف: 

أبرز ما يلفت أبو سيف النظر إليه في خامتة الكتاب هو غياب 

بعالقات  املتعلقة  العربية  للدول  اخلارجية  والرؤى  االستراتيجيات 

إسرائيل الدولية، ورغم أّن هذا ليس هو موضوع الكتاب األساسي، 

لكن غياب هذه االستراتيجيات في فترات مختلفة وضعفها وتراجعها 

في فترات كثيرة سهل مهمة إسرائيل في حتقيق جناحات كبرى 

حتى في بعض معاقل التعاون العربي الدولي.

مالحظات

لعل أبرز ما يلفت االنتباه في مجمل هذه الفصول هو التغير 

اجلوهري الذي طرأ في عالقات إسرائيل الدولية بداية التسعينيات، 

فمع انهيار االحتاد السوفييتي متكنت إسرائيل من فتح أبواب التي 

كانت موصدة أمامها في تلك املنطقة املهمة بإقامة عالقات مع الدول 

املستقلة حديثا. وبانطالق عملية السالم وانهيار املقاطعة العربية، 

فتحت األبواب إلسرائيل شرقا في آسيا التي كانت مغلقة بوجهها 

في  واخلارجي  الداخلي  االستثمار  وازدهر  واقتصاديا،  سياسيا 

كل االجتاهات، وهو ليس اقتصاديا فقط، بل سياسي وعسكري 

وأمني وعلمي وثقافي.

اخلاسرون، ال نقاش أنهم العرب، خاصة الفلسطينيني، إذ لم 

حتقق عملية السالم أيا من النتائج املرجوة منها، بل على العكس، 

صارت إمكانيات التوصل إلى حل سلمي شبه معدومة، في حني تتمتع 

إسرائيل بعالقاتها مع معظم دول العالم، حتى مع تلك التي تنتقد 

ممارساتها بحق الفلسطينيني، فقد جنحت الدبلوماسية اإلسرائيلية 

في فصل مسار عملية السالم – الصراع العربي اإلسرائيلي، عن 

العالقات الثنائية –بكافة مجاالتها- مع هذه الدول، إال ما ندر.

كتاب "عالقات إسرائيل الدولية: السياقات واألدوات، االختراقات 

واإلخفاقات"، يشكل مرجعا مهما للمعنيني بهذا املجال من ناحيتني، 

فهو أوال يضم بني دفتيه كما هائال من املعلومات. وثانيا فإن قائمة 

مراجعه التي جتاوزت 1200 مرجع، تشكل مصدرا مهما ملن يسعى 

إلى التوسع، أو الدخول في تفاصيل عالقات إسرائيل بطرف أو 

بأكثر من طرف ممن غطاها مؤلفو هذا الكتاب.

تطور  املؤلفون  قسم  فقد  للفصول،  الداخلي  للتقسيم  بالنسبة 

مجاالت العالقات زمانيا بشكل يفصل كل مجال عن اآلخر. فبعد 

االنتهاء من قراءة اجلزء املتعلق بتطور العالقات السياسية تاريخيا، 

والبدء بقراءة جزء آخر يتناول العالقات العسكرية، حتدث قفزة زمنية 

إلى الوراء من جديد، وهذا قد يشعر القارئ وكأنه عاد إلى بداية 

اجلزء السابق، وذلك لطبيعة التشابك في تطور العالقات السياسة 

وانعكاسه على تطور العالقات العسكرية واالقتصادية وغيرها. رمبا 

لو مت تناول تطور العالقات كلها بالتوازي لكان ذلك أخف وطأة على 

القارئ من االنتقال املفاجئ من الوقت احلاضر في مجال العالقات 

السياسية، إلى بداية العالقات العسكرية وغيرها قبل عقود.

النقطة األخيرة وتتعلق بالعرض هذا، الذي يفترض به أن يتضمن 

ملخصا للفكرة الرئيسية للكتاب وفصوله، وبحكم املساحة احملددة 

لهذا العرض، فلن يكون عادال وصفه بأنه ملّخص، فكّل فصل من 

أو مبجموعة دول عن  بدولة  تناول عالقة إسرائيل  الكتاب  فصول 

طريق عرض كّم مكثف من املعلومات، التي تضع القارئ أمام صورة 

عامة –وأحيانا مفصلة بلغة األرقام- لطبيعة هذه العالقات. الكتاب 

مرجع مهم ملن أراد االطالع واالستفادة، لكنه ال يغني املتعمقني أو 

من يسعى للتخصص عن الرجوع إلى املصادر التي وفر الكتاب 

من خاللها كنزا حقيقيا.


