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خؼ العدك السجاليغاليشجؼ في  -تصػر التعاون اإلسخائيميبالجراسة  اخترت
ركدت عمى تحميل أثخ متغيخات  إذ واألمشي مشح مصمع تدعيشيات القخن الساضي،

البيئة الجاخمية في كل مغ إسخائيل واليشج، وكحلظ شبيعة التحػالت اإلقميسية والجولية، 
وكيفية استثسار شخفي العالقة ليحه الستغيخات. مع استعخاض أشكال التعاون 

اعيات العالقات العدكخية عمى األمغ القػمي العدكخؼ واألمشي، وأخيخًا وضحت تج
ىي، السشيج لتحميل دراسة التعاون بيغ البمجيغ، و ة ثالث مشاىج رئيد تفوض   العخبي.

 الػصفي التحميمي، ومشيج تحميل الشطع، والسشيج االستقخائي.
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The study focused on the development of Israeli-Indian 

cooperation in the military and security fields since the 

beginning of the nineties of the last century, where it focused on 

analyzing the impact of internal environment variables in both 

Israel and India, as well as the nature of regional and 

international transformations, and how the two sides of the 

relationship invested these changes, with a review of the forms 

of military and security cooperation. Finally, it made clear the 

implications of military relations for Arab national security. 

Three main approaches were used to analyze the study of 

cooperation between the two countries, namely, the descriptive 

-analytical approach, the systems analysis approach, and the 

inductive approach. 
Keywords: Israeli-Indian cooperation; India and Israel; Arab national 

security.                                                                                  
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 مقجمة 
ذلظ االستسخارية عمى وتيخة واحجة، و  تتدع العالقات الجولية بعجم الثبات أو
كذ عمى إلقميسية والجولية، مسا يشعتبعًا لصبيعة التحػالت والستغيخات الجاخمية وا

السبادغ أو  ببعس. ونطخًا ألن السرالح ال مديخة عالقات الجول بعزيا
بعج  -عمى وجو التحجيج –تحكع والشاضع لمعالقات الجوليةاأليجيػلػجيا، أضحت الس

مخحمة القصبية الثشائية، فإن ذلظ تخك أثخًا عمى حالة التقارب والتعاون بيغ الجول 
 –يخة العالقات اإلسخائيميةالتباعج والرخاع تارة أخخػ. وىحا يشصبق عمى مدتارة، و 

، كشسػذج ججيخ بالجراسة والستابعة والتحميل والتقييع. فسشح اليشجية وتصػراتيا الخاىشة
مصمع تدعيشيات القخن الساضي، بخز تأثيخ ما يدسى بالسجرسة الشيػليبخالية في 

تؤمغ ىحه السجرسة أن  إذبيمغ وحاييع رامػن،  ػسىيو إسخائيل، بكيادة شسعػن بيخس 
، الثقافي والتعاون العمسي والبحثيالتعاون االقترادؼ اإلقميسي والجولي، والتبادل 

وتحديغ العالقات الدياحية، تداىع في خمق بيئة مذجعة لمتعاون وزيادة الحػافد 
، يربح مغ ةائية إلى خمق حالة مغ االعتساديلجػ الجول، ويؤدؼ في السحرمة الشي

الرعػبة بسكان، الفكاك مشيا عمى السجػ البعيج، ويسكغ تػضيفيا سياسيًا لعسل 
 مقايزات ومداومات في ممفات عدكخية وأمشية واستخاتيجية.

اليشجية في السجال العدكخؼ  –ذلظ، تصػرت العالقات اإلسخائيميةاستشادًا عمى 
ستخاتيجية ثع التحال  واألمشي بػتيخة تراعجية وصمت إلى مخحمة الذخاكة اال

 .اليشجؼ –اإلسخائيمي -ن السحػر األمخيكيبعج إعال م3004االستخاتيجي في عام 
 :إشكالية الجراسة

ة مفادىا، أن حالة التحػل التي جراسة حػل قزية رئيدتتسحػر إشكالية ىحه ال
اليشجية في السجال العدكخؼ واألمشي، جاءت  –جتيا مديخة العالقات اإلسخائيميةشي

سعى كل  إذكسحرمة لسجسػعة مغ الستغيخات )الحاتية والسػضػعية( لكال الصخفيغ، ب
شخف الستثسار وتػضيف ىحه التحػالت لخجمة أجشجاتو ومرالحو االستخاتيجية العميا 
وحساية أمشو القػمي، في ضل أجػاء مغ التشافذ الذجيج لمعجيج مغ القػػ اإلقميسية 
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ىػ: ما السجػ الحؼ وصمت إليو مجاالت  الخئيذية الصامحة، ولعل التداؤل والجول
اليشجؼ، وكيف انعكدت تغيخات البيئة  –عاون العدكخؼ واألمشي اإلسخائيميالت

؟ وماىي دوافع إسخائيل واليشج، ة والجولية في تصػر ىحه العالقاتالجاخمية واإلقميسي
 -م3::2ة وأخيخًا ما تجاعيات ىحا التعاون عمى األمغ القػمي العخبي خالل الفتخ 

 ؟م3028
 :سةمشيجية الجرا

إن تتبع الطاىخة محل الجراسة وتصػراتيا، مع تدميط الزػء عمى مجػ 
انعكاس السؤثخات الجاخمية واإلقميسية والجولية عمى فاعمية العالقات الثشائية، فزاًل 

ة ىي، مب أن يتع تػضيف ثالث مشاىج رئيدعمى تحميل واستذخاف مديختيا، يتص
 التحميمي، ومشيج تحميل الشطع، والسشيج االستقخائي. السشيج الػصفي
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 اهلىدٌة )خهفٍة تارخيٍة( -احملور األول: انعالقات اإلسرائٍهٍة
 نيخو حكع فتخة في القصيعة مغ بشػع اإلسخائيمية -اليشجية العالقات اتدست

 ،"االنحياز عجم" كتمة في محػرياً  دوراً  تمعب حيشيا نيػدليي كانت إذ غانجؼ، وأنجيخا
 تاريخ ،م3::2 عام بعج مختمفة بسجاالت وثيق تعاون  إلى تحػلت القصيعة ىحه لكغ
 إسخائيل لتربح ذلظ بعج وتػشجت الجانبيغ، بيغ رسسية دبمػماسية عالقات إقامة

 .العدكخية اليشج لػاردات األساسي السرجر
 فقج ،م3028 عام اإلسخائيمية الحكػمة رئيذ مكتب نذخىا لسعصيات ووفقا

ما  إلى م3::2 عام دوالر مميػن  مئتي مغ الجولتيغ بيغ التجارؼ  التبادل تشامى
 .2م3027 عام دوالر مميار 4.3يقارب مغ 

 إسخائيل فييا تعخضت التي القزايا بعس في إسخائيل مع اليشج وتعاونت
 تأييج مقابل والعشرخية، الرييػنية بيغ بالسداواة  يتعمق فيسا خاصة الجولية، لإلدانة
 .باكدتان مػاجية في لميشج إسخائيل

 اليشج وزراء رئيذم، عشجما أعمغ 3::2 الثاني/يشايخ كانػن  كانت البجاية في
 الجولتان وتبادلت وإسخائيل، اليشج بيغ كاممة دبمػماسية عالقات إقامة "راو ناراسيسا"

وفي . 3م2:60 أيمػل/سبتسبخ 28 في بإسخائيل اعتخفت اليشج بأن العمع مع. الدفخاء
 يجخؼ  يارون  عامػس اإلسخائيمية الجفاع وزارة سكختيخ: م3002 الثاني تذخيغ/نػفسبخ
 التكشػلػجيا وتصػيخ العدكخؼ  التعاون  بذأن نيػدليي في السدؤوليغ مع محادثات
 ديان عػزؼ  اإلسخائيمي القػمي األمغ مدتذار زار وقبمو البمجيغ، في العدكخية
 .4نفدو العام مغ أيمػل/سبتسبخ في نيػدليي

 مميارؼ  بكيسة عقجاً م، 3002تسػز/يػليػ تمى ذلظ، أن وقعت الجولتان في
 اليشجية الجفاع وزارة بتدويج اإلسخائيمية الجػية الرشاعات مؤسدة بسػجبو تقػم دوالر،
، مشيا الجػؼ  السجال في الحجيثة السشتجات مغ ومجسػعة متصػرة عدكخية بسعجات

 .5شائخات الفالكػن 



 
 
 

 

 
 
 

421 Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (99-138) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

          د. نعسة سعيج سرور  اليشجي..-ائيميالتعاون اإلسر 

 شسعػن  اإلسخائيمي الخارجية وزيخزار  ،م3003 الثاني كانػن /خيشاي وفي
 ومكافحة العدكخؼ  التعاون  بذأن اليشػد السدؤوليغ مع ، وأجخػ محادثاتاليشج بيخيد

 ىشػدا مدؤوليغ أن اإلسخائيمية الخارجية وزارة إعالن مع الديارة وتدامشت ،(اإلرىاب)
وفي  .اإلرىاب يدسى ما مكافحة بذأن األفكار لتبادل القجس في اجتسعػا وإسخائيمييغ
 أن "اإلسخائيمية رتذىا" صحيفة مغ العام نفدو، كذفت الثاني تذخيغ/نػفسبخ
 الرحيفة وذكخت الفزائية، األبحاث مجال في لمتعاون  اتفاقا وقعتا واليشج إسخائيل
 صشاعي قسخ بو يجيد أن يسكغ قػؼ  بتمدكػب اليشج تدويج عخضت إسخائيل أن

 .6عاميغ غزػن  في إشالقو نيػدليي شػؼ ت لالتراالت
 الػزراء رئيذ م، قام3004 أيمػل/سبتسبختشامت العالقات بيغ البمجيغ، ففي 

 سياسييغ ضع وفج رأس عمى ميشجل رسسية بديارة "شارون  أرييل" األسبق اإلسخائيمي
 العدكخؼ  الصابع أضفى مسا اإلسخائيمية، الجفاع وزارة مغ وشخريات أعسال ورجال
 اإلسخائيمية لحكػمةا رئيذ بيا يقػم التي األولى كانت التي الديارة عمى ترادؼواالق
 .7م3::2 عام مشح لميشج

 بسػجبيا اشتخت دوالر مميار بكيسة صفقة بتػقيع لميشج شارون  زيارة تعدزت
كان ذلظ  "فالكػن " نػع مغ جػاً  محسػلة مبكخ إنحار أنطسة ثالثة إسخائيل مغ اليشج

 الخارجية وزيخ م، زار3005 شباط/فبخايخم، وفي 3004األول في أكتػبخ/تذخيغ 
 شخاز مغ رادار شائخات ثالثاليشج  تدميع عمغوأ  يدور، "شالػم سيمفان" اإلسخائيمي

وكانت إسخائيل قج قخرت في  .8البمجيغ بيغ عدكخؼ  اتفاق أكبخ ضسغ" فالكػن "
 بيجف شيار بجون  استصالع شائخة خسديغ اليشج بيع م،3006نػفسبخ/تذخيغ الثاني 

 اإلذاعة وبحدب. وباكدتان الريغ مغ كل مع حجودىا عشج مخاقبة بسيسات الكيام
 .  9دوالر مميػن  330 بمغت الصائخات ليحه اإلجسالية الكيسة فإن اإلسخائيمية
 ىي اليشج مع أسمحة صفقة م، وقعت إسخائيل:300 آذار/مارس 39وفي 

 برػاريخ نيػدليي بسػجبيا تدود خائيمية،اإلس العدكخية الرشاعات تاريخ في األكبخ
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 برح  عشيا الكذ  تع حتى الرفقة بدخية الصخفان واحتفع دوالر، مميارؼ  بكيسة
 م، أبخمت إحجػ الذخكات اإلسخائيمية:300 آب/أغدصذ 33وفي  .كيةيخ وأم ىشجية
 لمحرػل دوالر مميار بكيسة اليشجؼ الجير مع عقجاً  الحخبي اإلنتاج في ستخررةال

 سالحيا لتحجيث اليشج بيا تقػم شاممة خصة إشار في وذلظ جػية، دفاعات عمى
 .:الجػؼ 

 إسخائيل "مػدؼ ناريشجرا" اليشجؼ الػزراء رئيذ م، زار3028 تسػز/يػليػ في
 اإلسخائيمي الػزراء رئيذ وصفيا إلييا، ىشجؼ وزراء رئيذ بيا يقػم زيارة أول في

 الدشػات مجػ عمى معاً  عسال اليشجؼ والدعيع إنو وقال ،"بالتاريخية" نتشياىػ بشياميغ
 في الدمصة تػليو ومشح .واليشج إسخائيل بيغ" قػية صجاقة" بشاء عمى الساضية
 مع بالده لعالقات قػية دفعة اليشجؼ الػزراء رئيذ مشح ،20م3025 آيار/مايػ

 ئيةالثشا التجارة حجع وبمغ والدياسية، واالقترادية العدكخية السجاالت في إسخائيل
 .22م3025 عام دوالر مميارات 4.5 البمجيغ بيغ

 في بشيػيػرك الستحجة لألمع العامة الجسعية اجتساع ىامر وعمى
 بشياميغ اإلسخائيمي نطيخه مع اليشجؼ الػزراء رئيذ اجتسع ،م3025م أيمػل/سبتسبخ
 تووافق والتجارة، الجفاع مجالي في كبيخة صفقات بعقج تػج الحؼ المقاء وىػ نتشياىػ،
 لرػاريخ انتطارىا شال شخاء عسمية إتسام عمى ذاتو الذيخ في مػدؼ حكػمة
 .البحخية لقػاتيا إسخائيمية

 يجيغ قخار عمى اإلندان حقػق  بسجمذ الترػيت عغ امتشعت وكانت اليشج قج
 في الرست التدمت أنيا كسا ،23م3025 عام غدة قصاع عمى عجوانيا في إسخائيل
 عاصسة بالقجس الستحجة الػاليات اعتخفت عشجما م3028 األول كانػن /ديدسبخ
 .  إلسخائيل
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 اجملال يف اهلىدي –: انعوامم املؤثرة يف انتعاون اإلسرائٍهًثاوًاحملور ان
 .سكريانع

ًا في تصػر العالقات الثشائية بيغ ة الجاخمية والخارجية دورًا رئيدالبيئ تؤدؼ
حميل التػجيات الخارجية والدمػك اإليجاب، فال يسكغ فيع وت مالجول سػاء بالدمب أ

االقميسي والجولي لمجولة بسعدل عغ تصػرات البيئة الجاخمية وتفاعميا مع البيئة 
 الخارجية. بسعشى آخخ، ال يسكغ الفرل بيغ البيئتيغ فكالىسا يؤثخ ويتأثخ باآلخخ

 :أواًل: العهامل الجاخمية
لجاخمية، ومتغيخات ال يسكغ الفرل بيغ الستغيخات التي تصخأ عمى الداحة ا

مؤثخان في بعزيسا البعس. ومغ أجل فيع فكالىسا متجاخالن و البيئة الخارجية، 
األمشي، دكخؼ و يا العياليشجية في بعج-يج في العالقات اإلسخائيميةحالة التقارب الذج

السيسا في مصمع تدعيشيات القخن الساضي، فديتع تشاول كل مغ البيئة الجاخمية في 
 :ظ اليشج، وذلظ عمى الشحػ اآلتيلإسخائيل و كح

 العهامل الجاخمية في إسرائيل: .4
 غ، فزاًل عل، وما ارتبط بيا مغ ىػاجذ أمشيةنطخًا لطخوف نذأة إسخائي

لمخخوج مغ ىحا السأزق  ، فيي بحاجة24شبيعة إشكالياتيا الجيسػغخافية والجغخافية
لجاخمي والخارجي. ، عمى الرعيجيغ ا25" أؼ عقجة األمغ"عقجة نفديةالحؼ يذكل ليا 

مت مجسػعة مغ العػامل الجاخمية دافعًا نحػ ندج عالقات  ومغ ىحا السشصمق، شك 
 متيشة مع أية أشخاف خارجية لجييا الخغبة والسرمحة في ذلظ، مغ أبخزىا:

 فمدفة الدياسة الخارجية والعالقات الجولية إلسرائيل: - أ
حػل رؤية إسخائيل  الجػىخ، إذتتسحػر ىحه الفمدفة أو االستخاتيجية مغ  

لمسشصقة والعالع. بسعشى أدق، تدعى إسخائيل بذكل مدتسخ لكدب السديج مغ 
األصجقاء وتقميز عجد الخرػم وتحجيع قجراتيع وإيرال رسالة واضحة ليع بأن 
إمكاناتكع إليحاء إسخائيل مغ باب السدتحيل، وأن مغ األفزل الحفاظ عمى الكيع 
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قميسي والتعاون مع الجول دومًا إليجاد نطام أمشي إ الستعمقة بالسرالح. ولحلظ تدعى
 .26، واالنزسام إلى الشطام االقترادؼ العالسيالرجيقة

 : ت الخارجية عمى حداب خيار الدالمأولهية بشاء القهة والتحالفا - ب
لع تؤثخ عسمية الدالم كثيخًا عمى مفاليع األمغ اإلسخائيمية، فمع يحجث أن كان 

، وىشاك مقػالت ئيل "الخيار االستخاتيجي" الخئيذبة إلسخاخيار الدالم يسثل بالشد
محجدة تؤكج أن اعتبارات األمغ تحتل أولػية متقجمة عمى مقتزيات الدالم، السيسا 
في ضل الحكػمات اليسيشية الستصخفة، وسيصخة قادة عدكخييغ سابقيغ عمى رئاسة 

سياسات أمشية  تبعػااالػزراء أو وزارات الجفاع، بل أن رؤساء الػزراء السجنييغ 
كسا أن البيئة االستخاتيجية والجيػسياسية تسػضعت في إسخائيل بعج  .27متصخفة

أجبخت الداسة اإلسخائيمييغ عمى تبشي سياسات خارجية  إذ، بم2:59قياميا عام 
الرالت والتعاون األمشي باحثة عغ األقػياء في الشطام الجولي، إذ دفعيا إلى تػثيق 

. وفي ضل تػجيات الشطخية الػاقعية الججيجة 28مع الريغ واليشج ، ال سيساوالعدكخؼ 
مغ أبخز مشطخييا تخكد إسخائيل اليػم عمى ضخورة زيادة  -كيشيث والتد -الحؼ يعتبخ

 .29قػتيا السدمحة وتحقيق تػازن القػػ وبشاء التحالفات الجولية
 : تجاه السجتسع اليشجي اإلسرائيميير تعجد وسائل التأث - ت

 يل عمى وسائل متعجدة لمتأثيخ في السجتسع اليشجؼ، مغ أبخزىا:تعتسج إسخائ
م الدياسي اليشجؼ، ال سيسا استقصاب األحداب اليسيشية الستصخفة السؤثخة في الشطا -

 "سػاتشتخا اليشجوكي"، "وبياراتيا جاناتا".حدبي 
قجرة إسخائيل عمى استقصاب أعزاء في البخلسان اليشجؼ يصمق عمييع اسع  -

ئيل في البخلسان اليشجؼ، ولقج ازداد ىحا التأثيخ في ضل وصػل أصجقاء إسخا
 .م3025ػزراء "مػدػ" لمحكع مشح عام رئيذ ال

أوف إنجيا"، استقصاب الرح  اليشجية السؤيجة إلسخائيل مثل "التايسد  -
 .:2"فػنا ىيخالج"اإلكدبخس"، و"ىشجوستان تايسد"، و"سانجؼ ستانجرد"، و"و
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سخائيل في اليشج، ودورىع في تأسيذ جسعية الشذاط الحؼ يسارسو أنرار إ -
اإلسخائيمية، ودور مشطسات ودور نذخ تعسل لحداب إسخائيل  –الرجاقة اليشجية 

 .30واإلشادة بيا، وحثيا عمى تعسيق العالقات الثشائية.
 :العهامل الجاخمية في اليشج .0

ية لقج شخأت مجسػعة مغ الستغيخات في سياق البيئة الجاخمية اليشجية مشح نيا
 مصمع التدعيشيات مغ القخن الساضي، عج مت في تدارع وتيخة التقاربات و يالثسانيش
 :سكغ استعخاض ذلظ عمى الشحػ اآلتياإلسخائيمي، وي –اليشجؼ

أدػ إلى تعاضع دور حدب  :م4919خدارة حزب السؤتسر في انتخابات عام  - أ
مخ الحؼ ساعج عمى الذعب اليشجؼ "بياراتيا جاناتا" في الشطام الدياسي اليشجؼ، األ

إزالة التخدد الحؼ ساد السػاق  الستخحة حيال إسخائيل، وذلظ في ضػء تػجيات ىحا 
الحدب القػمية اليشجوسية، والحؼ رأػ أن إسخائيل لع تعج تذك ل عبئًا دبمػماسيًا، كسا 
دعا بقػة إلى إقامة عالقات كاممة مع إسخائيل في السؤتسخ الحؼ عقج في أكتػبخ عام 

 2.32::2م
 صعهد األصهلية اإلسالمية واليشجوسية في اليشج:  - ب

لى عجم استقخاره سياسيًا واقتراديُا إتعخض السجتسع اليشجؼ ألحجاث أدت لقج 
نذبت أحجاث شائفية في والية  3::2موشائفيًا، ففي كانػن األول/ديدسبخ عام 

الخجمة "أوتار بخادير"، وامتجت إلى بػمباؼ، وبخزت مشطسات ىشجوسية مثل، مشطسة 
رفعت شعار  إذاليشجوسية، والسشطسة اليشجوسية العالسية، ومشطسة جير باجخانج، 

: باكدتان أو السقابخ". كحلظ شعار "أن لمسدمع مكانيغ فقط"اليشجوسية في خصخ"، و 
رأت اليشج أنو  إذفي السقابل، شيجت السشصقة والعالع بخوز حخكات اإلسالم الدياسي، 

، ت محاشة بعجد مغ الجول اإلسالميةمشيا القػمي، إذ أصبحيسثل تيجيجًا مباشخًا أل
 33وىػ ما يذكل عسقًا استخاتيجيًا لعجوىا التقميجؼ "باكدتان".

   األزمة االقترادية في اليشج:  - ت
% في استيالكيا عمى 0:مشح مشتر  الثسانيشات، كانت اليشج تعتسج عمى 
رجي لمسحافطة عمى صشاعاتيا اإلنتاج السحمي، واغمقت أبػابيا أمام االستيخاد الخا
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الػششية. وعشجما أدركت أىسية االنفتاح عمى الخارج ، فتحت أبػابيا بقجر معمػم 
. وبالخغع مغ ذلظ فقج تعخضت اليشج 34العالية ةسجاالت التكشػلػجيال في  وخرػصاً 

، إذ وصل معجل التزخع مغ القخن الساضي ألزمة اقترادية مشح مصمع التدعيشيات
مميار دوالر، وانخفس احتياشي اليشج  74رتفع الجيغ الخارجي إلى %، وا26إلى 

، ازدادت األزمة االقترادية عالوة عمى ذلظ مميار دوالر،:,2مغ الشقج االجشبي إلى 
حجة بدبب العقػبات التي فخضيا السجتسع الجولي عمى اليشج بعج إجخاء تجاربيا 

عامل ىشجؼ مغ الخميج  أل  300، فزاًل عغ عػدة نحػ م9::2الشػوية في عام 
العخبي، ووق  السذاريع اليشجية في العخاق جخاء انجالع أزمة وحخب الخميج الثانية 

. بفعل ىحه التصػرات، انجفعت اليشج سعيًا لمتقارب مع الػاليات م2::0/2::2
 35الستحجة وإسخائيل.

 :األوسط ق قهيم الدياسة الخارجية تجاه الذرالجعهة إلى إعادة ت  - ث
الفكخ الدياسي اليشجؼ )فيسا يتعمق بالدياسة الخارجية وتػجياتيا لقج تصػر 

اإلقميسية( عمى نحػ ضخورة إعادة تقػيع الدياسة الخارجية تجاه الذخق األوسط. ولقج 
تدامشت ىحه التػجيات والجعػات مع تعاضع نفػذ حدب "جاناتا" اليشجوسي الستصخف، 

، بالخغع مغ تعاضع حجة ا تع فعالً رب مع إسخائيل. وىحا مالحؼ نادػ بزخورة التقا
السعارضة والشقج ليحه التػجيات مغ قبل حدب السؤتسخ اليشجؼ الحؼ يػلي اىتسامًا 

العخبية، فزاًل عغ معارضة األقمية اإلسالمية  –شجيجًا بتعسيق العالقات اليشجية 
 .36اليشجية

قاتيا التػجيات اليشجية عمى الرعيج الجولي: تدعى اليشج لتعسيق دورىا وعال - ج
ل عجم االنحياز، بيجف تحقيق الجولية بعج ما أخحت تبتعج تجريجيًا عغ مشطسة دو 

أكبخ مغ السكاسب الدياسية واالقترادية )دوليًا(، ولسػاجية الريغ التي تسثل  قجر  
القػة اآلسيػية االولى السؤثخة في الداحة الجولية، وكحلظ اليابان، القصب االقترادؼ 

 األوحج في آسيا.
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 انيًا: العهامل اإلقميسية:ث
شكم ت مجسػعة مغ التغيخات التي شخأت عمى الداحة اإلقميسية مشح مصمع 

األمشي لجػ العدكخؼ و  يغرب الستدارع في السجالالتدعيشيات، عاماًل قػيًا نحػ التقا
 :ومغ أبخز ىحه التغيخات ىي الصخفيغ )إسخائيل واليشج(،

: أدػ إلى تخاجع حجة االعتخاض ائيميةاإلسر  -انطالق عسمية الدالم العربية  .2
العخبي ضج أية أشخاف تكيع عالقات مع إسخائيل. بسعشى آخخ، تحػل مؤتسخ مجريج 

، إلى فخصة أمام الجول التي م2::2في تذخيغ األول/ أكتػبخ عام  لمدالم السشعقج
 .عالقات كاممة وعمشية مع إسخائيل في إقامة -ولكشيا متخددة–كان لجييا الخغبة 

سل ىحا الدباق مجال األسمحة التقميجية : شباق التدمح بين اليشج وباكدتانس .3
واحجة مغ أكبخ  ج، أن اليشج تعحكخبالاألسمحة الشػوية. ومغ الججيخ والرػاريخ و 

. وفي ضػء ىحا 37خسذ دول عمى مدتػػ دول العالع الثالث استيخادًا لمدالح
ووصمت إلى حجود االشتباكات الباكدتانية  –التدابق، تػتخت العالقات اليشجية 

السدمحة، والتيجيجات اليشجية بذغ ىجػم عمى مشذآت باكدتان الشػوية في مشصقة 
 .38كاىػتا
، انفرل م2:58مشح عام  :عجم االستقرار الدياسي والطائفي في جشهب آسيا .4

غخب البشجاب عغ اليشج وتحػل إلى دولة مدتقمة تحت اسع باكدتان، وأصبح الجدء 
، ىحا مغ 39يصالب بػجػد دولة مدتقمة "لمديخ" تحت اسع خالدتان الذخقي مشيا

–جانب. وبخزت السذكمة السعقجة التي تسثمت في محاولة انزسام اقميع كذسيخ 
حالت أقمية ىشجوسية في مشصقة "جامػ"  لمباكدتان، ولكغ وجػد –بأغمبيتو السدمسة 

 .:3انب آخخدون ذلظ، وأججت الرخاع التاريخي بيغ اليشج وباكدتان مغ ج
 ثالثًا العهامل الجولية:

اإلقميسية( عسا يجور في بيغ مؤثخات البيئتيغ )الجاخمية و ال يسكغ الفرل 
متفاعمة مع بعزيا البعس. السيسا في ولية، فالبيئات الثالث متجاخمة و الداحة الج

مع ضل التحػالت الجحرية العسيقة التي شخأت عمى الرعيج العالسي مشح مص
نطام عالسي ججيج أحادؼ التي ليأت السشاخ نحػ القخن الساضي و  التدعيشيات مغ
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ىشا تدتعخض الجراسة كيادتو وتدعسو. و لاألمخيكية ، سعت الػاليات الستحجة القصبية
 :خات التي شخأت في البيئة الجوليةأىع ىحه الستغي

تفكظ االتحاد الدػفييتي: أدػ تفكظ االتحاد الدػفييتي وكتمتو الذخقية، كحميف  .2
تخاتيجي لميشج، فزاًل عغ تخاجع الجور اليشجؼ في حخكة عجم االنحياز، وبخوز اس

الػاليات الستحجة، كقصب واحج عمى رأس الشطام الجولي، إلى حجوث تغيخات في 
السشاخ الجولي، دفع اليشج إلى إعادة تقييع سياستيا الخارجية، ومغ بيشيا عالقاتيا مع 

ي الييػدؼ في الػاليات الستحجة ليسا نفػذ واسع إسخائيل، ال سيسا أن إسخائيل والمػب
 .40دوائخ صشع القخار األمخيكي في ومتغمغل

 ففيتراعج حجة التشافذ الجولي واالقميسي تجاه جسيػريات آسيا الػسصى:  .3
أعقاب انييار االتحاد الدػفييتي، بخزت عمى الداحة الجولية مجسػعة ججيجة مغ 

غ القػػ الجولية واالقميسية، مثل روسيا وإيخان الجول التي أصبحت مرجرًا لمتشافذ بي
وتخكيا، والػاليات الستحجة واليشج وباكدتان والريغ وإسخائيل وبعس األشخاف 
العخبية، وذلظ في محاولة الكيام بجور سياسي في السشصقة والتحكع في نسط 

 .42تفاعالتيا الجاخمية وسمػكيا الخارجي
مغ الػاضح أن التقارب ال  :جؼاليش -ائيميلمتقارب اإلسخ  الجور األمخيكي الجاعع .4

يتع بسشأػ عغ الجور األمخيكي ومػاقفو السدبقة مغ ذلظ، فاالستخاتيجية اإلسخائيمية 
الداعية إليجاد مػشئ قجم ليا في شخق وجشػب شخق آسيا، ماىي إال في الحكيقة 
 جدء مغ استخاتيجيات الييسشة عمى السشصقة كخمفية مغ خمفيات االستخاتيجية

ات ، فإن العجيج مغ صفق. ومغ ىحا السشصمق43األمخيكية الخامية لمييسشة عمى العالع
إسخائيل بيعيا لميشج، ما كانت تتع إال بعج السػافقة  ؼ الدالح الستصػر التي كانت تشػ 

. 44دار لصائخة الفالكػمااألمخيكية وخرػصًا صفقات الدالح الستعمقة بسشطػمة الخ 
خالت التعاون العدكخؼ ججًا في مج امؤثخ  امتغيخ  جكي يعوعمى ذلظ فإن الجور األمخي

وأحج أبخز األشخاف تأثيخًا في مدارىا وتصػرىا. ولقج بخز ذلظ  اليشجؼ، –اإلسخائيمي
، وكحلظ حاليًا مشح تدمع م3028-م:300ل إدارتي باراك أوباما بػضػح في ض

 .م3028يات الستحجة مشح نياية عام الخئيذ تخامب لمحكع في الػال
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 اإلسرائٍهٍة –األهداف واندوافع اهلىدٌة نث:احملور انثا
العدكخؼ( في اليشج إلى صانع القخار )الدياسي و  ارتأػثسة أىجاف متعجدة 

 : ويسكغ إجساليا عمى الشحػ اآلتي تحكيقيا مغ خالل تعسيق عالقات بالده بإسخائيل،
 :أواًل: األىجاف والجوافع اليشجية

 :جييا التقميجؼ وفػق التقميجؼعقجراتيا العدكخية بب رغبة اليشج في تصػيخ وتحجيث -
في ضل سباق بيجف دعع نفػذىا ودورىا اإلقميسي في مػاجية باكدتان خاصة 

رأسًا  230أن باكدتان تستمظ  إلى تذيخ بعس التقجيخات إذالتدمح القائع بيشيسا. 
 .45نػوياً 

تسجت لفتخة شػيمة فاليشج اع :لحثيث لتشػيع مرادر التدمح لجيياالدعي اليشجؼ ا -
عمى مػسكػ كسرجر رئيذ لتػفيخ احتياجاتيا التدميحية الستصػرة. ولكغ بعج تفكظ 
االتحاد الدػفييتي، أصبح مغ األىسية بسكان االستعانة بجول أخخػ لدج الثغخة 
التدميحية لجييا والستسثمة في )الػقت والتكمفة( بسعشى، سج الفجػة التدميحية مغ 

 اتفاقوالػقت، لحا لجأت إلى إسخائيل، خرػصًا في ضػء  خالل تقميز التكمفة
الكبخػ عمى تقييج نقل التكشػلػجيا العدكخية إلى الجول  الجول الرشاعية الثسان

األخخػ، وما تسخس عشيا مغ قخارات الحطخ التي فخضتيا الػاليات الستحجة عمى 
، ىحا م9::2م كل مغ اليشج وباكدتان في أعقاب تجاربيسا الشػوية والراروخية عا

أن الرشاعة العدكخية اإلسخائيمية تتسيد باعتسادىا األساسي عمى  فزال عغ
 .46التكشػلػجيا األمخيكية

ما جعل اليشج تذعخ بأنيا ليدت  :ئفية التي تذيجىا اليشج وباكدتاناألحجاث الصا -
 ػبسشأػ عغ خصخ ما أسستو "الحخكات األصػلية اإلسالمية"، والتي تحػلت إلى أحج

القزايا التي بػسع إسخائيل استثسارىا تحت عشػان "مكافحة التشطيسات أىع 
ستخاتيجي بيغ ا-الستصخفة"، مسا وف خ األرضية السذتخكة لمتعاون االستخاتيجي والجيػ

إن إسخائيل اليشجؼ في القاىخة، عشجما قال: "الصخفيغ، األمخ الحؼ تحجث عشو الدفيخ 
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جامػ مغ "اومة السختدقة الحيغ يتدممػن لجييا خبخة يسكغ االستفادة مشيا في مق
فزاًل عغ تجعيع التػازن بيشيا وبيغ . 47"وكذسيخ" ويقاومػن الدمصات اليشجية ىشاك

 .48الريغ أيزاً 
عشجما  ، أن وزيخ الجاخمية اليشجؼ "الل لخيذشا أدفشانى"،حكخبالومغ الججيخ 

مجسػعة عسل  كمتذبسػجبو ت ا، أتع اتفاقم3000يػنيػ عام زار إسخائيل في حديخان/
تزع مدؤولي الجولتيغ في مجال األمغ، وىشا تحاول اليشج االستفادة مغ تجخبة 
إسخائيل وخبختيا الصػيمة في مػاجية حخكات السقاومة الفمدصيشية وخرػصًا حساس 

، وجاء ىحا االتفاق نتيجة التخػف اليشجؼ مغ إقميع كذسيخ ذات األغمبية 49والجياد
خصخ الحكيقي عمى الػحجة اليشجية. ولكغ وفقًا لسشصق التقديع االسالمية التي تسثل ال

  .:4كان البج أن يشزع وادػ كذسيخ لباكدتان
تجرك اليشج أن إسخائيل عامل ميع في تحديغ وتعسيق العالقات مع الػاليات و 

مغ مشطػر وبعج  –ربح الستحجة، كسا أن اليجف اليشجؼ االستخاتيجي في أن ت
طسى في محيصيا، فزاًل عغ اعتبار إسخائيل بػابة آسيا القػة الع –قػمي ىشجوسي

 لالنفتاح عمى دول الغخب.
 .اإلسرائيميةالجوافع و األىجاف  :ثانياً 

تشصمق إسخائيل في عالقاتيا االقميسية والجولية، مغ مشصمقيغ أساسييغ ىسا: 
ية، السبجأ يكخس جيػده في خجمة االستخاتيجية األمخيك إذأواًل أنيا كيان وضيفي مغ 

خاتيجية الغخبية العالسية. وثانيًا أنيا ذو ندعة تػسعية تدعى لمييسشة في سياق االست
غ ُبحلت الجيػد اإلسخائيمية لمشفاذ نحػ قارة آسيا، بيجف مجابية يغ السشصمقيمغ ىح

القػػ اإلسالمية الراعجة )إيخان وباكدتان(، وكحلظ محاصخة ىحه القػػ ومحاولة 
السدتقبمية مثمسا ىػ الحال بالشدبة لجول آسيا الػسصى التحكع في مدار حخكتيا 

. وفي ىحا السجال تدعى إسخائيل لتػضيف امكاناتيا مغ خالل عالقاتيا 50اإلسالمية
 :مع اليشج وذلظ عمى الشحػ اآلتي العدكخية واألمشية
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سعي إسخائيل إلى تصػيخ بخنامجيا الشػوؼ دون المجػء إلى إجخاء التجارب  -
فعمية، نطخًا لزيق مداحتيا الجغخافية، وىػ ما تػفخه اليشج ليا بػاسصة تفجيخات 

إلجخاء تجاربيا، سػاء في السحيط اليشجؼ أو في صحخاء راجدتان. ووفقًا لبعس 
 م9::2السرادر فإن تجخبتيغ مغ التجارب الخسذ التي أجختيا اليشج في عام 

 .52كانت لحداب إسخائيل
يسكغ إلسخائيل  إذيا العدكخية والشػوية، الخغبة في تصػيق إيخان ومخاقبة تصػرات -

في ضػء القخب الجغخافي اليشجؼ مغ إيخان االشالع عغ كثب عمى ما حققتو إيخان 
ية القشبمة الشػوية اإلسالمية، . بسعشى آخخ، مػاج53مغ تقجم في ىحه السجاالت

مػاجية اني، والخغبة في عسل خصػط دفاع و مخاقبة الشذاط العدكخؼ الباكدتو 
ضج تشامي السج األصػلي اإلسالمي في آسيا، وخرػصًا في إشار السػق   متقجمة

الباكدتاني السؤيج لسميذيا " شالبان"، في أفغاندتان، ىحا مغ جانب، وعالقة الجير 
في مػاجية العجو  –الجولة  يحام - جهالباكدتاني بالجساعات اإلسالمية، التي تع

 .54اليشجية( \التاريخي التقميجؼ ) البػذية
الختخاق الشفدي لمعالع العخبي، مغ خالل إقامة إسخائيل عالقات ميسة بجول ا -

، عالوة عمى األىسية االستخاتيجية لميشج كسػقع اكانت تتسيد بأنيا حميف تقميجؼ لي
قخيب مغ مشصقة ما ُيدسى الحدام اإلسالمي، والحؼ تدعى إسخائيل لتأميغ نفديا مغ 

 مخاشخة السحتسمة.
رجيخ خبخاتيا التكشػلػجية وجحب تسػيالت خارجية ألبحاثيا، حاجة إسخائيل إلى ت -

 بيجف إضافة السديج مغ التصػيخ إلى قجراتيا الستشػعة.
مميار ندسة، والتي أصبحت  2,4اختخاق الدػق اليشجية، البالغ قػاميا أكثخ مغ  -

 مفتػحة أمام السشتجات اإلسخائيمية سػاء السجنية مشيا والعدكخية.
افع واألىجاف الخاصة بكل شخف، ىشاك عامل ميع تمظ الجو  فزال عغ

تذتخك فيو الجولتان، ىػ العامل األمخيكي، إذ تتػافق مداعي الجولتيغ إلى التقارب 
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والتشديق بيشيسا مع السرمحة األمخيكية والحدابات االستخاتيجية لػاششصغ )اقميسيًا( 
 :55حػ اآلتيفي غخب آسيا، وتتجدج أبخز مالمح ىحا البعج األمخيكي عمى الش

 ات الستحجة عمى الحجود الخوسية،حرار روسيا، عبخ وجػد قػة مػالية لمػالي -
 في عخقمة مداعييا في استعادة دورىا كقػة عطسى في السدتقبل السشطػر. سيداىع

يا القػة السخشحة لسشافدة الػاليات الستحجة مدتكباًل، ػصفالتزييق عمى الريغ، ب -
  الشاشئ بيغ بكيغ ومػسكػ السشاوغ النفخاد فزاًل عغ سعييا إلى ضخب التحال

 .يات الستحجة بالييسشة عمى العالعالػال
استكسال تصػيق إيخان، مغ مشصقة الجشػب الذخقي تسييجًا إلخزاعيا أو تػجيو  -

 ضخبة عدكخية ليا.
، إلقامة م2:59إسخائيل لكدخ العدلة التي ُفخضت عمييا مشح إقامتيا عام  يسع -

تتػسع فيو وتذك ل مغ خاللو ضغػشًا مزادة لمزغػط  محيط استخاتيجي ليا،
العخبية. وكحلظ إخخاج مشصقة الذخق األوسط مغ إشارىا العخبي، وجعميا مشصقة 
كبخػ تستج حجودىا إلى الحج الفاصل بيغ دول آسيا الػسصى وروسيا بجاًل مغ 

 الحجود الذسالية إليخان.
ىا الػاليات ج، لمجول التي تعمشع تدخب التكشػلػجيا والسػاد والخبخات الشػوية -

 الستحجة مشاوئة ليا، فزاًل عغ حخصيا عمى احتفاظ إسخائيل بتفػقيا الشػعي.
أن تش ػع األىجاف والجوافع  تزحيعمى ما تع عخضو في ىحا السحػر،  استشاداً 

ساىع في بشاء تعاون عسيق وشخاكة استخاتيجية بيشيسا، ويعج  واليشج مغ إسخائيل لكل
دكخؼ واألمشي مغ أكثخ األشكال تأثيخًا في السشطػر السدتقبمي، وىحا ما التعاون الع

 .باالستعخاض والتعقيب خابعػر السػف يتع تشاولو في السح
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 اإلسرائٍهً -حملور انرابع: انعامم األمرٌكً يف انتقارب اهلىديا
 تصػيخ فإن ذلظ، ساىع في اليشجية –مخيكيةاأل العالقات تحدغل نطخاً 
 سعت الباردة، الحخب اعقاب ففي. كبيخ حج   الى االسخائيمية -اليشجية العالقات
 ،آسيا جشػبمشصقة  تجاه الخارجية سياستيا صياغة وتفعيل إلعادة الستحجة الػاليات

بإيجاد قجر  ،اليشج عغ والتباعج باكدتان مع بالتقارب الستسثمة الدياسة استبجلت إذ
. 56اليشج باتجاه كثخأ السيػل ًا، معمع تانوباكد اليشج مع عالقاتيا في مغ التػازن 
 امتجاد ىػ االسخائيمية –اليشجية العالقات لتصػيخ األمخيكي الجعع نبأ ،القػل ويسكغ

 فالػاليات. اليشجية –مخيكيةاأل االستخاتيجية العالقات تعديد نحػ االمخيكية لمتػجيات
، مغ خالل تقميز يلبإسخائ السحيصة البيئة تحديغ لىإ ذلظ وراء مغ تيجف الستحجة
عبخ ايجاد شخيظ استخاتيجي ليا يتحسل قجرًا مغ ىحا  إسخائيل،ب التداماتيا حجع

 اىجاف لخجمة الحخبية لمسعجات اسخائيل بيع تدخيخ ويسكشيا كسا العبء،
 مشح اليشجية مخيكيةاأل العالقات وتيخة تختفع بجأت وقج. آسيا في جيتياتياستخا
 ثع, لميشج رسسية بديارة "كميشتػن  "بيل االمخيكي خئيذال قام حيغ ،م3000ذارا/مارس
 سبتسبخأيمػل/ مغ عذخ الحادؼ أعسق بعج أحجاث برػرة تتعدز العالقات أخحت
 السذتخك األمخيكي السجمذ رئيذ قام إذ العدكخؼ، السجال في وخاصة م،3002
-3002 خالل مخات ثالث لميشج بديارة "مايخز ريتذارد" الحخب اركان لخؤساء
 جشاح الى بانتسائو السعخوف اليشجؼ الجفاع وزيخ "فخنادس" نأ حيغ في ،57م3004
 صفقات مغ العجيج ابخام عشيا تسخس الستحجة لمػاليات بديارة قام االخخ ىػ الرقػر
 العدكخؼ  التعاون  تصػر حكيقة نأو . العدكخؼ  التعاون  مجال في واتفاقيات االسمحة
 مجػ -الستسيدة االسخائيمية االمخيكية قاتالعال بحكع -تعكذ اليشجؼ –اإلسخائيمي
 يدتحيل اسخائيل نأل ذلظ اليشج، تدميح في االسخائيمية –االمخيكية السذتخكة الجيػد
 مغ وغيخىا الراروخية الجفاع وانطسة جػا السحسػلة السبكخ لإلنحار انطسة بيع عمييا
 التعاون " نأ يؤكجمسا . (البشتاغػن ) مغ مدبقة مػافقة دون  لميشج الستصػرة االنطسة
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 الستحجة الػاليات تجاه االسخائيمية بااللتدامات مختبط االسخائيمي –اليشجؼ العدكخؼ 
"58.  

 التعاون  دعع وتعديد في مخيكيةاأل األىجاف نيتزح أتأسيدًا عمى ما سبق، 
 الججيجة االستخاتيجية بالسخصصات قػؼ  بذكل تترل اإلسخائيمي –اليشجؼ –األمخيكي
وتحجيجًا . العالسي السدتػػ  عمى "االرىاب" لسحاربة الستحجة لػالياتا وضعتيا التي

مغ  فزاًل عغ معارضة كل م.3004 بعج احتالل العخاق عدكخيًا في آذار/مارس
 الػاليات الستحجة تتجو لحا. العالسية لالستخاتيجية األمخيكية فخندا وألسانيا، وروسيا

 آخخ نػعا لتذكيل العالع دول غم غيخىسا نحػ حثيث، وبذكل الحدابات، ىحه ضسغ
 العخاقية الحخب تكغ فمع. االستخاتيجية اىجافيا تحقيق في تداىع التي التحالفات مغ
 مع شكمتو الحؼ" الستصػعيغ حم " بو قام عسالً  اال الستحجة الػاليات ششتيا التي

حالفيا ت لتعديد حالياً  الستحجة الػاليات وتدعى. خخػ أ دولة ثالثيغ مغ كثخوأ بخيصانيا
 لتكػيغ مشيا محاولة في واليشج سخائيلإ مع باالتحاد" الجيسقخاشي السحػر" مع

 –األمخيكي" السحػر"  يحال تزسغ إذ. تأثيخ كبيخ ذات قميسيةإ عدكخية مجسػعة
 محاربة في السجػ بعيجة االمخيكيةاإلستخاتيجية  االىجاف تحقيق" اإلسخائيمي –اليشجؼ

 لىإ التقشية فائقة العدكخية القػة تستمظ سخائيلإ لكػن  العالع، مدتػػ  عمى "االرىاب"
 الجول حجػإ مغ تعج اليشج نأ حيغ فيالكبيخة؛  العدكخية والقجرات التجارب جانب
 بحخ مياه الى وصمت قج البحخية قػتيا نأ جانب الى ،عدكخياً  الستعاضسة االسيػية
  .59االخخػ  السائية السشاشق مغ وغيخىا الجشػبي الريغ

ًا، مغ الػاضح أن اليشج تخصػ خصػات سخيعة نحػ تصػيخ وتعديد عسػم
؛ وىحا التصػر تدعى الػاليات الستحجة لألنطار ممفت بذكل   العدكخية قجراتيا

 (اليشج –اسخائيل –ليذسل )الػاليات الستحجة الثالثي ياتحالفالستثساره في تعديد 
أن الػاليات الستحجة ال سيسا  وروسيا، الريغ قػة تشامي وتعاضع مغبيجف الحج 

 الكبخػ  الجول مغ غيخىا تعاضع قػة نأ باعتبار, يامرالح عمى جاىجًة لمحفاظتعسل 
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 في حيجةو و  مديصخة كقػةالػاليات الستحجة  سكانةب يسذ والريغ روسيا وخاصة
 .العالع
 وتشافذ ،ناحية مغ روسيا عغ إلبعادىا اليشج استسالة عمى ولحا، تحخص 
 لمتربح جدءًا مغ اليشج تػثيق عالقاتيا مع مغ خالل خخػ أ ناحية مغ الريغ

يداىع في نياية  بسا استخاتيجيتيا، وبالتالي، ابعادىا عغ السحػر الريشي الخوسي
 معًا. وروباأو  آسيا تدتيجف التي االمخيكية االستخاتيجية خجمة في األمخ

ب في الجشػ  تأثيخال ذاتتعتبخ اليشج مغ الجول اإلقميسية  القػل، خالصة
الستدارعة في تعاونيا العدكخؼ واألمشي مع  التصػرات وبالتالي، فإن ،اآلسيػؼ 

 جشػب مشصقة في االستخاتيجية السرالح مػازيغ ستؤثخ في الػاليات الستحجة وإسخائيل
 عب خت عغ السيسا مع باكدتان التي .السشصقة في التدمح سباق حجة وتديج مغ ،آسيا
 إذ ،سجاليغ األمشي والعدكخؼ بيغ اليشج وإسخائيلمغ تشامي التعاون في ال يامخاوف

 شخاز مغ السبكخ االنحار شائخات ببيع إلسخائيل تعتقج أن سساح الػاليات الستحجة
فسشح بجء التعاون  .بالسشصقة التقميجية االسمحة فيالقائع  التػازن ب يخل لميشج" فالكػن "

 لمتجارب "بكمغ" عجةقا في م،9::2بيغ اليشج وإسخائيل في السجال الشػوؼ عام 
 واعمشت وقتيا أن ىحا التعاون سيجفعيا عشيفة، كانت ردود الفعل الباكدتانية الشػوية،
 وبيغ بيشيا التدمح سباق األمخ الحؼ سيديج مغ حجة ،الشػوية التقشيات تصػيخ نحػ
 سمحةاأل انتذار خصػرة حجة مغ يديج مسا الشػوؼ  التدمح سباق ذلظ في بسا اليشج
 اإلسخائيمي –اليشجؼ –األمخيكي التحال كسا أن . ي مشصقة جشػب آسياف الشػوية

 االسخائيمي، –التخكي –األمخيكي كالتحال ، القائسة سيعدز ويفاقع سياسة التحالفات
 مشصقة في وبالتالي وسيؤثخ سمباً  الجشػبي، الكػرؼ  –الياباني –األمخيكي والتحال 
بسرالح دول السشصقة ويفاقع  الزخر الحاق الى يؤدؼس وىحا سيا،وا االوسط الذخق 

 .ويخل بالشطام األمشي
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 اهلىدي يف اجملال انعسكري -أشكال انتعاون اإلسرائٍهًخلامس: احملور ا
اليشجؼ في السجال العدكخؼ واألمشي إلى  -تعػد عالقات التعاون اإلسخائيمي

شية سخية ما قبل بجاية العالقات الجبمػماسية، فُتذيخ السرادر إلى أن عالقات أم
سادت بيغ جيازؼ السخابخات اليشجؼ واإلسخائيمي، ويتزح مغ ذلظ أن عزػ 

غخ "يغئال إلػن" قام بديارة اليشج في عام  ، بيشسا قام م2:76السجمذ األمشي السر 
، في محاولة مغ اسخائيل الستغالل حاجة م2:86مػشيو ديان بديارتيا في العام 

بارية والعدكخية لسػاجية دول الجػار السعادية اليشج إلى السعمػمات والخبخات االستخ
 .:5خاصة، باكدتان والريغ

العدكخؼ عمى أية حال، سػف تدتعخض الجراسة ىشا، أبخز مالمح التعاون 
 :الثشائي عمى الشحػ اآلتي

 نقل األسمحة والتكشهلهجيا وتحجيث الجيش اليشجي: .4
خسسية في عام مشح انتياء الحخب الباردة، وبجء العالقات الجبمػماسية ال

اليشجية تقاربًا متدارعًا، تسثل في لقاءات  -، شيجت العالقات اإلسخائيميةم3::2
دورية بيغ القادة العدكخييغ لمبمجيغ لسشاقذة التعاون االستخبارؼ، ومكافحة 
دار ااإلرىاب، وتبادل الخبخات والتكشػلػجيا في مجال صشاعة الصائخات والخ 

باليدتية. وأىع ما حرمت عميو اليشج مغ إسخائيل ىػ واألنطسة السزادة لمرػاريخ ال
 .60أسخاب مغ شائخات الخصج والسخاقبة مغ دون شيار

، أن التعاون العدكخؼ بيغ البمجيغ انصمق في شكمو حكخبالومغ الججيخ 
حاولت نيػدليي جاىجة مدتعيشة  إذالتقميجؼ، فاشتسل عمى تحجيث الجير اليشجؼ، 

اعاتيا العدكخية، إال أن ذلظ كمف يا مبالغ مالية شائمة بخبخاتيا الػششية وتصػيخ صش
ججًا ووقتًا شػياًل، وخرػصًا في تصػيخ دبابة القتال الخفيفة "أرجػن"، وشائخة 

، نطخًا UAVS. كسا واجيت صعػبات في تصػيخ الصائخة بجون شيار NPTالقتال 
و نحػ إسخائيل لعجم قيام روسيا بسجىا باألسمحة التي وعجت بيا، مسا دفعيا لمتػج

 .62أكبخ دولة مدتػردة لمدالح بعج روسيا نياثلتربح 
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لقج جاء السدعى اليشجؼ المتالك أحجث التقشيات الحخبية متػافقًا مع حاجة 
شيجت الدشػات الساضية إبخام  إذإسخائيل لتػسيع سػق مشتجاتيا العدكخية، 

العدكخية السػجػدة، الجانبيغ لمعجيج مغ الرفقات العدكخية، سػاء لتصػيخ القجرات 
 أو لذخاء تقشيات عدكخية بيجف تصػيخ القجرات العدكخية السػجػدة.

، قائع قائج سالح الجػ اإلسخائيمي األسبق م6::2في أذار/مارس عام و 
)الجشخال ىيختدل بػد يشغخ( بديارة اليشج، عخض حيشيا عمى السدؤوليغ اليشػد 

ئخات بال شيار، وتقجيع خبخات في صفقة تقػم بسػجبيا إسخائيل بتدويج اليشج بصا
مجال الحخب اإللكتخونية، أواكذ، وأجيدة االستذعار والخصج، وحق استعسال القسخ 

(، في السقابل كانت تدعى إسخائيل لمحرػل عمى 4-الرشاعي اإلسخائيمي )أفق
. وفي 63ا ىسا )جػر بػر، وبػج(شج باستخجام قاعجتيغ جػيتيغ لجييمػافقة الي
وفج أمشي ىشجؼ بخئاسة وزيخ الجفاع،  يػليػ مغ العام نفدو زار إسخائيلتسػز/

. وفي عام 64وتسحػر المقاء حػل إمكانية تصػيخ إسخائيل لألسمحة اليشجية وصيانتيا
، اشتخت اليشج مغ إسخائيل مشطػمة متصػرة لغخض السشاورات في مجال م7::2

 .65اليشجيةالقتال الجػؼ، وقج جخػ نربيا في قاعجة )جامتاجار( 
كسا قام الخئيذ اإلسخائيمي حيشئح )عدرا وايدمان( بديارة اليشج في كانػن 

، وتع بحث إمكانيات التعاون في مجال سالح الجػ، وفي م8::2الثاني/يشايخ 
أعقاب زيارة وايدمان، قام وفج ىشجؼ بديارة إسخائيل لمبحث في قزايا التعاون 

كان اليشجية بديارة إسخائيل في أذار/مارس األمشي، ثع تبعو زيارة لخئيذ ىيئة األر 
 .66م8::2

أبخمت وزارة الجفاع اليشجية عقجًا مع مؤسدة الرشاعات  م3002في عام 
مميػن دوالر، لمصائخة  8,3الجػية اإلسخائيمية لتصػيخ السخكبات الجػية اليشجية بكيسة 

بسػجبو مميػن دوالر، تع  240عقجًا بكيسة م 3004الػاحجة. كسا أبخمت في عام
 .67تدويج البحخية اليشجية بسشطػمة "باراك" اإلسخائيمية السزادة لمرػاريخ
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وفي ىحا الدياق، ال بج مغ اإلشارة إلى أن الرشاعات العدكخية ساىست في 
نيزة االقتراد اإلسخائيمي "عدكخة االقتراد"، وساعج نسػ القصاع العدكخؼ 

-عمى تجعيع نفػذ السجسع الرشاعيالسختبط بالتقجم التقشي والتكشػلػجيا الحجيثة، 
 .68العدكخؼ في إسخائيل

 ما م3007-م3004ية لميشج خالل الفتخة لقج بمغت مبيعات األسمحة اإلسخائيم
ما يعشي أن الدػق اليشجية تدتحػذ عمى أكثخ مغ مميار دوالر سشػيًا،  2,6قيستو 

مميار دوالر  5,3ثمث إجسالي قيسة مبيعات األسمحة اإلسخائيمية التي بمغت حػالي 
إسخائيل السرجر الثاني لمدالح إلى اليشج بعج روسيا، وتذكل  ج. وتعم3007عام 

 .69استيخاد األجيدة العدكخية اإلسخائيمية بعج الريغ وتخكيا حيثالجولة الثالثة مغ 
، وقع ت إسخائيل صفقة أسمحة مع اليشج، تعج األكبخ م:300وفي آذار/مارس 

تع تدويج اليشج بسػجبيا برػاريخ  إذاإلسخائيمية،  في تاريخ الرشاعات العدكخية
 .:6مميار دوالر 3بكيسة 

، أبخمت شخكة إسخائيمية متخررة في االنتاج م:300وفي آب/أغدصذ 
الحخبي عقجًا مع الجير اليشجؼ بكيسة مميار دوالر لمحرػل عمى دفاعات جػية، 

 وذلظ في إشار خصة شاممة لتحجيث الجير اليشجؼ.
مميػن  630، وقع ت اليشج اتفاقًا بكيسة م3025/أكتػبخ عام في تذخيغ أول

دوالر لذخاء صػاريخ مزادة لمجبابات، وقج بمغ مجسل الػاردات العدكخية 
 .70مميار دوالر 4,5حػالي  م3025اإلسخائيمية لميشج في نياية العام 

وحدب تقاريخ صادرة عغ مػقع "إزرائيل ديفيشذ" في شباط/فبخايخ عام 
ج بارتفاع مدتػػ التعاون العدكخؼ واألمشي بيغ تل أبيب ونيػدليى، ، تفيم3026

والحؼ تػ ج بديارة وزيخ الجفاع اإلسخائيمي "مػشيو يعالػن" لميشج، وخرػصًا بعج 
شعة لألسمحة في معخض األسمحة  السذاركة الشذصة لمذخكات اإلسخائيمية اُلسر 

لستخرز في السدائل اليشجؼ الدشػؼ في بشغالػر. ووفقًا لمسػقع الدابق "ا
غ الفخقاشة "فيدا كابا تشام" القادرة عمى  العدكخية"، أفاد بأن سالح البحخية اليشجؼ دش 
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التيخب مغ أجيدة الخادار السختمفة، بعج تدويجىا بسشطػمة رادار إسخائيمية الرشع. 
وبحدب السػقع فإن الفخقاشة السحكػرة ستجخل في الخجمة البحخية رسسيًا في عام 

 .72م3029
وشاركت القػات الجػية اليشجية لمسخة األولى في تجريبات قتالية جػية متعجدة 

، وكانت ىحه السشاورات مع ست دول م3028الجشديات في إسخائيل خالل العام 
ػنان وبػلشجا وفخندا وألسانيا وإيصاليا، وخالل زيارة يأخخػ، وىي: الػاليات الستحجة وال
، تع تػقيع الرفقة األضخع في تاريخ م3028ام رئيذ الػزراء اليشجؼ إلسخائيل ع

مميار دوالر، وبسػجبيا تحرل اليشج عمى  3بسا يقارب مغ  تقجر قيستيا ُ إذالبمجيغ، 
"، ومشرات إشالق صػاريخ، ووسائل اترال، 9نساذج لمسشطػمة الجفاعية "بخاك 

 .73ومشطػمات تحكع ومخاقبة، ومشطػمات رادار
 االنتاج العدكري السذترك:  .0

ل االنتاج العدكخؼ السذتخك بيغ البمجيغ، بعجًا إضافيًا عمى صعيج تعسيق شك  
اليشجية، وعكذ حالة االندجام وتػافق السرالح  -الذخاكة االستخاتيجية اإلسخائيمية

بيغ الصخفيغ في ضل أجػاء إقميسية ودولية مزصخبة. ولحلظ فإن بخامج اإلنتاج 
صخفيغ، ومغ أبخز ما تع في ىحا السذتخك ترب في خجمة االقتراد العدكخؼ لم

السجال، اتفاق بيغ مؤسدة الرشاعات الجػية اإلسخائيمية وشخكة "ىشجوستان" 
تع بسقتزاه إنتاج مذتخك  إذ، م3003لرشاعة الصائخات في سيبتسبخ عام 

تشفيح  فزال عغلسخوحيات خفيفة، ومتصػرة تقػم بسيام ىجػمية واستخبارية، 
 ػاصات.عسميات مزادة لمجبابات والغ

كسا تع التػصل إلى عقج اتفاقيات مساثمة في نصاق نقل التكشػلػجيا إلنتاج 
قصع السجفعية. ىحا وقج أبخمت مؤسدة الرشاعات الجػية اإلسخائيمية مع شخكة 

اتفاقًا لتصػيخ وترشيع وتدػيق  م3004"نيكمػ" اليشجية في شباط/فبخايخ عام 
م 3008م فاع الجػؼ اليشجؼ. وفي عا)مذتخك( لسشتجات إلكتخونية لرالح قػات الج

 .74تع تصػيخ صشاعة أنطسة صاروخية مغ شخاز "باراك" متػسصة السجػ
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في مجال الترشيع العدكخؼ  ةً مغ الػاضح، أن الدػق اليشجية تعج سػقًا واسع
% مغ 80مغ تػفيخ حػالي  م3006واألسمحة، لحا تسكشت اليشج بانتياء عام 

اتيا السحمية، ونجحت في تػفيخ السديج مغ السػارد احتياجاتيا الجفاعية بفزل صشاع
السالية ألغخاض الترشيع السحمي بجاًل مغ االستيخاد الخارجي وخرػصًا الخوسي، 
وىحا كان دافعًا نحػ السديج مغ التعاون في مجال البحث واالنتاج العدكخؼ السذتخك 

 .75مع إسخائيل
يشذ ديفشذ" اليشجية كسا وقعت شخكة "رافائيل" اإلسخائيمية وشخكة "ريال

 -اتفاق تعاون حػل إنتاج وتصػيخ مشطػمات الجفاع الجػؼ، وصػاريخ جػم 3027
ألبحاث الدالح الجولي  جػ، ومشاشيج مخاقبة كبيخة. ووفقًا لبيانات معيج ستػكيػلع

 .76%228، زادت تجارة األسمحة اليشجية مع إسخائيل بشدبة م3027لعام 
 السذاريع الفزائية: .3

ائيل قائسة السدتفيجيغ مغ نقل الخبخات والتقشيات العمسية تترجر إسخ 
 وتػضيفيا واستغالليا وتصػيخىا، بسا في ذلظ عمػم الفزاء الخارجي، وتحتل السختبة

، م2:99، بعجما دخمت مجال الفزاء في العام الثانية في نادؼ الجول الفزائية
التػالي قسخيغ ىسا  ت عمى(، ومغ ثع أشمق2-بإشالقيا القسخ الرشاعي األول )أفق

مغ إشالق خسدة م 3002. وتسكشت حتى عام م6::2( عام 4-، )أفق(3-)أفق
، إيخيػس، 3-، عامػس2-أقسار صشاعية تجور في الفزاء الخارجي ىي: عامػس

 .77، ونخدات6-أفق
، تع التعاقج مع م8::2تذيخ مرادر إسخائيمية أنو في نيدان/أبخيل عام 

ت"، وىػ صاروخ فزائي بعيج السجػ ذو مخاحل اليشج عمى بيع الراروخ "شافي
 .78ثالث في إشالق األقسار الرشاعية الخفيفة إلى السجارات القخيبة مغ األرض

قج شيج التعاون في مجال الفزاء تقاربًا سخيعًا بيغ البمجيغ. ففي ىحا، و 
الفزاء في اليشج وإسخائيل إلى اتفاق  ي، تػصمت وكالتم3003تذخيغ ثاني/نػفسبخ 

 حيثاون فيسا بيشيسا، عمى الخغع مغ أن البخامج الفزائية ذات شابع مجني مغ لمتع
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عدكخية واستخباراتية، وثع االتفاق بيغ رئيذ بخنامج  اً السدسى، إال أنيا تؤدؼ ميام
البحث الفزائي اإلسخائيمي آفي ىارئفيغ، ورئيذ مشطسة البحث الفزائي اليشجؼ 

 كاستػر يخانجان.
ق صاروخ ىشجؼ مغ قاعجة "سخييا ريكػتا" تع إشالم 3009وفي عام 

الفزائية في السحيط اليشجؼ، يحسل قسخ التجدذ اإلسخائيمي "بػالريذ"، الحؼ يعج 
 .79األكثخ تصػراً 

 التعاون في السجال الشهوي:  .1
 م2:73اليشجؼ في السجال الشػوؼ إلى عام  –يعػد تاريخ التعاون اإلسخائيمي

ن الشػوؼ، تع بسػجبو تبادل الخبخات وتشطيع الديارات عشجما وقع الصخفان اتفاقًا لمتعاو 
بيغ العمساء. وفي ىحا الرجد، قامت إسخائيل بتدويج اليشج بالتكشػلػجيا الشػوية، مقابل 
تدويج اليشج إلسخائيل بسادة اليػرانيػم. ومغ أىع مجاالت التعاون الشػوؼ بيغ 

جارب الشػوية. وحتى عام الصخفيغ: التعاون في مجال ترشيع األسمحة الشػوية والت
كانت إسخائيل تستمظ القجرة عمى ترشيع مائتي رأس نػوؼ، كسا أنيا صش عت  2:97م

قشابل نػوية تكتيكية، وقشابل ىيجروجيشية، فزاًل عمى أنيا تستمظ وسائل إلشالقيا أو 
األمخيكية، والرػاريخ الباليدتية عابخة لمقارات مغ شخاز  F16قحفيا مثل شائخات 

 .:7وأريحػشافيت 
وذكخت صحيفة معاريف، أن السدؤول عغ البخنامج الشػوؼ اليشجؼ قام بديارة 

وزيخ  -بيحا الخرػص -أعمغ إذ، م7::2في حديخان/يػنيػ  إسخائيل عجة مخات
خارجية باكدتان جػىخ أيػب خان، أن لجػ حكػمتو معمػمات عغ قيام إسخائيل 

الشػوية، وىي  بي إجخاء التجار بيػتخ السدتخجمة فبتدويج اليشج بأجيدة سػبخ كس
 .80األجيدة التي حرمت عمييا إسخائيل مغ الػاليات الستحجة في أوائل التدعيشات

ذيخ بعس التقاريخ الرحفية إلى أن تجخبتيغ مغ التجارب الشػوية الخسذ التي تو 
كانت لحداب إسخائيل، وىحه إحجػ الفػائج  م9::2أجختيا اليشج في عام 

تجشييا إسخائيل مغ عالقاتيا العدكخية الػثيقة مع اليشج، ال سيسا االستخاتيجية التي 
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 NPTما زالتا غيخ مػقعتيغ عمى معاىجة  -باكدتان فزال عغ -أن الجولتيغ
ولقج أشارت بعس التقاريخ أنو في آيار/مايػ  .خ انتذار األسمحة الشػوية(ط)ح

جػ في إح 27-، إف26-مقاتمة إسخائيمية مغ شخاز إف 23ججت و  م:::2
القػاعج الجػية اليشجية، وأن تجريبات جػية مذتخكة تجخؼ بيغ البمجيغ عمى ضخب 
أىجاف تذسل السجسع الشػوؼ الباكدتاني في )كاىػتا(، وخرػصًا بعجما أجخت 

 .82م9::2باكدتان تجخبتيا الشػوية بشجاح في عام 
لكغ و ؼ مدتسخة، اليشجية في السجال الشػو  –عسػمًا، إن العالقات اإلسخائيمية 

 .لسعمػمات السشذػرة تكاد ال ُتحكخسخية ىحا التعاون، فإن حجع انطخًا لحداسية و 
  التعاون االمشي: .1

مع بجء إقامة العالقات الجبمػماسية بيغ إسخائيل واليشج، كذ  وزيخ الجفاع 
بيغ البمجيغ في مجال  عغ تعاون أمشي قائع م3::2عام  اليشجؼ في شباط/فبخايخ
و بشػد ىحا التعاون، تبادل السعمػمات تيخًا إلى أىع ما تزسشمكافحة اإلرىاب، مذ

 حػل "الجساعات اإلرىابية" ومرادر تسػيميا، وأساليب التجشيج والتجريب التي تتبعيا. 
زار وزيخ الخارجية اإلسخائيمي "شسعػن بيخيذ"،  م4::2عام  في آيار/مايػو 

إسخائيل عغ تأييجىا لمدمػك اليشج لمتباحث والتذاور في مكافحة اإلرىاب، إذ عب خت 
التي تتخحه اليشج تجاه قزية كذسيخ، وقج صخح بيخيذ قائاًل: "نحغ نجعع بذكل 

عخض  كامل وشامل الػحجة اإلقميسية لميشج"، كسا شخح بيخيذ أبعج مغ ذلظ، عشجما
مداعجتيا في قسع ما أسساه "اإلرىاب واألصػلية  عمى اليشج خالل ىحه الديارة

 .83اإلسالمية"
عمغ وزيخ الخارجية اليشجية "جاسػانت سيشج"، في أول زيارة إلسخائيل عام أ و 
، عغ أنو تع االتفاق عمى إنذاء لجشة وزارية مذتخكة تجسع وزيخؼ خارجية م9::2

البمجيغ، وتمتقي تباعًا في عاصسة البمجيغ مختيغ في الدشة لبحث وتػسيع أوجو 
خكة تجسع كبار مدؤولي األمغ التعاون األمشي بيشيسا، وإنذاء مجسػعة عسل مذت
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والسخابخات في البمجيغ. وقج شيج التعاون في ىحا السجال مديجًا مغ التقارب عقب 
 .م3002أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػل/سبتسبخ 

نطخًا لذعػر اليشج بأنيا في مػضع اليجػم الجائع لمجساعات األصػلية و 
ل في ىحا الذأن يسكغ أن اإلسالمية، وبالتالي فإن تبادل السعمػمات مع إسخائي
إسخائيل صاحبة خبخة شػيمة  جيداعجىا في التعامل مع اليجسات السساثمة، والتي تع

في ىحا الذأن. ومغ ىحا السشصمق أيزًا سعت اليشج لمحرػل عمى الخبخة اإلسخائيمية 
 في السجال األمشي وتصػيخ جياز االستخبارات اليشجؼ.

كاديسية في كل مغ اليشج وإسخائيل عمى عسمت بعس الجوائخ األمشية واأللقج 
إثارة مػضػع "إسالم فػبيا" مغ أجل تعسيق العالقات في السجال األمشي، وبالتشديق 

في تعديد  مػضػع "اإلرىاب" محجدًا أساسياً  عج إذمع الػاليات الستحجة االمخيكية. 
عام االعتجاءات عمى مجيشة بػمباؼ في ال . وخرػصًا بعجالعالقات بيغ البمجيغ

عاماًل في تعديد العالقات االمشية واالستخباراتية، خرػصًا أن أحج السػاقع  م3009
ق لجػ الكيادة  السدتخجمة كانت مؤسدة "حباد" الييػدية، وحاولت إسخائيل أن تدػ 

 .84اليشجية بأن إسخائيل تػاجو الخصخ اإليخاني، واليشج تػاجو الخصخ الباكدتاني
سخائيمية تشتج أجيدة عالية التقشية ألغخاض ن الرشاعات اإلومغ السعمػم، أ

قامت إسخائيل  إذأمشية واستخباراتية، وتسكشت اليشج مغ الحرػل عمى ىحه التقشيات، 
بتدويج اليشج بسعمػمات استخبارية عغ باكدتان وجساعات جامػ وكذسيخ، مرجرىا 

ء مغ (، في السقابل سسحت اليشج لخبخا4-قسخ التجدذ الرشاعي اإلسخائيمي )أفق
 .85السػساد باستخجام أراضييا لتشفيح ميام خاصة بيع ضج باكدتان

اإليخانية، بعجما  –حاولت إسخائيل تػتيخ العالقات اليشجيةوفي ىحا الدياق، 
اتيست إيخان بأنيا وراء االعتجاء السدمح عمى الكشيذ الييػدؼ في اليشج عام 

تقادات في اإلعالم اليشجؼ ، بيج أن ىحه السحاولة بائت بالفذل وواجيتيا انم3025
أكج وفي ىحا االشار،  .86أكبخ مدتػردؼ الغاز اإليخاني ج مغخاصة أن اليشج تع

قائاًل: "اتفقشا  م3025رئيذ الػزراء اليشجؼ "مػدػ" أثشاء زيارتو إلسخائيل في عام 
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عمى بحل السديج مغ الجيػد سػية لحساية مرالحشا االستخاتيجية والتعاون أيزًا في 
 .87التصخف واالرىاب الستشامي" مكافحة
عج إسخائيل إحجػ الجول القميمة التي تجخؼ اليشج معيا مشاقذات ومذاورات وت

مشتطسة في مجال ما يصمق عميو اسع )مكافحة اإلرىاب الجولي( مغ خالل وجػد 
ويذكل ىحا التعاون جدءًا مغ العالقات االستخاتيجية  .لجان عسل مذتخكة بيغ البمجيغ

–التحال  بيغ إسخائيل واليشج يبشى . يغ السؤسدتيغ األمشيتيغ في البمجيغالسدتسخة ب
وفي ىحا الرجد صخ ح  88.عمى أساس التعاون السخابخاتي والعدكخؼ  -عمى الغالب

 التيإن الػقت حان لتحجيج وعدل الجول "رئيذ الػزراء اإلسخائيمي نتشياىػ قائاًل: 
اعات إسالمية باكدتان؛ التي تجعع جستخعى اإلرىاب وترجره لمعالع" في إشارة إلى 

 89.خفي الرخاع عمى كذسي
إن "في مقالتيا:  "ماليػرتااليشجية " وفي سياق ىحا التعاون، قالت الرحفية

أكبخ شبقة معجبة بإسخائيل في اليشج ىع ىشجوس اإلنتخنت الحيغ يحبػن إسخائيل 
روبخت "ويعمق  ."بدبب الصخيقة التي تعامل فييا الفمدصيشييغ وتقاتل السدمسيغ

لع يدد عجد السدمسيغ اليشػد الحيغ سافخوا لمقتال في  م3027أنو بشياية عام " ":فيدظ
 إسخائيل, وتخػ ماليػرتا أن عالقة اليشج مع "شخرا 34سػريا مع تشطيع الجولة عغ 

يجب أن تقػم عمى البخاغساتية ال األيجيػلػجيا. إال أنو مغ الرعب رؤية ىحا في 
لسؤسدات الرييػنية بإعصاء دروس في الذػفيشية الفاشية, وقت تقػم فيو ا

لميشجوسية مغ خالل صفقات الدالح لميشج والتي استخجمت ضج اإلسالمييغ في 
بزخورة عجم الدساح بتذابظ فمدصيغ وكذسيخ معا وتخك "الباكدتان. وتخػ الكاتبة 

 -شجيةليمميػن مدمع وحجىع. جسمة القػل مؤس  ىحا التشامي في العالقات ا 290
 :8".ةاإلسخائيمي
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 : انتداعٍات عهى صعٍد األمه انقومً انعربًسادساحملور ان
بي، وما أصابيا مغ نطخًا لحالة التخاجع الػاضح في مشطػمة األمغ القػمي العخ 

اختخاق مشح عقج الثسانيشات مغ القخن الساضي، فزاًل عغ تعاضع تفكظ و   و ضع
محاوالتيا السدتسخة في إنياك األمغ القػمي و  األمشية لجول الجػار العخبي،األدوار 

العخبي بخمتو. لحا، انعكدت ىحه الحالة سمبًا عمى السشصقة العخبية، وعدزت فخص 
اليشجية في  -ي، أن تتخك العالقات اإلسخائيميةاالختخاق اإلقميسي. ومغ الصبيع

 بية في مقتل. األمشية آثارًا كارثية أصابت البيئة األمشية العخ مجاالتيا العدكخية و 
مغ السخاشخ الشاجسة عغ العالقات الثشائية في السجال العدكخؼ واألمشي و 

والتي تتسثل في استخجام إسخائيل لسياه السحيط اليشجؼ،  ةالجيػبػليتيكيىي األخصار 
 وىحا بجوره يذكل تيجيجًا مباشخًا لسشصقة جشػب شخق الػشغ العخبي.

العدكخية، قمز  مغ حجع السداومة التي  عجم امتالك العالع العخبي لمتقشيةإن 
مغ السسكغ المجػء إلييا إلغخاء اليشج باالبتعاد عغ إسخائيل. بسعشى آخخ، لع يدتصع 
العخب أن يقجمػا لميشج البجيل عغ التقشية العدكخية اإلسخائيمية، ومغ ىحا السشصمق 

شحيا الفخصة استثسار ىحه السسيدات التي تتدع بيا، بل تس -دوماً  –تحاول إسخائيل
 لمخخوج مغ عدلتيا اإلقميسية والجولية عمى حداب الحقػق العخبية. 

ن التعاون العدكخؼ ساىع في إحجاث خمل في تػازن القػػ العدكخية كسا أ
لرالح إسخائيل في مػاجية االمكانات العخبية، التي باتت أكثخ ترجعًا وتخاجعًا في 

 .األول والثاني مغ القخن الحالي العقج
عمى القخار التي تبشتو الػاليات الستحجة في  م3::2مػافقة اليشج عام  وإن

ؼ كانت أصجرتو حيػنية بالعشرخية وفقًا لمقخار الاألمع الستحجة إللغاء مداواة الري
 .90م2:86ىحه السشطسة في العاشخ مغ تذخيغ ثاني/نػفسبخ عام 

فاق تل ، ىػ اتؼاليشج -أخصخ مخخجات التعاون العدكخؼ اإلسخائيميومغ 
أبيب ونيػدليى عمى عجم التػقيع عمى معاىجة عجم انتذار األسمحة الشػوية وأسمحة 
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، وىحا بحج ذاتو يذكل تحجيًا لألمغ القػمي العخبي، وخرػصًا بعج 92الجمار الذامل
 .93تجميخ القجرات العدكخية والشػوية العخاقية

لكال قػع مشصقة الخميج العخبي ضسغ السجال الحيػؼ أض  إلى ذلظ، و 
البمجيغ. فالسجال الحيػؼ اليشجؼ حدبسا صخحت بو وزارة الخارجية اليشجية, يستج مغ 

، بيشسا السجال 94الخميج غخبًا، مخورًا بباكدتان، ووصػاًل إلى بشجالدش ونيبال شخقاً 
الحيػؼ اإلسخائيمي حدبسا حجدتو لجشة الجفاع والخارجية في الكشيدت في 

تان وإيخان شخقًا إلى ساحل السغخب عمى السحيط بأنو يستج مغ باكد م3::2ديدسبخ
األشمدي غخبًا، ومغ دول آسيا الػسصى اإلسالمية شسااًل حتى جشػب أفخيكيا 

 .95ومجخل البحخ األحسخ جشػباً 
السجال إلسخائيل لالستفادة مغ التفػق   بيغ البمجيغالتعاون الثشائي، لقج فتح 

اشالقيا، وذلظ لجعع بخنامج أقسار اليشجؼ في مجال صشاعة األقسار االصصشاعية و 
التجدذ اإلسخائيمي، وىػ ما يديج مغ إمكانات االستصالع وتػفيخ السعمػمات حػل 

 .96السشصقة العخبية
اليشجية ال سيسا في السجال العدكخؼ،  -تعاضع العالقات اإلسخائيميةكسا أن 

ق آسيا، ميج إلسخائيل الدبل نحػ تشفيح مخصصاتيا وتغمغميا في جشػب وجشػب شخ 
وذلظ مغ أجل إنياء عدلتيا ومحاولة تشفيح مخصصاتيا لترفية القزية الفمدصيشية، 
وخرػصًا مع تدايج مػجة االحتجاج العالسي عمى سياستيا تجاه الذعب 

 .97الفمدصيشي
السػق  اليشجؼ مغ القزايا العخبية نتيجة التصػر في  عمى تغيخلقج شخأ 

 ع تعج الدياسة اليشجية كسا كانت في الساضي.اليشجية، إذ ل-العالقات اإلسخائيمية
في تغحية دوافع  "صخاع الحزارات" بيغ العالع العخبي اإلسالمي والغخبيساىع 

. فاليشج وإسخائيل تتقاسسان السخاوف مغ اإلسالم العالقات االسخائيمية اليشجية
الخاديكالي )عمى حج زعسيسا(، وتتيسان بعس الجول العخبية بسدانجة حخكات 

إلسالم الدياسي الخاديكالي في الجول السجاورة، كسا تدعيان لمزغط عمى الجول ا
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العخبية مغ خالل نفػذ الػاليات الستحجة في السشصقة. وتحاول إسخائيل دومًا، إبخاز 
 -جؼىحا الرخاع عمى أنو صخاع بيغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ، واعتبار الرخاع اليش

 .98الميإس –الباكدتاني بأنو صخاع ىشجوسي
 ججيجة لجػ االيشجية، فتحت أفاق -تصػر العالقات اإلسخائيميةوعميو، فإن 

إسخائيل باختخاق مشصقة الخميج العخبي، ال سيسا أن الجالية اليشجية في دول الخميج 
العخبي تعج مغ أكبخ الجاليات السػجػدة. وىحا ما نمسدو اليػم مغ زيارة نتشياىػ إلى 

والتعاون االقترادؼ بيغ إسخائيل وبعس الجول الخميجية ُعسان، والتصبيع الثقافي 
وخرػصًا ما يمػح باألفق حػل مخصط تجشيغ مذخوع سكة حجيج يخبط األردن ودول 

 الخميج.
صخح مجيخ مخكد الكػيت لمجراسات االستخاتيجية )سامي وفي ىحا اإلشار، 

رات نػوية أن امتالك شيخان قج"، م3009فبخايخ  32فخج( عمى مػقع سػيذ بتاريخ 
، وأبجػ قبػاًل صخيحًا لخصة نػوية "مغ شأنو إشالق سباق التدمح الشػوؼ في السشصقة

 .99"إسخائيمية لحساية دول مجمذ التعاون في حال امتالك إيخان سالحًا نػوياً 
في اليشج، اتخح م 3025 مشح تػلي رئيذ الػزراء )نارنيجرا مػدػ( الحكع عام

، والتقى بشطيخه اإلسخائيمي بشياميغ ل والتقخب مشيافي محاباة إسخائي نيجًا عمشياً 
التقى بػزيخ الجفاع اإلسخائيمي خالل زيارتو  م3026نتشياىػ في نيػيػرك، وفي عام 

االعتخاف  م3028عشجما أعمغ الخئيذ األمخيكي تخامب قخاره في نياية عام و  .:9لميشج
س لع تعمغ اليشج بالقجس عاصسة إلسخائيل، ونقل الدفارة مغ تل أبيب إلى القج

وقػفيا في ص  أحج، وجاء الخد اليشجؼ عمى لدان وزيخ خارجيتيا في بيان 
خ ل عغ مػاق  أؼ شخف ثالث"، ولع يذمقتزب،" بأن مػق  اليشج ثابت ومدتق

  .(94) 0:البيان إلى القجس
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 الخاتسة:
حػل التعاون العدكخؼ واألمشي اإلسخائيمي اليشجؼ،  في سياق ما تع عخضو

لقػل، أن ىحا التعاون لو جحور تاريخية، وأن العػامل والستغيخات الجاخمية يسكغ ا
في  عغ التخاجع الػاضح قارب الذجيج بيغ البمجيغ، فزالً توالخارجية دفعت باتجاه ال

الجور العخبي، وغياب إرادة عخبية في مػاجية التعاضع اإلسخائيمي في الداحة 
لعب دورًا محػريًا، ومغ الستػقع ان يدداد  اليشجية، ناليظ عغ العامل األمخيكي الحؼ

تأسيدًا األمخيكية.  -اًل في ضػء تحدغ وتصػر العالقات اليشجيةبىحا التعاون مدتك
 :تيةصمت الجراسة إلى الشتائج االعمى ما تع استعخاضو، تػ 

لع تعج العالقات بيغ الجول قائسة عمى أساس اإليجيػلػجيا مشح انتياء مخحمة  -
 ية، بل أضحت قائسة عمى السرالح أواًل وأخيخًا.القصبية الثشائ

يل واليشج نحػ التقاء السرالح دفعت متغيخات البيئة الجاخمية في كل مغ إسخائ -
 .وتقاشع األىجاف لجػ الصخفيغ

يغ إسخائيل ليأت متغيخات البيئة اإلقميسية الطخوف السػضػعية لمتقارب الذجيج ب -
 اليشج .و 
اخًا ولي مع مصمع تدعيشيات القخن الساضي مشأوججت التحػالت في الشطام الج -

جة، كان أبخزىا السجال العدكخؼ اليشجؼ في مجاالت ع –مػاتيًا لمتقارب اإلسخائيمي
 .واألمشي

الزع  التي أصابت الشطام اإلقميسي العخبي، مغ فخص ساعجت حالة التبعثخ و  -
 .ن االستخاتيجي اإلسخائيمي اليشجؼالتعاو 

اليشجية في السجال العدكخؼ واألمشي الحؼ بجأ عمى  -إن العالقات اإلسخائيمية -
مدتػػ تبادل السعمػمات، ثع تصػر إلى عقج صفقات عدكخية ضخسة، اشتسمت 

 .، والبخامج الشػوية ومجال الفزاءعمى الصائخات والجبابات، والسذاريع السذتخكة
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مع  لقج نجحت إسخائيل في تحقيق اختخاق مغ خالل عالقاتيا العدكخية واالمشية -
اليشج، األمخ الحؼ سي ل ليا اختخاقًا لسشصقة شبو القارة اليشجية، ولسشصقة الخميج 

 العخبي برػرة غيخ مباشخة.
سا ي السجال الشػوؼ، فزاًل عإن القػة الشػوية الباكدتانية، والتعاضع اإليخاني ف -

 بيغ اليشجيدسى بسكافحة اإلرىاب، قزايا حاضخة في العالقات الثشائية السذتخكة 
 .وإسخائيل

اليشجؼ،  –التقارب اإلسخائيمي لعبت الػاليات الستحجة األمخيكية دورًا مخكديًا في -
دفعت باتجاه تعسيقو ليرل إلى حجود التحال  االستخاتيجي، ألن ذلظ يعبث في و 

 .السشصقة والعالعخجمة مرالح استخاتيجيتيا في 
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