گسترش همکاری های فرامنطقه ای اسرائیل با قدرت های نوظهور
در دهه دوم قرن بیست و یکم
فاطمه دبیری
فریبرز ارغوانی پیرسالمی

1

*2

چکیده
سیاست خارجی اسراییل تحت تأثیر نحوه شکلگیری این رژیم  ،تالش آن برای بقا و جبران
خألهای ناشی از فقدان روابط منطقهای متوازن و معمول بهویژه با همسایگان مهمترین حوزه
سیاستگذاری این کشور از بدو شکلگیری تاکنون بوده است .بر همین مبنا نیز یکی از ویژگی-
های مهم سیاست خارجی اسرائیل در سده جدید تالش برای توسعه روابط با قدرتهای
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نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس بوده است .پژوهش حاضر ،ضمن توصیف و تبیین ابعاد
مختلف روابط اسرائیل با قدرتهای نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقهای اسرائیل در
چارچوب روابط آن با این دسته از قدرتها به این پرسش پاسخ میدهد که چرا بعد از سال
 2010نقش قدرتهای نوظهور در سیاست خارجی فرا منطقهای اسرائیل رو به افزایش بوده
است؟ در قالب فرضیه و با بهرهگیری از روش توصیفی-تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش
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در سطوح گوناگون داخلی ،منطقهای و بینالمللی است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
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در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی بهعنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت
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تاریخی رهبران اسرائیل مبنی بر لزوم کسب حمایت قدرتها؛ در سطح منطقهای مؤلفههایی
همچون معمای انزوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و درنهایت در سطح
جهانی ،اهمیت نقش و جایگاه قدرتهای نوظهور در نظام بینالملل از یکسو و نا اطمینانی
تلآویو از حمایت قدرتهای غربی در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده
است.
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مقدمه
اسراییل سرزمین کوچکی است که مرزهای آن توسط کشورهای عرب و مسلمان احاطه
شده است .همسایگی اسرائیل با کشورهای عربی ،به دلیل کشورگشاییهای اسرائیل و
ورود آن به سرزمین فلسطین با تنشهای زیادی همراه بوده است .اسراییل که به دنبال
تحقق رؤیای نیل تا فرات است ،دیوارهای امنیتی به دور خود کشیده تا بتواند از مرزهای
خود محافظت کند .کشورهای منطقه از طرق مختلف مثل جنبش تحریم اسراییل موسوم
به در انزوا ،سرمایهزدایی و تحریم و کمپین همه برای فلسطین ،قصد منزوی کردن
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اسراییل را در عرصههای امنیتی و اقتصادی داشتهاند .این رژیم با کشورهای عربی
همچون مصر ،اردن ،سوریه و لبنان همسایه است ولی ازلحاظ اقتصادی رابطه تجاری
چشمگیری در منطقه با کشورهای مزبور ندارد .بااینحال  ،ممنوع کردن خرید از اسرائیل
نتوانسته است مانعی جدی برای پیشرفت اقتصادی این کشور ایجاد کند .این کشور که
دارای فناوریهای پیشرفتهای است در دهههای اخیر ،رشد چشمگیری در حوزههای
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مختلف نظامی ،کشاورزی و فناوری اطالعات و انرژی پاک داشته است .اسرائیل یکی از
کشورهای برخوردار از اقتصاد سرمایه داری با فناوری پیشرفته است که توانسته با
دستیابی به این ویژگی اعتماد سرمایه گذاران خارجی را برای فعالیت در بخش اقتصادی
به دست آورد .پس از کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی امنیت انرژی اسرائیل و تراز
پرداخت آن به شکل قابلتوجهی رونق یافته و این کشور علیرغم پیشرفتهای فراوان
همچنان با چالش های امنیتی مواجه بوده و برای گریز از این وضع راهها ی مختلفی را
آزموده است .یکی از جدیدترین راهبردهای اسرائیل ،توسعه روابط با قدرتهای
نوظهور و بهرهگیری از تعامل با آنها در پاسخ به چالشهای امنیتی بوده است.
قدرتهای نوظهور ،کشورهایی هستند که توانستهاند طی دو دهه اخیر رشد اقتصادی
خود را افزایش دهند و قدرت اقتصادی خود را در جهان باال ببرند .نمونهای از
گروهبندی قدرتهای نوظهور ،کشورها ی چین ،برزیل ،آفریقای جنوبی ،روسیه و هند
است که گروه بریکس یا گروه پنج نام دارد .کشورهای گروه بریکس دستکم ۴2
درصد از کل جمعیت دنیا را در خود جایدادهاند و  ۳0درصد از تولید ناخالص
اقتصادی دنیا را در اختیاردارند و همزمان باعث میشوند تا سرعت رشد در جهان بیشتر

شود .گروه بریکس توانسته در میان تنشهای سیاسی و منطقهای خود بانک توسعه نوین
را ایجاد کند که بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر برای طرحهای چین و هند
و روسیه اختصاص داده است (احمدی .)1۳۹۶ ،این گروه  2۸درصد از قدرت اقتصادی
جهان را در دست دارند و تولید ناخالص داخلی این گروه در سال  201۹به 20/۸
تریلیون دالر امریکا رسید .از همین حیث ،اسراییل از سال  2010به بعد یک سیاست
خارجی در ورای منطقه خاورمیانه را با قدرتهای نوظهور در زمینۀ معادالت امنیتی و
اقتصادی در پیشگرفته است .اسراییل با هر یک از کشورهای عضو بریکس همکاری
عمیق و گسترده دارد .این همکاریهای اقتصادی فرا منطقهای باعث پیشرفتهای
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روزافزون اسراییل در زمینههای مختلف شده است.

روزنامه اسراییلی گلوبز در  2۷آوریل  2015به نقل از اوهاد کوهن مدیر بخش تجارت
خارجی در وزارت اقتصاد اسراییل نوشت :در سال  ،201۴برای اولین بار ،صادرات
اسراییل به آسیا از تجارت با آمریکا فراتر خواهد رفت که آمریکا را از رتبه دوم به رتبه
سوم [پس از اتحادیه اروپا] تنزل میدهد« .راجر کوهن» نویسنده نیویورکتایمز در تاریخ
 2۴آوریل  ،2015ضمن اشاره به افزایش انفجاری تجارت بین اسراییل و چین به بی ش از
 ۸بیلیون دالر در سال  201۳معتقد است که «چرخش به آسیا اصطالحی است که قابل
اطالق به اسراییل است ».کوهن یادآور شد درحالیکه آسیا و اروپا به «سروصدای
بیحاصل درباره شهرکسازیهای غیرقانونی اسراییل در مناطق اشغالی کرانه باختری»
ادامه میدهند ،آسیا به تجارت با اسراییل مشغول است .رابرت دانین در سال  2015در
مقالهای اظهار کرد که نخستوز یر اسرائیل و رئی سجمهوری روسیه رابطه دوجانبه بسیار
خوبی برقرار کردهاند و این رابطه حتی از روابط آنها بهطور جداگانه با آمریکا هم بهتر
است .این سمتوسوی روابط تلآویو با سایر قدرتهای نوظهور نیز بر همین مدار بوده
است.
با توجه به تواناییها و نقش رو به افزایش قدرتهای نوظهور در نظام بینالمللی از
یکسو و توجه اسراییل به توسعه روابط در ورای محیط امنیتی خاورمیانه بررسی تعامل
جنبههای مختلف تعامل اسراییل با این قدرتها و شناخت دالیل آن از اهمیت برخوردار
است .ازجمله آثار مهمی که در حوزه سیاست خارجی اسراییل و روابط آن به این دسته
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از قدرتها به عرصه طبع رسیده میتوان به مواردی چند اشاره کرد .چارلز دی فریلیچ
( )2012در کتاب معمای صهیونیسم سیاست خارجی اسراییل را عمیقا متأثر از
سیاستگذاریهای امنیت ملی این کشور و روابط آن با اعراب در خاورمیانه میداند .بر
این اساس نویسنده معتقد است که اساس سیاست خارجی اسراییل بر محوریت
مشکالت آن با خاورمیانه تنظیم میشود و رویکردهای تلآویو در توجه به مناطق و
کشورهای دیگر متأثر از این نقطه کانونی است .از این رو توسعه روابط اقتصادی
خارجی و تالش برای هماهنگی مواضع و سیاستها با قدرتهای دیگر در راستای
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تفاسیر امنیت ملی است و نمیتوان قائل به اصالت وجودی برای این روابط فرامنطقهای
برکنار از مشکالت خاورمیانه برای اسراییل شد .آلفرد ویتستوک ( )2011نیز در اثر خود
با عنوان جهان در مواجهه با اسرائیل و اسرائیل در مواجهه با جهان ،تصاویر و
سیاست معتقد است که نمیتوان تصویر اسراییل را به محدوده مرزهای خود منحصر
کرد و روابط اسراییل در حوزههای موضوعی مختلف با جهان جلوه مهمی از سیاست
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بینالمللی معاصر است .در این اثر نیز همچنان مشکل امنیتی این موجودیت محوریت
تأمالت قرار میگیرد .قدرتهای بزرگ و نوظهور با این معضل مواجههاند که از یکسو
باید موجودیت آن را مورد حمایت قرار داده و مانع از انزوای آن شوند اما از طرف دیگر
رویکردهای این رژیم نیز در تأخیر و مانع سازی در روند صلح نیز غیرقابل چشمپوشی
است .با این حال هیچکدام از این آثار دالیل این روابط را مورد شکافی قرار نداده و
صرفا به جلوههایی از روابط بهعنوان یک امر کلی پرداختهاند.
آثاری همچون سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نوشته لسلی ونر در سال  201۷و
قدرتها ی نوظهور ،بازارهای نوظهور ،جوامع در حال ظهور :پاسخها ی جهانی،
ویراستاران استین فریبا و کریستنسن لی سینگ که در سال  201۶نیز صرفا بر
رویکردهای این دسته از قدرتها متمرکز شده و تالش کردهاند تا جایگاه آنها را در
نظم بینالمللی معاصر واکاوی کنند .در حالی که اثر نخست تمرکز عمده خود را بر این
نکته گذاشته است تا جهتگیریهای این دسته از دولتها را واکاوی کند و نشان دهد تا
تداوم رشد اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای نظم بینالمللی اقتصادمحور معاصر
اصلیترین محرک سیاست خارجی قدرتهای نوظهور است در اثر جمعآوریشده دوم،

نویسندگان مقاالت مختلف تالش دارند تا ضمن تبیین جایگاه اقتصاد داخلی و نقش
آنها د ر اقتصاد جهانی کشورهای در حال ظهور این نکته را برجسته کنند که یکی از
عوامل کمککننده به این ظهور ظرفیتهای مثبت و فزاینده این قدرتها در جهان
معاصر است که این خود منجر تقویت و تمایل سایر کشورها به همکاری با آنها شده
است .در این دسته از آثار با وجود برجسته کردن نقش و جایگاه قدرتهای نوظهور
بررسی مواضع سیاسی اسراییل و این دسته از کشورها با شکل متقابل چندان در محور
بحث و بررسی قرار نداشته است.
با اتکا به این خأل خصوصا در حوزه آثار فارسی از یک سو و لزوم تعقیب رفتارهای
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سیاست خارجی اسراییل بهعنوان رقیب جدی و تهدید امنیتی اصلی برای ایران این مقاله
به دنبال بررسی جایگاه قدرتهای نوظهور در سیاست خارجی اسراییل و شناخت
دالیلی است که منجر به توسعه این روابط در یک دهه اخیر شده است .در همین راستا
این مقاله با طرح این پرسش که چه عواملی در ارتقای جایگاه قدرتهای نوظهور در
سیاست خارجی اسراییل در فاصله سالهای  2010تا  2020مؤثر بوده است؟ معتقد
است که مجموعهای از عوامل در سطوح داخلی ،منطقه و جهانی در این روند مؤثر بوده
است .با هدف بررسی این مسئله ،بعد از بحث نظری در خصوص ژئوپلیتیک منازعه در
خاورمیانه ابتدا با اتکا به دادهها و شواهد مختلف ارتقای جایگاه قدرتهای نوظهور در
سیاست خارجی اسراییل در این منازعه نشان داده میشود و در قسمت بعد دالیل ا ین
تحول در سطوح مختلف مورد واکاوی قرار میگیرد.
 .1چارچوب مفهومی
ژئوپلیتیک منازعه و همکاری از مهمترین پارادایمهای ژئوپلیتیک اس ت که در منطقه
خاورمیانه بهوضوح قابلمشاهده است .رفتارها در روابط بینالملل به دو صورت است،
یکی رفتار تعارضآمیز که معموال در جنگ رخ می دهد و دیگری رفتاری که همراه با
چانهزنی و خارج از خشونت باشد .این رفتار تعارضآمیز وقتی به خاطر محیط منطقهای
شکل گیرد همان ژئوپلیتیک منازعه خواهد بود .در مقابل ،میتوان به ژئوپلیتیک همکاری
اشاره کرد که بهنوعی رویکردهای منطقی و منطبق با واقعیتهای ژئوپلیتیک کشورها در
جهت مسامحه با یکدیگر است .وقتی هدفها ،سیاستها و رفتارهای طرف مقابل که
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بهصورت یک مانع در جهت دستیابی به هدف های خود باشد و کنشگران تالش کنند
این رفتارها و سیاست ها را تعدیل بخشند ،الگوی رفتاری که بر اساس همکاری است
شکل میگیرد .فردریش انگلس از ژئوپلیتیک بهعنوان موجودات رو به رشد نام میبرد و
در تالش برای اعمال قوانین علمی از زیستشناسی به روابط بینالملل معتقد بود که
دولتها قدرت ملی خود را – ظرفیت آنها برای بقا در عرصه بینالمللی  -از سرزمینی
به دست آوردند که در کنترل آنها است ) .(Scholvin, 2016: 8رودولف کیلن که در
سال  1۸۹۹این واژه را ابداع کرد ،ژئوپلیتیک را از رویکردهای یک کشور بهعنوان یک
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پدیده جغرافیایی در محیط دانست )(Cohen, 2015: 15؛ بنابراین اساس مباحث
ژئوپلیتیک مربوط به رقابت در محیط جغرافیایی و مزایا و امتیازهای آن است تا بعد از
اخذ این امتیازها کشوری که مالکِ محیط جغرافیایی خود است ،بتواند حکومت و سازه -
های ژئوپلیتیک خود را قدرتمند سازد .فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیک به خاطر
ماهیت کلی و دوام و پایداری محیط جغرافیایی و نقشی که در منفعت و امنیت ملی
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دارند ،از اهمیتی باالیی برخوردار هستند .فرصت ژئوپلیتیک را میتوان بهرهمندی از
عوامل ثابت و متغیر آن بهمنظور ارتقا موقعیت کشورها در نظام بین الملل دانست .در
مقابل ،چالش ژئوپلیتیک را نیز میتوان ایجاد وضعیتی نامساعد برای کشورها بر اساس
عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیک و متأثر کردن سیاست کشورها دانست (خیری:1۳۹۷ ،
.)102
ژئوپلیتیک منازعه در یک منطقه به معنای نزاع جغرافیایی است که دو یا چند کشور
درگیر آن میشوند .وقتی در یک منطقه ،یک دولت با دولتهای همجوار خود بر سر
محیط جغرافیایی یا عوامل دیگر دچار اختالف می شوند ،کشورهای همجوار تصمیم به
جنگ یا تحریم آن دولت میگیرند که در بین انواع تحریمها ،میتواند تحریم اقتصادی را
هم در برگیرد .لذا کشور مذکور دچار یک انزوا در منطقه میشود که نمیتواند روابط
اقتصادی مؤثری با کشورهای همجوار خود برقرار کند .زمانی که یک کشور در منطقه
خود دچار انزوای محیطی میشود ،برای خروج از آن نیاز به داشتن روابط خارجی با
جهان خارج دارد و از این جهت وارد روابط خارج از آن منطقه میشود .کشورها
میتوانند از سه عنصر جغ رافیا و اقتصاد و قدرت برای رسیدن اهداف خود استفاده کنند.

دولتی که در انزوای محیطی قرار میگیرد می تواند برای حفظ امنیت محیط درونی خود
و بیشتر شدن قدرت نظامی و اقتصادی خود ،بخش های کلیدی اقتصاد خود را فعال کند
و به افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی خود بپردازد که این عمل تنها از راه روابط
خارجی فرا منطقهای صورت میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت که کشورهایی که در محیط
منطقهای خود ازنظر ژئوپلیتیک دچار انزوا هستند و نمیتوانند با محیط اطراف خود
ارتباط و تعامل اقتصادی برقرار کنند ،از این مسئله استفاده کرده و یک سیاست خارجی
فرا منطقهای را انتخاب میکنند.
با توجه به این محورها میتوان گفت که خاورمیانه بهعنوان ژئوپلیتیک منازعه برای
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اسراییل عمل کرده و این کشور برای گریز از این وضعیت ،حوزه ژئوپلیتیک نوینی را در
ورای منطقه و در چارچوب توسعه روابط با قدرتهای نوظهور انتخاب کرده که در
قالب ژئوپلیتیک همکاری قابل مفهومسازی است .از زمان تأسیس اسرائیل ،عدم
شناسایی دوژر توسط کشورهای عمدتا همسایه و مناطق پیرامونی یکی از چالشهای
اساسی سیاست خارجی اسرائیل بوده است .در کنار آن رخداد جنگهای مختلف با
همسایگان عرب و همچنین تحریمهای مختلفی که علیه افراد و کاالهای این کشور
اعمال شده محیط خاورمیانه را به یک ژئوپلیتیک منازعه و مشحون از تهدیدهای امنیتی
متقابل تبدیل کرده و درنتیجه مسائل امنیتی در صدر برنامههای سیاستگذاری این کشور
قرار گرفته است ( .)Ferilich,2021در پی این منازعات ژئوپلیتیک ،رژیم اسراییل در
شرایطی که با انزوای محیطی در خاورمیانه مواجه شده و نتوانست سیاست خارجی
منطقهای را به اجرا درآورد وارد سیاست خارجی فرا منطقها ی شده و با قدرتهای
آسیایی و جهانی روابط اقتصادی را برقرار کرد تا از طریق روابط مبتنی بر ژئواکونومی با
قدرتهای نوظهور ،هم فرآیند منازعه منطقه ای را مدیریت و به نفع خویش تمام کند و
هم اینکه با توسعه همکاریهای فرامنطقها ی سیاست خارجی همکاریجویانه و مبتنی بر
تأمین منافع را دنبال کند.
 .2همکاری فرامنطقهای بهمثابه محور سیاست خارجی اسراییل
گریزناپذیریهای ژئوپلیتیک منازعه در خاورمیانه از یکسو و الزامات جهانیشدن و
اهمیتیابی مؤلفههای اقتصادی در روابط بین المللی از سوی دیگر باعث شده است تا
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اسرائیل به این درک برسد که تثبیت نهایی موجودیت در سناریوهای نظامی و امنیتی
نیازمند ارتقای توان ملی و چندجانبهسازی کنشها در سیاست خارجی از رهگذر توسعه
روابط با قدرتهایی است که نظم بینالمللی آینده متأثر از رفتار آنها است .همچنین
قدرتها ی نوظهور به دلیل اولویت دادن به اقتصاد و نفوذ منطقهای ،از موقعیتی ویژه در
مناطقی مانند خاورمیانه برخوردار هستند و به همین دلیل توسعه روابط اسرائیل با آنها
میتواند به جایگاه این رژیم در آینده نظم منطقهای کمک بیشتری برساند.
 .1-2اسراییل و روسیه
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سیاست خارجی اسرائیل در یک دهه گذشته به نسبت موقعیتها و موضوعهای متفاوت
در منطقه به سمت آمریکا و روسیه گرای ش داشته است .مناسبات تلآویو و مسکو بر
اساس منافع مشترک پایه گذاری شده است .اختالفات بین مسکو و واشنگتن از هیچ کس
پنهان نیست اما این مسائل باعث نشده که رابطه دوجانبه اسرائیل و روسیه متزلزل شود.
اسرائیل به دنبال روابط گسترده در سیاست خارجی خود است به همین خاطر درست
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است که امریکا از مهمترین متحدان وی در منطقه به شمار میرود اما روابط خود را
همچنان با روسیه که با امریکا اختالفات زیادی دارد حفظ کرده است .بهطورکلی ،مقام
های اسرائیلی همواره چهار مزیت برای برقراری رابطه با روسیه قائل بودهاند:
اول ،اسرائیل می خواست با کنترل مهاجرت یهودیان بر تعداد مهندسین و دانشمندان
اسرائیل بیفزا ید؛
دوم ،جلوگیری از روابط نظامی روسیه با لیبی ،ایران و عراق که همراه با صادرات اسلحه
از این کشور بوده است؛
سوم ،در ایجاد روابط تجاری با روسیه میتواند منابع معدنی غنی را به دست آورد و
چهارم ،تلآویو امید دارد که مسکو در مسائل خاورمیانه با وی همکاری کند .به دلیل
نفوذی که روسیه در سوریه دارد ،میتواند در روند صلح در خاورمیانه کمک بسیاری
کند .ازهمینرو دو کشور برای بهبود روابط وارد پیوندهای نظامی ،تجاری و سیاسی
شدند (.)Krasna, 2018: 15
همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی و مبارزه با تروریسم دو محور مهم به شمار
میرود .افزون بر این که تلآویو از هرگونه اختالل در روند عرضه انرژی در خاورمیانه

نگران بوده و از این جهت روسیه را بدیل مناسبی برای این نیاز میداند تالش مشترک
دو کشور در حوزه تروریسم نیز محور همکاری بوده است .حمایتهای اطالعاتی
اسراییل در قضیه بسالن نمونهای از این همکاریهاست .یکی دیگر از این همکاریها
بین سالهای  1۹۹۹تا  200۴بود که وقتی عملیات ترور در ساختمانها ،راهآهن و
خطوط هوایی روسیه رخ داد ،این کشور همکاریها ی زیادی با موساد داشت .روسیه و
اسرائیل پس از قتلعام مدرسه بسالن در سال  ،200۴تفاهمنامه همکاریهای امنیتی را به
امضا رساندند (.)Abraham, 2009: 7
دیواری که در غزه و کرانه باختری بناشده است برای ایجاد امنیت اسرائیل است که
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روسیه هم اعالم کرد کارشناسان دو کشور با همکاری یکدیگر میخواهند دیواری شبیه
دیوار مرزی اسرائیل در مرزهای چچن احداث کنند و در همین زمان دیمتری کزاک،
نماینده پوتین که در قفقاز حضور داشت برای امضای یک قرارداد به تلآویو سفر کرد.
امضای این قرارداد بهمنظور خرید هواپیمای بدون سرنشین از اسرائیل بود و روسیه از
این هواپیما میخواست در چچن استفاده کند .اجبار اسرائیل در روابط خود با کشورهای
فرا منطقه باعث شده بود که در مناسبات خود با روسیه این کشور را با محدودیت همراه
نکند؛ زیرا در پی مالقاتی که دولتمردان روسی با رهبران حماس در سال  200۶داشتند
لطمهای به روابط اسرائیل و روسیه وارد نکرد (.)Bourtman, 2006: 5
نکته قابل تأمل آن است که روابط تلآویو با مسکو بر اساس منافع مشترک و اعتماد
دوطرفه بنا شده و کمتر بر اساس تعامالت اجتماعی یا اقتصادی است؛ اما دلیل اصلی
این مناسبات دوطرفه ،تنش هایی است که در سوریه و کل خاورمیانه وجود دارد .بهبود
روابط امریکا و روسیه میتواند با واسطه گری اسرائیل انجام پذیرد .به این صورت که
همکاری روسیه در زمین ۀ حل نیازهای امنیتی اسرائیل در بحث سوریه میتواند اعتماد
این کشور را جلب کند .اگر روسیه نتواند از طریق حفظ نیروهای ایران در جنوب
سوریه امنیت اسرائیل را تضمین کند و اسرائیل دست به حمالت وسیعی علیه نیروهای
ایرانی بزند ،روابط این دو کشور با چالش روبرو خواهد شد .از سوی دیگر ،گزینههای
آلمان و اتحادیه اروپا نیز وجود دارد ،اگرچه محدود هستند .ازیکطرف ،آنها منافع خود
را با روسیه به اشتراک میگذارند  .هر دو طرف میخواهند از افزایش برخورد نظامی
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اسرائیل و ایران جلوگیری کنند .با توجه به حضور نظامی روسیه در سوریه و کانالهای
ارتباطی آن با اسرائیل ،حزباهلل و تهران؛ روسیه در حال حاضر بهترین کنشگر است که
قادر به کنترل شرایط منطقه است .از سوی دیگر ،با توجه به عدم اعتماد به روسیه ناشی
از بحران در اوکراین و منافع متفاوت در رابطه با نظم آینده برای سوریه؛ آلمان و اتحادیه
اروپا با موانع جدی در دستیابی به اقدامات هماهنگ با روسیه روبرو هستند .عالوه بر
این ،آلمان و اتحادیه اروپا شریک اصلی روسیه نخواهند بود .همانطور که در جوالی
 201۸در پیمان هلسینکی بین پوتین و ترامپ ،مسکو ترجیح داد از موضع ویژه خود در
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سوریه و خاورمیانه و ارتباط مستقیم آن با اسرائیل برای روابط نزدیک با دولت ترامپ
استفاده کند.
صرفنظر از روابط امنیتی ،وزارت خارجه اسرائیل در چارچوب چشمانداز روابط این
کشور با روسیه بر این باور است که تقویت روابط اقتصادی مسکو ـ تلآویو مسائل
امنیتی منطقه را به نفع اسرائیل تغییر میدهد؛ بهویژه که مدعی هستند طرف روسی وعده
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کرده است افزایش تراز تجاری ساالنه بین روسیه و اسرائیل از  ۳تا  10میلیارد دالر برای
سایر بازیگران منطقه مفهوم مهمی ایجاد میکند .روابط اقتصادی روسیه و اسرائیل از
سال  200۳تا  200۸نیز حدود  ۳51درصد رشد داشت و به میزان  ۳میلیارد دالر رسید.
در سال  200۶اتاق بازرگانی روسیه و سازمان تجارت و صنعت اسرائیل توافق ترویج
تجارت دوجانبه را به امضا رساندند و در ژانویه  2010شورای روابط تجاری روسیه و
اسرائیل تشکیل شد .در جریان دیدار نتانیاهو و پوتین در فوریه همین سال نیز
نخستوزیر روسیه اعالم کرد که این کشور پذیرای محصوالت کشاورزی اسرائیل است.
در مارس  2010آلروسا ،بزرگ ترین تولیدکننده الماس در روسیه ،با تأمین الماس صنعت
الماس اسرائیل به ارزش  ۳00میلیون دالر موافقت کرد.
اعضای بازرگانی روسیه و اسرائیل حتی برای انجام پروژههای مربوط به بازیهای
المپیک زمستانی  201۴سوچی روسیه توافقهایی انجام دادند ( .)Liuhto,2018: 20دو
طرف درزمینۀ نانوتکنولوژی نیز همکاریهای خود را در سال  200۹شروع کردند.
بهطورکلی طبق آمار و ارقام موجود ،صادرات روسیه به اسرائیل طی سال  201۸حدود 2
میلیارد دالر بوده است (نمودار )1؛

نمودار  : 1صادرات روسیه به اسرائیل طی سالهای ( 2020- 2010میلیارد دالر)
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(Source: )Tradingeconomics:2021,A

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود صادرات روسیه به اسرائیل طی سالهای
 2010تا  201۷یک روند ثابت را به خود داشته است و در سال  201۸یک جهش
فوقالعادهای را به خود اختصاص میدهد؛ اما طی سالهای  201۹و  2020به دالیل
مختلفی ازجمله انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل ،حمله غافلگیرانه جنبش حماس به
این کشور و از همه مهمتر پاندمی شدن کووید  ،1۹باعث شد که صادرات اسرائیل سیر
نزولی را به خود بگیرد .صادرات اسرائیل به روسیه نیز در سال  ،201۸حدود ۷00
میلیون دالر بوده است (نمودار  .)2روابط اقتصادی و نظامی میان این دو کشور نشان
می دهد که این روابط فراز و نشیبهایی داشته است که این فراز و نشیبها عمدتا به
خاطر تحوالتی بوده که در خاورمیانه و مخصوصا در سوریه در جریان بوده است.
نمودار  :2صادرات اسرائیل به روسیه طی سالهای ( 2020- 2010میلیون دالر)

(Source:)Tradingeconomics:2021,B
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بر طبق نمودار می توان گفت که اسرائیل تمایل بیشتری در ایجاد روابط تجاری و نظامی
با روسیه دارد ،زیرا با این سیاست میتوانست قدرت اقتصادی و نظامی خود را ثابت
کند و پیشرفت بیشتری را در این زمینه ها با فروش تسهیالت خود داشته باشد .همانطور
که در نمودار مشاهده میشود  ،مسائل و مشکالت داخلی و خارجی اسرائیل و جهان در
صادرات این کشور بیتأثیر نبوده است.
 .2-2اسراییل و چین
روابط چین و اسراییل در چند دهه اخیر به شدت متأثر از اهداف و منافع متقابلی بوده
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که هر دو طرف با وجود نوع مناسبات سیاسی متفاوتی که با امریکا داشتهاند نیل به آنها
را در توسعه همکاری با طرف مقابل دیده است .توسعه روابط با قدرت آینده اقتصادی
جهان ،همکاری با مهمترین حامی دشمنان اسراییل در منطقه ،جلب حمایت یک قدرت
بزرگ در منازعات ژئوپلیتیک و تحصیل منافع اقتصادی مهمترین اهداف اسراییل از این
رابطه به شمار میرود .در مقابل چینیها با هدف حفظ ثبات در خاورمیانه و تضمین
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امنیت عرضه انرژی از این منطقه ،رقابت با امریکا و تسهیل جریان انتقال فناوری غربی
از طریق اسراییل را مهمترین اهداف خود از روابط با تلآویو میداند ( Arghavani,

 .)Salehi & Alipour,2020:207مهمترین جلوه روابط چین و اسراییل در یک دهه اخیر
روابط اقتصادی بوده است .روند صعودی روابط تجاری به نحوی است که در سال
 2012میزان آن  ۶۳/2میلیارد دالر بود و در سال  ،201۸سیر  1۹درصدی را طی کرده
است .افزون بر این ،در حال حاضر بین حدود پنج تا هفت هزار کارگر چینی در اسراییل
مشغول به کار هستند و از دیگر سو بسیاری از شرکتهای اسراییلی نیز در بازار چین
حضوری فعال دارند .با این حال ذکر این نکته ضروری است که حجم تجارت با
اسراییل در کلیت تجارت خارجی  21/2تریلیون دالری چین رقم چندانی محسوب
نمیشود (سنبلی.)۴ :1۳۹۶ ،

نمودار  :3صادرات چین به اسرائیل طی سالهای  2010الی ( 2020میلیارد دالر)
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(Source: )Tradingeconomics:2021,C

صادرات چین به اسرائیل طی ده سال اخیر ( ،)2020- 2010روند ثابتی را طی کرده است
(نمودار  .)۳اقالم صادراتی عمدتا شامل تجهیزات برقی و الکترونیکی ،ماشینآالت،
محصوالت پوشاک ،مواد شیمیایی آلی ،مبلمان ،اقالم روشنایی ،ساختمانهای پیش -
ساخته ،پالستیک ،محصوالت پوشاک ،اقالم نخی ،آهن یا فوالد ،وسایل نقلیه ،آهن و
فوالد بوده است .میانگین صادرات اسرائیل به چین طی سالهای  2021- 2010حدود ۳
میلیارد دالر بوده است .اقالم صادراتی عمدتا شامل تجهیزات برقی ،الکترونیکی ،دستگاه
های نوری ،عکس ،فنی ،پزشکی ،ماشینآالت ،کودهای کشاورزی ،مواد شیمیایی معدنی،
ترکیب فلزات گرانبها ،پالستیک ،مروارید ،سنگهای قیمتی ،فلزات ،سبزیها ،میوه ،مواد
غذایی میگردد (نمودار  .)۴طبق نمودار موردنظر ،هرساله نسبت به قبل ،میزان واردات و
صادرات میان دو کشور رو به افزایش بوده است.
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نمودار  :4صادرات اسرائیل به چین طی سالهای  2010الی ( 2020میلیارد دالر)
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(Sources: )Tradingeconomics:2021,D

عالوه بر روابط اقتصادی ،چین و اسراییل از روابط نظامی نسبتا گستردهای نیز
برخوردارند بهطوریکه بعد حوادث تیانانمن و تحریم تسلیحاتی از سوی غرب اسراییل
بعد از روسیه یکی از مهم تأمینکنندگان تسلیحات برای چین بوده است ۹0 .درصد از
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نیازهای تسلیحاتی چین را کشور روسیه تأمین میکند و مبادالت تسلیحاتی اسرائیل به
چین به این صورت است که اسرائیل آن قسمت از تسلیحات را که از طریق روسیه
تأمین نمیشود ،اسرائیل آن را پوشش میدهد .ازنظر تحلیلگران سیاسی هدف اسرائیل
میتواند دو دلیل داشت ه باشد؛ یکی اینکه این کشور برای تأمین نیازهای مالی وارد
مبادالت تسلیحاتی با چین میشود و دیگری اینکه هدف اسرائیل این است که با این
عمل کاری کند تا چین معادالت تسلیحاتی با کشورهای عربی و خاورمیانه نداشته باشد.
درواقع اسراییل که از ابزارهای تأثیرگذار سیاسی ،دیپلماتیک و اقتصادی چندانی
برخوردار نیست و میتوان اینگونه برداشت کرد که مبادالت تسلیحاتی اسرائیل یک
وسیلهای برای پیشبرد منفعت ملی خود درصحنه بینالمللی است و نمیتوان روابط چین
و اسرائیل را از این قاعده مستثنا دانست .شاهد این مدعا آنکه مبادالت تسلیحاتی میان
چین و اسرا ییل که در سال  1۹۸0انجام شد ،نقش مهمی در برقراری روابط رسمی میان
دو کشور در ابتدای دهه  1۹۹0ایفا کرد (شریعتی نیا.)5۸- 52 :1۳۸۹ ،

 .3-2اسراییل و هند
در سالهای اخیر با توجه به رشد و توسعه روزافزون هند در زمینههای مختلف
به خصوص مسائل اقتصادی و نظامی و با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس این
کشور در منطقه جنوب آسیا و قرار داشتن در همجواری کشورهای چین و پاکستان و
ایران ،موردتوجه بازیگران عرصه بینالملل بخصوص اسرائیل قرارگرفته است .یکی از
مهم ترین دالیل تمایل هند به رابطه با اسراییل ،نیاز این کشور به تسلیحات نظامی و
امنیتی اسرائیل و مقابله با پاکستان است .هند در تمامی دوران جنگ سرد بهرغم سیاست
عدم تعهدی که مطرح کرده بود به حمایتهای مسکو در عرصه نظامی بهشدت وابسته
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بود .ستون فقرات ارتش هند متکی به سالحها و تجهیزات روسی بود .نظامیان هندی
برای طی دورههای آموزشی و چگونگی کار با تسلیحات روسی بهطور مستمر به
شوروی اعزام میشدند .عدم کیفیت تسلیحات روسی از یکسو و مجهز شدن دشمن
اصلی این کشور یعنی پاکستان به سالحهای مدرن ساخت غرب ،هند را متوجه
عقبماندگی در حوزه نظامی کرد .دهلینو دریافته بود برای جبران این عقبماندگی باید
به کشور ثالثی روی آورد .متخصصان بخش نظامی ،اسرائیل را بهترین کشور در بخش
امنیتی و تجهیز ارتش هند به سالحهای پیشرفته گزینه معرفی کردند .این گزینه در نزد
سیاستمداران هند با استقبال روبهرو شد و بهزودی میان دو کشور قراردادهایی منعقد شد
و تلآویو جایگزین شوروی در بخش نظامی شد و بازار هند را به دست گرفت .بعد از
سفر شارون به هند درهای جدیدی به رو ی اسرائیل گشوده شد و بهطوری که در پایان
سال  200۹تلآویو توانست از فروش تسلیحات چهار میلیارد دالر به هند درآمد کسب
کند .همکاری این دو کشور فقط در خرید تسلیحات نظامی محدود نشد ،بلکه توانستند
در بخشهای امنیتی -اطالعاتی ،ماهوارهای و انتقال دانش علمی به توافقهای قابلتوجهی
دست پیدا کنند .در نتیجه نیاز متقابل دو کشور به یکدیگر و همزمان کاهش اهمیت
منازعه اسراییلی -فلسطینی برای هندیها روابط تجاری میان دهلینو و تلآویو نیز در ده
سال گذشته مسیر خوبی را پشت سر گذاشته است .بهعنوانمثال ،حداکثر صادرات هند
به اسرائیل طی ده سال اخیر حدود  ۴میلیارد دالر بوده است و اقالم صادراتی عمدتا
شامل سوختهای معدنی ،روغنها ،مروارید ،سنگهای قیمتی ،فلزات ،تجهیزات برقی،
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الکترونیکی ،مواد شیمیایی آلی ،کشتیها ،قایقها و سایر سازههای شناور و مانند آنها
میشد (نمودار .)5
نمودار  :5صادرات هند به اسرائیل طی سالهای  2010الی ( 2021میلیارد دالر)
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صادرات اسرائیل به هند نیز در سال  ،201۸حدود  ۳میلیارد دالر بوده است که شامل
اقالم صادراتی مانند تجهیزات برقی ،الکترونیکی ،دستگاههای نوری ،عکس ،فنی،
پزشکی ،ماشینآالت ،کودهای کشاورزی ،مواد شیمیایی معدنی ،ترکیب فلزات گرانبها،
پالستیک ،مروارید ،سنگهای قیمتی ،فلزات ،سبزیها ،میوه ،مواد غذایی ،محصوالت
دارویی ،روغنهای ضروری ،عطرها ،لوازمآرایشی و بهداشتی ،آثار هنری میشد (نمودار
.)۶

نمودار  :6صادرات اسرائیل به هند طی سالهای ( 2020- 2010میلیارد دالر)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(Sources: )Ttradingeconomics:2021,F

بهطورکلی ،آمار و ارقام نشان میدهد که روابط دو کشور هند و اسرائیل در سالهای
اخیر به خاطر شیوع ویروس کرونا رو به کاهش بوده و عمده روابط این دو کشور تا
سال  201۸است که مربوط میشود به همکاری در زمینههای نظامی و فروش تجهیزات
دفاعی ،فروش ماهوارههای جاسوسی و علمی و فناوری که گسترش این روابط بین دو
کشور یادشده باعث شده است هند به پایگاه مناسبی برای حضور نیروهای اسرائیلی در
منطقه تبدیل شود.
 .4-2روابط اسراییل با برزیل
مسئله پیشرفت اقتصادی برای برزیل یکی از دغدغههای اصلی سیاستمداران آن در سده
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اخیر بوده است .اقتصاد برزیل تا سه دهه پیش در وضعیت بسیار بدی قرار داشت و
بحرانهای بسیاری ازجمله بحران بدهی ،تورم ،کاهش ارزش پول مواجه بود ،ولی
بهواسطه تغییراتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی ،گامهای موفقی درزمینۀ توسعه
اقتصادی برداشته است و تا جا یی که امروزه برزیل تبدیل به یکی از کشورهایی شده
است که در دیگر کشورها سرمایهگذاری میکند .یکی از تغییرات اساسی این کشور در
مناسبات خارجی خود در راستای همان سیاست توسعه ،برقراری رابطه با اسراییل است
(زیبایی .)۸۳- ۷۷ :1۳۹۷ ،یکی از حوزههای تجاری مهم میان این دو کشور ،خرید عمده
سالح از اسرائیل در سالهای اخیر است ،بهنحویکه مطابق آمار صادرات سالح اسرائیل،
در سالهای  2005تا  2010میالدی برزیل پنجمین واردکننده سالح از اسرائیل بوده
است .قراردادهای نظامی متعددی در این سالها میان طرفین به امضا رسی ده که ارزش
آنها در حدود یک میلیارد دالر برآورد میشود .برز یل در سال  200۳میالدی دفتر
نظامی خود را در تلآویو افتتاح کرد و هیئتهای دیپلماتیک اسرائیلی بهطور مرتب به
برزیل رفتوآمد میکنند که هدف آنها افزایش همکاریهای نظامی است .در این میان
دولت برزیل در ورود اسرائیل به سایر کشورهای آمریکای التین جهت عقد قراردادهای
نظامی بسیار تأثیرگذار بوده است .مطابق گزارشهای محرمانه منتشرشده اسرائیلیها در
تأمین امنیت بازیهای جام جهانی  201۴و همچنین المپیک  201۶میالدی در برزیل
قراردادهای متعددی با دولت برزیل منعقد کردهاند (سایت خبری مشرق .)1۳۹۸ ،برزیل
همچنین خود نیز یکی از صادرکنندگان اصلی سالح به کشورهای عربی است؛ چرخهای
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که در آن اسرائیل از برزیل بهعنوان تولیدکننده سالح یا شریک در تولید سالح استفاده
میکند تا درنهایت سالحهای ساختهشده توسط اسرائیل به کشورهای جهان عرب
فروخته شود ،امری که درنهایت حساسیت کمتری در میان مردم کشورهای عربی و
دولتهای منطقه را به دنبال خواهد داشت .در دسامبر  ،200۷توافقنامه منطقه آزاد
تجارت بین اسرائیل و مرکوسور به امضا رسید که بر اساس آن برزیل به بزرگترین
شریک اسرائیل در آمریکای التین تبدیل شد .اسرائیل اولین شریک فرا منطقهای بود که
توافق از این نوع را با بلوک اقتصادی منعقد کرد ( سایت مرکوپرس.)2010 ،
200

بهطورکل ی طبق آمار و ارقام موجود ،سیر روابط اقتصادی میان دو کشور در یک دهه
اخیر روند رو به افزایشی به همراه داشته است .بر اساس یافتههای بانک اطالعات
تجارت بینالمللی سازمان ملل ،صادرات اسرائیل به برزیل در طول سال 1.1۶ ،201۸
میلیارد دالر بوده و همانطور که از نمودار شماره  ۷مشخص است سیر صعودی به
همراه داشته است .صادرات موردنظر شامل اقالمی همچون کود کشاورزی ،محصوالت
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و مواد شیمیایی ،پالستیک ،تجهیزات برقی ،الکترونیکی ،ماشینآالت و راکتورهای
هستهای میشود.
نمودار  :7صادرات اسرائیل به برزیل طی سالهای ( 2020- 2010میلیارد دالر)
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(Sources: )Tradingeconomics:2021,G

واردات اسرائیل از برزیل نیز در سال  ،2020حدود  ۴00میلیون دالر بوده است (نمودار
 )۸که شامل اقالمی هم چون دانههای روغنی ،دانه میوه ،گوشت و فرآوردههای خوراکی
و مانند آنها بوده است.
نمودار  :8واردات اسرائیل از برزیل طی سالهای ( 2021- 2010میلیون دالر)

201

(Sources: )Tradingeconomics:2020,H
گستتش همکارتت

طبق نمودارها ،همانطور که مشاهده میشود میزان صادرات اسرائیل به برزیل بیش از
واردات اسرائیل از این کشور است .ازجمله دالیل این تفاوت ،اختالف در میزان سطح
توسعهیافتگی دو کشور و نوع نیازمندهای آنها به شمار میرود .اسرائیل به دلیل
برخورداری از صنایع پیشرفته درزمینۀ تکنولوژی محصوالت بسیاری جهت صادرات به
کشورهای مختلف دارد ولی برزیل عمده محصولی که جهت صادرات تولید میکند
محصوالت کشاورزی است و به همین دلیل در مقام صادرکننده چندان قدرتمند به شمار
نمی رود؛ از سوی دیگر اختالفات سیاسی میان دو جناح رقیب در برزیل در مورد
برقراری روابط با اسرائیل در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است ،ولی اخیرا با انتخاب
رئیسجمهور جدید در برزیل ،دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برزیل بسیار تغییر کرده و
میزان مبادالت میان دو کشور رو به رشد بوده است.
 .5-2برزیل و افریقای جنوبی
مناسبات میان اسرائیل و آفریقای جنوبی تاریخی و پی چیده است و گستره آن در ابعاد
مختلف و در سطوح متفاوتی است .صرفنظر از ابعاد تاریخی و اولویتهای روابط دو
کشور نفوذ فراینده افریقای جنوبی در معادالت قاره افریقا از یک سو و تالشهای
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فزاینده اسراییل برای نفوذ در قاره افریقا و بهرهگیری از قدرت کمی این قاره در مجامع
و سازمانهای بینالمللی سبب توجه ویژه تلآویو به گسترش روابط با این کشور شده
است .حجم مبادالت تجاری میان دو کشور از  ۶00میلیون دالر در  2010به  ۸00میلیون
دالر در سال  2012ارتقا پیدا کرد .ولی در ادامه تا حدود زیادی تغییر پیدا کرد و سیر
نزولی به خود گرفته است .البته دلیل آن ،تضعیف روابط میان دو کشور نبوده ،بلکه از
یکسو تا حدودی کاهش رشد اقتصادی افریقای جنوبی و از سوی دیگر ،ورود
کشورهای آسیایی بخصوص چین در بازار افریقای جنوبی ،مؤثر بوده است (نمودار
202

شماره .)۹
نمودار  :9صادرات افریقای جنوبی به اسرائیل طی سالهای ( 2020- 2010میلیون دالر)
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(Source: )Tradingeconomics:2021,I

صادرات اسرائیل به افریقای جنوبی نیز در سال  ،2020حدود  ۸0میلیون دالر بوده است
(نمودار شماره  )10که در مقایسه با سالهای گذشته ،کاهش زیادی به همراه داشته
است .با اینوجود مناسبات اقتصادی هم چنان بین دو کشور در حوزههای مختلف
تجاری برقرار است .همانطور که نمودار نشان میدهد از سال  201۴به بعد روابط
تجاری دو کشور سیر نزولی داشته است که این امر عمدتا به خاطر افزایش چشمگیر
نقش چین در تجارت خارجی افریقای جنوبی بوده است.

نمودار  :10صادرات اسرائیل به افریقای جنوبی طی سالهای ( 2021- 2010میلیون دالر)
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(Source:)Tradingeconomics:2021,J

بر اساس تحلیلهای پیشین در زمینۀ صادرات افریقای جنوبی با اسرائیل باید به همان
موارد قبل اشاره کرد که اسرائیل هم به دلیل رشد اقتصادی چین و پایین آمدن صادرات
افریقا جنوبی به این کشور ،روابط تجاری خود را با افریقای جنوبی کم کرده است ولی
بااینحال صادرات اسرائیل به نسبت ،بیشتر از صادرات افریقای جنوبی به این کشور
بوده است .روندهای مورد مطالعه در خصوص روابط اسراییل با کشورهای نوظهور
حاکی از یک افزایش قابل توجه به خصوص در روابط اقتصادی بوده که این امر حاکی
از تالش تلآویو برای بهره از وابستگی متقابل با آن دسته از قدرتهایی است که به نظر
میرسد در آینده نظم بینالملل نفوذی گستردهتر خواهند داشت .به همین دلیل واکاوی
مؤلفههای مؤثر بر این روند حائز اهمیت میشود.
 .3روابط فرامنطقه ای اسراییل :تبیینی سه سطحی
توسعه روابط اسراییل با قدرتهای نوظهور که شاکله اصلی سیاست خارجی فرامنطقه
ای این رژیم را باز مینمایاند روند کلی و بارز الگوی رفتاری آن در یک دهه اخیر بوده
است .تبیین دالیل این رفتار را در سه سطح میتوان انجام داد:
 .3-1سطح داخلی :در این سطح سه مؤلفه مهم را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد:
تلقی از رشد و توسعه بهعنوان منبع نوین امنیت :اصوال تغییر در مفاهیم وقتیصورت می پذیرد که تحوالتی در نظام بین الملل و الگوهای رفتاری صورت گرفته باشد
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که خود ،تحوالت ساختاری و کارکردی را به دنبال دارد .در همین راستا مفهوم امنیت
هم با توجه به تحوالت بینالمللی دستخوش تغییراتی بوده است ( وثوقی و بازوند،
 .)1۳۷ :1۳۹2امنیت در سالهای جنگ جهانی اول و دوم بر اساس قدرت نظامی و زور
و سلطه نظامی صورت میپذیرفت  ،ولی اکنون این مفهوم در ساختار نظام بینالملل تغییر
کرده است و امنیت بهوسیله عنصر مهمتری به نام اقتصاد هدایت میشود .مفهوم امنیت
در اسرائیل با توجه به متکثر بودن و قابلتغییر بودن این مفهوم ،تغییر کرده است.
رویکرد سیا ست خارجی اسرائیل در اوایل زمان تشکیل دولت خود بر اساس آموزههای
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مذهبی ،استراتژی گسترش سرزمین و شهرکسازی و درنهایت رسیدن به آرمان اسرائیل
بزرگ بوده که برای رسیدن به این استراتژی ،اسرائیل متوسل به عامل نظامی شده بود و
سعی در افزایش قدرت نظامی خود داشت .ولی درگذر زمان و بعد از سالها استفاده از
عامل نظامی ،این کشور هم بر اساس تغییرات نظام بینالملل و هم انزوای محیطی خود
مؤلفه قدرت را تغییر داد و سیاست خارجی خود را بر اساس توجه به قدرت اقتصادی
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پیاده کرد و به سمت استراتژیهای منطقه ای بجای سلطه و سرکوب رفت و لذا حفظ
امنیت درگرو اقتصادی قدرتمند است که عالوه بر ای جاد مشروعیت برای دولت یهود در
سرزمینهای اشغالی باعث پیوند و وابستگی متقابل آن با اقتصاد جهانی بهطور عام و
قدرتهای نوظهور اقتصادی بهطور خاص میشود که خود این مسئله اسراییل را به یک
نقطه انکارناپذیر نزد افکار عمومی جهانی میرساند و درنتیجه موجب تأمین امنیت و
تداوم بقای آن در نظام بینالمللی میشود.
پیش شرط این تحول از دید مقامهای اسراییلی احراز شاخصهای مطلوب اقتصادی در
داخل و همزمان تالش برای توسعه روابط اقتصادی با قدرتهای نوظهور بوده است.
مشاهده آمارهای مرتبط با نرخ بیکاری در اسراییل (نمودار  )11و همزمان کاهش روابط
تجاری با خاورمیانه (نمودار  )12و افزایش آن با قدرتهای نوظهور (نمودار  )1۳در
فاصله  2010تا  2020حاکی از این اعتقاد است که رشد و توسعه اقتصادی از طریق
ارتباط با قطبهای نوین جهانی میتواند منبع جدیدی از امنیت برای این رژیم باشد.

نمودار  : 11نرخ بیکاری اسرائیل از سال ( 2012- 2020درصد)

))Source: Tradingeconomics, 2020,K
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نمودار  12تجارت اسرائیل با خاورمیانه را از سال  2010را نشان میدهد .همانطور که
در نمودار مشاهده می شود واردات اسرائیل به کشورهای خاورمیانه سیر صعودی نداشته
و زیر سه میلیون دالر بوده است که این مقدار برای تجارت بسیار ناچیز است و
بهصورت میانگین واردات این کشور بیشتر از  2/5میلیون دالر نبوده است .صادرات
اسرائیل به کشورهای خاورمیانه بسیار کمتر از واردات این کشور است که میتوان نرخ
میانگین صادرات را  2میلیون دالر در نظر گرفت .اسراییل به دلیل تحریمهای که از
جانب کشورهای عربی شده درزمینۀ تجارت موفقیت زیادی نداشته است و این میزان
واردات و صادراتی که صورت گرفته نیز بیشتر بهصورت پنهانی با کشورهایی مثل
عربستان سعودی و مصر بوده است.
نمودار  : 12واردات و صادرات اسرائیل و خاورمیانه از سال ( 2020-2010میلیون
دالر)
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()Source: Trad Map, 2021,L

206

واردات و صادرات اسرائیل با خاورمیانه از سال  2010تا  201۷زیر  ۳میلیون دالر بوده
است ولی در سال  201۸واردات اسرائیل قریب به  ۷میلیون دالر میشود که این میزان
واردات به این خاطر بوده که دولت اسرائیل سیاست اقتصاد باز را دارد ولی بااینحال
نتوانسته است صادرات موفقی را تا این زمان داشته باشد.
همچنین نمودار  1۳نشان از میزان واردات و صادرات اسرائیل به کشورهای فرا منطقه
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ازجمله ؛ چین ،روسیه ،هند ،برزیل و آفریقای جنوبی است.
نمودار  : 13واردات و صادرات کشور اسرائیل و گروه بریکس از سال 2020-2010
(میلیارد دالر)

تابستان 1400

)(Source: Trad Map, 2021,M

بر اساس دادههای این نمودار روابط تجاری اسرائیل با کشورهای فرا منطقه دائما در
حال افزایش بوده است .در همین راستا به نظر میرسد که اسرائیل از یکسو ،با توسعه

اقتصاد داخلی خود و پیشرفتهای روزافزون درزمینۀ تکنولوژی و صنعت و از سوی
دیگر ،وجود اختالفات مرزی و منطقهای این کشور با همسایگان خود ،درصدد تأمین
امنیت کشور برای جلوگیری از هر نوع منازعه از سوی همسایگان خود است ،لذا می -
توان گفت ،اقتصاد بهعنوان منبع نوین امنیت اسرائیل موردتوجه قرارگرفته و لذا اسرائیل
تالش کرده تا با پیشرفت اقتصادی خود در زمینههای اقتصاد کالن ،رشد اقتصادی و
تولید ناخالص داخلی خود ،نظر قدرت های جهان را به خود جلب کند و بتواند با این
پیشرفتها به سمت قدرتهای جهان باألخص قدرتهای نوظهور سوق داده شود.
-ذهنیت تاریخی رهبران اسراییل :روشهایی که رهبران اسراییل سیاست خارجی این
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رژیم را بر اساس آن شکل دادهاند ،اغلب منعکسکننده ترکیبی نسبتا متعادل از منافع
سیاسی ،شخصی و ملی است .تداوم تهدید اعراب و انزوای جغرافیایی اسرائیل باعث
شد که این کشور برای روابط مثبت نیاز به ارتباط با کشورهایی باشد که فراسوی
کشورهای عربی قرار دارند .هدف اسرائیل این بوده که با ایجاد روابط با این کشورها
بتواند از حمایت آنها درصحنه بینالملل ی استفاده کن د (گازیروسکی.)۴۷2 :1۳۹۴ ،
اگرچه توسعه روابط با قدرتهای نوظهور در یک دهه اخیر طبعا به سیاست ورزی
رهبران این رژیم در این زمان مربوط میشود اما بنیان توسعه روابط فرامنطقه ای
ریشهای به درازای تاریخ تأسیس این کشور و رهبران آن از آغاز تا به امروز دارد.
بنگورین اولین نخستوزیر اسرائیل بود که تأکیدی ویژه بر سیاست خارجی قوی
فراسوی کشورهای عربی داشت .بنگورین پیشرفت نظامی و اقتصادی و راهحل مقابله با
کشورهای همسایه عربی را در روابط قوی با دیگر کشورهای غیرعربی در منطقه در
چارچوب دکترین پیرامونی و کشورهایی مانند ایالت متحده امریکا و اروپا در ورای
منطقه میدانست .در همین راستا اگر بن گورین تأکید زیادی بر دکترین پیرامونی داشت
لوی اشکول روابط با کشورهای اروپایی بهویژه آلمان غربی را مهم میدانست .مهمترین
دستاورد دیپلماتیک او ایجاد مناسبات نزدیک با آلمان غربی بود و در همین راستا از
آلمان کمک نظامی گرفت و بر تعهد اخالقی آلمان برای حمایت از اسرائیل تأکی د کرد
(.)Goldstein, 2011: 181
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با وجود اینکه بعد از اشکول رهبرانی مانند اسحاق رابین ،گلدا مایر و شیمون پرز نیز به
نوبه خود در تداوم این روند مؤثر بودند اما میتوان از نخستوزیری بنیامین نتانیاهو
بهعنوان یک نقطه عطف در این خواست رهبران اسرائیل نام برد ،چنانکه وی در ادوار
مختلف و ممتد نخست وزیر خود یکی از راسخترین رهبرانی بوده که با طرح پیشنهاد
عضویت اسرائیل در مجموعه بریکس تالش زیادی را نیز برای توسعه روابط با این
مجموعه و کشورهای عضو آن داشته است.
 .2-3سطح منطقهای :تداوم چالشهای امنیتی اسراییل در سطح منطقهای و تالش آن
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برای گریز از آن باعث شده تا بتوان ادعا کرد که این سطح در میان سایر سطوح
مهمترین عامل توسعه روابط فرامنطقه ای در دستورکار سیاست خارجی اسراییل باشد.
معمای انزوای محیطی اسراییل در خاورمیانه :در طول تاریخ ،منطقه خاورمیانه عمدتادرگیر چالشها و منازعات زیادی بوده است .ازجمله این چالشها ،اختالفات اعراب -
اسرائیل است که همیشه وجود داشته و هنوز هم به پایان نرسیده است .اسرائیل ،بعد از
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اعالمیه بالفور و فراز و نشیبهای این اعالمیه ،دولت خود را در خاورمیانه تشکیل داد و
بهعنوان یک کشور مستقل بهتمامی جهان معرفی شد .این کشور از سال تأسیس خود
( ) 1۹۴۸دچار اختالفات و منازعات بسیاری با محیط پیرامونی خود بوده که باعث بر هم
زدن امنیت و شکلگیری تهدید علیه بقای اسرائیل شده است؛ زیرا اسرائیل وقتی تصمیم
به تأسیس یک ملت مستقل ،آنهم در خاورمیانه داشت ،با واکنش شدید مسلمانان عرب
روبرو شد و امنیت این سرزمین دچار خدشه شد .با ناامنی اسرائیل در خاورمیانه،
سیاست خارجی این کشور هم با مشکالت زیادی روبرو شد.
رخداد جنگهای متعدد و عمدتا سنگین که در تمامی آنها موجودیت و بقای این رژیم
از جانب کشورهای عربی منطقه در معرض تهدید قرار گرفت نخستین عاملی است که
انزوای امنیتی را برای این کشور در منطقه به ارمغان آورده است .جنگهای سالهای
 1۹۷۳ ،1۹۶۸ ،1۹5۶ ،1۹۴۸و جنگ سال  200۶با حماس باعث شد تا جبههای فراگیر
از کشورهای عربی منطقهای علیه اسراییل شکل گرفته و این موجودیت در طول حیات
خود هیچگاه قادر به اتخاذ یک سیاست فعال منطقهای و ایجاد به تعامل سازنده با
کشورهای منطقه نباشد ( .) Yossef,2006: 5با وجود اینکه مذاکرات صلح متعدد با

حمایت جامعه بینالمللی در مقاطع زمانی گوناگون به روند عادی شدن روابط این رژیم
با برخی کشورهای عربی مانند اردن و مصر کمک کرده و حتی بعد از توافقنامه موسوم
به ابراهیم در سال  2020در دوره ریاست جمهوری ترامپ مسیر عادیسازی روابط با
برخی از کشورهای عربی در پیش گرفته شده است اما فضای امنیتی و نگرشهای
متقابل مبتنی بر بیم و نگرانی همچنان بر عرصه سیاستگذاری اسراییل حاکم بوده است
(Gadi and Chen,2018؛.)Fatiha,2020

در کنار انزوای نسبی از کشورهای عربی روابط اسراییل با کشورهای غیرعربی منطقه
مانند ایران و ترکیه نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است .در ارتباط با ایران،
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اسراییل همواره در یک وضعیت تهدید دائمی عینی و الگوی رفتاری خصومتآمیز
مواجه بوده است؛ چنانکه بخش عمدهای از فعالیتهای منطقهای ایران نظیر حمایت از
گروههای نیابتی در کش ورهای منطقه یا مبادرت تهران به تقویت توان موشکی و پیشبرد
برنامه هستهای با هدفگذاری بازدارندگی و تهدید اسراییل در حال انجام است .همین
رویکرد از جانب تلآویو نیز در جریان بوده است؛ به طوری که بخش عمدهای از
فعالیتهای امنیتی و نظامی این رژیم معطوف به خنثی کردن تهدیدهایی بوده که آنها از
جانب ایران ادراک میکنند ()Zielińska,2020:223؛ اما در روابط با ترکیه اگرچه
موقعیت تخاصمی حاکم نیست اما الگوی روابط هیچگاه اسراییل را به یک نقطه اتکا یا
وضعیت باثبات امیدوار نساخته است .آنکارا و تلآویو با وجود این که در مجموعه
امنیتی غرب تعریف شده و روابط گسترده اقتصادی و اطالعاتی با یکدیگر داشتهاند اما
در خصوص مسئله فلسطین در بازههای زمانی مختلف روابط دچار چالشهایی خطرناک
شده که در عمل امکان نیل به یک رابطه مبتنی بر همکاری و تعامل سازنده را برای
اسراییل و ترکیه کمرنگ کرده است.
کارزارهای تحریم یکی دیگر از ابزارهای کشورها و گروههای غیردولتی در منطقه بوده
که بر دامنه انزوای اسراییل در منطقه در بازههای زمانی مختلف افزوده است .جنبش
( BDSجنبش بایکوت ،عدم سرما یهگذاری و تحریم اسرائیل) نمونهای از این
تحریمهاست .در جوالی  ،2005گروههای مختلف جامعه مدنی فلسطینی «فراخوان
 »BDSرا صادر کردند و با مقایسه رویکرد خود با «مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی»
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خواستار حمایت بینالمللی برای «اقدامات تنبیهی غیر خشونتآمیز» علیه اسرائیل شدند.
پایان دادن به اشغال و استعمار همه سرزمینهای عرب ،به رسمیت شناختن حقوق
اساسی شهروندان فلسطینی و احترام ،حفاظت و ارتقای حقوق پناهندگان فلسطینی برای
بازگشت به خانهها و امالک آنها در قطعنامههای سازمان ملل ( )Zanotti,2017, 287از
مهمترین خواستههای این کارزار بود.
یکی دیگر از تحریمها کارزار همبستگی فلسطین ( )PSCاست .کارزار همبستگی
فلسطین یک سازمان مستقل و دموکراتیک است که نشاندهنده حمایت مردم بریتانیا از
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همه ادیان  ،احزاب سیاسی و زمینهها ،برای مبارزه با حقوق فلسطینیان ،ازجمله حق
خودمختاری و حق بازگشت و مخالفت با اشغال اسرائیل و نقض قوانین بینالمللی است
و این کمپین ضد یهودی و ضد اسالم هراسی است .کارزار همبستگی فلسطین یک
سازمان فعال در انگلستان و ولز است که همبستگی با مردم فلسطین را ترویج میدهد.
این سازمان در سال  1۹۸2در زمان اولین جنگ بین اسراییل و لبنان تأسیس شد و در
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سال  200۴بهعنوان کمپین همبستگی فلسطین در بریتانیا به ثبت رسید
( .)palestinecampaign, 2019در این شرایط اسرائیل نهفقط با مسئله تحریمها ،بلکه با
اعتراضات مردمی و حتی دولتی کشورهای پیرامون مواجه شد.
ناکارآمدی دکترین محیط پیرامونی :دکترین پیرامونی که از سال  1۹5۷از سوی بن -گورین اعالم شد با تکیه بر سیاست پنهان از سوی موساد و دیگر سازمانهای اطالعاتی
اسرائیل تا  25سال بعد بهعنوان استراتژی اصلی امنیتی اسرائیل پیگیری شد و هدف
اصلی این دکترین در یک جمله عبارت بود از :پیدا کردن شرکای منطقهای علیه دشمنان
عرب اسرائیل به رهبری مصر و جمال عبدالناصر که این اتحاد فقط به دنبال همپیمان از
سوی دولتها نبود بلکه از میان اقلیتهای قومی و مذهبی منطقه هم یارگیری میکرد
( . )Pinfold & Peters,2021:27برای همین عالوه بر کشورهای ترکیه ،ایران ،اتیوپی،
سودان ،مراکش و یونان ،اقلیت هایی مثل مسیحی مارونی لبنان ،کردهای عراق ،مسیحیان
جنوب سودان و بربرها را هم شامل میشد .نقطه اوج دکترین پیرامونی و اتحاد تریدنت
( نیزه سه سر میان سازمان های اطالعاتی موساد اسرائیل ،میت ترکیه و ساواک ایران) در
اواخر دهه  1۹50بود .این اتحاد با ایران تا ظهور انقالب اسالمی ( )1۹۷۹و با ترکیه تا

نخستوزیری رجب طیب اردوغان یعنی سال  200۹برقرار بود و از آن پس روابط
تلآویو با این دو متحد سابق تحت تأثیر تداوم منازعه فلسطین و رقابتهای منطقهای
میان آنها به سمت ترکیبی از الگوهای تخاصم و رقابت حرکت کرده است؛ موضوعی
که تأثیری شگرف در توجه ویژه سیاست خارجی اسراییل به توسعه روابط با قدرتهای
نوظهور شد.
 .3-3سطح جهانی
افزون بر مؤلفههای داخلی و منطقهای تأثیرگذار در رویکرد فرامنطقه ای در سیاست
خارجی اسراییل نمیتوان از نقش مؤلفههای سطح جهانی مانند نقش روزافزون
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قدرتهای نوظهور در نظم بینالمللی و عدم اطمینان اسراییل از حمایت مستمر متحدان
غربی خود غافل شد.
 نقش قدرتهای نوظهور در نظام بینالملل :این دسته از قدرتها به کشورهاییاطالق میشوند که مدار توسعهیافتگی آنها در مقیاس جهانی در دو دهه اخیر روندی
ثابت و رو به افزایش را نشان میدهد .کشورهای بریکس همچون روسیه ،چین ،هند،
برزیل و افریقای جنوبی در زمره آن دسته از کشورهایی هستند که جایگاه قدرت سیاسی
و اقتصادی آنها در مقایسه با گذشته افزایش داشته و در نتیجه به نظر میرسد روندهای
مرتبط با نظام بینالمللی و قطببندیهای آتی آن ناگزیر از درنظرگیری جایگاه آنها
باشد .آنچه بیشتر وزن این دسته از قدرتها را مینمایاند ساختارهای اقتصادی ،امنیتی و
نهادی نظم بینالمللی معاصر است.
در حوزه اقتصاد بینالمللی این دسته از قدرتها با اینکه کشورهای نوپای صنعتی هستند
اما توانستهاند در سال های اخیر اهمیت و جایگاه جهانی خود را به رخ کشورهای
اروپایی و گروه هفت کشور صنعتی بکشند (نمودار  .)1۴این کشورها (در اینجا اعضای
بریکس) بنا بر گزارش بانک جهانی  ۴0درصد از منابع مالی جهان را در اختیاردارند که
 15درصد آن تجارت جهانی و  25درصد تولید ناخالص داخلی است .قدرتهای
نوظهور معموال از قوانین سنتی در تجارت بینالمللی ایراد میگیرند :این قدرتها چون
می خواستند وارد بازارهای غربی شوند و برای اینکه به این بازارها دسترسی پیدا کنند،
در WTOدر دوره کنونی G20 ،به رهبری هند و برزیل ،برای اولین بار از قدرت چانه -
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زنی خود استفاده کردند و درنهایت ،بحران مالی  200۷نشان داد که دایره قدرت جهان،
دیگر بدون کشوری مانند چین که بزرگترین ذخیره ارزی جهان را در دست دارد،
قابلتصور نیست (.)Latt & Ozturk, 2009: 2

نمودار  :14مقایسه شاخصهای اقتصادی بریکس و گروه هفت
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قدرتهای نوظهور به دلیل رشد اقتصادی و قدرت صادرات و واردات خود اقتصاد دوم
و برتر جهان هستند .برای نمونه ،اگر گروه بریکس را که اقتصاد دوم جهان هستند ،با
گروه هفتکشور صنعتی جهان غرب ،در شاخصهای برابری قدرت خرید و تولید
ناخالص داخلی مقایسه شود ،بر اساس آمار بانک جهانی در نمودار  1۴مشخص میشود
که افزایش قدرت اقتصادی گروه بریکس بیشتر از گروه هفت است و این نشاندهنده
قدرت اقتصادی باالی این گروه است.
قدرتهای نوظهور در عرصه نهادهای بینالمللی (مانند شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) نقش بسزایی دارند .آنها استدالل میکنند
که به علت تغییر در اقتصاد جهانی و افزایش قدرت اقتصادی خود ،باید در نهادها هم
تغییر ایجاد شود .این کشورها حتی در عرصه منطقهای هم برای رهایی از مشکالت
داخلی و منطقه ای خود ،نهادهای مختلفی را تأسیس کردند .ازجمله این سازمانها می -

توان به سارک ،شانگهای ،آسهآن و کنفرانس شرق آسیا اشاره کرد که نشان از همکاری -
های منطقه ای رو به افزایش این کشورهاست .از همین حیث یکی از کارهای مهم این
کشورها در سال  ،201۴ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت بود که با شرکت
 22کشور شروع به کار کرد و مقر این بانک در شهر پکن است .با توجه به اهمیت
بازیگران غیردولتی در نظام بینالملل ،این کشورها به ایجاد نهادهایی برای تسهیل
مبادالت و معادالت خود کردند تا از این راه قدرت اقتصادی و مالی خود را افزایش
دهند و به مرکز ثروت و سرمایه جهان تبدیل شوند و از این راه ،نفوذ سیاسی و
بینالمللی خود را باال ببرند (موسی زاده و خسروی.)115- 11۳ :1۳۹۴ ،
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قدرتهای نوظهور نهتنها درزمینۀ اقتصادی و نهادی تأثیر بسزایی در نظام بینالملل دارند
بلکه در معادالت امنیتی نظام بینالملل هم نقش فعالی را ایفا میکنند .تمامی کشورهای
بریکس اعضای کلیدی سازمان ملل هستند و در فرایندهای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی مشارکت فعاالنهای دارند .هر دو کشور چین و روسیه اعضای دائمی شورای
امنیت سازمان ملل هستند .بقیه اعضای گروه بهعنوان اعضای غیر دائم شورا
انتخابشدهاند .در سال  ،2011همه کشورهای بریکس در شورا حضور داشتند .بسیاری
از آنها کمکهای باارزشی به عملیات حفظ صلح سازمان ملل از طریق فراهم کردن
نیروها ،آموزش و یا رأیگیری برای مأموریتهای حمایتی کردهاند .عالوه بر عملیات
صلح ،اعضای سازمان ملل متحد ،سازمان ملل را مهمترین نهاد برای اتخاذ اقدامات
جمعی برای بازگردانی و حفظ صلح مانند استقرار پیشگیرانه و ایجاد صلح پس از
درگیری میدانند .همه کشورهای عضو میخواهند که سازمان ملل نقشی مرکزی در امور
امنیت بینالمللی ایفا کند؛ نقشی که از درگیریهای بینالمللی به آشفتگیهای داخلی،
تروریسم فراملی و تکثیر سالحهای کشتارجمعی گسترشیافته است .با توجه به اهمیت
سازمان ملل در برخورد با امور امنیت بینالمللی ،کشورهای بریکس میکوشند تا نقش
بزرگتری را با کمک به منابع موجود و یا ترویج اصالحات شورای امنیت سازمان ملل
در چارچوب سازمان ملل بازی کنند .اکثر اعضای بریکس صلحبانان سازمان ملل هستند.
کشور برزیل از سال  1۹۴۸به نیمی از  ۶0عملیات سازمان ملل متحد اعزامشده است.
هند تقریبا صد هزار سرباز را تأمین کرده است و در بیش از  ۴0مأموریت و همچنین
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فراهم کردن فرماندهان ارشد نیروی ویژه مأموریتهای سازمان ملل و آموزش افسران
ارتش از بسیاری از کشورهای مختلف شرکت کرده است .چین در حال حاضر سابقهای
از تعهدات بینالمللی حافظ صلح در سراسر جهان دارد که نشاندهنده عزیمت بزرگ از
این کشور بهمنظور حمایت از هرگونه مأموریت حافظ صلح در دهه  1۹۷0است.
آفریقای جنوبی هم یکی از عوامل اصلی تالشهای حفظ صلح سازمان ملل در آفریقا
است .روسیه  22میلیون دالر به عملیات حفظ صلح سازمان ملل در لبنان ،ساحلعاج و
در دارفور کمک کرده است (.)Haibin, 2013: 1
214

با اتکا به این نقش بینالمللی فزاینده میتوان گفت قدرتهای نوظهور (گروه بریکس)،
ازجمله کشورهایی هستند که نهتنها در عرصه اقتصاد ،بلکه در عرصه سیاسی و امنیتی و
حتی در عرصه نهادی در منطقه و جهان ایفای نقش میکنند .وجود قدرتهای نوظهور
برای کشورهای درحالتوسعه بسیار مفید و اثرگذار است زیرا ارتباط و تعامل با این
کشورها در رشد و توسعه کشورهای درحالتوسعه تأثیرگذار است .کشورهایی همچون
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اسراییل که به دنبال توسعه و پیشرفت اقتصادی ،سیاسی و پوشش دغدغههای امنیتی
خود در آینده هستند ،تالش می کنند تا به این دسته از کشورها پیوسته و در حوزههای
موضوعی گوناگون از ظرفیت این دسته از قدرتها بهرهبرداری کنند.
عدم اطمینان اسراییل از حمایتهای متحدان غربی :امریکا و اتحادیه اروپا از زمانشناسایی اسرائیل تابهحال بهعنوان مهمترین حامی و پشتیبان اسرائیل در سطوح مختلف
نظامی ،اقتصادی و سیاسی ،در کنار این رژیم بودهاند .حتی روسای جمهور امریکا اعم از
دموکرات یا جمهوریخواه تعهدات همهجانبه ای را در قبال امنیت اسرائیل پذیرفتهاند.
درزمینۀ کمکهای نظامی میتوان گفت که از سال  1۹۷0اسرائیل یکی از بزرگترین
دریافتکنندگان کمکهای خارجی از امریکا بوده و این کمکها درزمینۀ نظامی و
اقتصادی مطرحشده ،اما درصد بیشتر آن کمک های نظامی بوده است (ملکی و ابراهیمی،
.)10۸-120 :1۳۸۸
با وجود تمامی حمایتهایی که از جانب غرب برای اسراییل بسیج شده است رخداد
تحوالتی چند سبب شده تا در یک دهه اخیر روند انتقاد غرب از اسراییل و در واکنش،
نااطمینانی این رژیم از حمایتهای غرب رو به تزاید بگذارد .این عوامل عبارتاند از:

 سیاست های افراطی اسرائیل در مواجهه با فلسطین در دوران حکومت حزب لیکود بهرهبری نتانیاهو به خصوص در موضوع شهرکسازیهای اسراییل در ورای مرزهای
 1۹۶۷و بیاعتنایی به مسئله سرنوشت مهاجرین فلسطینی در کشورهای دیگر؛
 مخالفت سفتوسخت اسرائیل با برجام و حل نهایی مناقشه اتمی ایران :بعد از انعقادبرجام در سال  2015یکی از مهمتریم اختالفهای دوات حاکم در اسراییل با طرفهای
غربی در خصوص مفید بودن برجام در کنترل ماهیت برنامه هستهای ایران بوده است؛
چنانکه از دید اسراییل برجام نهتنها به کنترل این برنامه ایران منجر نمیشود بلکه ضمن
بازگشودن دست ایران در منطقه باعث خواهد شد تا در آینده ایران فعالیتهای هستهای
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خود را در پوشش حقوقی راحتتر پیش ببرد؛
 خستگی غرب از تداوم بحران فلسطین و مقاومت اسرائیل در برابر ایده تشکیل دودولت و عدم شهرکسازیهای جدید؛
 روابط رو به گسترش چین – اسرائیل و روسیه – اسراییل و مخالفتهای غرب.اسرائیل با علم به شرایط موجود که درزمینۀ عدمحمایت غرب نسبت به اهداف سیاست
خارجی خود میبیند ،بر این عقیده است که نمیتوان به حمایتهای دائمی و
بیچونوچرای غرب دل بست و درنتیجه در تالش است تا با متکثر کردن روابط
خارجی خود ضمن کسب حمایتهای بینالملل ی بیشتر از سیاستهای خود از طریق
ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی از نوسان حمایتهای غرب در آینده و احتمال
تجدیدنظر از این حمایتها دوری جوید.
نتیجهگیری
سیاست خارجی اسراییل از زمان تأسیس این رژیم در سال  1۹۴۸مبتنی بر اولویت تأمین
بقا از طریق تمرکز بر جلب حمایتهای غرب در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است.
نوع تأسیس این رژیم از یک سو و نگاه کشورهای منطقه به ماهیت آن در شکلگیری
این نوع از اولویتبندی مهمترین نقش را داشتهاند؛ اما در سده جدید میالدی بهویژه در
یک دهه اخیر سیاست خارجی اسراییل با روی آوردن به توسعه روابط با قدرتهای
نوظهور از یک سو و تعریف اولویتهای اقتصادی بهعنوان مبنای توسعه روابط در عمل
شاهد رویکردی جدید برای این کشور بوده است .این مقاله با اتکا به چارچوب مفهومی
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ژئوپلیتیک منازعه و همکاری تبیین مهمترین دالیل این دگردیسی در سیاست خارجی
اسراییل را در مرکز توجه قرار داد .بر این اساس مجموعهای از عوامل مرتبط با سطوح
داخلی حکمرانی اسراییل ،مؤلفههای منطقه و عوامل جهانی در این تحول مؤثر بودهاند.
در سطح داخلی اولویت یافتن مؤلفههای اقتصادی و اهمیت رشد و توسعه در عصر
جهانیشدن باعث شده تا این رژیم ضمن ارتقا بخشیدن شاخص اقتصادی داخلی به
دنبال ایجاد بنیانی محکم در این حوزه باشد تا از رهگذر آن با ایجاد وابستگی متقابل
اقتصادی با قدرتهای بزرگ و نوظهور حساسیت در برابر بقا و امنیت خویش را ارتقا
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بخشد .افزون بر این ذهنیت تاریخی رهبران اسراییل از ابتدای تأسیس تا زمان حاضر
مولد و محرک سیاست خارجی این کشور برای توسعه روابط فرامنطقه ای بوده است.
در سطح منطقهای نیز دو مؤلفه بسیار مهم انزوای ژئوپلیتیک و ذهنی اسراییل از یک سو
و ناکارآمدی دکترین پیرامونی اسراییل که برای دههها راهبرد اساسی اسراییل در منطقه
بوده در این تغییر مؤثر بودهاند و در نهایت در سطح جهانی اختالفنظرهای اسراییل با
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متحدان غربی در موضوعات مختلف از یک طرف و افزایش فزاینده نقش قدرتهای
نوظهور در نظم بینالمللی معاصر در تقویت و اجرایی سازی سیاست خارجی فرامنطقه
ای اسراییل از سال  2010به بعد مؤثر بوده است.
آنچه مهم به نظر میرسد آن است که اگرچه عوامل مرتبط با سطوح داخلی و جهانی
تأثیری مهم در اتخاذ این جهتگیری سیاست خارجی اسراییل داشته اما به نظر میرسد
ژئوپلیتیک منازعه در خاورمیانه برای اسراییل همچنان مهمترین محرک رفتارهای
سیاست خارجی ازجمله تقویت ژئوپلیتیک همکاری با قدرتهای نوظهور بوده است؛
چنانکه دغدغه بقا و امنیت وجودی برای این رژیم همچنان از خاورمیانه نشئت میگیرد
که با وجود گذشت هفت دهه از تأسیس اسراییل و برگزاری مذاکرات متعدد صلح و
عادی روابط با کشورهای منطقه همچنان چالش تهدید در آن در نزد دولتهای منطقه و
افکار عمومی الینحل مانده است.
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