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 گسترش همکاری های فرامنطقه ای اسرائیل با قدرت های نوظهور  

 در دهه دوم قرن بیست و یکم 

 1فاطمه دبیری  

 *  2  ارغوانی پیرسالمیفریبرز 

 چکیده 

نحوه شکل  تأثیر  اسراییل تحت  این  سیاست خارجی  جبران  رژیمگیری  و  بقا  برای  ، تالش آن 

منطقه  فقدان روابط  از  ناشی  به خألهای  معمول  و  متوازن  با همسایگان مهم ای  ترین حوزه  ویژه 

-یکی از ویژگیبر همین مبنا نیز گیری تاکنون بوده است. گذاری این کشور از بدو شکل سیاست 

سیاست مهم  رواب های  توسعه  برای  تالش  جدید  سده  در  اسرائیل  قدرت خارجی  با    های ط 

بوده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف و تبیین ابعاد    نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس

ای اسرائیل در  های نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقهمختلف روابط اسرائیل با قدرت 

با   آن  از  چارچوب روابط  دسته  پاسخ می   هاقدرت این  پرسش  این  از سال  به  بعد  دهد که چرا 

قدرت  2010 منطقهنقش  فرا  خارجی  سیاست  در  نوظهور  بوده  های  افزایش  به  رو  اسرائیل  ای 

تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش  -گیری از روش توصیفی است؟ در قالب فرضیه و با بهره 

ای از عوامل  ای اسرائیل متأثر از مجموعه های نوظهور در سیاست خارجی فرامنطقهنقش قدرت 

دهد که  های این پژوهش نشان می المللی است. یافته ای و بینوناگون داخلی، منطقه در سطوح گ 

عنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت  در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی به 

قدرت حمایت  کسب  لزوم  بر  مبنی  اسرائیل  رهبران  منطقه تاریخی  سطح  در  مؤلفه ها؛  هایی  ای 

در سطح    ت ی درنهازوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و  همچون معمای ان 

و جایگاه قدرت  نقش  اهمیت  بینجهانی،  نظام  در  نوظهور  یکهای  از  اطمینانی  الملل  نا  و  سو 

در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده   غربیهای آویو از حمایت قدرت تل

 است. 
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 مقدمه

  عرب و مسلمان احاطه   ی آن توسط کشورها  یکه مرزها   ی استکوچک  ن یسرزم  لیی اسرا

دلیل کشورگشایی  است.  شده به  عربی،  کشورهای  با  اسرائیل  و  همسایگی  اسرائیل  های 

با تنش آن به سرزمین فلسطین  به دنبال    ل ییاسراهای زیادی همراه بوده است.  ورود  که 

  های بتواند از مرز تا  ده یبه دور خود کش  یتی امن ی وارهایتا فرات است، د لینرؤیای تحقق 

موسوم    لییاسرا  می منطقه از طرق مختلف مثل جنبش تحر  یکشورها  د محافظت کند.خو

انزوا در  سرمابه  تحر  یی زداهی،  برا   نی کمپ   و   م یو  منزو   ، نیفلسط  یهمه  کردن   یقصد 

عرصه  لیی اسرا در  اقتصاد  ی تیامن   یها را  ااندداشته  یو  کشورها  رژیم  ن ی.    ی عرب  ی با 

اردن، سور لبنان همسا  ه یهمچون مصر،  ول  ه یو  اقتصاد  ی است  تجار   یازلحاظ    ی رابطه 

  ل ئی ااز اسر  دی، ممنوع کردن خرحال نی ندارد. باا  با کشورهای مزبور   در منطقه  یریچشمگ

ا  نیا  یاقتصاد  شرفتیپ  ی برا  یجد  ینتوانسته است مانع  کشور که    نیا  .کند  جادیکشور 

دهه  ایپیشرفته  هایفناوری  یدارا در  حوزه  یریچشمگ   رشد  ر،یاخ  یهااست    ی ها در 

اسرائیل یکی از   پاک داشته است.  ی اطالعات و انرژ  یو فناور   ی کشاورز ، یمختلف نظام 

سرمایه اقتصاد  از  برخوردار  با  کشورهای  توانسته  که  است  پیشرفته  فناوری  با  داری 

گذاران خارجی را برای فعالیت در بخش اقتصادی  دستیابی به این ویژگی اعتماد سرمایه

تراز   و  اسرائیل  انرژی  امنیت  طبیعی  گاز  عظیم  ذخایر  کشف  از  پس  آورد.  دست  به 

های فراوان  پیشرفت  رغمیعلاین کشور  ی رونق یافته و  توجهقابلپرداخت آن به شکل  

با چالش راههمچنان  این وضع  از  گریز  برای  بوده و  امنیتی مواجه  را  ها های  ی مختلفی 

قدرت با  روابط  توسعه  اسرائیل،  راهبردهای  جدیدترین  از  یکی  است.  های  آزموده 

 های امنیتی بوده است. در پاسخ به چالش هاآنگیری از تعامل با نوظهور و بهره

توانسته  ییکشورها،  ظهورنو  یهاقدرت که  اقتصادی    اندهستند  رشد  اخیر  دهه  دو  طی 

را   ببرند.    افزایشخود  باال  جهان  در  را  خود  اقتصادی  قدرت  و  از    یانمونهدهند 

جنوبی،  ،برزیل   ،ی چینکشورها ،  نوظهور   یها قدرت  یبند گروه هند  و    روسیه  آفریقای 

که  بر  است  پنج  ای   کسیگروه  دارد.    گروه  بر  ی کشورهانام    ۴2  کم دست  کسیگروه 

از   جمع درصد  جا  ایدن  تیکل  خود  در  تول  ۳0و    انددادهیرا  از  ناخالص    دیدرصد 

  شتر یتا سرعت رشد در جهان ب  شوندیزمان باعث م و هم  اردارندی اختدر  را    ایدن  یاقتصاد
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  ن یخود بانک توسعه نو ی او منطقه ی اسی س  یها تنش انی در م توانسته  کسیگروه بر. شود

و هند    نی چ  یها طرح  یدالر برا   ونیل یو چهارصد م   اردی لیم   ک یاز    شیکند که ب   جاد یرا ا

درصد از قدرت اقتصادی    2۸این گروه  (.  1۳۹۶)احمدی،    اختصاص داده است  هیو روس

سال   در  گروه  این  داخلی  ناخالص  تولید  و  دارند  دست  در  را    ۸/20به    201۹جهان 

امریکا رسید. دالر  سال    لیی اسرا  ث، یح   نیهم   از  تریلیون    است ی س  ک یبه بعد    2010از 

با قدرت  انهی منطقه خاورمدر ورای    یخارج   و   یت یمعادالت امن  ۀ نیزم  نوظهور در   ی هارا 

پ  ی اقتصاد   ی همکار   کسیبر  عضو  ی از کشورها  کیهر  با    لیی اسرا  . است  گرفته شیدر 

دارد.   ق یعم گسترده  منطقه  یاقتصاد  ی ها یهمکار  ن یا  و  پ  ی افرا    ی ها شرفتیباعث 

   .مختلف شده است ی هانهی در زم لیی روزافزون اسرا

اسرا بخش تجارت    ریمد  به نقل از اوهاد کوهن  2015  لی آور  2۷در    گلوبز  یل ییروزنامه 

اسرا  یخارج اقتصاد  وزارت  سال    لییدر  در  برا 201۴نوشت:  صادرات    نیاول  ی،  بار، 

را از رتبه دوم به رتبه    کای که آمر  فراتر خواهد رفت  کایاز تجارت با آمر  ای به آس  لیی اسرا

  خ یدر تار مزیتاورکیوین سنده ینو «راجر کوهن »  دهد. یاروپا[ تنزل م  هیسوم ]پس از اتحاد

از    شی به ب ن یو چ  ل ییاسرا  نی تجارت ب یانفجار  ش یضمن اشاره به افزا  ،2015  لی آور 2۴

قابل    یاصطالح  ایچرخش به آس »معتقد است که    201۳دالر در سال    ونیلی ب  ۸ است که 

اسرا به  درحال  ادآوریکوهن    « است.  لیی اطالق  به    ا یآس  که یشد  اروپا    ی وصدا سر» و 

شهرک  حاصلیب اشغال  لییاسرا  یقانونریغ  یهایسازدرباره  مناطق  باختر   یدر    ی« کرانه 

با اسرا  ایدهند، آس یادامه م  در    2015در سال    رابرت دانین  مشغول است.   ل ییبه تجارت 

روسیه رابطه دوجانبه بسیار    یجمهور سی اسرائیل و رئ ریوز اظهار کرد که نخست ی امقاله

طور جداگانه با آمریکا هم بهتر  ها بهاند و این رابطه حتی از روابط آنخوبی برقرار کرده

نوظهور نیز بر همین مدار بوده    هایقدرتبا سایر    آویوتلروابط    وسویسمتاین  است.  

 است. 

به   توجه  افزایش    هاتواناییبا  به  رو  نقش  نظام    هایقدرتو  در  از    المللیبیننوظهور 

و توجه اسراییل به توسعه روابط در ورای محیط امنیتی خاورمیانه بررسی تعامل    سویک

اهمیت برخوردار  و شناخت دالیل آن از    هاقدرتمختلف تعامل اسراییل با این  های جنبه

آثار مهمی که در حوزه سیاست خارجی اسراییل و روابط آن به این دسته    ازجملهاست.  
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به مواردی چند اشاره کرد. چارلز دی فریلیچ    توان میبه عرصه طبع رسیده    هاقدرتاز  

کتاب  2012) در  صهیونیسم(  را    معمای  اسراییل  خارجی  از    متأثر  عمیقا  سیاست 

بر    . داندمیامنیت ملی این کشور و روابط آن با اعراب در خاورمیانه    هایگذاریسیاست

محوریت   بر  اسراییل  خارجی  سیاست  اساس  که  است  معتقد  نویسنده  اساس  این 

تنظیم   خاورمیانه  با  آن  رویکردهای    شودمیمشکالت  و    آویوتلو  مناطق  به  توجه  در 

دیگر   کانون  متأثرکشورهای  نقطه  این  اقتصادی  از  روابط  توسعه  رو  این  از  است.  ی 

و   مواضع  هماهنگی  برای  تالش  و  راستای    های قدرتبا    ها سیاستخارجی  در  دیگر 

ای  قائل به اصالت وجودی برای این روابط فرامنطقه  توان نمیتفاسیر امنیت ملی است و  

ر اثر خود نیز د (2011آلفرد ویتستوک )  برکنار از مشکالت خاورمیانه برای اسراییل شد.

عنوان   و با  تصاویر  جهان،  با  مواجهه  در  اسرائیل  و  اسرائیل  با  مواجهه  در  جهان 

که    سیاست منحصر    توان نمیمعتقد است  به محدوده مرزهای خود  را  اسراییل  تصویر 

در   اسراییل  از سیاست    هایحوزهکرد و روابط  جلوه مهمی  با جهان  موضوعی مختلف 

موجودیت محوریت  معاصر است.    المللیبین این  امنیتی  مشکل  نیز همچنان  اثر  این  در 

  سو یککه از    اندمواجههبزرگ و نوظهور با این معضل    هایقدرت.  گیردمیقرار    تأمالت

وند اما از طرف دیگر  مانع از انزوای آن ش  وباید موجودیت آن را مورد حمایت قرار داده 

  پوشی چشمو مانع سازی در روند صلح نیز غیرقابل    تأخیررویکردهای این رژیم نیز در  

این حال  است.   و    کدام هیچبا  نداده  قرار  شکافی  را مورد  روابط  این  دالیل  آثار  این  از 

 .  اندپرداختهیک امر کلی  عنوانبهاز روابط  هاییجلوهبه  صرفا 

و    201۷نوشته لسلی ونر در سال    های نوظهور خارجی قدرت سیاست  آثاری همچون  

بازارها  ی ها قدرت  حال  ی نوظهور،  در  جوامع  جهانیها پاسخظهور:    نوظهور،  ،  ی 

سال    نگ یس ی  ل ستنسن یکرو    بایفر  ن یست ا راستارانیو در  بر    صرفا  نیز    201۶که 

از   دسته  این  جایگاه    اندکردهمتمرکز شده و تالش    هاقدرترویکردهای  در    هاآنتا  را 

ده خود را بر این  در حالی که اثر نخست تمرکز عممعاصر واکاوی کنند.    المللی بیننظم  

را واکاوی کند و نشان دهد تا    هادولتاین دسته از  های گیریجهتنکته گذاشته است تا 

و   اقتصادی  رشد  معاصر    المللیبیننظم    هایظرفیتاز    گیریبهرهتداوم  اقتصادمحور 

دوم،    شدهآوریجمعنوظهور است در اثر    هایقدرتمحرک سیاست خارجی    تریناصلی
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نقش   و  داخلی  اقتصاد  جایگاه  تبیین  ضمن  تا  دارند  تالش  مختلف  مقاالت  نویسندگان 

از  د  هاآن یکی  کنند که  برجسته  را  نکته  این  ظهور  در حال  اقتصاد جهانی کشورهای  ر 

ظهور    کنندهکمکعوامل   این  این    هایظرفیتبه  فزاینده  و  جهان    هاقدرتمثبت  در 

با   این خود منجر تقویت و تمایل سایر کشورها به همکاری  شده    هاآنمعاصر است که 

وجود برجسته با  آثار  از  دسته  این  در  جایگاه    است.  نقش و  نوظهور    های قدرتکردن 

متقابل چندان در محور   از کشورها با شکل  اسراییل و این دسته  بررسی مواضع سیاسی 

 بحث و بررسی قرار نداشته است. 

این   به  اتکا  رفتارهای    خصوصا   خألبا  تعقیب  لزوم  سو و  از یک  فارسی  آثار  در حوزه 

هدید امنیتی اصلی برای ایران این مقاله  رقیب جدی و ت عنوان بهسیاست خارجی اسراییل 

جایگاه   بررسی  دنبال  شناخت    هایقدرتبه  و  اسراییل  خارجی  سیاست  در  نوظهور 

در همین راستا    دالیلی است که منجر به توسعه این روابط در یک دهه اخیر شده است. 

که   پرسش  این  طرح  با  مقاله  جایگاه  این  ارتقای  در  عواملی  د  های قدرتچه  ر  نوظهور 

فاصله   در  اسراییل  خارجی  معتقد    مؤثر  2020تا    2010  هایسالسیاست  است؟  بوده 

بوده    مؤثردر این روند  داخلی، منطقه و جهانی    طوحاز عوامل در س  ایمجموعهاست که  

منازعه در    ژئوپلیتیکبعد از بحث نظری در خصوص    ، است. با هدف بررسی این مسئله

با اتکا به   ارتقای جایگاه    هادادهخاورمیانه ابتدا  نوظهور در    هایقدرتو شواهد مختلف 

ین  و در قسمت بعد دالیل ا   شودمیسیاست خارجی اسراییل در این منازعه نشان داده  

 . گیردمیتحول در سطوح مختلف مورد واکاوی قرار 

 مفهومی چارچوب . 1

همکاری  و  منازعه  اس پارادایم  نیترمهماز    ژئوپلیتیک  ژئوپلیتیک  منطقه  های  در  که  ت 

،  است به دو صورت    المللنیباست. رفتارها در روابط    مشاهده قابل  وضوح بهخاورمیانه  

تعارض رفتار  که  یکی  با  در جنگ رخ می  معموال آمیز  همراه  رفتاری که  دیگری  و  دهد 

ای  محیط منطقه به خاطریز وقتی آمباشد. این رفتار تعارضزنی و خارج از خشونت  چانه

ژئوپلیتیک همکاری  به  توان یم. در مقابل،  خواهد بودشکل گیرد همان ژئوپلیتیک منازعه 

های ژئوپلیتیک کشورها در  ی رویکردهای منطقی و منطبق با واقعیتنوعبهکه    اشاره کرد

یکدیگر است.   با  سیاستوقتی هدفجهت مسامحه  مقاب ها،  طرف  و رفتارهای  که    لها 
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به هدف  صورتبه دستیابی  در جهت  مانع  کنند  یک  و کنشگران تالش  باشد  های خود 

سیاست بر اساس همکاری  این رفتارها و  که  رفتاری  الگوی  بخشند،  تعدیل  را    است ها 

و    بردیم نام  عنوان موجودات رو به رشد  بهاز ژئوپلیتیک    انگلس  شیفردر  گیرد.شکل می

برا  قوان  ی در تالش  ز  ی علم  ن یاعمال  ب  ی شناسستیاز  بود   الملل نیبه روابط  که    معتقد 

ی  ن یاز سرزم  -یالملل نیبقا در عرصه ب  یها برا آن  تیظرف  –خود را    یها قدرت ملدولت

آوردند   دست  آن  درکه  به  در    کیلن رودولف  .  (Scholvin, 2016: 8)است    هاکنترل  که 

یک    عنوانبهرا از رویکردهای یک کشور    کی تی واژه را ابداع کرد، ژئوپل  نیا  1۸۹۹سال  

دانست   محیط  در  جغرافیایی  مباحث  ؛  (Cohen, 2015: 15)پدیده  اساس  بنابراین 

به رقابت در محیط جغرافیایی و مزایا و امتیازهای آن   از    استژئوپلیتیک مربوط  تا بعد 

-فیایی خود است، بتواند حکومت و سازهکشوری که مالکِ محیط جغرا اخذ این امتیازها 

ژئوپلیتیک سازد.  های  قدرتمند  را  چالشفرصت  خود  و  ژئوپلیتیک ها  خاطر   های    به 

ملی   امنیت  و  منفعت  در  که  نقشی  و  جغرافیایی  محیط  پایداری  و  دوام  و  کلی  ماهیت 

را ژئوپلیتیک  فرصت  هستند.  برخوردار  باالیی  اهمیتی  از  بهرهمی  دارند،  از  توان  مندی 

آن   متغیر  و  ثابت  بین  منظوربهعوامل  نظام  در  کشورها  موقعیت  در  ارتقا  دانست.  الملل 

نیز  ر مقابل، چالش ژئوپلیتیک   بر اساس    توان یما  برای کشورها  ایجاد وضعیتی نامساعد 

دانست )خیری،   متأثر کردن سیاست کشورها  ژئوپلیتیک و  متغیر  ثابت و  :  1۳۹۷عوامل 

102 .) 

کشور   چند  یا  دو  که  است  جغرافیایی  نزاع  معنای  به  منطقه  یک  در  منازعه  ژئوپلیتیک 

آن می با درگیر  دولت  منطقه، یک  در یک  بر سر    جوارهمهای  دولت  شوند. وقتی  خود 

به    جوارهمشوند، کشورهای  محیط جغرافیایی یا عوامل دیگر دچار اختالف می تصمیم 

تواند تحریم اقتصادی را  ها، میکه در بین انواع تحریم گیرندجنگ یا تحریم آن دولت می

در   در منطقه میردیبرگهم  انزوا  دچار یک  مذکور  لذا کشور  نمی.  که  تواند روابط  شود 

با کشورهای   منطقه    جوارهماقتصادی مؤثری  در  کند. زمانی که یک کشور  برقرار  خود 

انزوای محیطی می دچار  از آن شود،  خود  با    برای خروج  روابط خارجی  داشتن  به  نیاز 

و  دارد  خارج  وارد    جهان  جهت  این  میاز  منطقه  آن  از  خارج  کشورها    شود.روابط 

رافیا و اقتصاد و قدرت برای رسیدن اهداف خود استفاده کنند.  توانند از سه عنصر جغمی
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تواند برای حفظ امنیت محیط درونی خود گیرد میدولتی که در انزوای محیطی قرار می

های کلیدی اقتصاد خود را فعال کند  و بیشتر شدن قدرت نظامی و اقتصادی خود، بخش

ک بپردازد  خود  امنیتی  و  اقتصادی  قدرت  افزایش  به  روابط  و  راه  از  تنها  عمل  این  ه 

توان گفت که کشورهایی که در محیط  بنابراین می؛  گیردی صورت میافرا منطقهخارجی  

خود  منطقه نمی  ازنظرای  و  هستند  انزوا  دچار  خود ژئوپلیتیک  اطراف  محیط  با  توانند 

استفاده کرده و یک سیاست خارجی    مسئله ارتباط و تعامل اقتصادی برقرار کنند، از این  

 کنند. ی را انتخاب میافرا منطقه

محورها   این  به  توجه  خاورمیانه    توانیمبا  که  برای    یتیکژئوپل  عنوانبهگفت  منازعه 

نوینی را در   یتیک ژئوپلحوزه  ، اسراییل عمل کرده و این کشور برای گریز از این وضعیت

چاورای   در  و  با  رچمنطقه  روابط  توسعه  در    یهاقدرتوب  که  کرده  انتخاب  نوظهور 

قابل    یتیک ژئوپل  قالب عدم    است.  یساز مفهومهمکاری  اسرائیل،  تأسیس  زمان  از 

دوژر کشورهای   شناسایی  چالش  عمدتا توسط  از  یکی  پیرامونی  مناطق  و  های  همسایه 

بود اسرائیل  خارجی  سیاست  استاساسی  رخداد  ه  آن  کنار  در  با    یهاجنگ.  مختلف 

همچنین  عرب  همسایگان   کشور    هاییمتحرو  این  کاالهای  و  افراد  علیه  که  مختلفی 

ی امنیتی  شحون از تهدیدهامنازعه و م  یتیک ژئوپلاعمال شده محیط خاورمیانه را به یک  

این کشور    گذارییاستسی هادر صدر برنامه ی تیمسائل امن  جه یو درنت متقابل تبدیل کرده  

رژیم    در  (.Ferilich,2021)  استگرفته  قرار   ژئوپلیتیک،  منازعات  این  در    اسراییل پی 

و   شده  مواجه  خاورمیانه  در  محیطی  انزوای  با  که  خارجی    نتوانستشرایطی  سیاست 

اجرا  منطقه به  را  خارجی    درآوردای  سیاست  منطقهوارد  قدرتا فرا  با  و  شده  های  ی 

آسیایی و جهانی روابط اقتصادی را برقرار کرد تا از طریق روابط مبتنی بر ژئواکونومی با  

ای را مدیریت و به نفع خویش تمام کند و  یند منازعه منطقه ی نوظهور، هم فرآهاقدرت

جویانه و مبتنی بر  ی سیاست خارجی همکاریا منطقهفراهای  هم اینکه با توسعه همکاری

 تأمین منافع را دنبال کند. 

 محور سیاست خارجی اسراییل  مثابهبهای . همکاری فرامنطقه2

در  های ریزناپذیگر منازعه  ژئوپلیتیک  یی  از  الزامات    سوکخاورمیانه  و    شدنیجهانو 

بین هامؤلفهی  اب یتی اهم روابط  در  اقتصادی  تا  ی  باعث شده است  دیگر  سوی  از  المللی 
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امنیتی   و  نظامی  سناریوهای  در  موجودیت  نهایی  تثبیت  که  برسد  درک  این  به  اسرائیل 

ز رهگذر توسعه  ها در سیاست خارجی ای کنشساز چندجانبهنیازمند ارتقای توان ملی و 

قدرت با  نظم  روابط  که  است  رفتار  المللنیبهایی  از  متأثر  آینده  است. همچنین    هاآنی 

ای، از موقعیتی ویژه در  ی نوظهور به دلیل اولویت دادن به اقتصاد و نفوذ منطقههاقدرت

  ا ه آنمناطقی مانند خاورمیانه برخوردار هستند و به همین دلیل توسعه روابط اسرائیل با  

 ای کمک بیشتری برساند. تواند به جایگاه این رژیم در آینده نظم منطقهمی

 . اسراییل و روسیه 2-1

متفاوت    یها و موضوع  هاتیبه نسبت موقع   اسرائیل در یک دهه گذشته  یخارج  استیس

آمر به سمت  منطقه  روس   کایدر  است.   شی گرا  هیو  تل  داشته  بر  مناسبات  آویو و مسکو 

کس  گذاری شده است. اختالفات بین مسکو و واشنگتن از هیچ مشترک پایهاساس منافع  

پنهان نیست اما این مسائل باعث نشده که رابطه دوجانبه اسرائیل و روسیه متزلزل شود.  

دنبال   به  درست    روابطاسرائیل  به همین خاطر  در سیاست خارجی خود است  گسترده 

از   امریکا  که  من  ن یترمهماست  در  به شمار  متحدان وی  را    رودیمطقه  اما روابط خود 

که با امریکا اختالفات زیادی دارد حفظ کرده است.   مقام ی،  طورکل بههمچنان با روسیه 

 : اندبودهبا روسیه قائل   رابطه  چهار مزیت برای برقراریهمواره اسرائیلی  های

می اسرائیل  داول،  و  مهندسین  تعداد  بر  یهودیان  مهاجرت  کنترل  با  انشمندان  خواست 

 ؛ دیفزا یب  اسرائیل

دوم، جلوگیری از روابط نظامی روسیه با لیبی، ایران و عراق که همراه با صادرات اسلحه  

 از این کشور بوده است؛ 

 منابع معدنی غنی را به دست آورد و  تواندیم سوم، در ایجاد روابط تجاری با روسیه 

دلیل    ویآوتلچهارم،   به  کند.  با وی همکاری  خاورمیانه  در مسائل  دارد که مسکو  امید 

دارد،   در سوریه  بسیاری    روند   در   تواندیمنفوذی که روسیه  خاورمیانه کمک  در  صلح 

سیاسی    رو نیازهمکند.   و  تجاری  نظامی،  پیوندهای  وارد  روابط  بهبود  برای  کشور  دو 

 (. Krasna, 2018: 15شدند )

شمار    هایهمکاری به  مهم  محور  دو  تروریسم  با  مبارزه  و  انرژی  زمینه  در  کشور  دو 

بر  رودمی اختالل در روند عرضه انرژی در خاورمیانه    هرگونهاز    آویو تل  کهاین. افزون 
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نیاز   مناسبی برای این  را بدیل  از این جهت روسیه  ش مشترک  تال   داندمینگران بوده و 

م نیز  تروریسم  حوزه  در  کشور  است. حور  دو  بوده  اطالعاتی    هایحمایت  همکاری 

بسالن در قضیه  این    اینمونه  اسراییل  این همکاریهاستهمکاریاز  از  دیگر  یکی  ها  . 

سال ساختمان  200۴تا    1۹۹۹های  بین  در  ترور  عملیات  وقتی  که  و    آهنراهها،  بود 

روسیه و  ی زیادی با موساد داشت.  ها یهمکار خطوط هوایی روسیه رخ داد، این کشور  

به    های امنیتی رانامه همکاری، تفاهم200۴عام مدرسه بسالن در سال  از قتل اسرائیل پس

 .  (Abraham, 2009: 7) امضا رساندند

باختری   کرانه  و  غزه  در  که  که    بناشده دیواری  است  اسرائیل  امنیت  ایجاد  برای  است 

خواهند دیواری شبیه  روسیه هم اعالم کرد کارشناسان دو کشور با همکاری یکدیگر می

دیمتری کزاک،   در همین زمان  و  کنند  احداث  مرزهای چچن  در  اسرائیل  دیوار مرزی 

آویو سفر کرد.  نماینده پوتین که در قفقاز حضور داشت برای امضای یک قرارداد به تل

از    ل یاسرائاز    نیسرنشخرید هواپیمای بدون    منظوربهامضای این قرارداد   بود و روسیه 

در چچن استفاده کند. اجبار اسرائیل در روابط خود با کشورهای   خواست یمپیما این هوا

باعث شده بود که در مناسبات خود با روسیه این کشور را با محدودیت همراه    فرا منطقه

با رهبران حماس در سال    ؛نکند داشتند    200۶زیرا در پی مالقاتی که دولتمردان روسی 

 (.Bourtman, 2006: 5) وسیه وارد نکردی به روابط اسرائیل و رالطمه

قابل   تل  تأملنکته  روابط  که  است  با  آن  اعتماد    مسکوآویو  و  مشترک  منافع  اساس  بر 

اقتصادی است   شده  بنا  دوطرفه یا  تعامالت اجتماعی  بر اساس  دلیل اصلی    ؛و کمتر  اما 

بهبود  هایی است که در سوریه و کل خاورمیانه وجود  این مناسبات دوطرفه، تنش دارد. 

روسیه می و  امریکا  واسطهروابط  با  که  تواند  این صورت  به  پذیرد.  انجام  اسرائیل  گری 

بحث سوریه مینیزم   در همکاری روسیه   در  اسرائیل  امنیتی  نیازهای  اعتماد  ۀ حل  تواند 

جنوب   در  ایران  نیروهای  حفظ  طریق  از  نتواند  روسیه  اگر  کند.  جلب  را  کشور  این 

اسرائیل دست به حمالت وسیعی علیه نیروهای   کند و  سوریه امنیت اسرائیل را تضمین 

  ی ها نهیگز  گر،ید  یاز سوایرانی بزند، روابط این دو کشور با چالش روبرو خواهد شد.  

ها منافع خود ، آنطرفکیوجود دارد، اگرچه محدود هستند. از زیوپا نار هیو اتحاد  نآلما

روس با  م   ه یرا  اشتراک  مگذارند یبه  طرف  دو  هر  افزا  خواهند ی.  نظام  شیاز    ی برخورد 
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  ی ها و کانال  ه یدر سور  هیروس   یکنند. با توجه به حضور نظام   یریجلوگ   رانیو ا  لی اسرائ

است که    کنشگر  نیدر حال حاضر بهتر  ه یان؛ روساهلل و تهرحزب  ل،یآن با اسرائ  ی ارتباط

  ی ناش   هیبا توجه به عدم اعتماد به روس   گر،ید  یمنطقه است. از سو  طیقادر به کنترل شرا

  ه یآلمان و اتحاد ه؛ یسور  یبرا  ندهینظم آ و منافع متفاوت در رابطه با  ن یاز بحران در اوکرا

با موانع جد دست  یاروپا  ا  یابی در  با روس   قداماتبه  بر    هیهماهنگ  روبرو هستند. عالوه 

اتحاد  ن،یا شر  هیآلمان و  همان  هیروس  یاصل  کیاروپا  بود.  در جوالنخواهند    ی طور که 

خود در    ژهیاز موضع و  داد  ح یو ترامپ، مسکو ترج  نیپوت  نی ب  ینکی هلس  مان یدر پ  201۸

اسرائ   می و ارتباط مستق  انهیو خاورم   هیسور با دولت ترامپ    کینزد  بط روا  ی برا  ل یآن با 

 استفاده کند. 

امنیتی،  نظرصرف اسرائیل    از روابط  این    اندازچشمدر چارچوب  وزارت خارجه  روابط 

روسیه با  است    کشور  باور  این  ـ بر  مسکو  اقتصادی  روابط  تقویت    مسائل   ویآوتل  که 

که مدعی هستند طرف روسی وعده    ژهیودهد؛ بهتغییر می  اسرائیل  را به نفع  منطقه  امنیتی

  میلیارد دالر برای   10تا  ۳و اسرائیل از  روسیه بین کرده است افزایش تراز تجاری ساالنه

می  مهمی  مفهوم  منطقه  بازیگران  سایر از    . کندایجاد  اسرائیل  و  روسیه  اقتصادی  روابط 

   . میلیارد دالر رسید ۳داشت و به میزان  رشد درصد ۳51نیز حدود   200۸ تا 200۳سال 

تجارت  200۶در سال   بازرگانی روسیه و سازمان  ترویج    و صنعت  اتاق  توافق  اسرائیل 

به امضا شورای روابط تجاری روسیه و    2010  ژانویه  و در  رساندند  تجارت دوجانبه را 

پوتین و  نتانیاهو  دیدار  جریان  در  شد.  تشکیل  نیز    در  اسرائیل  سال  همین  فوریه 

روسیه اعالم کرد که این کشور پذیرای محصوالت کشاورزی اسرائیل است.   ریوزنخست

  صنعت   الماسترین تولیدکننده الماس در روسیه، با تأمین  ، بزرگآلروسا  2010در مارس  

 میلیون دالر موافقت کرد.    ۳00 الماس اسرائیل به ارزش

حتی  اسرائیل  و  روسیه  بازرگانی  پروژه  اعضای  انجام  بازیبرای  به  مربوط  های  های 

زمستانی   دادند  هایی توافقسوچی روسیه    201۴المپیک  دو   .(Liuhto,2018: 20)  انجام 

.  کردند  شروع  200۹  سال  در   را  خود  هایهمکاری  نیز  نانوتکنولوژی  درزمینۀطرف  

  2  حدود 201۸ سال  طی  اسرائیل   به  روسیه صادرات موجود،  ارقام  و آمار  طبق  ی طورکلبه

 ؛ (1 نمودار ) است  بوده دالر  میلیارد
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 )میلیارد دالر(  2020-2010های طی سال : صادرات روسیه به اسرائیل1نمودار 

 
(Tradingeconomics:2021,A)Source: 

نمودار  طورهمان در  می  1  که  اسرائیل  مشاهده  به  روسیه  صادرات    های سالطی  شود 

را   روند   یک  201۷تا    2010 خود    ثابت  و   داشتهبه  سال    است  جهش    201۸در  یک 

می  ای العادهفوق اختصاص  خود  به  سال  ؛دهدرا  طی  دالیل    2020و    201۹های  اما  به 

اسرائیل، حمله غافلگیرانه    ازجملهمختلفی   جنبش حماس به  انتخابات ریاست جمهوری 

، باعث شد که صادرات اسرائیل سیر  1۹پاندمی شدن کووید    ترمهماین کشور و از همه  

بگیرد. خود  به  را    ۷00حدود    ، 201۸  سال  در  نیز  روسیه  به  اسرائیل  صادرات  نزولی 

  نشان   کشور  دو   این   میان   نظامی  و   اقتصادی   روابط(.  2  نمودار )  است  بوده  دالر   میلیون

نشیبمی و  فراز  روابط  این  که  نشیبدهد  فراز و  این  که  است  داشته  به    عمدتا ها  هایی 

 در جریان بوده است. در سوریه  مخصوصا که در خاورمیانه و خاطر تحوالتی بوده 
 )میلیون دالر( 2020-2010های صادرات اسرائیل به روسیه طی سال  :2نمودار 

 
(Tradingeconomics:2021,B)        Source: 
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توان گفت که اسرائیل تمایل بیشتری در ایجاد روابط تجاری و نظامی  بر طبق نمودار می

سیاست می این  با  زیرا  دارد،  را  با روسیه  نظامی خود  اقتصادی و  ثابت  توانست قدرت 

  طور همان ها با فروش تسهیالت خود داشته باشد.کند و پیشرفت بیشتری را در این زمینه

، مسائل و مشکالت داخلی و خارجی اسرائیل و جهان در  شودمیکه در نمودار مشاهده  

 نبوده است.  تأثیربیصادرات این کشور 

 و چین  اسراییل .2-2

بوده    متأثرروابط چین و اسراییل در چند دهه اخیر به شدت   منافع متقابلی  از اهداف و 

  ها آننیل به  اند داشتهکه هر دو طرف با وجود نوع مناسبات سیاسی متفاوتی که با امریکا 

با طرف مقابل دیده است. توسعه روابط با قدرت   اقتصادی    آیندهرا در توسعه همکاری 

حامی دشمنان اسراییل در منطقه، جلب حمایت یک قدرت    ترینممه جهان، همکاری با  

اهداف اسراییل از این    ترینمهمو تحصیل منافع اقتصادی    ژئوپلیتیک بزرگ در منازعات  

به شمار   مقابل  رودمیرابطه  در  تضمین    ها چینی.  خاورمیانه و  در  ثبات  با هدف حفظ 

امریکا   و تسهیل جریان انتقال فناوری غربی  امنیت عرضه انرژی از این منطقه، رقابت با 

را   اسراییل  طریق  ب  ترین مهماز  روابط  از  خود   ,Arghavani)  داندیم  آویو تلا  اهداف 

Salehi & Alipour,2020:207.)  جلوه روابط چین و اسراییل در یک دهه اخیر    ترینمهم

سال    روابط در  که  است  نحوی  به  تجاری  روابط  صعودی  روند  است.  بوده  اقتصادی 

را طی کرده    درصدی  1۹، سیر  201۸میلیارد دالر بود و در سال    2/۶۳میزان آن    2012

  ل یی در اسرا ی نی تا هفت هزار کارگر چ پنجحدود  نی ب  حال حاضر در ،نیبر ا  افزوناست. 

به   ن یدر بازار چ   زین  ی لییاسرا  یها از شرکت  ی اری سو بس  گر یکار هستند و از د  مشغول 

دارند.   یحضور حال    فعال  این  ابا  ضرور  ن یذکر  با    ینکته  تجارت  حجم  که  است 

کل   لیی اسرا خارج  ت یدر  محسوب    ی چندان  مرق   نی چ  یدالر   ونیل یتر  2/21  یتجارت 

 (. ۴: 1۳۹۶)سنبلی،   شودینم
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(,C210Tradingeconomics:2)Source: 

  روند ثابتی را طی کرده است  (،2020-2010طی ده سال اخیر )  اسرائیل به  چین صادرات

  ، آالتنیماش   الکترونیکی،  و  برقی  تجهیزات  شاملعمدتا     صادراتی   اقالم(.  ۳  نمودار)

-پیش  های ساختمان  روشنایی،   اقالم   مبلمان،   آلی،  شیمیایی   مواد  پوشاک،  محصوالت

  و   آهن  نقلیه،  وسایل  فوالد،  یا  آهن  نخی،  اقالم  پوشاک،  محصوالت  پالستیک،  ساخته،

  ۳حدود    2021-2010  های سالمیانگین صادرات اسرائیل به چین طی    .بوده است  فوالد

دستگاه   الکترونیکی،  برقی،  تجهیزات   شامل عمدتا     صادراتی  اقالم میلیارد دالر بوده است.  

  معدنی،  شیمیایی  مواد  کشاورزی،  کودهای  ، آالتنیماش  پزشکی، فنی،  عکس،  نوری،  های 

  مواد  میوه،  ، هایسبز فلزات،  قیمتی، ی هاسنگ  مروارید، پالستیک،  ،بها گران فلزات ترکیب

  و   واردات میزان   قبل، به  نسبت هرساله  ،موردنظر نمودار  طبق(.  ۴ نمودار) گرددیم  غذایی

 . است  بوده  افزایش  به  رودو کشور   میان  صادرات
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(Tradingeconomics:2021,D)Sources: 

بر   اقتصادعالوه  اسرا  ن یچ  ، یروابط  نظام  لیی و  روابط  گسترده  ی از    نیز   یا نسبتا  

بعد حوادث تیانانمن و تحریم تسلیحاتی از سوی غرب اسراییل    که طوریبهبرخوردارند  

از روسیه یکی از مهم   از    ۹0تسلیحات برای چین بوده است.    کنندگانتأمینبعد  درصد 

را کشور روسیه تأمین   به    کندیمنیازهای تسلیحاتی چین  مبادالت تسلیحاتی اسرائیل  و 

روسیه   طریق  از  که  را  تسلیحات  از  قسمت  آن  اسرائیل  که  است  صورت  این  به  چین 

نمی پوشش میتأمین  را  آن  اسرائیل  اسرائیل    ازنظردهد.  شود،  سیاسی هدف  تحلیلگران 

داشت  تواندیم دلیل  وارد  دو  مالی  نیازهای  تأمین  برای  کشور  این  اینکه  یکی  باشد؛  ه 

با چین   تسلیحاتی  اینکه هدف    شودیممبادالت  دیگری  این    لی اسرائو  با  که  است  این 

عمل کاری کند تا چین معادالت تسلیحاتی با کشورهای عربی و خاورمیانه نداشته باشد.  

ابزارها   لیی اسرا  درواقع از  اقتصاد  ک یپلمات ید  ،ی اسیس  رگذاریتأث  یکه  ی  چندان  یو 

می  ست ین  برخوردار یک    گونهنی اتوان  و  اسرائیل  تسلیحاتی  مبادالت  که  کرد  برداشت 

روابط چین   توان ینمی است و المللنی ب درصحنه ای برای پیشبرد منفعت ملی خود وسیله

  ان ی م  یحاتی تسل  مبادالتمدعا آنکه    نی شاهد ارا از این قاعده مستثنا دانست.    ل یاسرائو  

  ان ی م  ی رسم  روابط  یدر برقرار   ینقش مهم  انجام شد،  1۹۸0  که در سال  ل ییو اسرا   نیچ

 (. 5۸-52: 1۳۸۹)شریعتی نیا،   کرد فا ی ا 1۹۹0  دهه یدو کشور در ابتدا
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 . اسراییل و هند 2-3

سال زم  یها در  در  هند  روزافزون  توسعه  و  رشد  به  توجه  با  مختلف    ی هانهیاخیر 

این  به استراتژیک و حساس  موقعیت  به  توجه  با  و  نظامی  اقتصادی و  خصوص مسائل 

قرار داشتن در هم کشورهای چین و پاکستان و    ی جوارکشور در منطقه جنوب آسیا و 

عرصه ب بازیگران  اسرائ   الملل نی ایران، موردتوجه  است.بخصوص  قرارگرفته  از    یل  یکی 

و  مهم نظامی  تسلیحات  به  کشور  این  نیاز  اسراییل،  با  رابطه  به  هند  تمایل  دالیل  ترین 

  است ی رغم سدوران جنگ سرد به  یدر تمام  هندامنیتی اسرائیل و مقابله با پاکستان است.  

  وابسته   شدتبه  یمسکو در عرصه نظام  یهاتی حما  بود به  کرده  مطرح  که  یعدم تعهد

ارتش  .بود فقرات  تجهسالح  بهی  متک   هند  ستون    ی هند   ان ینظام  بود.  ی روس  زات یها و 

تسل   یچگونگ  و  یآموزش   یهادوره  یط   یبرا با  به    مستمر  طوربه  یروس   حاتیکار 

م  ی شورو ی  .شدندیاعزام  از  تسلیحات روسی  کیفیت  دشمن    سو کعدم  شدن  مجهز  و 

به  ا پاکستان  یعنی  کشور  این  متوجه  هاسالحصلی  را  هند  غرب،  ساخت  مدرن  ی 

ی باید  ماندگعقبدریافته بود برای جبران این  نویدهلی در حوزه نظامی کرد. ماندگعقب

بهترین کشور در بخش   آورد. متخصصان بخش نظامی، اسرائیل را  به کشور ثالثی روی 

گزینه معرفی کردند. این گزینه در نزد   شرفتهیپی  هاسالحامنیتی و تجهیز ارتش هند به  

ی میان دو کشور قراردادهایی منعقد شد  زودبهشد و    روروبهسیاستمداران هند با استقبال 

جایگزین شوروی در بخش نظامی شد و بازار هند را به دست گرفت. بعد از    ویآوتلو  

پایان    کهیطوربهی اسرائیل گشوده شد و  رو سفر شارون به هند درهای جدیدی به   در 

میلیارد دالر به هند درآمد کسب    ویآوتل  200۹سال   توانست از فروش تسلیحات چهار 

حات نظامی محدود نشد، بلکه توانستند  کند. همکاری این دو کشور فقط در خرید تسلی

ی  توجهقابلی هاتوافقی و انتقال دانش علمی به اماهوارهاطالعاتی، -ی امنیتیهابخشدر 

کنند.  پیدا  و    دست  یکدیگر  به  کشور  دو  متقابل  نیاز  نتیجه  اهمیت    زمانهمدر  کاهش 

نیز در ده    آویو تلنو و  دهلیروابط تجاری میان    ها هندیفلسطینی برای  -منازعه اسراییلی

  هند صادرات  حداکثر  ،  مثالعنوانبهسال گذشته مسیر خوبی را پشت سر گذاشته است.  

اسرائ است  ارد یل یم   ۴حدود    ده سال اخیر  ی ط  لی به  بوده    عمدتا  اقالم صادراتی    و  دالر 

،  ی برق  زاتیتجه   ، فلزات،یمت یق   یها، سنگدیمروارها،  روغن  ،یمعدن  یهاسوختشامل  
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قایکشت ی،  آل  ییایم یش  موادی،  ک یالکترون مانند    شناور  ی هاسازه  ریها و ساقیها،    ها آنو 

 (. 5 نمودار) شد می
 )میلیارد دالر(  2021الی  2010های صادرات هند به اسرائیل طی سال :5 نمودار

 
(Tradingeconomics:2021,E)Sources: 

اسرائ هند    لیصادرات  شامل   دالر بوده است  اردیلی م  ۳حدود  ،  201۸در سال  نیز  به    که 

صادرات  فن  ،ی نور  یهادستگاه  ،ی کیالکترون  ،ی برق  زاتیتجه   مانند  یاقالم    ، ی عکس، 

بها،  فلزات گران  ب یترک  ، یمعدن  ییای می مواد ش  ،ی کشاورز  ی ، کودهاآالت نیماش   ،یپزشک

سبز  ،یمت ی ق  یهاسنگ  د،یمروار  ک،یپالست غذا  وه،یم  ها،یفلزات،  محصوالت    ،ییمواد 

  نمودار )  شدمی  یآثار هنر  ،یو بهداشت  یشیآراعطرها، لوازم  ،یضرور  یهاروغن  ، ییدارو

 )میلیارد دالر( 2020-2010های : صادرات اسرائیل به هند طی سال6 نمودار                   (.۶

 

 

 

 

 

(Ttradingeconomics:2021,F)Sources: 



199 

 

 

 

 

گستتش همکارتت   م

کتت  ما نطقه تت من م

نستت نل بم تت م تت   م

دک م د م نوظهو م ک  م

دومم تت بم  ستت موم

 ممیرمم

م

نشان  طورکلبه ارقام  آمار و  در سالکه    دهدیمی،  اسرائیل  و  هند  دو کشور    ی ها روابط 

ویروس کرونا  خاطر  به  اخیر به    شیوع  دو کش  کاهشرو  این  عمده روابط  و  تا    وربوده 

نظامی و فروش تجهیزات    ی هانهیبه همکاری در زم   شودیمربوط م   است که  201۸سال  

ماهواره  دفاعی، که گسترش این روابط بین دو    جاسوسی و علمی و فناوری  یها فروش 

باعث شده است هند به پایگاه مناسبی برای حضور نیروهای اسرائیلی در    ادشده یکشور  

 . منطقه تبدیل شود

 . روابط اسراییل با برزیل 2-4

در سده    آن  استمدارانیس   یاصل   ی هادغدغه  یکی از  برزیلبرای    ی دصااقت  شرفتیپ  مسئله

اقت  بوده   ریاخ برزصااست.  و    ل ید  داشت  قرار  وضعیت بسیار بدی  در  پیش  دهه  سه  تا 

بسیاری  بحران ولی    ازجمله های  بود،  مواجه  پول  ارزش  کاهش  تورم،  بدهی،  بحران 

گام  واسطهبه و خارجی،  داخلی  عرصه سیاست  در  توسعه  تغییراتی  درزمینۀ  های موفقی 

است و   برداشته  جااقتصادی  کشورهایی شده  تا  از  یکی  به  تبدیل  برزیل  امروزه  که  یی 

این کشور در  ی میگذارهیسرمااست که در دیگر کشورها   کند. یکی از تغییرات اساسی 

مناسبات خارجی خود در راستای همان سیاست توسعه، برقراری رابطه با اسراییل است  

عمده   دیخرهای تجاری مهم میان این دو کشور، حوزهاز  ی کی  (.۸۳-۷۷: 1۳۹۷ی، )زیبای 

  ل، یمطابق آمار صادرات سالح اسرائ که ینحواست، به  ریاخ ی هادر سالاسرائیل   سالح از

سال از    نیپنجم   لی برز  یالدیم  2010تا    2005  یهادر  سالح  بوده  اسرائیل  واردکننده 

قراردادها  اد  یمتعدد  ینظام  یاست.  رس  هب  نیطرف   انی ها مسال  نیر  که ارزش    دهی امضا 

حدود  آن در  م  ارد یل یم  کی ها  برآورد  برز شودیدالر  سال    لی.  دفتر    یالدیم   200۳در 

تل  ینظام در  را  ه  ویآوخود  به  به  یلی اسرائ  کیپلمات ید  یها ئتی افتتاح کرد و  طور مرتب 

افزاکه هدف آن  کنندیوآمد م رفت  لیبرز   ان ی م  نی است. در ا  ینظام  یها یهمکار  شیها 

  ی جهت عقد قراردادها   نیالت  یکایآمر  ی هاکشور  ریبه سا  اسرائیلدر ورود    لی برز  تدول

اسرائیلی  یهامطابق گزارشبوده است.    رگذاریتأثبسیار    ینظام منتشرشده  ها در  محرمانه 

جهان  یهایباز  تی امن  ن یتأم همچن  201۴  ی جام  برز  یالدیم   201۶  کیالمپ  نی و    ل ی در 

  ل ی برز(.  1۳۹۸)سایت خبری مشرق،    اند ل منعقد کردهیبا دولت برز  یمتعدد  یقراردادها

  ی ااست؛ چرخه  یعرب  یسالح به کشورها  یاز صادرکنندگان اصل   یکی  زیخود ن  نی همچن
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برزاسرائیل  که در آن   سالح استفاده    د یدر تول  ک یشر  ا یسالح    کنندهدیعنوان تولبه  ل یاز 

درنها  کند یم توسط  ساخته  یهاسالح  ت یتا  کشورها  اسرائیل شده  عرب    ی به  جهان 

ا شود،  درنها  یمرفروخته  م  یترکم  تی حساس  تیکه  کشورها  انیدر  و    یعرب  یمردم 

داشت.  ی هادولت خواهد  دنبال  به  را  آزاد  200۷دسامبر  در    منطقه  منطقه  توافقنامه   ،

ب مرکوسور  لیاسرائ   نیتجارت  رس   و  امضا  آن  که    دیبه  اساس    ن یتربزرگ  به  لیبرزبر 

بود که    یافرا منطقه  کیشر  نی اول  لی. اسرائتبدیل شد   نیالت   یکای در آمر  لیاسرائ   کیشر

 (. 2010، سایت مرکوپرس)  منعقد کرد  ینوع را با بلوک اقتصاد نی توافق از ا

دهه  طورکلبه در یک  دو کشور  میان  اقتصادی  موجود، سیر روابط  ارقام  آمار و  ی طبق 

است.   داشته  همراه  به  افزایشی  به  رو  روند  اساساخیر  اطالعات    هاییافته  بر  بانک 

ب اسرائ  ی المللنی تجارت  صادرات  ملل،  برز  ل یسازمان  سال    لی به    1.1۶  ،201۸در طول 

بوده    ارد یل یم از    طورهمانو  دالر  شماره  که  به    ۷نمودار  صعودی  سیر  است  مشخص 

اقالمی همچون    موردنظرهمراه داشته است. صادرات   کود کشاورزی، محصوالت  شامل 

شیمیایی،   مواد  الکترونیبرق  زاتیتجه،  کی پالستو    ی راکتورها و    آالتنیماش ی،  کی، 

 . شودمی  یاهسته
 )میلیارد دالر( 2020-2010 های: صادرات اسرائیل به برزیل طی سال7 نمودار

 
(Tradingeconomics:2021,G)Sources: 
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  نموداردالر بوده است ) ونیلی م  ۴00 حدود، 2020در سال  زین ل یاز برز  لیواردات اسرائ 

  یخوراک یها گوشت و فرآورده وه، یدانه م  ،ی روغن هایدانه هم چون ی شامل اقالم  که( ۸

 بوده است.  هاآنو مانند 
 )میلیون دالر(  2021-2010های واردات اسرائیل از برزیل طی سال : 8نمودار 

 
(Tradingeconomics:2020,H)Sources: 

    

همان  نمودارها،  مشاهده  طبق  از    شودمیطور که  به برزیل بیش  اسرائیل  میزان صادرات 

از این کشور است.   اسرائیل  میزان سطح    ازجمله واردات  این تفاوت، اختالف در  دالیل 

نیازمندهای  افتگیتوسعه نوع  و  کشور  دو  شمار    ها آنی  دلیل  رودیمبه  به  اسرائیل   .

ات به  در برخورداری از صنایع پیشرفته درزمینۀ تکنولوژی محصوالت بسیاری جهت صا

برزیل ولی  دارد  مختلف  می  کشورهای  تولید  صادرات  جهت  که  محصولی  کند  عمده 

محصوالت کشاورزی است و به همین دلیل در مقام صادرکننده چندان قدرتمند به شمار  

مورد  نمی در  برزیل  در  رقیب  جناح  دو  میان  سیاسی  اختالفات  دیگر  سوی  از  رود؛ 

با انتخاب    را  یاخبوده است، ولی    رگذاریتأثه بسیار  برقراری روابط با اسرائیل در این زمین

جدید در برزیل، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برزیل بسیار تغییر کرده و    جمهور سیرئ

 است. بوده  میزان مبادالت میان دو کشور رو به رشد 

 . برزیل و افریقای جنوبی 2-5

آفر  اسرائیل  انی م  مناسبات پ  ی خیتار  یجنوب  یقایو  ابعاد    دهیچی و  در  آن  گستره  و  است 

متفاوت  روابط دو    هایاولویتاز ابعاد تاریخی و    نظرصرف  است.  یمختلف و در سطوح 

و   سو  یک  از  افریقا  قاره  معادالت  در  جنوبی  افریقای  فراینده  نفوذ    های تالشکشور 
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از قدرت کمی این قاره در مجامع    گیری بهرهفزاینده اسراییل برای نفوذ در قاره افریقا و  

با این کشور شده    آویوتلسبب توجه ویژه    المللی بین  هایسازمانو   به گسترش روابط 

  میلیون   ۸00به   2010دالر در   ون یلی م ۶00 از  دو کشور ان ی م ی مبادالت تجار حجم  است.

ولی در ادامه تا حدود زیادی تغییر پیدا کرد و سیر    کرد.  دا ی ارتقا پ  2012دالر در سال  

از   بلکه  نبوده،  میان دو کشور  البته دلیل آن، تضعیف روابط  نزولی به خود گرفته است. 

ورود    سوکی دیگر،  سوی  از  و  جنوبی  افریقای  اقتصادی  رشد  کاهش  حدودی  تا 

جنوب ای آسکشورهای   افریقای  بازار  در  چین  بخصوص  است   مؤثری،  یی    نمودار )  بوده 

 (. ۹شماره  
 )میلیون دالر( 2020-2010های صادرات افریقای جنوبی به اسرائیل طی سال :9نمودار 

 
(Tradingeconomics:2021,I)Source: 

دالر بوده است    ونیلی م  ۸0حدود  ،  2020در سال    ی نیزجنوب  ی قای به افر  لی صادرات اسرائ

مقا  (10شماره    نمودار) در  سال  سهیکه  ز  یهابا  کاهش  داشته    یادی گذشته،  همراه  به 

با  اقتصاد  وجودنی ا  است.  ب  ی مناسبات  چنان  حوزهیهم  در  کشور  دو  مختلف    ی هان 

است.  یتجار می  طور همان  برقرار  نشان  نمودار  سال  که  از  روابط    201۴دهد  بعد  به 

امر    دو کشورتجاری   این  که  داشته است  نزولی  افزایش چشمگیر    عمدتا سیر  به خاطر 

 نقش چین در تجارت خارجی افریقای جنوبی بوده است. 
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 )میلیون دالر(  2021-2010های : صادرات اسرائیل به افریقای جنوبی طی سال10نمودار 

 
(Tradingeconomics:2021,J)Source: 

 

تحلیل دربر اساس  پیشین  همان    های  به  باید  اسرائیل  با  جنوبی  افریقای  زمینۀ صادرات 

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  

صادرات  حالنی باا از  بیشتر  نسبت،  به  اسرائیل  کشور    صادرات  این  به  جنوبی  افریقای 

است.  نوظهور    بوده  کشورهای  با  اسراییل  روابط  خصوص  در  مطالعه  مورد  روندهای 

حاکی از یک افزایش قابل توجه به خصوص در روابط اقتصادی بوده که این امر حاکی  

است که به نظر   ییهاقدرتبرای بهره از وابستگی متقابل با آن دسته از    یوآوتلاز تالش  

واکاوی  دلیل  خواهند داشت. به همین    ترگستردهنفوذی    المللینبدر آینده نظم    رسدیم

 . شودیم بر این روند حائز اهمیت   مؤثر ی هامؤلفه

 روابط فرامنطقه ای اسراییل: تبیینی سه سطحی . 3

با   نوظهور که شاکله اصلی سیاست خارجی فرامنطقه    های قدرتتوسعه روابط اسراییل 

روند کلی و بارز الگوی رفتاری آن در یک دهه اخیر بوده    نمایاندمیای این رژیم را باز  

 انجام داد:   توانمیاست. تبیین دالیل این رفتار را در سه سطح 

 از یکدیگر تفکیک کرد: توانمیمهم را  مؤلفه در این سطح سه . سطح داخلی: 3-1

توسعه  - و  رشد  از  امنیت:   عنوانبهتلقی  نوین  وقتی    منبع  مفاهیم  در  تغییر  اصوال  

باشد  پذیرد که تحوالتی در نظام بین صورت می الگوهای رفتاری صورت گرفته  الملل و 
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را به دنبال دارد. در همین راستا مفهوم امنیت   که خود، تحوالت ساختاری و کارکردی 

تحوالت   به  توجه  با  دستالمللنی بهم  بوده  ی  تغییراتی  ) خوش  بازوند،  است  و  وثوقی 

می و زور  دوم بر اساس قدرت نظا  وی جنگ جهانی اول  هاسال(. امنیت در  1۳۷:  1۳۹2

الملل تغییر  ، ولی اکنون این مفهوم در ساختار نظام بین رفت یپذیمو سلطه نظامی صورت 

نام اقتصاد هدایت میترمهمعنصر    لهی وسبهکرده است و امنیت   به  شود. مفهوم امنیت  ی 

و   بودن  متکثر  به  توجه  با  اسرائیل  است.    رییتغقابلدر  کرده  تغییر  مفهوم،  این  بودن 

های  ست خارجی اسرائیل در اوایل زمان تشکیل دولت خود بر اساس آموزهرویکرد سیا 

رسیدن به آرمان اسرائیل    ت یدرنهاسازی و  مذهبی، استراتژی گسترش سرزمین و شهرک 

بزرگ بوده که برای رسیدن به این استراتژی، اسرائیل متوسل به عامل نظامی شده بود و  

استفاده از    ها سالزمان و بعد از    درگذرسعی در افزایش قدرت نظامی خود داشت. ولی  

و هم انزوای محیطی خود   الملل نی بعامل نظامی، این کشور هم بر اساس تغییرات نظام  

توجه به قدرت اقتصادی    بر اساس مؤلفه قدرت را تغییر داد و سیاست خارجی خود را  

استراتژی منطقه پیاده کرد و به سمت  و سرکوب رفت  های  سلطه  لذای بجای  ا حفظ  و 

در    هودیدولت    یبرا   تی مشروع  جادی قدرتمند است که عالوه بر ا  یدرگرو اقتصاد  تیامن 

پ  یاشغال   های نیسرزم جهان  ی و وابستگ  وند یباعث  اقتصاد  با  آن  و  به  یمتقابل  عام  طور 

  ک ی به  را    لییمسئله اسرا  نیکه خود ا  شودی طور خاص مبه  ینوظهور اقتصاد  هایقدرت

انکارنا عموم  ریپذنقطه  افکار  درنت  رساند یم   ی جهان  ی نزد  تأم  جه یو  و    تی امن  ن ی موجب 

 . شودیم  یالملل نی آن در نظام ب ی تداوم بقا

مطلوب اقتصادی در    های شاخصاسراییلی احراز    های مقامپیش شرط این تحول از دید  

با    زمان همداخل و   اقتصادی  توسعه روابط  برای  است.    های قدرتتالش  بوده  نوظهور 

کاهش روابط    زمانهم( و  11مشاهده آمارهای مرتبط با نرخ بیکاری در اسراییل )نمودار  

)نمودار   خاورمیانه  با  با  12تجاری  آن  افزایش  و  )نمودار    های قدرت(  در  1۳نوظهور   )

از    2020تا    2010فاصله   اعتقادحاکی  طریق  اس  این  از  اقتصادی  توسعه  ت که رشد و 

 منبع جدیدی از امنیت برای این رژیم باشد.   تواندمینوین جهانی   هایقطبارتباط با 
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 )درصد(  2012-2020: نرخ بیکاری اسرائیل از سال 11نمودار 

 
)Source: Tradingeconomics, 2020,K) 

اسرائیل با خاورمیانه را از سال    12نمودار   که    طورهماندهد.  را نشان می  2010تجارت 

شود واردات اسرائیل به کشورهای خاورمیانه سیر صعودی نداشته  در نمودار مشاهده می

و   است  ناچیز  بسیار  تجارت  برای  مقدار  این  که  است  بوده  دالر  میلیون  سه  زیر  و 

از    صورتبه بیشتر  کشور  این  واردات  صادرات   5/2میانگین  است.  نبوده  دالر    میلیون 

توان نرخ  اسرائیل به کشورهای خاورمیانه بسیار کمتر از واردات این کشور است که می

را   صادرات  تحریم  ونیلی م  2میانگین  دلیل  به  اسراییل  گرفت.  نظر  در  از  دالر  که  های 

میزان   این  نداشته است و  تجارت موفقیت زیادی  درزمینۀ  شده  عربی  جانب کشورهای 

گرف صورت  که  صادراتی  و  بیشتر  واردات  نیز  مثل    صورتبهته  کشورهایی  با  پنهانی 

 عربستان سعودی و مصر بوده است. 

)میلیون   2020-2010: واردات و صادرات اسرائیل و خاورمیانه از سال 12نمودار 

 دالر( 
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 )Source: Trad Map, 2021,L( 

میلیون دالر بوده    ۳زیر    201۷تا    2010واردات و صادرات اسرائیل با خاورمیانه از سال  

که این میزان    شودمیلیون دالر می   ۷واردات اسرائیل قریب به    201۸است ولی در سال  

اسرائیل سیاست دولت  این خاطر بوده که  به  دارد ولی    واردات  را  باز    حال نیباااقتصاد 

 نتوانسته است صادرات موفقی را تا این زمان داشته باشد. 

نمودار   میزان  1۳همچنین  از  به کشورهای    نشان  اسرائیل  منطقه واردات و صادرات    فرا 

 ؛ چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. ازجمله 

  2020-2010: واردات و صادرات کشور اسرائیل و گروه بریکس از سال 13نمودار 

 )میلیارد دالر( 

 
(Source: Trad Map, 2021,M) 

اساس   کشورهای    هایدادهبر  با  اسرائیل  تجاری  روابط  نمودار  منطقهاین  در    دائما   فرا 

، با توسعه  سوکرسد که اسرائیل از یحال افزایش بوده است. در همین راستا به نظر می
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پیشرفت داخلی خود و  سوی  های روزاقتصاد  از  تکنولوژی و صنعت و  درزمینۀ  افزون 

منطقه  و  کدیگر، وجود اختالفات مرزی  این  با همسایگان خود،  ای  تأمین    درصدد شور 

-امنیت کشور برای جلوگیری از هر نوع منازعه از سوی همسایگان خود است، لذا می

و لذا اسرائیل    قرارگرفته  موردتوجهمنبع نوین امنیت اسرائیل    عنوان بهتوان گفت، اقتصاد  

زمینه در  خود  اقتصادی  پیشرفت  با  تا  کرده  اق تالش  رشد  کالن،  اقتصاد  و  های  تصادی 

های جهان را به خود جلب کند و بتواند با این  تولید ناخالص داخلی خود، نظر قدرت

 های نوظهور سوق داده شود. قدرت باألخصهای جهان  ها به سمت قدرتپیشرفت

این    خارجی   سیاست   اسراییل   رهبران  که   هاییروش  ذهنیت تاریخی رهبران اسراییل:-

شکل  را  رژیم آن  اساس    منافع   از  متعادل  نسبتا   ترکیبی  کنندهمنعکس  اغلب  اند،داده  بر 

باعث    ملی  و  شخصی  سیاسی،  اسرائیل  انزوای جغرافیایی  اعراب و  تهدید  تداوم  است. 

فراسوی   که  باشد  کشورهایی  با  ارتباط  به  نیاز  مثبت  روابط  برای  کشور  این  که  شد 

عربی   دارند. هدف  کشورهای  کشورها    این بودهاسرائیل  قرار  این  با  ایجاد روابط  با  که 

آن حمایت  از  کن الملل نیب   درصحنه ها  بتواند  استفاده  )گازیروسکی،  ی    (. ۴۷2:  1۳۹۴د 

با   روابط  توسعه  اخیر    هایقدرتاگرچه  دهه  یک  در  ورزی    طبعا نوظهور  سیاست  به 

مربوط    رژیماین    رهبران زمان  این  ای    شودمیدر  فرامنطقه  روابط  توسعه  بنیان  اما 

 این کشور و رهبران آن از آغاز تا به امروز دارد.   تأسیسبه درازای تاریخ   ایریشه

اولین  گوربن قوی    ریوزنخستین  خارجی  سیاست  بر  ویژه  تأکیدی  که  بود  اسرائیل 

مقابله با    حلراهرین پیشرفت نظامی و اقتصادی و  گوبنفراسوی کشورهای عربی داشت.  

در   منطقه  در  غیرعربی  کشورهای  دیگر  با  قوی  روابط  در  را  عربی  همسایه  کشورهای 

در    چارچوب اروپا  و  امریکا  متحده  ایالت  مانند  کشورهایی  و  پیرامونی  ورای  دکترین 

زیادی بر دکترین پیرامونی داشت    تأکید ین  در همین راستا اگر بن گور  .دانستمی  منطقه

  ترین . مهمدانستمیآلمان غربی را مهم    ویژهبها کشورهای اروپایی  روابط ب  لوی اشکول

نزدیک  ایجاد  او  دیپلماتیک   دستاورد از   غربی  آلمان  با  مناسبات  راستا  همین  در  و    بود 

کرد    دی تأک  اسرائیل   از  حمایت   برای  آلمان   اخالقی  تعهد   بر  و  گرفت   نظامی  کمک   آلمان

(Goldstein, 2011: 181 .) 
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با وجود اینکه بعد از اشکول رهبرانی مانند اسحاق رابین، گلدا مایر و شیمون پرز نیز به  

روند   این  تداوم  در  خود  اما    مؤثرنوبه  نتانیاهو    وزیرینخستاز    توانمیبودند  بنیامین 

این خواست رهبران    عنوانبه برد، چنانکه وی در ادوار    اسرائیلیک نقطه عطف در  نام 

و ممتد   از راسخنخستمختلف  یکی  پیشنهاد    ترینوزیر خود  با طرح  که  رهبرانی بوده 

این    اسرائیل عضویت   با  روابط  توسعه  برای  نیز  را  زیادی  تالش  بریکس  مجموعه  در 

 مجموعه و کشورهای عضو آن داشته است. 

اسرا  های چالشتداوم    : ای منطقه. سطح  3-2 در سطح  امنیتی  آن    ایمنطقهییل  و تالش 

ادعا   بتوان  تا  شده  باعث  آن  از  گریز  سطوح    که  کردبرای  سایر  میان  در  سطح  این 

 عامل توسعه روابط فرامنطقه ای در دستورکار سیاست خارجی اسراییل باشد.  ترینمهم

  عمدتا  در طول تاریخ، منطقه خاورمیانه    معمای انزوای محیطی اسراییل در خاورمیانه:-

-ها، اختالفات اعراباین چالش  ازجمله ها و منازعات زیادی بوده است.  درگیر چالش

اسرائیل است که همیشه وجود داشته و هنوز هم به پایان نرسیده است. اسرائیل، بعد از  

تشکیل داد و   انه یمخاور های این اعالمیه، دولت خود را در و فراز و نشیب  لفوراباعالمیه  

تأسیس خود تمامبهیک کشور مستقل    عنوانبه از سال  کشور  این  ی جهان معرفی شد. 

( دچار اختالفات و منازعات بسیاری با محیط پیرامونی خود بوده که باعث بر هم  1۹۴۸)

اسرائیل وقتی تصمیم    رای؛ زتهدید علیه بقای اسرائیل شده است   گیریشکلزدن امنیت و  

در خاورمیانه داشت، با واکنش شدید مسلمانان عرب   همآنیک ملت مستقل،  به تأسیس  

خاورمیانه،   در  اسرائیل  ناامنی  با  شد.  خدشه  دچار  سرزمین  این  امنیت  و  شد  روبرو 

 سیاست خارجی این کشور هم با مشکالت زیادی روبرو شد. 

موجودیت و بقای این رژیم    هاآنسنگین که در تمامی    عمدتا متعدد و    هایجنگرخداد  

منطقه در معرض تهدید قرار گرفت نخستین عاملی است که   از جانب کشورهای عربی 

است.   آورده  ارمغان  به  منطقه  در  این کشور  برای  را  امنیتی    های سال  های جنگانزوای 

فراگیر    ایجبههبا حماس باعث شد تا    200۶و جنگ سال    1۹۷۳،  1۹۶۸،  1۹5۶،  1۹۴۸

علیه اسراییل شکل گرفته و این موجودیت در طول حیات    ای منطقهعربی  از کشورهای  

فعال    گاه هیچخود   سیاست  یک  اتخاذ  به  با    ای منطقهقادر  سازنده  تعامل  به  ایجاد  و 

( نباشد  منطقه  با  Yossef,2006: 5کشورهای  متعدد  صلح  مذاکرات  اینکه  وجود  با   .)
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به روند عادی شدن روابط این رژیم  ن  در مقاطع زمانی گوناگو  المللیبینحمایت جامعه  

موسوم  با برخی کشورهای عربی مانند اردن و مصر کمک کرده و حتی بعد از توافقنامه  

ترامپ  2020در سال    ابراهیمبه   دوره ریاست جمهوری  با    سازیعادیمسیر    در  روابط 

و   امنیتی  فضای  اما  است  شده  گرفته  پیش  در  عربی  کشورهای  از    های نگرشبرخی 

  اسراییل حاکم بوده است   گذاریسیاستتقابل مبتنی بر بیم و نگرانی همچنان بر عرصه  م

(Gadi and Chen,2018 ؛Fatiha,2020) . 

کشورهای   با  اسراییل  روابط  عربی  کشورهای  از  نسبی  انزوای  کنار  منطقه    غیرعربیدر 

ایران،   با  ارتباط  در  است.  نبوده  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  نیز  ترکیه  و  ایران  مانند 

رفتاری   الگوی  و  عینی  دائمی  تهدید  وضعیت  یک  در  همواره    آمیز خصومتاسراییل 

از    ای منطقه  های فعالیتاز    ای عمدهمواجه بوده است؛ چنانکه بخش   ایران نظیر حمایت 

ورهای منطقه یا مبادرت تهران به تقویت توان موشکی و پیشبرد  نیابتی در کش  های گروه

انجام است. همین    گذاریهدفبا    ایهستهبرنامه   بازدارندگی و تهدید اسراییل در حال 

جانب   از  بخش    آویو تلرویکرد  که  طوری  به  است؛  بوده  جریان  در  از    ایعمدهنیز 

از    ها آنکردن تهدیدهایی بوده که امنیتی و نظامی این رژیم معطوف به خنثی  های فعالیت

ادراک   ایران  اگرچه   ؛(Zielińska,2020:223)  کنند میجانب  ترکیه  با  روابط  در  اما 

را به یک نقطه اتکا یا    گاههیچموقعیت تخاصمی حاکم نیست اما الگوی روابط   اسراییل 

امیدوار   باثبات  و    نساختهوضعیت  آنکارا  مجموعه    آویوتلاست.  در  که  این  وجود  با 

اقتصادی و اطالعاتی با یکدیگر   اما    اندداشتهامنیتی غرب تعریف شده و روابط گسترده 

ک  خطرنا هاییچالشزمانی مختلف روابط دچار  های بازهدر خصوص مسئله فلسطین در 

برای   را  سازنده  تعامل  و  همکاری  بر  مبتنی  رابطه  یک  به  نیل  امکان  عمل  در  که  شده 

 اسراییل و ترکیه کمرنگ کرده است. 

از ابزارهای کشورها و   منطقه بوده    هایگروهکارزارهای تحریم یکی دیگر  غیردولتی در 

در   منطقه  در  اسراییل  انزوای  دامنه  بر  اس  هایبازهکه  افزوده  مختلف  جنبش  ت.  زمانی 

BDS  (با سرما   کوت،یجنبش  تحر  یگذار هیعدم  این    اینمونه(  لیاسرائ   میو  از 

گروه2005  ی جوال  در   . هاستتحریم مدن  ی ها،  جامعه  »فراخوان    ین یفلسط  یمختلف 

BDSرا صادر کردند مقایسه  «  با  با    و  آپارتارویکرد خود  با  «  یجنوب   یقا یآفر  دی»مبارزه 
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.  شدند  لئیاسرا  هی« علزیآمخشونت  ریغ  یهی »اقدامات تنب  برای  یالمللنیب   تی خواستار حما

سرزم   انیپا همه  استعمار  و  اشغال  به  رسم ،  عرب  ی ها نیدادن  حقوق    ت یبه  شناختن 

  ی برا   ینی حقوق پناهندگان فلسط  یحفاظت و ارتقا  ،احترام و    ینی شهروندان فلسط  یاساس

از    (Zanotti,2017, 287)  ملل   سازمان   یها ها در قطعنامهها و امالک آنبازگشت به خانه

 . این کارزار بود  هایخواسته ترینمهم

تحریم از  دیگر  )یکی  فلسطین  همبستگی  کارزار  است.  PSCها  همبستگی  (  کارزار 

که نشان  کی سازمان مستقل و دموکرات  کی   فلسطین از    ای تانیمردم برحمایت  دهنده  است 

اد س ان یهمه  احزاب  زم  یاس ی،  برا هانهی و  فلسط  ی،  حقوق  با  حق  انین یمبارزه  ازجمله   ،

  است  ی المللنیب  ن یو نقض قوان ل یو حق بازگشت و مخالفت با اشغال اسرائ  ی خودمختار

است.   هراسی  اسالم  ضد  و  یهودی  ضد  کمپین  این  فلسطینو  همبستگی    ک ی   کارزار 

.  دهدیم   جیرورا ت  ن یبا مردم فلسط  یسازمان فعال در انگلستان و ولز است که همبستگ

ب  ن یدر زمان اول  1۹۸2سازمان در سال    ن یا شد و در    س یسأ و لبنان ت  ل ییاسرا  نی جنگ 

کمپبه  200۴سال   بر  نیفلسط  یهمبستگ  نیعنوان  رس   ای تانیدر  ثبت    د یبه 

(palestinecampaign, 2019.)    بلکه با  با مسئله تحریم  فقط نهدر این شرایط اسرائیل ها، 

 دولتی کشورهای پیرامون مواجه شد. اعتراضات مردمی و حتی 

از سال    ناکارآمدی دکترین محیط پیرامونی:- پیرامونی که  -از سوی بن  1۹5۷دکترین 

های اطالعاتی  سیاست پنهان از سوی موساد و دیگر سازمان  بر  هیتکگورین اعالم شد با  

تا   بعد    25اسرائیل  هدف    عنوانبهسال  و  شد  پیگیری  اسرائیل  امنیتی  اصلی  استراتژی 

ای علیه دشمنان  اصلی این دکترین در یک جمله عبارت بود از: پیدا کردن شرکای منطقه

پیمان از  عرب اسرائیل به رهبری مصر و جمال عبدالناصر که این اتحاد فقط به دنبال هم

دولت اقلیتسوی  میان  از  بلکه  نبود  قومی و مذهبیها  یارگیری می  های  هم    کرد منطقه 

(Pinfold & Peters,2021:27)  ،اتیوپی ایران،  ترکیه،  کشورهای  بر  عالوه  همین  برای   .

هایی مثل مسیحی مارونی لبنان، کردهای عراق، مسیحیان  سودان، مراکش و یونان، اقلیت

  ت یدناوج دکترین پیرامونی و اتحاد تر  شد. نقطهجنوب سودان و بربرها را هم شامل می

ایران( در  نیزه سه سر میان سازمان) های اطالعاتی موساد اسرائیل، میت ترکیه و ساواک 

ایران تا ظهور انقالب    1۹50اواخر دهه   ( و با ترکیه تا  1۹۷۹)   یاسالمبود. این اتحاد با 
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ارریوزنخست طیب  رجب  سال  ی  یعنی  روابط    200۹دوغان  پس  آن  از  و  بود  برقرار 

دو متحد  تل این  با  فلسطین و    تأثیرتحت    سابقآویو  منازعه    ای منطقه  هایرقابتتداوم 

به سمت ترکیبی از الگوهای تخاصم و رقابت حرکت کرده است؛ موضوعی    ها آنمیان  

  های قدرتشگرف در توجه ویژه سیاست خارجی اسراییل به توسعه روابط با   تأثیری که 

 نوظهور شد. 

 . سطح جهانی 3-3

ب و    های مؤلفهر  افزون  سیاست    تأثیرگذار  ایمنطقهداخلی  در  ای  فرامنطقه  رویکرد  در 

اسراییل   نقش    تواننمیخارجی  نقش    هایمؤلفهاز  مانند  جهانی    روزافزون سطح 

و عدم اطمینان اسراییل از حمایت مستمر متحدان    المللیبیننوظهور در نظم    های قدرت

 غربی خود غافل شد. 

قدرت   - ب  ی هانقش  نظام  در  از  :  المللنینوظهور  دسته  کشورهایی    هاقدرتاین  به 

آنتوسعهکه مدار    شوندمیاطالق   دهه اخیر روندی    هایافتگی  دو  در  در مقیاس جهانی 

نشان   را  افزایش  به  هند،  دهدمیثابت و رو  بریکس همچون روسیه، چین،  . کشورهای 

یی هستند که جایگاه قدرت سیاسی  برزیل و افریقای جنوبی در زمره آن دسته از کشورها

روندهای    رسدمیدر مقایسه با گذشته افزایش داشته و در نتیجه به نظر    هاآنو اقتصادی  

نظام   با  ناگزیر    آتی  هایبندیقطبو    المللیبینمرتبط  جایگاه    از آن    ها آندرنظرگیری 

اقتصادی، امنیتی و  ساختارهای    نمایاندمیرا    هاقدرتبیشتر وزن این دسته از    آنچه  باشد.

 معاصر است.  المللیبیننهادی نظم 

کشورهای نوپای صنعتی هستند    نکهی ا با   هاقدرتاین دسته از   المللیبیندر حوزه اقتصاد 

توانسته سالاما  در  کشورهای  اند  رخ  به  را  خود  جهانی  جایگاه  و  اهمیت  اخیر  های 

(. این کشورها )در اینجا اعضای  1۴اروپایی و گروه هفت کشور صنعتی بکشند )نمودار  

که    اردارند ی اختدرصد از منابع مالی جهان را در    ۴0بریکس( بنا بر گزارش بانک جهانی  

و    15 جهانی  تجارت  آن  داخل  25درصد  ناخالص  تولید  است.  درصد    ی ها قدرتی 

ها چون  این قدرت  :گیرندایراد می  یالملل نیدر تجارت ب   یسنت  قوانیناز    نوظهور معموال 

کنند،  می پیدا  بازارها دسترسی  اینکه به این  خواستند وارد بازارهای غربی شوند و برای 

-بار از قدرت چانه  ن یاول  ی برا  ،ل یهند و برز  ی به رهبر  G20  ی،در دوره کنون  WTOدر
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  ، قدرت جهان  رهینشان داد که دا  200۷  یبحران مال  ت، ی و درنها  ندخود استفاده کرد  یزن

کشور  گرید چ  ی بدون  بزرگ  نیمانند  دارد،    یارز  رهیذخ  نیترکه  دست  در  را  جهان 

 (. Latt & Ozturk, 2009: 2) ستیتصور نقابل

 گروه هفتهای اقتصادی بریکس و : مقایسه شاخص14نمودار 

 
Source: World Bank Development Indicators, OECD Long Term Growth 

Prospect Dataset (2015,N) 
 

  دوم   اقتصاد  خود  واردات  و  صادرات  قدرت  و  اقتصادی  رشد  دلیل  به  نوظهور  یهاقدرت

  با   هستند،  جهان  دوم  اقتصاد  که  را  بریکس  گروه  اگر  نمونه،  برای.  هستند  جهان  برتر  و

  تولید   و   خرید   قدرت  برابری   هایشاخص  در   غرب،  جهان   صنعتی کشور  هفت  گروه

  شود می  مشخص  1۴نمودار    در  جهانی  بانک  آمار  اساس  بر  شود،  مقایسه  داخلی  ناخالص

  دهنده نشان  این  و  است  هفت  گروه  از  بیشتر  بریکس  گروه  اقتصادی  قدرت  افزایش  که

 . است  گروه این  باالی  اقتصادی قدرت

نهادهای  قدرت عرصه  در  نوظهور  ) المللنی بهای  ملل    مانندی  سازمان  امنیت  شورای 

کنند  استدالل می  ها آنالمللی پول و بانک جهانی( نقش بسزایی دارند. متحد، صندوق بین 

افزایش قدرت اقتصادی خود، باید در نهادها هم   اقتصاد جهانی و  که به علت تغییر در 

شود.   ایجاد  منطقهتغییر  عرصه  در  حتی  کشورها  مشکالت  این  از  رهایی  برای  هم  ای 

را تأسیس کردند.  داخلی و منطقه  -ها میاین سازمان  ازجملهای خود، نهادهای مختلفی 
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-اشاره کرد که نشان از همکاری  و کنفرانس شرق آسیا  آن، آسه، شانگهایتوان به سارک

این کشورهاهای منطقه  . از همین حیث یکی از کارهای مهم این  ستای رو به افزایش 

بانک آسیایی سرمایه201۴کشورها در سال   گذاری زیرساخت بود که با شرکت  ، ایجاد 

اهمیت    22 به  توجه  با  است.  پکن  شهر  در  بانک  این  مقر  و  کرد  کار  به  شروع  کشور 

نظام   در  غیردولتی  تسهالمللنیببازیگران  برای  نهادهایی  ایجاد  به  کشورها  این  یل  ، 

افزایش   را  مالی خود  و  اقتصادی  راه قدرت  این  از  تا  مبادالت و معادالت خود کردند 

و   سیاسی  نفوذ  راه،  این  از  و  شوند  تبدیل  جهان  سرمایه  و  ثروت  مرکز  به  و  دهند 

 (. 115-11۳:  1۳۹۴ی خود را باال ببرند )موسی زاده و خسروی، المللنیب

الملل دارند  درزمینۀ اقتصادی و نهادی تأثیر بسزایی در نظام بین تنها نههای نوظهور قدرت

ایفا میبلکه در معادالت امنیتی نظام بین   ی کشورها   یتمامکنند.  الملل هم نقش فعالی را 

هستند    یدیکل   اعضای  بریکس ملل  فرایندهایسازمان  در  امن  و  و  صلح    ت ی حفظ 

  ی شورا   ی دائم  ی اعضا  ه یو روس  نیچ   . هر دو کشوردارند  ایفعاالنهمشارکت    یالمللنیب

بق   تیامن  هستند.  ملل  به  یاعضا   هیسازمان  اعضا گروه  شورا    ریغ  یعنوان  دائم 

  ی ار یدر شورا حضور داشتند. بس  بریکس  یها ، همه کشور2011اند. در سال  شدهانتخاب

آن کمکاز  عمل  یباارزش  یها ها  طر  اتی به  از  ملل  سازمان  صلح  کردن   قیحفظ  فراهم 

و  روهاین آموزش  عملاند.  کرده  ی تی حما  ی هاتیمأمور  یبرا  ی ریگیرأ  ا ی،  بر    ات ی عالوه 

اعضا متحد  یصلح،  ملل  مهم  ،سازمان  را  ملل  برا   ن یترسازمان  اقدامات    ینهاد  اتخاذ 

پ  ی بازگردان  ی برا  ی جمع استقرار  مانند  صلح  حفظ  ا  رانهیشگ یو  از  صل  جادیو  پس  ح 

در امور   یمرکز ی که سازمان ملل نقش خواهند یعضو م  ی . همه کشورهادانندیم  یریدرگ

ب یامن  نقش  فای ا  یالمللنیت  درگ  یکند؛  از  آشفتگ  یالملل نیب   یهایریکه  ،  ی داخل  یهایبه 

  ت ی با توجه به اهم  است.  افتهیگسترش  یکشتارجمع   ی هاسالح  ر یو تکث  یفرامل   سمیترور

تا نقش    کوشندیم  ی بریکس، کشورهایالملل نی ب  ت یسازمان ملل در برخورد با امور امن 

سازمان ملل    ت یامن   ی اصالحات شورا  ج یترو  ا ی را با کمک به منابع موجود و    ی تربزرگ

.  صلحبانان سازمان ملل هستند  بریکس  یاکثر اعضا  کنند.  ی در چارچوب سازمان ملل باز

اعزام  اتی عمل  ۶0از    یمی نبه    1۹۴۸از سال    برزیل  کشور است. سازمان ملل متحد    شده 

تقر ت  با یهند  را  هزار سرباز  ب   کرده  نیم أصد  در    ن یو همچن   تی مأمور  ۴0از    شیاست و 
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ن ارشد  فرماندهان  افسران    یها تی مأمور  ژهیو  یرویفراهم کردن  آموزش  و  سازمان ملل 

  ی ا در حال حاضر سابقه  نیمختلف شرکت کرده است. چ   یاز کشورها  یار ی ارتش از بس

بزرگ از    متیدهنده عزحافظ صلح در سراسر جهان دارد که نشان  یالملل نیاز تعهدات ب 

به  ن یا حماکشور  مأمور  تی منظور  هرگونه  دهه    ت یاز  در  صلح    است.   1۹۷0حافظ 

عوامل اصل   یکیهم    یجنوب  یقایآفر آفر  یهاتالش  یاز  در    قا یحفظ صلح سازمان ملل 

عاج و  حفظ صلح سازمان ملل در لبنان، ساحل  ات یدالر به عمل  ونیل یم   22  ه یاست. روس

 (. Haibin, 2013: 1) در دارفور کمک کرده است

های نوظهور )گروه بریکس(،  گفت قدرت  توان میفزاینده    المللی بیننقش    ن با اتکا به ای

در عرصه اقتصاد، بلکه در عرصه سیاسی و امنیتی و    تنهانهکشورهایی هستند که    ازجمله

های نوظهور  . وجود قدرتکنند میحتی در عرصه نهادی در منطقه و جهان ایفای نقش  

کشورهای   این    توسعه درحالبرای  با  تعامل  و  ارتباط  زیرا  است  اثرگذار  و  مفید  بسیار 

تأثیرگذار است. کشورهایی همچون    توسعهحالدرکشورها در رشد و توسعه کشورهای  

پوشش   و  سیاسی  اقتصادی،  پیشرفت  و  توسعه  دنبال  به  که  امنیتی    های دغدغهاسراییل 

این دسته از کشورها پیوسته و در  خود در آینده هستند، تالش می به    های حوزهکنند تا 

 کنند.  برداری بهره هاقدرتموضوعی گوناگون از ظرفیت این دسته از 

از  - از زمان    متحدان غربی:  های حمایتعدم اطمینان اسراییل  اروپا  اتحادیه  امریکا و 

پشتیبان اسرائیل در سطوح مختلف    ترین حامی و مهم  عنوانبه  حال تابهشناسایی اسرائیل  

. حتی روسای جمهور امریکا اعم از  اندبوده  رژیم، در کنار این نظامی، اقتصادی و سیاسی

یا جمهوری تعهدات همهدموکرات  پذیرفته جانبه خواه  اسرائیل  امنیت  قبال  در  را    اند. ای 

کمک میدرزمینۀ  نظامی  سال  های  از  که  گفت  از    1۹۷0توان  یکی    ن یتربزرگاسرائیل 

کمککمک  کنندگانافتیدر این  و  بوده  امریکا  از  خارجی  و  های  نظامی  درزمینۀ  ها 

های نظامی بوده است )ملکی و ابراهیمی،  ، اما درصد بیشتر آن کمکشدهمطرحاقتصادی  

1۳۸۸ :10۸-120 .) 

تمامی   وجود  اسراییل بسیج شده است رخداد    هاییحمایتبا  برای  از جانب غرب  که 

  ، تحوالتی چند سبب شده تا در یک دهه اخیر روند انتقاد غرب از اسراییل و در واکنش 

 از:   اندعبارتد. این عوامل های غرب رو به تزاید بگذارحمایتنااطمینانی این رژیم از 
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های افراطی اسرائیل در مواجهه با فلسطین در دوران حکومت حزب لیکود به  سیاست  -

موضوع   در  خصوص  به  نتانیاهو  مرزهای    های سازیشهرکرهبری  ورای  در  اسراییل 

 به مسئله سرنوشت مهاجرین فلسطینی در کشورهای دیگر؛   اعتناییبیو   1۹۶۷

اسرائیل با برجام و حل نهایی مناقشه اتمی ایران: بعد از انعقاد    وسخت سفتمخالفت    -

  های طرفدوات حاکم در اسراییل با    های اختالف  تریممهمیکی از    2015برجام در سال  

کنترل ماهیت برنامه   مفید بودن برجام در  ایران بوده است؛    ای هستهغربی در خصوص 

بلکه ضمن    شودنمیل این برنامه ایران منجر  به کنتر  تنها نهچنانکه از دید اسراییل برجام  

  ای هسته  هایفعالیتبازگشودن دست ایران در منطقه باعث خواهد شد تا در آینده ایران  

 پیش ببرد؛ ترراحتخود را در پوشش حقوقی  

دو    - تشکیل  ایده  برابر  در  اسرائیل  و مقاومت  فلسطین  بحران  تداوم  از  خستگی غرب 

 ی جدید؛ هایسازشهرکدولت و عدم 

 های غرب. اسراییل و مخالفت –اسرائیل و روسیه   –روابط رو به گسترش چین  -

غرب نسبت به اهداف سیاست    تی حماعدماسرائیل با علم به شرایط موجود که درزمینۀ  

میخارجی   نمیخود  که  است  عقیده  این  بر  حمایتبیند،  به  و  توان  دائمی  های 

و  وچراچونیب بست  دل  غرب  روابط    جهی درنتی  کردن  متکثر  با  تا  است  تالش  در 

از سیاستالملل نی بهای  خارجی خود ضمن کسب حمایت بیشتر  طریق  ی  از  های خود 

حمایت نوسان  از  اقتصادی  متقابل  وابستگی  غرب  ایجاد  احتمال  های  و  آینده  در 

 ها دوری جوید. تجدیدنظر از این حمایت

 گیرینتیجه

  تأمین یت ومبتنی بر اول 1۹۴۸این رژیم در سال    تأسیسسیاست خارجی اسراییل از زمان 

تمرکز بر جلب   طریق  از  است.    هایحمایتبقا  بوده  خاورمیانه  امنیتی  در محیط  غرب 

از یک سو و نگاه کشوره  تأسیسنوع     گیری شکلای منطقه به ماهیت آن در  این رژیم 

در    ویژهبهاما در سده جدید میالدی    ؛اندداشتهنقش را    ترینمهم  بندی اولویتاین نوع از  

اخیر   دهه  آوردن یک  با روی  اسراییل  با    سیاست خارجی  روابط  توسعه    های قدرتبه 

مبنای توسعه روابط در عمل    عنوانبهاقتصادی    هایاولویتنوظهور از یک سو و تعریف  

شاهد رویکردی جدید برای این کشور بوده است. این مقاله با اتکا به چارچوب مفهومی  
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تبیین    ژئوپلیتیک در سیاست خارجی    ترینمهممنازعه و همکاری  دگردیسی  این  دالیل 

از عوامل مرتبط با سطوح    ایمجموعهاسراییل را در مرکز توجه قرار داد. بر این اساس  

 . اندبوده مؤثرمنطقه و عوامل جهانی در این تحول  های مؤلفهداخلی حکمرانی اسراییل، 

اول داخلی  سطح  یافتن  ودر  اهمیت    هایمؤلفهیت  و  عصر اقتصادی  در  توسعه  و  رشد 

به    شدنجهانی داخلی  اقتصادی  شاخص  بخشیدن  ارتقا  ضمن  رژیم  این  تا  شده  باعث 

این حوزه در  محکم  بنیانی  ایجاد  متقابل    دنبال  ایجاد وابستگی  با  آن  از رهگذر  تا  باشد 

با   ارتقا    هایقدرتاقتصادی  را  امنیت خویش  بقا و  برابر  بزرگ و نوظهور حساسیت در 

این   بر  افزون  از    ذهنیتبخشد.  اسراییل  رهبران  تا زمان حاضر    تأسیس   ابتدای تاریخی 

ای بوده است.  مولد و محرک سیاست خارجی این کشور برای توسعه روابط فرامنطقه  

و ذهنی اسراییل از یک سو    ژئوپلیتیکبسیار مهم انزوای    مؤلفه نیز دو    ایمنطقهدر سطح  

ناکارآمدی دکترین   اسراییل که برای  و  اسراییل در منطقه    هادههپیرامونی  راهبرد اساسی 

اسراییل با    نظرهایاختالفو در نهایت در سطح جهانی    اندبوده  مؤثربوده در این تغییر  

نقش   فزاینده  افزایش  از یک طرف و  موضوعات مختلف  در  غربی    های قدرتمتحدان 

معاصر در تقویت و اجرایی سازی سیاست خارجی فرامنطقه    المللی بیننوظهور در نظم  

 بوده است.  مؤثربه بعد   2010ای اسراییل از سال 

نظر   به  که    رسدمیآنچه مهم  با س  اگرچهآن است  مرتبط  داخلی و جهانی  عوامل  طوح 

  رسد میسیاست خارجی اسراییل داشته اما به نظر    گیریجهتمهم در اتخاذ این    تأثیری 

همچنان    ژئوپلیتیک اسراییل  برای  خاورمیانه  در  رفتارهای    ترینمهممنازعه  محرک 

با    ژئوپلیتیک تقویت    ازجملهسیاست خارجی   است؛    های قدرتهمکاری  بوده  نوظهور 

  گیرد میو امنیت وجودی برای این رژیم همچنان از خاورمیانه نشئت  چنانکه دغدغه بقا  

از   دهه  وجود گذشت هفت  با  و    تأسیسکه  متعدد صلح  مذاکرات  و برگزاری  اسراییل 

منطقه و    هایدولتچالش تهدید در آن در نزد  عادی روابط با کشورهای منطقه همچنان  

 افکار عمومی الینحل مانده است. 
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)احمدی،   اقتصادی«،1396وحیده  پوشش  با  امنیتی  نفوذ  پیرامونی؛  کشورهای  و  »اسرائیل  فصلنامه   ( 
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