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 :العالقات بني إسرائيل والوالايت املتحدة

مع دول معينة يف أورواب وجنوب شرق آسيا، فإن من رفع مستوى تعاوهنا السياسي واألمين  "إسرائيل"حىت لو متكنت 
أو أن حتل حمل  ،اخلاصة مع الوالايت املتحدة يف املستقبل القريب "إسرائيل"لعلقة  هذا ال ميكن أن يكون بديلا 

يف الوقت نفسه هناك قضااي ثقيلة قد تؤثر و  ،"إلسرائيل"الوحيد الوالايت املتحدة ابعتبارها احلصن السياسي واألمين 
 ومكانتها االسرتاتيجية. "إسرائيل"على مركزية وأمهية العنصر األمريكي فيما يتعلق بقوة 

ترتاوح مصلحة هذه األقليات يف األقلية ، و ية يف الوالايت املتحدةيتزايد الوزن الدميوغرايف والسياسي لألقليات العرق
هتتم األقلية األفريقية األمريكية و "، اللمباالة إىل العداء"من  "إسرائيل"اليهودية والعلقات بني الوالايت املتحدة و

ر كينغ منذ أكثر من نصف ابلقضية الفلسطينية أكثر من اهتمامها ابلقادة اليهود الذين ساروا إىل جانب مارتن لوث
 Black Lives Matterإذا كانت هناك قضية واحدة يف السياسة اخلارجية على جدول أعمال حركة و  ،قرن

ستظهر أبعاد أتثري األقلية و  اكتسبت زمخاً أكرب يف الوالايت املتحدة يف األسابيع األخرية، فهي القضية الفلسطينية
األقليات األخرى، يف املقام األول إذا دخل املرشح الدميقراطي البيت األبيض يف أمريكية، وكذلك أتثري -األفرو
 ، وحىت أكثر إذا فاز احلزب الدميقراطي أبغلبية يف جملسي النواب والشيوخ.2021يناير 

اليهودية  يف الوقت نفسه تستمر عملية االغرتاب عن اليهودية والقضااي املتعلقة إبسرائيل بني اجليل األصغر من اجلالية
التغيريات و  ،٪ من اجملتمع الذين يصوتون ملرشحني دميقراطيني70بني  "إسرائيل"والنتيجة هي تراجع أمهية  ،األمريكية

الدميوغرافية واأليديولوجية يف هذا احلزب أبي حال من األحوال ميكن أن يكون هلا أتثري سليب على العلقات بني 
 ."إسرائيل"الوالايت املتحدة و

أن يشككوا يف صحة االتفاقيات واألفكار املبتذلة اليت عفا عليها  "إلسرائيل"ب على املسؤولني عن السياسة اخلارجية جي
سوف يستخدم حق النقض ضد قرارات جملس األمن الدويل اليت تتضمن  أمريكياا  الزمن، مثل الشعار القائل أبن رئيساا 

 االعتقاد، فليس هناك ما يضمن أن الوالايت املتحدة نفسها لن حىت لو ثبت صحة هذا و  ،"إسرائيل"عقوابت ضد 
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الرؤساء األمريكيون ف ،تفرض عقوابت، أو أهنا تريد أو تكون قادرة على منع اآلخرين يف جملس األمن من القيام بذلك
مع املصاحل  على اختاذ قرارات تتماشى "إسرائيل"استخدموا العقوابت األمريكية ولو جزئياا ولفرتات قصرية إلجبار 

 "اإلسرائيلية"إذا مضت احلكومة  من احملتمل أن يتنصل الرئيس الدميقراطي القادم من خطة ترامب، خاصةا ، و األمريكية
بضم األراضي قبل االنتخاابت األمريكية يتطلب  "إسرائيلي"من الواضح أن أي قرار و  ،يف الضم على أساس هذه اخلطة

ستعداد ملواجهة سياسية على املسرح الدويل، مبا يف ذلك مع الوالايت املتحدة اال التحضري على األرض، ولكن أيضاا 
 إذا فاز جو ابيدن يف السباق على البيت األبيض.

يف االستعداد لبعض املشاكل املستقبلية املتوقعة يف الوالايت املتحدة، على سبيل املثال من خلل تعزيز  "إسرائيل"بدأت 
مع اجلالية اليهودية األمريكية،  "إسرائيل"لكن يف مواجهة مشاكل أخرى ال سيما علقات و  ،علقتها ابألقليات العرقية

على أمل أن ختتفي اخللفات يف الرأي، إىل  "يف الرمالا دفن رؤوسهت يتالنعام ال"تصرفت احلكومات اإلسرائيلية مثل 
مطلق على األحزاب األرثوذكسية املتطرفة، ميكن حلكومة ال تعتمد بشكل و  ،جانب احلاجة إىل إجياد حلول طويلة األمد

ميكن هلذه احلكومة اليت تعارض احللول اليت أتخذ يف االعتبار آراء األغلبية يف اجلالية اليهودية يف الوالايت املتحدة، و 
ميكن أن يساعد هذا و  ،مع معظم اجلالية اليهودية يف الوالايت املتحدة "إسرائيل"عالقات  "تغيري وحتسني"تنفيذ 
 املؤسسات اليهودية األمريكية، وخيفف من عزلة جيل الشباب عن املشاركة يف حياة اجلالية اليهودية. أيضاً 

 البيت ، حىت لو مل يدخل مرشحها الرائسي إىلمع احلزب الدميقراطي على الفور "إسرائيل"جيب حتسني عالقات 
مبا يف ذلك أخذها يف االعتبار القرارات السياسية  ،مستداماا  وسيتطلب ذلك جهداا  2021ريناي/األبيض يف كانون الثاين

مثل هذا اجلهد إلزامي بسبب احتمال أن يصبح احلزب الدميقراطي حزب األغلبية لفرتة  ،بشأن القضية الفلسطينية
 .بسبب التغريات الدميوغرافية يف السكان األمريكينيطويلة، 

 :والوالايت املتحدة والصني "إسرائيل"العالقات الثالثية بني  -

 خاصةا  جماالت أخرى، ويفاحلصري على الوالايت املتحدة قد خيلق معضلت يف السياسة اخلارجية  "إسرائيل"اعتماد  إن
صقل رئيس الوزراء نتنياهو العلقات بني البلدين على أساس االفرتاض الصحيح أبن ، لذلك يف العلقات مع الصني

 يف و  ،كدولة انشئة وحاضنة للتكنولوجيا املتقدمة مها مزيج رابح  "إسرائيل"وشهرة ، اقتصادية صاعدةمكانة الصني كقوة 
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فإن  كدولة سليمة مالياا و  ،املخاطر اليت مرت هبا دول أخرى يف علقاهتا مع الصني "إسرائيل"ظاهر األمر ال تواجه 
 ،ية، مثل االمتثال يف القضااي السياسية ذات األمهية للصنيليست ملزمة ابلقوة االقتصادية للصني وآاثرها اجلانب "إسرائيل"
على  "إسرائيل"من انحية أخرى أدى االحتكاك املتصاعد بني الوالايت املتحدة والصني إىل تدخل واشنطن وإجبار و 

ليات قد يكون إنشاء هذه العمو  ،"اإلسرائيلي"اختاذ إجراءات لإلشراف على مشاركة املخاوف الصينية يف االقتصاد 
على ذلك رمبا يكون موقف  علوةا و  ،على أي حال، ولكن من الواضح أن ذلك مت بضغط أمريكي واآلليات ضرورايا 

حىت لو و  ،الوالايت املتحدة جتاه الصني أحد القضااي القليلة اليت ال يوجد خلف بشأهنا بني الدميقراطيني واجلمهوريني
قد يؤدي التصعيد ، و جوهر العلقات بني الوالايت املتحدة والصني لن يتغريتبىن احلزب الدميقراطي أسلوابا خمتلفاا فإن 

يف املواجهة بني القوتني إىل مطالبة أمريكية بسحب حلفائها من البنك اآلسيوي للستثمار يف البنية التحتية، أو فك 
 ،يف نفسها كقوة اقتصادية عامليةاالرتباط عن مبادرة احلزام والطريق، ومها رافعتان اقتصاديتان ساعدات الصني على تصن

البنية التحتية )املوانئ والسكك  ومها ،إشكالياا  "اإلسرائيلية"أصبح اجملاالن الرئيسيان للمشاركة االقتصادية الصينية و 
قد يؤدي اخلضوع للضغط ، و )والذكاء االصطناعي G5 والتكنولوجيا الفائقة )اتصاالت، احلديدية وحمطات الطاقة(

إن جتاهل "نصيحة" و  ،ارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية والبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا الفائقة األمريكي إىل
 واشنطن ينطوي على خماطر وتكاليف كذلك.

 "إسرائيل"حىت بدون الضغط األمريكي هناك ما يربر إجراء فحص وتقييم شامل للتكاليف والفوائد يف العلقات بني 
أقام البلدان العلقات الدبلوماسية بينهما، وحىت بعد تقارب التعاون العلمي بينهما، واصلت الصني منذ أن ، فوالصني

ضد قرار يدعو إيران إىل التعاون مع مفتشي  صوتت الصني مؤخراا و  ،يف احملافل الدولية "إسرائيل"التصويت ابستمرار ضد 
االنتهاكات اإليرانية خلطة العمل الشاملة املشرتكة فيما يتعلق الذين أعربوا عن قلقهم من و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

، لكنه جتاهل املصاحل األمنية لدول اخلليج "إلسرائيل"مل يكن هذا العمل بسبب موقف معاد و  ،بتخصيب اليورانيوم
 أن تقرر أن موطئ  اليت ميكنهاو لقد خلق الوضع االقتصادي املتدهور للدول العربية اجملاورة فرصة للصني، و  ،"إسرائيل"و

 ،إذا كان ال ينطوي على تصادم مع مصاحل الوالايت املتحدة قدم يف املنطقة يستحق العناء على املدى الطويل، خاصةا 
 على سبيل و غري الراغبني أو غري القادرين على القيام ابالستثمارات الضخمة اللزمة إلعادة اإلعمار،  وروسيا وإيران
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توريد  مع حزب هللا، ورمبا أيضاا  قرار الصني ابالستثمار يف هذا البلد، والذي سيتضمن ابلضرورة حواراا إن  املثال يف لبنان
 على نشاط معادي من األراضي اللبنانية. وحرية عملها رداا  "إبسرائيل"أسلحة صينية متطورة، سيضر 

نفصلة عن االعتبارات السياسية، تطرح إىل تفضيل العلقات االقتصادية امل متيل أيضاا  "إسرائيل"على الرغم من أن 
، والصني، على الصعيدين السياسي واالقتصادي "إسرائيل"اعتبارات أخرى أسئلة حول التوازن العام للعلقات بني 

أن تفكر فيما إذا كان استمرار سياستها احلالية له ما يربره، على الرغم من االحتكاك الذي قد  "إسرائيل"جيب على و 
، مثل زايدة التعاون مع الياابن وكوراي اجلنوبية ةالايت املتحدة، وفحص ما إذا كانت هناك بدائل غري مستغلتسببه مع الو 

هلذه الدول للمساعدة يف تعزيز التعاون املباشر أو  من املمكن أن يكون االمتناع عن الضم حافزاا و  ،وسنغافورة واتيوان
بعض هذه الدول مثل الدول املعتدلة يف الشرق األوسط، حباجة إىل عملية و  ،غري املباشر مع الدول اإلسلمية يف آسيا

إندونيسيا أكرب دولة إسلمية هي مثال و  ،وجرياهنا من أجل حتقيق تقدم يف علقاهتم مع إسرائيل "إسرائيل"سياسية بني 
اقتصادية وسياسية ميكن ال تزال اهلند بعيدة عن حتقيق القوة االقتصادية للصني، لكن لديها إمكاانت و  ،على ذلك
 توسيعها.

 :واالحتاد األورويب "إسرائيل"العالقات بني  -

مل تسفر أزمة فريوس كوروان حىت اآلن عن تغيريات سياسية استثنائية يف االحتاد األورويب، لكنها عززت تلك اليت كانت 
الدول ضد عملية التكامل والتوتر وساهم فريوس كوروان يف عمليات إضعاف املؤسسات املركزية وتقوية  ،مرئية ابلفعل

تفاقمت املشاكل االقتصادية األساسية للحتاد األورويب، ومت تسليط الضوء و  األورويب، بني دول اجلنوب ودول الشمال
 اا تؤثر هذه األسئلة أيض، و على مسألة من سيحل حمل املستشارة األملانية أجنيل مريكل عندما خترج عن املسرح السياسي

فيما يتعلق مبصاحلها وضرورة إصلح العلقات مع املؤسسات السياسية واالقتصادية للحتاد  "إسرائيل"على اعتبارات 
 األورويب.

"، الفلسطينية-اإلسرائيلية"واالحتاد األورويب سياسته جتاه القضية  "إسرائيل"االسرتاتيجي بني  -مل يتخذ احلوار السياسي 
، دون األخذ بعني 1967على أساس الوضع الراهن لعام  "الدولتني لشعبني"يب التمسك مببدأ يواصل االحتاد األورو و 

 من جهتها خلقت و  ،االعتبار فشل عدد من احملاوالت لتحقيق هذا احلل، ودون اقرتاح أو اعتماد مناذج أخرى للتسوية
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يوفر هذا االلتفاف و  ، االحتاد األورويبمسار "جتاوز بروكسل" يف علقاهتا مع العديد من الدول األعضاء يف "إسرائيل"
فقط لغياب احلوار املؤسسي، لكنه مينع االحتاد األورويب من حتقيق اإلمجاع املطلوب مبوجب دستور االحتاد  اا حلا جزئي

 األورويب للقرارات املتعلقة ابلسياسة اخلارجية وشؤون الدفاع، وحيبط جهود عدد من الدول األعضاء لتبين سياسة أكثر
 مبا يف ذلك العقوابت. "إسرائيل""عقابية" جتاه 

مل تتعرض ألضرار اقتصادية كبرية يف علقاهتا مع االحتاد األورويب بسبب سياستها جتاه القضية  "إسرائيل"مبا أن 
السؤال الفلسطينية، ومبا أنه ال يبدو يف هذه املرحلة أن توسيع التعاون االقتصادي ميكن أن يغري امليزان االقتصادي، فإن 

استخدام النفوذ  ، فأوالئك الذين يريدونالسياسة اليت اتبعتها حىت اآلنغري أن ت "إلسرائيل"املطروح هو ما إذا كان ينبغي 
، على سبيل املثال من خلل إلغاء اتفاقية مشاركة "إسرائيل"االقتصادي الذي ميكن للحتاد األورويب استخدامه جتاه 

يف  عن املضي قدماا  "إسرائيل"من أجل ردع ، وذلك يف برامج آفاق البحث والتطوير التابعة للحتاد األورويب "إسرائيل"
من العام املقبل، ال ميكن منح الدول  أن أيخذوا بعني االعتبار احتمال أنه اعتباراا  على هذه األطراف جيبو الضم، 

إذا كان هذا هو احلال ابلفعل فسوف تنخفض جاذبية ، و الربانمج حبثية تتجاوز املبلغ الذي تستثمره يف اا املشاركة منح
 ."إلسرائيل"هذا الربانمج 

مع ذلك فإن جتديد احلوار االسرتاتيجي مع االحتاد األورويب مهم لعدد من األمور ذات االهتمام املشرتك، وبسبب قدرة 
ألمور سياسة أكثر توازانا من سياسة الوالايت تتضمن هذه ا ،أورواب على حماولة التأثري يف ظهور العمليات ذات الصلة

حىت إذا رفض االحتاد األورويب خطة ترامب، فل ميكنه إزالتها ، و املتحدة جتاه الصني وروسيا وسياسة تقييدية جتاه تركيا
سيدرك  االفرتاض هو أنه يف مرحلة ما، و من جدول األعمال يف هذه املرحلة حىت يدخل رئيس جديد البيت األبيض

 ،حتاد األورويب عدم جدوى تركيزه على حل كامل جلميع القضااي يف الصراع من خلل منوذج "كل شيء أو ال شيء"اال
 لديها مصلحة يف احلوار من أجل ممارسة التأثري يف هذه املسألة. "إسرائيل"و

، إىل جانب الوالايت األورويب للحتادتفاوضت فرنسا وأملانيا وبريطانيا واملمثل األعلى للسياسة اخلارجية والسياسة األمنية 
توصلت إىل خطة العمل  2015املتحدة وروسيا والصني، مع إيران بشأن إهناء برانجمها النووي العسكري، ويف عام 

 وبديل موجود يف شكل اتصال ثنائي  ورواب حول هذه القضية مل ينقطع هنائياا أمع  "سرائيل"إحوار و  ،الشاملة املشرتكة
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ومع ذلك فإن احلوار املنتظم حول القضااي واملفاوضات املستمرة يف هذا الشأن ، وروبية الثلثمع كل من هذه الدول األ
، ال سيما يف ضوء قرار ومطلوابا  مع رئيس املفوضية واملمثل األعلى ال يزال مهماا  يف مؤسسات االحتاد األورويب، وخاصةا 

 الوالايت املتحدة ابالنسحاب من خطة العمل الشاملة املشرتكة.

إهنا تتحدى أعضاء  ،فيما يتعلق ابلسياسة الرتكية يف شرق البحر املتوسط إن جتديد احلوار مع االحتاد األورويب مهم أيضاا 
تشكل تركيا معضلت صارخة للحتاد األورويب وحلف و  ،واليوانن وقربص "إسرائيل"االحتاد األورويب أكثر مما تتحدى 

إن ترسيم احلدود البحرية بني تركيا وليبيا قد يضر ، و ها العسكري يف ليبيامشال األطلسي، على سبيل املثال مع نشاط
قد تؤثر و ، كما أن هتديدات تركيا ضد قربص، مصحوبة بتعزيز األسطول الرتكي، حبرية امللحة يف البحر األبيض املتوسط

حيل حمل حوار مع وزراء الدفاع  ال ميكن للحوار مع اليوانن وقربص حول هذه املسألة أنو  ،أيضاا  "إسرائيل"على أمن 
والشؤون اخلارجية يف االحتاد األورويب، الذين يف هذا اإلطار متحررين من القيود الناجتة عن وجود ممثلني أتراك يف حوارات 

 يف إطار الناتو.

اليت تفضل التعامل الدبلوماسي مع ، و يف املنافسة بني الصني والوالايت املتحدة والسياسة اليت تنتهجها الدول األوروبية
يف االحتاد األورويب  أن جتد شريكاا  "إلسرائيل"املشاكل دون االضطرار إىل اختيار العلقات مع طرف واحد فقط، ميكن 

 أكثر اسرتخاءا بني القدس وواشنطن، أو بني القدس وبكني. اا لتشكيل سياسة سيسهل حوار 

واالحتاد األورويب على أعلى مستوى سياسي إىل اخللفات  "إسرائيل"اتيجي بني يعود االنقسام الطويل يف احلوار االسرت 
وسيؤدي الضم إىل تفاقم هذا االنقسام، ومن املشكوك فيه ما إذا كان االحتاد  ،الفلسطيين "اإلسرائيلي"حول الصراع 

 ."لفلسطينيةا "اإلسرائيلية"األورويب سيوافق على إجراء حوار حول مسائل أخرى مستقلة عن القضية 
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 :خامتة -

يف بداية العقد الثالث من القرن احلادي والعشرين، تتطلب العمليات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية اليت بدأت يف 
سيؤثر الصراع العملق بني الصني والوالايت و  ،دراسة جوانب مهمة من سياستها اخلارجية "إسرائيل"العقود األخرية من 

إحدى نتائج هذا الصراع ، و اجملال السياسي واالقتصادي الدويل أبكمله، وسيشتبك مع البلدان األخرىاملتحدة على 
هو تغيري األولوايت يف اإلسرتاتيجية اخلارجية والدفاعية للوالايت املتحدة، واليت حتول مركز ثقلها إىل منطقة احمليط اهلادئ 

، اجلاري يف الشرق األوسط مع هذا التغيري االسرتاتيجي من، وهذا كله تزاوتقلل من مشاركتها يف الشرق األوسط
وعمليات التفكك السياسي، وتفاقم األزمة االقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط، واالضطراابت العربية يف املنطقة، 

 .)داعش(، وظهور فريوس كوروانلـــوالنجاح املؤقت 

قد مضى، إىل جانب االنسحاب التدرجيي للوالايت املتحدة يسلط تراجع البنية السياسية اليت سادت املنطقة حىت ع
ف يتكث ، حيثمن املنطقة، الضوء على مسألة أتثري اللعبني اإلقليميني والدوليني الذين سيحاولون ملء هذا الفراغ

ما إيران يف إيران وتركيا بشكل علين نشاطهما اهلادف إىل إنشاء معاقل اسرتاتيجية يف املناطق اليت يعترباهنا ضرورية هل
ال تزال الصني ، وتركيا يف سوراي وحوض شرق البحر األبيض املتوسط، جنوب شبه اجلزيرة العربية والعراق وسوراي ولبنان

روسيا حاضرة و  ،تفكر يف سياستها يف الشرق األوسط، واليت تعتربها مهمة ألن املنطقة هي مصدر معظم طاقة الصني
، لكن جيب "إلسرائيل"يشكل كل من هؤالء اللعبني مشكلة و  ، اجملال العسكريونشطة ابلفعل يف املنطقة، وخاصة يف

جيب عليهم النظر يف إمكانيات و  ،أال يكتفوا بتشخيص وفهم الوضع الديناميكي "إسرائيل"على صناع السياسة يف 
اليت ستضمن األهداف وفرص توسيع احلوار مع روسيا والتوصل إىل تفامهات مع تركيا يف جماالت االهتمام والتأثري 

 االسرتاتيجية لكل جانب ومتنع التصادم بينهما.

من الضروري االستفادة من تشكيل حكومة جديدة وتعيني وزيرين جديدين للدفاع واخلارجية إلعادة تقييم السياسة 
للعواقب احملتملة  اا نظر  حىت قبل تفشي الوابء، وهو اآلن أكثر إحلاحاا  كان هذا التقييم مطلوابا ، و "إلسرائيل"اخلارجية 

يتطلب فحص افرتاضات العمل القدمية و  ،والواضحة ابلفعل هلذه األزمة على منطقة الشرق األوسط والساحة الدولية
 والتحقق منها، وتعديل السياسة مع الظروف اجلديدة.


