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 مقدمة .1

لسطين على يد دولة فحلمت الصهيونية العالمية بوطن قومي لليهود، وكان تجسيد الحلم هذا في 

، ومنذ ذاك الحين 1917 بريطانيا في العام ر خارجيةبلفور وزي  لهاأطلقه، عبر وعد أوروبية

 1948 ترعى هذا الوعد لتحقيق الحلم الصهيوني الذي تجسد في العام أساسيةية أوروباستمرت دول 

". دولة إسرائيل" تحت اسم 181رقم  المتحدة ذي ال األمم قرارإلى  الدولة الموعدة استناداًبإقامة

كونها كيان قام خالفاً (زال عقدة الخوف من المستقبل  تهذه التي رافقتها وال" إسرائيل"وحرصت 

حرصت في عالقاتها الخارجية على التمسك بالدول )  القوة الدائمة لالستمرارإلىللحق، وهو بحاجة 

ا عامة أوروب تكون أنومن الطبيعي . التي تمكنها من الحصول على تلك القوة الضامنة لوجودها

 الحكومة الصهيونية االهتمام لنسج مثل أولتهفي طليعة من وبعض دولها خاصة بريطانيا وفرنسا 

 إلىية وصوالً أوروب من دولة أكثرهذه العالقات، التي تطورت لتتعدى هاتين الدولتين وتشمل 

والناظر في عمق .  دولة27  فيه حاضراًي الذي تنضويوروبعالقات معتبرة مع االتحاد األإرساء 

تعكسه على الدبلوماسية  العسكري، لاألمنيعتبار النطالقها الوجه  تأخذ باالأنهاالعالقات هذه يجد 

 أحياناً، ثم يرخي بظالله على االقتصاد والمال بشكل عام، وقد يكون السير العكسي مقبوالً والسياسة

ذاك من مسار أو ، وينعكس اقتصادياً، وسواء كان هذا بحيث ينطلق من لقاء سياسي فيترجم عسكرياً

 شبه دائم فيها، ية يجد الشأن العسكري حاضراًوروب األ- احث في العالقة اإلسرائيلية فان الباألمور

  . باد بوضوحاألمر السياسي لهذا األثرو أويرى التأثير 

ال يكون )  وعالقات وتفاهماتاتفاقيات( اإلسرائيلي - ي وروبلكن البحث في الشأن العسكري األ

 وراء ستار من السرية والتكتم ال األمرطرفين حجب  لتعمد ال سهالً نظراًاألحيانفي كثير من 

 شيء منه لتحقيق إلعالنو ظهور حاجة ما أحصول تسرب، ، و بوقوع حادثإاليخرق عادة 

 عندما نقارب في هذه الورقة موضوع فإنناولذلك .  وعسكريةأمنية حتى أو سياسية أغراض

لنحدد مدى تأثيرها على السياسة " سرائيلية اإل- يةوروبالعالقات واالتفاقات العسكرية واألمنية األ"

 مع احتمال كبير جداً لوجود أثرهظهر من هذه العالقات ورصد أفإننا نعتمد ما ية، وروبالخارجية األ

 عنها اإلعالن اآلنية معينة ولم يقيض حتى أوروبودول   تفاهمات بين إسرائيلأواتفاقيات 

 سنبدأ بعرض فإنناي المقاربة المباشرة للموضوع  فأما.  وعسكرية حتى وسياسيةأمنيةالعتبارات 

 رصد اثر ذلك على السياسة إلىية لننتقل بعدها وروب األ-الواقع العسكري للعالقات اإلسرائيلية 

  .يةوروبالخارجية األ
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  اإلسرائيلية-ية وروب األاألمنيةالعالقات العسكرية و: والًأ

 يةوروب األ-قات اإلسرائيلية  العالمروحة .2

 جوهر عالقة أن مناحيم بيغن كان يرى أنيذكر دانييل امسون، " ديغول وإسرائيل"ابه في كت

ليس لدينا ما نعتمده كبديل لفرنسا، "ا يتركز في العالقة مع فرنسا ويردد القول أوروبإسرائيل ب

، "منها اهللا  لينجينا\ليحفظنا!! ؟ألمانياذا خسرناها ماذا يبقى؟ إا هي فرنسا وأوروبا، فأوروبخاصة في 

 عقود، ولكن بيغن نفسه لو عاد اليوم لينظر في المسألة، فانه قد أربعةكان هذا الحديث قبل نيف و

قامت عالقات عسكرية أا عرضاً وطوالً وأوروب تمكنت إسرائيل من اختراق أنيقول كالماً آخر بعد 

لح، والتدريب  التسأهمها من صعيد، أكثرن تحقق لنفسها مكاسب على أ من دولة منها وأكثرمع 

 المجاالت ، فضالً عن التبادل العلمي والتقني فيتقديم حقول التدريبو كماوتبادل الخبرات، 

ية اليوم خاصة دول وروب كانت هذه العالقات لم تصل لتشمل كل الدول األإذاو. نوعةتالعسكرية الم

 دول 7قة سوى ، ولم تبق خارج هذه العال معظمهاإلى وصلت فإنها، 27 ـي الوروباالتحاد األ

  .1ية فقطأوروب

، لتؤمن تصاعدي تطويرها بشكل مضطرد وإلى إسرائيل تعمد أنوبمراجعة هذه العالقات نجد 

 التي ،ففضالً عن فرنسا ،كثر تعول عليهأ أوعبرها ومع كل دولة ما يلزمها من مصالح في مجال 

 التي بدأت بألمانياقات إسرائيل ية، فان عالوروب األ–تعتبر حجر الزاوية في العالقات اإلسرائيلية 

وعلى صعيد  . من اتجاهأكثر عقود ترسخت اليوم وبلغت مستويات عالية في أربعة من أكثرمنذ 

 والسعي على االتجاه اليوناني حتى استطاعت الحصول على باإللحاحآخر استمرت إسرائيل 

تثمار في مجال التعاون  قيد االساآلن وهي ،1990اعتراف وعالقات دبلوماسية كاملة في العام 

رض متنوعة أمناورات مركبة في  إلجراء ومؤخراً ولدى البحث عن حقول تدريب .العسكري

 رويداً لتبتعد عن التحالف االستراتيجي التي بدأت تتحرك رويداً - وواسعة تعوضها عن تركيا

 ،- )عدو إلسرائيل تحالف استراتيجي بديل مع إنشاء طبعاً دون القطيعة معها(العميق مع إسرائيل 

                                                 
 المتتالية هناك فقط روبيةواأل للتصريحات المنشورة في التقارير الفرنسية انه وفقاً" تريبنال راسيل"ـرد في تقرير ل و1

 – ايرلندا –استونيا " هي األسلحة حتى وفي مجال استيراد وتصدير إسرائيل ال تقيم عالقات عسكرية مع أروبيةسبعة دول 

  :جع الرابط التالي را."السويد و– البرتغال – مالطا –ليتوانيا  –ليتونيا 
 http://www.tribunalrussell-france.org/ext/http://www.tribunalrussell-france.org/article-l-union-europeenne-et-la-

cooperation-militaire-vers-israel-47757302.html. 
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كان له  في حلف وارسو الذي  عضواًفوجدت ضالتها في رومانيا التي كانت يوماً بحثت إسرائيل

  .العالقات الجيدة مع العرب

بسياسة الحياد الدولي،  األخيرة سويسرا رغم التزام إلى أوصلتهاوتتابع إسرائيل حركتها التي 

، نجدها قد نجحت في العالممن دولة في محيطها و أكثرحرب مع  إسرائيل في حالة عداء وأنورغم 

في عقد بعض الصفقات ذات الطابع العسكري معها وضمنت مواقف منها في مجاالت سياسية على 

 عالقات معها فتستعمل مرة إلىية لجرها وروب اهتمام الدول األإثارةوتبرع إسرائيل في  ..ندرتها

و بالمصالح أ، إليها التي نجحت في الوصول أوت تملكها الترغيب بالتقنية العسكرية العالية التي بات

 باإلرهاب بالترهيب بخطر ما، كما هو الحال اليوم مع التخويف أوتبادل الخبرات، المشتركة و

البحث في عالقات  التعاون وإلى كما استدرجت ايطاليا ، والمصالح االقتصاديةاألمنوالخطر على 

 هدية أو منحة أو لها كمساعدة األسلحة مع اسبانيا بتقديم بعض  كما فتحت الباب للعالقةأو، مستقرة

 اليوم فإنها، 1986سبانيا التي امتنعت عن االعتراف بإسرائيل حتى العام إ، ) ملم120مدافع هاون (

 –الرئيسين  سبانحد الساسة االأ أزنار الحد الذي دفع إلىتقترب من إسرائيل وتهتم بمصالحها 

 ويعتبر ،من إسرائيل بالغربأن يربط قوة وأ إلى دفعه –س العارضة حالياً رئيس وزراء سابق ورئي

  .2"قوة إسرائيل قوة للغرب والعكس صحيح "أن

عالقات  إلقامةإسرائيل  خططت) دولة كما ذكرنا 27ليشمل (توسعه ي ووروبومع قيام االتحاد األ

، ليكون اع الواردة في نظام االتحادالدف واألمنوتوقيع اتفاقيات مع االتحاد ككل تنفذ عبرها من فقرة 

 الذي يغنيها في كثير من األمر على كامل االتحاد، اآلثار اتفاقية توقع معه منسحبة أيمفعول 

 كان لهذه الدولة خصوصية تريد إسرائيل إذا إال عن التفاوض مع كل دولة على حدا األحيان

ي، حيث وروبذي فيه معظم دول االتحاد األ الاألطلسيهذا ولم تهمل إسرائيل الحلف . االستفادة منها

 من االتفاقيات ما يخولها االشتراك مع الحلف بنشاطات بحرية عمالنية في البحر عقدت مؤخراً

  . الدوريات البحرية المشتركةإلجراءسطول الحلف أ إلىالمتوسط بانضمام قطعة بحرية إسرائيلية 

  

  

  

                                                 
ادعموا إسرائيل ألنها إذا انهارت " تحمل عنوان 2010 حزيران 16موقف جاء في مقالة نشرت في صحيفة التايمز في  2

 ."انهار الغرب
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 ي وحجمهوروبوجوه التعاون اإلسرائيلي األ .3

 السالح دتوري  . أ

التصنيع المحلي ونسبته :  ثالثةأساسيةتعتمد إسرائيل في تزويد قواتها بالسالح على مصادر 

 ،ىخرأ من مصادر %3و ،%18نسبته ي ووروبوالسالح األ ،%29 ونسبته األميركي والسالح ،49%

ية وروبالدول األ  في مجاالت العالقات والتعاون بين متقدماًالسالح موقعاً وتحتل عملية توريد

وقد .  والتجهيزات العسكريةاألسلحة تشكل سدس احتياجات إسرائيل من أنهاوإسرائيل فضالً عن 

التفاهمات ن معظم االتفاقيات وأ إلىيلفت ( االطالع عليها أمكن  التياألخيرة اإلحصاءات أظهرت

عسكرية  وأمنية إسرائيل تحاط بسرية تامة العتبارات إلىا أوروبالمتعلقة بتوريد السالح من 

 ،)%52.7(فرنسا  في هذه العملية وهي األساسية هي أوروبن هناك خمس دول أ أظهرت 3)سياسيةو

على  حسبت النسب (4)%2.4( بولونياو ،)%2.7( ، بلجيكا)%9.5(  المملكة المتحدة،)%23 (ألمانيا

  ). إسرائيلإلىا أوروب مجمل السالح المورد من أساس

 

 من فرنسا )1

 بعد ذلك ولعقود أضحت 1949 أيار 20  حتىليبإسرائعن االعتراف  "تأخرت"فرنسا التي 

ي أوروب شريك عسكري أهمتعتبر   وهي، طرف دولي في التعامل العسكري معهاأهممتعاقبة 

وقد بدأت هذه العالقة الفرنسية اإلسرائيلية عسكرياً . األسلحة في مجال تجارة اآلنإلسرائيل حتى 

 صورها المتقدمة في حرب الشراكة في إحدىفكانت   وهبوطاًداًفي مطلع الخمسينات وتقلبت صعو

دنى مستوياتها بعد حرب العام أ إلىوصلت   وبعدها،1956العدوان الثالثي على مصر في العام 

 كانت ألنها إسرائيل إلى الفرنسية األسلحة على مبيعات  حيث فرض الجنرال ديغول حظراً،1967

 خاصة في عهد األخيرين ثم استعادت زخمها في العقدين ،رياهي المبادرة للعدوان على مصر وسو

المعروف الجذور والحريص على  -   في عهد ساركوزياآلنثم  "الصديق الحميم إلسرائيل"ميتران 

                                                 
 .ه ضجة في حينوأثارت طريق الخطأ  عنأمرهاطوربيدات الفرنسية التي انكشف لا وباأللمانية التذكير بصفقة الغواصات 3
 هم فرنسا إسرائيل إلىروبا أو للسالح من األول المصدرين الخمسة أن - مرجع سابق - " تريبنال راسيل"ورد في تقرير  4

  : النص التاليوأوردالمملكة المتحدة وبلجيكا وبولونيا لمانيا وأو
En effet, les exportations d’armes sont largement dominées par un nombre restreint d’États puisque les cinq premiers 
exportateurs ont assuré, de 2003 à 2007, plus de 92% des ventes d’armes de l’Union européenne à Israël. Dans 

l’ordre : France, 52,7% ; Allemagne, 25,3% ; Royaume-Uni, 9,5% ; Belgique, 2,7% ; Pologne, 2,4%. 
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ولم تكن فرنسا المصدر الرئيسي للسالح . 5للغاية لها  مريحاًتشهد اليوم معه وضعاً حيث - إسرائيل

 أهممن  و،بالسالح المتطور مزود لها بالتقنية العسكرية العالية وأهم يضاًأبل كانت  إلسرائيل فحسب

 : اإلسرائيلية هنا–القة الفرنسية ما يسجل في الع

 الستينات مع أوائلمساهمة فرنسا الفاعلة في البرنامج النووي اإلسرائيلي الذي بدأ في   ) أ

يقل  ن امتلكت إسرائيل عبره ما الأ إلى وتطور 1953االتفاقية النووية الفرنسية اإلسرائيلية في العام 

 .6 رأس نووي200عن 

 . الستةاأليام حرب أسطورة بأنها التي وصفت –بطائرات الميراج  تزويد فرنسا إلسرائيل  ) ب

 . المختلفةبأنواعهافي مجال صناعة الصواريخ  مساعدة فرنسا إلسرائيل  ) ت

 .ية بالقطع والتسليح والراداراتدعم فرنسا للبحرية اإلسرائيل  ) ث

  . كان فرنسياً في البداية وجواًراًبح و عصب الجيش اإلسرائيلي براًأنن هذا يظهر وم

 

 ألمانيامن  )2

ذ  إ.السالح إلسرائيل  على صعيد توريداألهمية الدولة الثانية بعد فرنسا من حيث مانيالأتعتبر 

 –سرائيلية  النازية، تطورت العالقات اإلأللمانيابعد الكراهية التي حكمت النظرة اإلسرائيلية 

 حيال اليهود بسبب ما يدعيه األلمانية من اتجاه مدفوعة بعقدة الذنب أكثر وفي  اليوم ايجابياًاأللمانية

 وقد وصل حجم السالح –ا والعالم أوروب المحرقة التي يبتز بها اليهود –هؤالء من حرق هتلر لهم 

 واتفق ،األخيرتينته في السنتين على مستوياأ إلى ئيلاإلسرم سلّ الماأللمانيوالعتاد العسكري 

  .وروي على صفقة قدرها مليار 2010 الطرفان في كانون الثاني

                                                 
  :  بالسالحئيلاإلسر جدول بتزود فرنسا 5

سعر السوق السنة سعر التسليم  العدد  المبلغ 
2004 26,0  18,8  101,3  122  
2005 19,6  14,0  72,2  133  
2006 18,4  22,3  89,1  144  
2007 20,4  8,2  126,3  112  
2008 8,4  16,2  75,0  104  

 
ترفض تفتيش  النووية واألسلحة تعتمد سياسة الغموض النووي وترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار إسرائيلال زالت  6

 نووي رأس 80 األقل وجاءت بين الرقم ،دولي لمنشآتها النووية ولهذا تضاربت التقديرات حول حجم ترسانتها النووية

 دوليين مستقلين ولكن باحثين حسب تقدير رأس 350، و2009استوكهولهم للسالم التقرير السنوي للعام حسب تقرير معهد 

 . رأس200 تقبالً هو واألكثرالرقم المتداول 
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 في مجال التسليح األلمانية ما يسجل في العالقة بين الطرفين اهتمام إسرائيل بالقدرات أهمومن 

 ،)يل باثنتين منها على سبيل الهديةطوربيدات وغواصات الدوفين التي زودت إسرائ(البحري 

 1 عقوداً مع إسرائيل لشراء طائرات استطالع دون طيار من نوع حيرون ألمانياوبالمقابل وقعت 

)Heron1(7 . فرض الجنرال ديغول أن وبشكل واسع منذ ألمانيا إسرائيل انفتحت على أنويالحظ 

  اليوم في النظرة اإلسرائيلية حليفألمانيا وقد باتت ،الحظر على السالح الفرنسي إلسرائيل

حتى  المفتش العام للجيش األلماني(هيلموت فيلمان،  حيث قال مؤخراًاستراتيجي مهم يعول عليه 

 ".لقد أصبحنا في هذه األثناء أهم شريك للجيش اإلسرائيلي بعد الجيش األمريكي ":)2001العام 

 ة،األلمانيويؤكد ذلك الجنرال روفان بنكلر، الملحق العسكري في السفارة اإلسرائيلية لدى الحكومة 

ويصف العالقات العسكرية  ."عالقات يومية ال تقوم إال بين الدول الحلفاء عسكرياً" حيت يراها

  ."فريدة من نوعها، ووثيقة للغاية "بأنهاالثنائية 

 التي تدعو األلمانيةوتستمر العالقات هذه في خطها التصاعدي رغم بعض االنتقادات الداخلية 

لكن هذه  ،الفلسطينيين اإلسرائيلي ضد المدنيين اإلجراميخاصة مع السلوك  الحد منها أو تقييدها إلى

 من السالح إضافية لصفقات يتم التحضير حالياً  حيث،اآلنسمع حتى  ال تُأنها يبدو األصوات

 اإلطالق الكشف ومنصات اترداارتشمل ( إلسرائيل خاصة منظومة الدفاع ضد الصواريخ األلماني

 حاسوب متطور أساساًلمستعملة عليها وقاعدة القيادة والسيطرة التي هي  ا8مع صواريخ باترويت

التي تريدها إسرائيل لتفعيل الدفاع  وهي المنظومة).  من منصة في آن واحدأكثرقادر على تشغيل 

التي  9 الهجوميةاأللمانيةبدبابات فوكس   إسرائيلألمانيا ذلك ستزود إلى إضافة، وضد الصواريخ

التي هشمت صورتها في   اإلسرائيلية4  من مزية على دبابات الميركافاأكثرم في  تتقدأنهايبدو 

لتصاعد في التبادل بين  هذا اأهميةوعلى . 2006 في العام اإلسالميةجنوب لبنان على يد المقاومة 

  . التبادل القائم بين إسرائيل وفرنساأو حجمه لم يتعد نصف حجم المبيعات أنالطرفين يالحظ 

  

                                                 
 : نشر في الموقع االلكتروني العسكري الفرنسيوإسرائيل ألمانياعن تطور العالقات العسكرية بين   مقال7

http://www.opex360.com/،ت الربط التالي تح: http://www.opex360.com/2010/02/01/lallemagne-et-israel-
intensifient-leurs-relations-militaires/ 

الذي بدأت الواليات المتحدة األمريكية ) 1-باك(وهو مطور عن ) 2-باك(ويحمل صاروخ باتريوت األلماني الصنع اسم  8

 .م1989بصناعته عام 
 .االستكشافية لألسلحة الكيمياوية والحيويةاء الدبابة القتالية الهجومية فوكس وليس المدرعة فوكس  لشرإسرائيلتسعى  9
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  بريطانيا- لكة المتحدةمن المم )3

 إسرائيل ذاتها كانت إنشاء بذرة أن نذكر أن ويكفي ،لبريطانيا عالقات تاريخية مع إسرائيل

 حافظت هذه العالقة على حرارتها ولكن تطويرها بقي دائماً، و1917بريطانية متمثلة بوعد بلفور 

 التعاون بين الطرفين متين نأوفي المجاالت العسكرية يالحظ . تحت التحكم والسيطرة البريطانية

ا والرابعة في العالم في تصنيف الدول الموردة للسالح أوروبحيث تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في 

صواريخ : بريطانيا إلسرائيل)  بيعاًأوهبة (هم السالح والعتاد العسكري الذي تسلمه أو . إسرائيلإلى

الالسلكية معدات االتصاالت السلكية و و،كترونية، معدات الحرب االل)المضادة للطائرات( جو -بر

جزئيات السفن ، وقطع وتجهيزات وحركات الطائرات الحربية المقاتلة، قطع غيار ومأنواعهاعلى 

 حجم التصدير السنوي أنتذكر المراكز المختصة بشأن حركة السالح في العالم الحربية، و

 مليون 25)  وما بعدها2007 (األخيرة الثالث  إسرائيل بلغ في السنواتإلىالبريطاني من السالح 

 ،قل بكثير من الحقيقةأ هذا الرقم أن ويعتقد ، لما تم نشره حول تراخيص البيع وفقا10ًإسترلينيجنيه 

نها كما يبدو في أ، خاصة وإسترليني مليون جنيه 75 إلى األحيانن الرقم الفعلي يصل في بعض أ إذ

  .اتجاه تصاعدي

  

 األخرىة يوروبمن الدول األ )4

 وتتخذ ، تلكأوية وروب عالقات مع هذه الدولة األإلقامة تسعى إسرائيل عبر التبادل العسكري

 مثل هذا العالقات إلقامة جسر رأس تجهيزات معينة مهما كان قدرها وقيمتها أو من سالح ما أحياناً

 هذه العالقات مع وهنا نجد إسرائيل بنت مثل . سياسيةأو عسكرية ألغراض، خدمة تطويرها الحقاًو

 التي بدت ، سويسرايضاًأبلغاريا وسبانيا وإيطاليا وإاليونان ورومانيا وبولونيا وو كل من بلجيكا

 لتناقض الحياد السويسري مع العالقة معها رغم محدوديتها مستهجنة وموضع انتقادات عدة نظراً

 إلىنها ال تصدر السالح أ باألمرهنا تبرر سويسرا  مع دولة في حالة حرب مع جيرانها، وعالقة

                                                 
   ?Why is Britain supplying arms to Israel’s war machine نشر ذلك في الموقع االلكتروني االنكليزي في دراسة بعنوان 10

 http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=16957 :وردت تحت الرابطو
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ن  تستورد السالح منها ألأندولة عندما تكون في حالة حرب حقيقية ولكن ال شيء يمنع من 

  .11االستيراد برأيها ال يمس بالحياد

وقعت إسرائيل ومؤخراً كان الخرق الكبير في عالقات إسرائيل مع االتحاد الروسي، حيث 

 كأحدث مؤشر على 12االتفاق اعتبر و،ون العسكري للتعااتفاق إطار 2010 أيلول 27وروسيا بتاريخ 

للجيش الروسي شراء أسلحة وتكنولوجيا عسكرية إسرائيلية  يتيح  انهإذتدعيم العالقات بين الدولتين، 

 إذ ، ما التزمت به حيال إسرائيلأو تحدد في القسم المعلن منه ما ستعطي روسيا أندون  متقدمة،

 روسيا اشترت من أن  بات واضحاًاآلنحتى  م عليه، لكنتود ما تم التك في االتفاق من البنأنيبدو 

ونحن نرى .  من رجال قواتها المسلحة على تشغيلها50 وأنها تدرب ، طائرة بال طيار12إسرائيل 

 ستترافق مع شروط وقيود إسرائيلية تفرض على ألنها األهمية لهذه العالقة بعد استراتيجي بالغ أن

  . وقعتإنارجية ينبغي الترقب لما سيكون حالها عالقات روسيا الخ

  

 األمنوالعمليات العسكرية والتدريب   . ب

في العام   قاد فرقاء منهمية اإلسرائيلية في هذا المجال تنوعاً وعمقاًوروبشهدت العالقات األ

 إلى ، وتوصلت مؤخراً)إسرائيلبريطانيا وفرنسا و( خوض حرب مشتركة ضد مصر إلى 1956

 ، قطعة بحرية منهابإلحاق األطلسي البحرية في األطلسيإسرائيل في عمليات الحلف مشاركة قبول 

 أنوفي الوقت الراهن نسجل .  المنفذ لدوريات منتظمة على شواطئ المتوسطلألسطولواالنضمام 

  :وم في المجاالت الرئيسية التاليةي يقوروب اإلسرائيلي األيالتعاون العمالن

  

 :التدريب )1

، ى يد المقاومة في لبنان وفلسطين عل2000ائيل من خسائر ميدانية بعد العام رغم ما لحق بإسر

 في ذهنها وهو  ال زال قائماًاألوسط الرئيسية في الشرق اإلقليميةن تكون القوة أن طموحها بإف

 ،، وبسبب ضيق مساحة فلسطين المحتلةجل ذلكأمن و. اودها رغم تراجع الفرص في تحقيقهير

 إلىت إسرائيل الحاجة قائمة أ فقد ر،األوسط الطبيعة في الشرق أنواعحاكي كل وعدم توفر طبيعة ت

                                                 
 :موقع الكتروني فرنسي تحت الرابط السويسرية في اإلسرائيلية ذكر في دراسة حول العالقات 11

260=id?3php.display/journal/ch.gssa.www://http 
  :نت تحت الرابط. نشر الخبر في موقع الجزيرة12
 htm.AB345485A87C-2BDB-79A4-76D8-1743C425/EXERES/NR/net.aljazeera.www://http  
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ا أوروب إلىجل ذلك سعت أتناسب مهامها المستقبلية كما تخطط لذلك، من  و،ميادين تدريب تناسبها

.  خاصة بعد اضطراب العالقة مع تركيا التي كانت تؤمن لها الكثير في هذا المجال، ضالتهاإليجاد

 سقطت أن العلن بعد إلىفقد برزت العالقات مع رومانيا  ،تكتم الذي تمارسه إسرائيل عادةورغم ال

.  سرياًإبقاؤه الذي كان يريد الطرفان األمر الرومانية فكشف األجواءطائرة تدريب إسرائيلية في 

 التسلح لدى اليونان لتطوير عالقاتها العسكرية معها في مجالي  إسرائيل تسعى حالياًأن كما

 وتشكيالت أفراداً العسكريين اإلسرائيليين إيفاد حيث يتم ألمانيا عن العالقات مع والتدريب، فضالً

يين للتدريب فيها والعالقة هنا وروبحداً من األأ إسرائيل ال تستقبل أنمن المالحظ (. للتدريب فيها

رنسا وبريطانيا ية خاصة في فوروبالمعاهد العسكرية األما المدارس وأ). في اتجاه واحد فقط

من مختلف الرتب خاصة الضباط لمتابعة   تستقبل بانتظام عسكريين إسرائيليينفإنهايطاليا وبلجيكا إو

 العالقات بإقامة، وهي دورات تتيح الفرص لإلسرائيليين ات عسكرية مع عسكريي تلك البلداندور

ن أويمكن القول . يضاًأيبية  تدر الذين يوفدون لغاياتاألجانب ومع الضباط كما الشخصية مع هؤالء

ا بالنظر أوروبية بدأت بهذا الوجه وتطورت اليوم حتى باتت وروبالعالقة التدريبية اإلسرائيلية األ

  .ميادينه الخاصة والمتنوعةلمجال الحيوي على صعيد التدريب واإلسرائيلي ا

 

 العمليات الحربية واألمن )2

 عملية أييين في وروبوات اإلسرائيلية األلم تشارك الق 1956 بعد عملية السويس في العام

ما دفع كل المتتبعين للقول بانتفاء العمل العمالني  ، معرفتهاأو ، يمكن انكشافهاأو ،عسكرية معلنة

 أن حيث ،األمني والتبادل ، على خالفه في مجال االستخباراتاألمرلكن . المشترك بين الطرفين

لديهما عالقات واسعة مع وكاالت ومنظومات االستعالم  سرائيليتيناإل أمانشبكة الموساد وشبكة 

 الذي يدعي ،اإلرهاب بذريعة مكافحة حاضراًالعالقات  ، وقد طورت هذهيةوروبواالستخبارات األ

ونكاد .  خطر مشترك يستدعي العمل والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات حوله لمكافحتهبأنههؤالء 

لكن بتفاوت ية المماثلة ووروبالدوائر األ  معظمإلى تصل أناعت  إسرائيل بمخابراتها استطأننقول 

لمانيا أ في هذا المجال هو ما يربطها بالمخابرات في كل من فرنسا واألهم إنما، في درجات التعاون

 قوات وإحالل ،2006 وبعد حرب ،األخيرةوفي السنوات . هولندايطاليا وإسبانيا وإبريطانيا وو

 لوحظ مدى التعاون ،)unifil يونيفل( ضمن القوات الدولية المؤقتة فيه ية في جنوب لبنانأوروب

 األمنييطالية في المجال سبانية واإلإسرائيل والوحدات العسكرية الفرنسية واإل والتنسيق بين
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 األمنية في مجال أوروبن التعاون اإلسرائيلي مع دول أ نجد أخرىومن جهة . والميداني العمالني

 – أدناهسنفصل ذلك  -  النشاطات السياسية إلىدى المفهوم العسكري البحت ليصل واالستخبارات تع

 عامة والسودان بشكل خاص أفريقيافي  األميركيخاصة كما نقل عن التعاون الفرنسي اإلسرائيلي 

 اإلشارةختم ال بد من أ أنوقبل . 13جل تقسيمه على حد ما نقل عن مصادر دبلوماسية دوليةأمن 

 إرساللجهة  1994ية في مدينة الخليل في العام وروب مهمة استثنائية جداً قامت بها المجموعة األإلى

 اإلنسان وكتابة التقارير حول السلوكيات اإلسرائيلية المنتهكة لحقوق ،مراقبين لمتابعة الوضع فيها

 بأي أو ، للقيامالعسكري األمني صالحية في العمل أي يكون لهؤالء المراقبين أن دون ،الفلسطيني

 .الفلسطينيين ميداني للدفاع عن إجراء

ومهما  - األجانب من العسكريين أين إسرائيل ترفض مطلقاً وجود أوهنا ال بد من التنويه ب

جل أ سواء في ذلك من ،التي تقيم كيانها عليها  المحتلةالفلسطينية األرضعلى  -كانت جنسيتهم 

 أميركية بقوات  مؤخراًإالهي لم تقبل ، و المراقبةأويب جل التدرأ من أو ،العمليات العسكرية

 في إسرائيل منذ أجنبيةول قاعدة عسكرية أ بأنه الذي وصف ،لتشغيل الرادار العمالق في النقب

 بالحجاب الذين لهم أشبه كانوابل بهم في الضفة  الذين قُاألوروبيين المراقبين أنقيامها، وكما ذكرنا 

  . حركة ميدانيةأو فعل أيمغلولة عن  ارير لكنعين ترى ويد تكتب التق

  

  ية الخارجيةوروبتأثير العالقات العسكرية مع إسرائيل على السياسة األ: ثانياً

 تمهيد .4

 األول، مع عنوانين ال بد من التعرض لهماية ينبغي التعامل وروببالسياسة الخارجية األ لإلحاطة

كيان سياسي   وهو،) دولة27(ية وروبم الدول األي الذي بات يضم معظوروبوهو سياسة االتحاد األ

ية على أوروبذو شخصية معنوية عامة قائمة بذاتها، والثاني السياسة الخارجية الخاصة لكل دولة 

وهنا يطرح  ، بشكل عامالفلسطينيةكثر شموالً بالنسبة للقضية أ أو، دول المنطقةحدة حيال إسرائيل و

 االتحاد إلى ومدى تمدده حتى الوصول ،ى هذه السياسةموضوع تأثير العالقات العسكرية عل

هل يستعمل التعاون : وقبل ذلك ال بد من مواجهة السؤال الرئيسي الذي يطرح بداية. يوروباأل

                                                 
السودان  تدة من مركز المماإلسالميةدولة السودان : هي  ثالث دول كنفدرالية،إقامةب تقضي الخطة التي يعمل عليها 13

السودان الغنية بالنفط ومصادر مياه  حتى شمالها، ودولة دارفور غربي السودان، ودولة مسيحية في الجنوب حيث حقول

 .األزرقالنيل 



 اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية العالقات واالتفاقات العسكرية واألمنية األوروبية 
 

 13

 وتالياً هل ،جل السالحأ العالقات تستعمل من أن أم ، العالقةإقامةجل أالسالح من  العسكري وتوريد

 السياسة أن أم ،أوالًلتؤثر في السياسة الخارجية للدولة  أوكم  العالقات العسكرية تأتي لتتحأن

  .؟ واضمحالالً تجميداًأو  ونمواًالخارجية المعتمدة هي التي تحكم قيام العالقات العسكرية وجوداً

 

 ون العسكري والسياسة الخارجيةالعالقة الجدلية بين التعا .5

ح بين طرفيين دوليين وسياستهما البديهي القول بوجود ارتباط معين بين حركة السال من

  : عدة منهاأهدافن لحركة السالح خلفيات وأ إذ، خارجيةال

 ويؤثر على ،الوجهة االستراتيجية من حيث تأثير هذه المبيعات على ميزان القوى العسكرية  . أ

 .د في تحقيقها على القوى العسكرية ذاك خاصة تلك التي تعتمأو االستراتيجية لهذا الطرف األهداف

جل تنمية أ وتنمية عمليات التصدير من ، االقتصادية لجهة فتح السوق للخارجاألهدافمنها و  . ب

 بالعملة المقبولة عالمياً أموال والحصول على ، وخلق فرص العمل في الداخل،االقتصاد الوطني

 .لدعم هذا االقتصاد)  الخ– يورو –دوالر (

 منضوية في األطرافي تكون فيها تبرز هذه في الحاالت الت، والغايات العسكرية المحض  . ت

جل تعزيز قدراته العسكرية أ من لآلخريكون توريد السالح من الطرف الواحد  و،ةتحالفات عسكري

 جيشي الدولتين لتسهيل التعاون نشاء قطاعات التقاء مشتركة بينإ و،اآلخرالتكاملية من الطرف 

 .الدعم في الميدانو

سبيل الهبة   مقدمة علىاألسلحة عندما تكون  خاصة، فهو سياسياآلخر االتجاه أما   . ث

 ال يوجد في العالقات الدولية ما يسمى األصلنه في وأل . تفضيلية وتشجيعيةبأسعار أو ،المساعدةو

 في موضوع ن المساعدات عامة وتحديداًأ نرى بفإننا ، التي تقدم من غير مقابل،"الجمعيات الخيرية"

ة التنسيق في السياس  علىاألدنى ضمني يقوم في الحد أوي  بشرط خف تكون مشروطة دائماًاألسلحة

 كما هو الحال ، التحكم بالقرار السيادي الوطنيأو مصادرة أو حد امتالك إلىقد يصل  و،الخارجية

 تتدخل بشكل مفصل بالسلوك أن التي استطاعت كيةياألمرعلى سبيل المثال مع الواليات المتحدة 

 كما هددت أو. 14 مليون دوالر50 الداخلي بقيمة األمن هبة لقوى أسمتهااتفاقية   اللبناني عبراألمني

                                                 
ع مع مدير عام قوى موقَّ"  وحكومة لبنان بشأن تطبيق القانوناألمريكيةخطاب اتفاق بين حكومة الواليات المتحدة " 14

 .2007خلي في العام  الدااألمن
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 استمر في نهجه وعلى عقيدته القتالية إنمليون دوالر  100 ـهي نفسها لبنان بوقف مساعدة جيشه ب

 .15رفض القتال ضد المقاومةمواجهة إسرائيل و في

 يحتل الشأن أال: ونسأل ،دافاألهية قد نجد محالً لكل هذه وروبوفي الحالة اإلسرائيلية األ

  ية موقعاً مهما في الموضوع؟السياسي العام والسياسة الخارج

 

 يوروبتأثير العالقات العسكرية مع إسرائيل على السياسة الخارجية لالتحاد األ .6

 االستراتيجية، والمتقلبة في أهدافهايين تاريخ حافل من العالقات الثابتة في وروبإلسرائيل مع األ

 الجزر المرحلي باد للعيان في بعض ، بعد المدأحياناً حيث يظهر ،ة والظرفيةكي التكتيمظاهرها

 ثم ، قريبةأون القطيعة ممكنة أ و،ن التباعد هو القائمأ األمور التي يظن من يكتفي بسطح ،المحطات

ق اإلسباني الساب رئيس الوزراءوقد يكون ما نطق به . تأتي التطورات وبسرعة لتكذب هذا الظن

 ومستقبل العالقات ،إلسرائيل يةوروبعن النظرة األ محاولة للتعبير الجدي 16خوسيه ماريا أزنار

ا أوروبيعني (سنسقط معها ) إسرائيل( سقطت إذا ": حيث ربط مصير الطرفين ببعضهما قائالً،معها

الدول ، ودور ة على تاريخ العالقة بين الطرفينمعطوف  تفهم هذه المواقفأنوينبغي ". )الغربو

وهنا . ي إلسرائيل واالهتمام بمصالحهاوروب مدى الدعم األإدراكية قبل االتحاد ثم معه ليتم وروباأل

 بها بذاتها لما ينتيجة لها في البدء ثم يعتن ترجمة لتلك العالقة واألساس في األسلحةتأتي صفقات 

ا مهتمة بإسرائيل أوروب إنوباختصار نقول . األخرى من انعكاس على االقتصاد والشؤون األمرفي 

لكن مصالح الطرفين ليست في تطابق كلي دائم يجعل ، وعبر إسرائيل ن لها مصالح تؤمنهاأل

 قرارات تؤلم إسرائيل في بعض أكثر أوية أوروبا تقبل كل ما تقوم به إسرائيل، فقد تتخذ دولة أوروب

 الرئيس شارل ديغول أنمثال، حيث واستدالالً على ذلك نذكر بالحالة الفرنسية على سبيل ال. األحيان

نه أ الحرب، وإلى من االنزالق األوسط حذر فريقي الصراع في منطقة الشرق 1967في العام 

                                                 
  الجيش اللبناني بقيمةإلى النائب هاورد برمان في بيان أنه جمد مساعدة كيةيراألم وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية 15

 وقال ال استطيع ،واإلسرائيلي، عشية الحادث الحدودي بين الجيشين اللبناني أغسطسفي الثاني من   مليون دوالر، 100 

 .إسرائيل لبنان تستعمل ضد إلى أسلحة بإرسالح  اسمأنبروحي وضميري 
 16 وكتب مقالة نشرت في صحيفة التايمز في 2004 وحتى عام 1996رئاسة الحكومة اإلسبانية من عام  أزنارتولى  16

 إسرائيل هي خط دفاعنا األول"، قال أزنار إن "ادعموا إسرائيل ألنها إذا انهارت انهار الغرب" تحمل عنوان 2010حزيران 

في منطقة مضطربة تواجه باستمرار خطر االنزالق إلى الفوضى، ومنطقة حيوية ألمن الطاقة لدينا بسبب االعتماد المفرط 

فإن سقطت فسنسقط على النفط الموجود في الشرق األوسط، والمنطقة التي تشكل خط الجبهة في الحرب ضد التطرف، 

 ".معها
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 حزيران للعدوان كان رد 5 في ئيلاإسر، ولما بادرت إليها قاسياً من الفريق الذي يبادر سيتخذ موقفاً

 ،أعاله كما ذكرنا ، هذا السالح لهاأهميةم  رغ، إسرائيلإلى الفرنسية األسلحةديغول بحظر مبيعات 

ن معظمها مدفوع الثمن، خالفاً لما هو حال لفرنسي في استمرارها ألورغم مصلحة االقتصاد ا

 األمر الذي يكون هبة عادة ويكون وقفه في مصلحة الواهب، بينما في البيع يكون ،كيياألمرالسالح 

  . توقفت الصفقةأنصلحة البائع معادة ضد 

  

 اأوروبالعالقات السياسية بين إسرائيل ولمشهد  األساسيةور الص .7

 تتبنى بالمطلق ،العالقات العسكرية تأثيرب و،اأوروبن أال يمكن االسترسال في القول ب إذن

 سياستها الخارجية ال تعدو كونها صدى لتلك اإلسرائيلية، أن أو ،المنطق اإلسرائيلي في السلوك

لم  ية نجد الكثير من الدالالت على هذا النفي، وكذلكوروبياسة األن في المسار العام للسأخاصة و

وبالمقابل ال  ا واتخاذها مواقف ال تطرب لها إسرائيل،أوروب دون  السالح وصفقاته كان حائالًأننر 

 ،العربسياستها الخارجية تجاه إسرائيل و في  توازناًأو نسميه حياداً أنا تلتزم ما يمكن أوروبنرى 

 ثالث قد نجدها أساسية وهنا يكون من المفيد التوقف عند صور ،الفلسطينية القضية وبالتحديد

  :رينيخفي العقدين األ  لما يمكن رصدهوفقاً يةوروبمتعاكسة في مشهد السياسة الخارجية األ

 إقامةذلك باالتجاه نحو  ية وتمثلأوروب خصوصية إلبراز يوروبالسعي األ :األولى الصورة  . أ

ن تفعيل هذه العالقات قد ال أ رغم علمها ب،ات مع الدول العربيةية، واالهتمام بعالقالشراكة المتوسط

 – مؤتمر مدريد للسالم – 1992اعتمدت هذه السياسة خاصة بعد العام  اأوروب لكن ،يريح إسرائيل

فسعت لدور  .األوسط من ميدان الفعالية في الشرق إلخراجها لها وسعي كياًيأمرحيث لمست تهميشاً 

ن أ خاصة و،األخيرةسيكون في مصلحة  نهأعلى  بل روجت له ، تغضب إسرائيلأن، دون ام

لتتمكن   وهي تغري إسرائيل بالقبول،"المتوسطية"مشروع الشراكة ينطوي على دمج إسرائيل في 

 ،لمانياأوخاصة فرنسا و ،اأوروب وهو ما تراهن عليه ،ةق في المنطاألميركيمن التأثير على الدور 

وهنا قد يستفاد من العالقات  .17 على حلبة المتوسطكيياألمر الوجود إضعاف إلىتين تقليدياً الطامح

 لتمرير شيء من هذا القبيل، ويكون السالح وصفقاته في خدمة إليهاالعسكرية والحاجة اإلسرائيلية 

 .كايأمرن تكون موجودة في ذاتها ومستقلة عن  ألأصحابهاية التي يطمح وروبالسياسة األ

                                                 
 في مسارات التسوية بيواألوردور االتحاد "نة للدراسات تحت عنوان  راجع تقرير معلومات صادر عن مركز الزيتو17

 .2010بيروت " ةالفلسطينيللقضية 
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كا في السياسة يمرأية بالقدرة على االستقالل عن وروبعدم القناعة األ :لصورة الثانيةا  . ب

 عن الواليات ية مستقلة تماماًأوروبن اعتماد سياسة أي بأوروبوتظهر من خالل تسليم . الخارجية

 أميركان و في المدى المنظور، ألأمر غير ممكن في الوقت الحاضر أ األوسطالمتحدة في الشرق 

 ولن تكون العالقات العسكرية وسيلة ضغط فاعلة ضد إسرائيل لتتقبل ، وإسرائيل لن تقبل به،نعهستم

 سيفقدها ذاتيها كيةياألمر االلتحاق الكلي بالسياسة أنا أوروبمثل هذا الدور، وبالمقابل تعرف 

لة بين ه وسط بل في منزنأا لبلورة موقف ال نقول بأوروبوهويتها الخاصة دولياً، من هنا تجهد 

عادة إ في ظل المتغيرات الدولية و، الهينباألمر ليس إليه الوصول أن، وهو موقف تعلم المنزلتين

ا وروبرسم خريطة القوى المؤثرة في المنطقة، متغيرات تترافق مع تراجع القدرات االقتصادية أل

ور ما حصل على د لتأمريكاوهي هنا تتقرب من . عسكري المباشر المستقل في العالمكما ونفوذها ال

، وتستمر في التأكيد ليل نهار على حرصها على  خاصةأوسطيالشرق على الصعيد العالمي عامة و

ومن هذا الباب تأتي صفقات .  التي تدعيهااألخطار نوع من أليمنها والتصدي أوجود إسرائيل و

ة اإلسرائيلية للقيام  وقبول البحري كما، إسرائيلأمام كميادين تدريب واألرض األجواء وفتح األسلحة

 التقرب من إطار، تأتي كلها ترجمة لهذه السياسة في األطلسيبعمل مشترك في المتوسط مع الحلف 

 أنيبدو ، وا في المنطقة عامة وفي مسار التسوية السلمية خاصةوروبإسرائيل لحفظ دور ما أل

 لها في العالقات األولالشريك ( تكون فرنسا أنطرحت  إسرائيل توجه رسائل من هذا الباب، حيث

 األخيرة في مقابل تمسك ،وسيطاً في عملية التفاوض غير المباشر مع سوريا) ياًأوروبالعسكرية 

 ألمانيكما قبلت بدور . بالدور التركي كمنسق وحيد في الوقت الراهن لمثل هذه المفاوضات

 اإلسرائيلي لدى األسيرل  مقابالفلسطينيين األسرىفي مفاوضات تحرير ) ي الثانيوروبالشريك األ(

ا عن قضية الشرق أوروب وتقصي كايرمأولكن عند ساعة الجد والحقيقة تعود . حركة حماس

 مرة جديدة في افتتاح  منسق، وهذا ما سجل مؤخراًأو وسيط أو شريك أو كراعي األوسط

 إليهات التي دع المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسلطة محمود عباس الفلسطينية، المفاوضات

 الديكور وانطلقت من غير حضور إلكمال" شاهدين عربيين"الحصرية وحضور   برعايتهاكايأمر

ي وروب حفيظة البرلمان األآثاروهو ما .  اتحادهاأو من دولها بأيا أوروب أواللجنة الرباعية 

 19 كوشنير وزير خارجية فرنسا عنأعربدوله الوازنة بشكل خاص، حيث و  بشكل عام18انتقادهو

                                                 
  http://www.elnashra.com/news-1-485142.html:  نقل في موقع النشرة االلكتروني على الرابط18
 .13 ص – 2010\9\13 السفير اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ  موقف نقلته جريدة19
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ي أوروبالتي لم يكن فيها تمثيل )  عباس– نتنياهو – أوبامايقصد قمة ( من قمة واشنطن إحباطه"

 .20" للسلطة الفلسطينيةاألكبر االتحاد هم المانحون أعضاء أنبالرغم من 

رغم كل ما ذكرنا من حرص . ي من إسرائيلوروبالنفور الشعبي األ بداية: الصورة الثالثة  . ت

ي مع إسرائيل، فان التصرفات وروب جماعية عبر االتحاد األأوية فردية أوروبرسمي على عالقات 

 دفعت منظمات ، في غزة خاصةكثر تحديداًأ والفلسطينييناإلسرائيلية في المنطقة عامة، وتجاه 

 في المجاالت ، الحد من التعاون معهاإلى والدعوة ،ية للتأفف من إسرائيلأوروبوهيئات مدنية 

ي ودوله في توريد السالح وروبطبيق القواعد التي يعتمدها االتحاد األ مع ت،العسكرية خاصة

 ،" للدفاع عن النفسإالا أوروبال سالح يورد من " والتي يمكن تلخيصها بالقول ،والعالقات العسكرية

 األثر أهميتهالكن هذه الحركات لم تحدث على ". ي للعدوانوروب يستعمل السالح األأنال يمكن "و

 لم تؤثر بشكل يذكر على مبيعات أنها، كما اآلنية حتى وروبلسياسة الخارجية األالفاعل في ا

 اإلعالمون الدعاية أ اتفاقيات التعاون العسكري، خاصة وأو ،و بروتوكوالت التدريبأ ،األسلحة

نها بحاجة للسالح للدفاع عن النفس أ و، الضحيةبأنهاالصهيوني برع ويستمر في تصوير إسرائيل 

 ومع ذلك. يزعلى حد قول ساستها خاصة شمعون بير"  لتنجو من القتل ولتعيشإالقتل ال ت"فهي 

 والفلسطيني اإلسالمي وجد في الجانب العربي إذا التي قد تتطور أهميتها يبقى لهذه المواقف المدنية

 .الفلسطينيةمن يستغلها لمصلحة القضية 

ا باتحادها عامة وبدولها أوروب نأ استنتاج إلىهذه المشاهد المتناقضة بعض الشيء، تقود 

يثير  ، تعيش حالة من االضطراب في سياستها الخارجية حيال إسرائيل والمنطقة، وهذا ماردةمنف

 ال أن، وتخشى كيونياألمر تكون القارة العجوز كما وصفها أنقلقها نحو المستقبل فهي تخاف 

 من السالح والدعم السياسي إلسرائيلهي تتخذ  ، ولذااألقطابدورها العالمي في زمن تشكل  تستعيد

 كيةيراألم، لكنها تعيش عقد الضعف الذاتي والهيمنة لدولية وسائل لتمتين هذه العالقة ااألروقةفي 

  .ية الخارجية المستقلةوروبي والسياسة األوروبوعدم القدرة على بناء الموقف األ

  

  

  

                                                 
 ألنها دعوة لحضور االفتتاح عبر وزير خارجيته اشتون، التي امتنعت عن تلبيتها يوباألور في الواقع تلقى االتحاد 20

 .ضور الصين وامتنعت عن الحإلى ووضعه في الصف الثاني، فتذرعت بسفر بيواألوروجدت فيها تهميشا للدور 
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  الخاتمة .8

هم الدول أ وبأكبرمهما في عالقات إسرائيل   والعالقات العسكرية عامة عنصراًاألسلحةتشكل 

 القريب بعيدة عن األمسية، وتتطور هذه العالقات اليوم لتتوسع لتشمل دوالً كانت حتى وروباأل

 خاصة على واإلقليمية المتغيرات الدولية عامة أملتوقد . من غير اعتراف بهاإسرائيل حتى و

ن إسرائيل  أل،على كل الصعد و عسكرياًكايأمرها ا رغم ما تؤمنه لأوروب نحو أكثرإسرائيل التوجه 

 عما كان مألوفاً من سياستها شعرت نفسها ملزمة بتأمين البديل لتركيا التي باتت تتحرك بعيداً

ودخلت إسرائيل بسعيها وعالقاتها . التحالفية على الصعيد االستراتيجي والعسكري مع إسرائيل

، ا منذ ستة عقودأوروب في األولى تتلمسها للمرة أسلحةزن  فتحت مخاأنهاالجديدة ميادين تدريب كما 

ية، وروبيتأثر بالسياسة الخارجية األ و مؤثراًوباتت العالقات العسكرية القديمة والمستجدة عنصراً

ستبقى و. كايأمر هذه السياسة لم تستقر على صورة نهائية مستقلة عن سواها خاصة أنرغم 

 أن بتلك السياسة دون  فاعالً ومتأثراًية، كما يبدو عنصراًوروباألالعالقات العسكرية اإلسرائيلية 

  . حد رسمهاإلىيصل 




