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 مقدمه
 ییناساتا کنون، ش آغاز پیدایشاز  یونیستیصه یمرژ روی پیشموانع و مسائل  ترینمهماز  یکی

د بوده خو یرامونیو پ یامنطقه یدر فضا یژهوبه یاسیس یگرانباز یاز سوو  یمرژ ینا یرشو پذ

و جنگ با  برهمکنشدر بسوووتر  یلاسووورائ بنیادگذاریمنطقه،  یکشوووورها گاهیود اسوووت. از د

خارج از  یروند ی،به اماکن مقدس اسوو م یاندازو دسووت لمانمسوو یعنوان ملتبه هاینیفلسووط

 یتو انکار موجود ینف هاآنکه  یاگونهبه اسووت کرده  یرا ط یو عرف یقواعد هنجارمند، قانون

نبال د یپلماتیکو د یاسوویسوو ی،همچون جنگ و تقابل نظام یمختلف هایشوویوه بهرا  یمرژ ینا

عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست با همسوایگان به  با این حال، ت ش برای سوازش  اند.کرده

برقراری روابط با بازیگران  ،خارجی اسرائیل همواره مورد تأکید این رژیم بوده است. از این رو

همچون  مواردیهای گذشته تا کنون بوده و در ای یکی از اهداف اصلی این رژیم در دههمنطقه

 است. نمود یافتهی همچون ترکیه ا کشورهایسازی روابط بتوافق با مصر و اردن و عادی

 ،رودشمار میبه اسرائیل با چهره سیاسی کنونی مقابله ترینمهم که ایران اسو می  جمهوری

 یا و رژیم این شووناسووایی از اجتناب و دیپلماتیک و سوویاسووی تقابل اسووت کرده ت ش همواره

حفظ کرده و انزوای در میان کشووورهای مسوولمان منطقه  آن را با روابط پایین سووط  کمدسووت

های را تداوم بخشود. افکار عمومی دود اسورائیلی بین کشوورهای اس می و ملت     آنای منطقه

رغم هب اسرائیل تا ، موجب شدهاآنها و حقوق گرانه از فلسطینیمسلمان و غلبه فضای حمایت

یله تنگی از سوووردی و تیرگی روابط پ ت ش برای نزدیکی بوا کشوووورهوای پیرامونی خود، در  

این روند تغییرات قابل  های گذشووته دردر سووالرسوود به نظر می ،. با این حالبماندمحصووور 

های قابل توجه در سوویاسووت خارجی  تغییراتی که نشووان از موفقیت رخ داده اسووت توجهی 

انداز این روند و نیز تأثیر آن بر امنیت ملی ای دارد و چشووماسوورائیل در عرصووه روابط منطقه 

ل تقلی آویو و ریاضدیقی همچون رابطه تلمصا بهجمهوری اسو می ایران یا مغفول مانده و یا  

 یافته است.  

گران و روابط عربسوووتان و اسووورائیل که اخیرا  مورد تأکید تحلیل این در حالی اسوووت که

ای از روند جدیدی از گشووایش روابط اسوورائیل با کارشووناسووان قرار گرفته اسووت تنها گوشووه 

های بعضووا  زودگذر کشوورهای منطقه اسوت. اسوورائیل در مسویری خارج از رویدادها و ائت ف   
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در حال پیشوروی است. این پژوهش با تأکید بر  سویاسوی، پا به خارج از مرزهای خود نهاده و   

که نیازهای اقتصووادی کشووورهای پیرامونی  کنداین پنداشووت را بررسووی میاین مسوویر جدید، 

موجب شده است که این  ائیلهای اسور جمهوری اسو می ایران و در مقابل امکانات و ررفیت 

ا ترش روابط امنیتی بسوازی روابط سویاسوی و نیز گس   روابط اقتصوادی، عادی  در پوشوش رژیم 

کشوورهای مذکور را دنبال نماید. با توجه به دع  ساختارهای اقتصادی در کشورهای منطقه،  

ر نظر د ، اسرائیلسودآور است. با این حال هاآنبدیهی اسوت که روابط تجاری با اسرائیل برای  

اسی و بط سیروادر پوشوش آن،  دارد روابط اقتصوادی را به وابسوتگی اقتصوادی تبدیل کرده و    

 .گسترش دهدامنیتی با این کشورها را 

قراردادهای اقتصووادی بلندمدت، تسووهیل روابط تجاری با آمریکا از طریق گسووترش روابط 

های تکنولوژیکی و فناورانه منطبق با نیازهای هر کشووور و اقتصووادی با اسوورائیل، ارائه ررفیت

روابط سیاسی با اسرائیل ندارند، از های وابسوته به خود در کشوورهایی که   نمودن شورکت فعال

ق طاقداماتی اسوت که رژیم صوهیونیستی برای پیشبرد سیاست نفوذ اقتصادی خود در منا  جمله 

 به کار گرفته است. پیرامونی جمهوری اس می ایران

 

 اردن و مصر؛ همسایگان مرزی وابسته به اقتصاد اسرائیل الف.
فضووایی جدید و  1۱۱1اردن با اسوورائیل در سووال  افق و تو 1۱6۱پیمان کمپ دیوید در سووال 

های اشغالی با سرزمینعنوان همسایگان مرزی را در روابط سویاسوی مصور و اردن به   سوابقه  بی

و مناسبات این د در حال حادر بیش از روابط سیاسی، آنچه ،وجود آورد. با این حالاسرائیل به

 بع آن روابط امنیتی اسووت. این روندبه تبرد، روابط اقتصووادی و ا پیش میکشووور با اسوورائیل ر

پوشد و شوده اسوت که مصور دوره محمد مرسی نیز نتوانست از آن چشم ب   چنان قوی و نهادینه

 اولویت داد.  دستاورهای این رابطه را بر پیامدهای نبود آن

در روند گسترش  در مصر 1011 رویدادهای سال هرچند روابط اقتصادی اسرائیل و مصر:

 آمدن عبدالفتاح السیسی اما پس از روی کار ،وجود آورددار مصر و اسرائیل موانعی بهپای روابط

 ریزی برای پیشوبرد سه طرح اقتصادی در درگیر بود، برنامه یبسویار اقتصوادی  که با مشوک ت  

 . این سه طرحکندنقش کلیدی را بازی می اسرائیل هاآندسوتور کار قرار گرفت که در هر سوه   
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، بخش 1چه بیشوتر مناطق آزاد تجاری معروف به مناطق صونعتی استاندارد  ویت هرعبارتند از تق

 گری و بخش انرژی. گردش

 برای اقتصاد این کشور حیاتی ارزشبرای مصر،  اهمیتمناطق صونعتی اسوتاندارد یا واجد   

دارد. قاهره که مشوتاق افزایش صادرات مناطق صنعتی استاندارد خود به بازارهای آمریکا است  

 نواحیر که د مناطق صنعتی استانداردبه همکاری اقتصادی اسرائیل در این زمینه نیاز مبرم دارد. 

 600همچون قاهره بزرگ، اسوکندریه، کانال سوئز، دلتای مرکزی و... قرار گرفته است، بیش از  

درصود از صادرات این مراکز   15و در حدود  جای دادههزار کارگر را در خود  180شورکت و  

بین مصوور با اسوورائیل و آمریکا در کنار  مناطق صوونعتی اسووتاندارد نامهتوافقرود. به آمریکا می

و اتحادیه عرب امکان دسترسی  3مرکوسور، 1های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، کومسانامهتوافق

ه با این شوورط ک  کندبدون گمرک و سووهمیه تولیدکنندگان داخلی به بازار آمریکا را فراهم می

درصوود آن از تولیدات 5/10درصوود کاال در منطقه صوونعتی اسووتاندارد تولید شووود و حداقل 35

   اسرائیلی باشد.  

ی صنایع توافقی که برا- 1001تجارت آزاد بین آمریکا و اسورائیل در سوال    نامهتوافقبنا بر 

جای یی در سهمیه خود ایجاد کرده و بههاتواند محدودیتاسرائیل می -نساجی مصر حیاتی بود

د بر مصر ت ش دار ،. بر این اساسکندهای ترجیحی دیگری با سایر کشورها امضا نامهتوافقآن 

کرات تا ، واردات اسوورائیل به مناطق اسووتاندارد را کاهش دهد. دو دور مذ نامهتوافقمبنای این 

موافقت کرد که واردات  1008است. نخست اسرائیل در سال  کنون برای این هدف انجام شوده 

درصووود کواهش دهود. در دور دوم کوه دو هفته قبل از به    5/10درصووود بوه   6/11خود را از 

د بود، اسرائیل به صراحت در مورد کاهش واردات خو المسولمین در مصر رسویدن اخوان قدرت

که اسرائیل گزارش داد  1015در عمل انجام نشود. این مسوئله تا دسوامبر     هرچند  موافقت کرد

ت آورده است، پیشرفتی را به دسو مناطق صونعتی اسوتاندارد   مصور دو درصود دیگر از سوهمیه    

 (. Hassanein, 2016.11.02)نداشت 

                                                                                                   
1. Qualifying Industrial Zones (QIZs) 

2. The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)  

3. MERCOSUR  
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 یبسووترهای همکار ترینمهمیکی دیگر از  اطق اسووتاندارد تجاری، حوزه انرژیع وه بر من

 جایی مصوور ازجابه آنچه در این میان حائز اهمیت اسووت ،اسوورائیل و مصوور اسووت. با این حال

واهد آویو خهره و تلااسووت که تأثیر بسوویاری بر روابط ق خالص واردکننده گاز به صووادرکننده

ل فراساح گازی میدان از برداریبهره شروع وجود با حتی ودوعیت  این شوود می گفته. داشوت 

 دخواه ادامه نیز مدیترانه، دریای و مصر در شوده کشو   گازی ذخیره بزرگترین عنوانبه «رهر»

 از پس رژیم این است شده موجب اسرائیل گازی بزرگ اکتشاف که اسوت  حالی در این. یافت

 کنندهتأمین ترینبزرگ اکنونهم رفت،می شماربه مصور  گاز واردکننده ترینبزرگ هاسوال  آنکه

 هک اندازه همان به اسوورائیل از گاز خرید رسوودمی نظر به هرچند. تبدیل شووود قاهره گاز بالقوه

 باشد. زاحسواسیت  مصور  در همچنان کرد،می ایجاد سویاسوی   حواشوی  اسورائیل  به گاز فروش

 از هانشانه برخی اما ،ندهست مخال  واردات گاز از اسرائیل با روشنفکران و مصری هایرسوانه 

 ,Hassanein ) دارد حکوایت  هودف  اینپیگیری پنهوانی   برای مصوووری مقواموات   ت ش

2016.11.02) .  

آبی نیز از مسووائل مهمی  مباحث گری واسووتاندارد و انرژی، گردش ع وه بر مناطق تجاری

 ی. گرانرده استکپیش تثبیت  اسوت که بستر روابط امنیتی و سیاسی مصر و اسرائیل را بیش از 

 سینا جزیرهشبه دماغه در مصر الشیخشرم ساحلی شهر به سفر با مقایسه در ای ت بندر به سوفر 

 این در اسرائیلی گرانگردش تعداد افزایش موجب شوود، می داده که امنیتی هشودارهای  رغمبه

 در داعش فعالیت شایعه و مسل  هایگروه با مصر ارتش هایدرگیری حتی و است شده منطقه

 نمایندگی هیئت 1016دوومن اینکه در می  .بکاهد گرانگردش آمار از نتوانسووتهنیز  ناحیه این

 قبطی مسیحیان مجوز کرد موافقت بود، کرده سفر المقدسبیت به که مصر گریگردش صونعت 

 ،مقابل در. دهد افزایش را هستند اشغالی هایسورزمین  در مقدس اماکن زیارت صودد  در را که

 ,Timesofisrael) داد خواهد افزایش را مصر به گریگردش جریان که داد نیز وعده اسورائیل 

2016.05.22). 

  یکی دیگر از بسووترهای همکاری مصوور و اسوورائیل در حوزه غیرسوویاسووی اسووت  آب

عنوان اهرم های آتی با توجه به کمبود آب مصوور، از آن بهای که این رژیم در سووالگونهبه

 به مصر برای کرد. مسئله آبخود استفاده خواهد ها و اهداف فشاری در راستای خواست
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 از مصوور ترس و نیل رود حوزه کشووورهای از نتانیاهو دیدار که اسووت اهمیت حائز حدی

 و هایزهانگ از یکی را ،دارند آبی تنش یکدیگر با که ،منطقه این کشورهای در اسرائیل نفوذ

 1016 سال در المقدسبیت وزیر امور خارجه مصر به الشکری سام  نظیرکم سوفر  اهداف

 گریگردش هایپروژه پیشبرد برای مصر ع قه ابراز(. Soliman, 2017.08.12) دانندمی

 سووتهاتر با اسوورائیلیهمکاری نزدیکنمود دیگری از اسووتقبال مصوور برای   دریا نیز در

(Stern, 2016.10.18). 

 نامهتوافق 15 امضای با اسرائیل و اردن صل  معاهده روابط اقتصادی اسرائیل و اردن:

 هانامهتوافق این ترینمهم. شوود ایجاد فرهنگی و علمی اقتصووادی، هایزمینه در دوجانبه

 دراتصا مورد در اسرائیل با اردن همکاری امکان که بود استاندارد صنعتی مناطق به مربوط

 برای مناطق این. کردمی فراهم را آمریکا بهبدون تعریفه  دالر میلیون 100 ارزش به کاال

 بر متمرکز اردن صووادرات بعد به 1000 سووال از. اسووت برخوردار ایویژه جایگاه از اردن

 کشور این اقتصادی رشد در مذکور، استاندارد مناطق در تولیدشده پوشواک  و منسووجات 

 اب بهداشت و کشواورزی  هایپروژه در همچنین اسورائیل . اسوت  داشوته  توجهی قابل تأثیر

 و امان میان اقتصووادی هایطرح از یکی دیگر «اردن دروازه» پروژه. دارد همکاری اردن

 یشهرک ساخت. مقدمات آن مورد بحث طرفین قرار گرفت 1015 اکتبر در که است آویوتل

 شودمی گفته که اردن رود نزدیکی در طرف دو مشترک مرز در آزاد منطقه عنوانبه صنعتی

 توسعه اندازهایچشم از دیگر یکی کرد، خواهد ایجاد ایم حظه قابل شغلی هایفرصوت 

 . است طرفین بین روابط

 با صووادرات و واردات و اردنی کاالهای انتقال مورد در مجوز صوودور با همچنین اسوورائیل

 بااردن  تجارت اردن، رود نزدیکی در «شووان بیت» بندر از ترکیه و عراق همچون کشووورهایی

  . (Jewishvirtuallibrary, 2017.09.16) کندمی تسهیل را همسایگان

های بر و غیرقابل اعتمادبودن طرفهزینه ،کمبود منوابع انرژی اردن و بوه ادعای مقامات اردنی  

سوق  1016و  1011های در سال نامهتوافقدیگر، این کشوور را به خرید گاز اسورائیل طی دو   

دو شرکت اردنی عرب پتاس و اردن برومین قراداد گازی با اسرائیل  1011داده اسوت. در سال  

را به  اردن گاز مورد نیاز سوال از میدان نفتی تامار اسرائیل  15بسوتند که به موجب آن به مدت  



 116    ...و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتیاسرائیل 

اسووورائیل گاز این دو  .(Haaretz, 2017.03.02) کنندمیلیون دالر خریوداری می  500ارزش 

نیز قراداد دیگری میان شرکت نیروی  1016کند. در سوال  تأمین می 1016شورکت را از ژانویه  

برق ملی اردن و شورکای میدان نفتی لویاتان اسورائیل با وساطت یک شرکت آمریکایی به امضا   

ن شرکت را سال گاز ای 15به بعد به مدت  101۱رسید که به موجب آن اسرائیل از اواخر سال 

میلیارد دالر خواهد  10در حدود  ، درآمد ناخالص این قراردادهاکند. بر اساس ارزیابیتأمین می

 .(Jpost, 2016.09.16) بود

 در هااردنی ، اسووتخداماردن و اسوورائیل های دیگر در حوزه اقتصووادیاز جمله همکاری

. کندیم تقویت را طرف دو نبی گریگردش و اقتصادی است که روابط اسرائیل ای ت هایهتل

 استخدام مجوز اسرائیل شد، برقرار اردن و اسرائیل بین 1011 سال در که اینامهتوافق اساس بر

 قرارداد این مفاد موجب به که کرد صووادر را خود گریگردش صوونعت در اردنی 1500 از بیش

 زا بیش شووودمی گفته. بازگردند مرز در خود هایخانه به کاری شوویفت از پس توانندمی هاآن

 بودند فعال اسووورائیول  گریگردش صووونعوت  در 1016 سوووال اواسوووط در اردنی 1300

(Jewishvirtuallibrary, 2017.09.16). 

ایی بسووتره دیگر کن از جملهشوویرینکمبود آب در منطقه و تونایی اسوورائیل در تولید آب

ائیلی، اردنی و تشووکی ت اسووت که مورد توجه اردن قرار گرفته اسووت. نمایندگان ارشوود اسوور 

میلیون دالری بر  ۱00اشتراک آبی امضا کردند. این قرارداد  نامهتوافق 1013خودگردان در سال 

مدیریت منابع آبی موجود و اکتشاف و توسعه منابع آبی جدید متمرکز است و همچنین ساخت 

 کند و به موجباسوت که دریای سورخ را به بحرالمیت متصل می   گرفتهای را در نظر خط لوله

رار شود. اسرائیل قشده و بین سه طرف تقسیم می سوازی میلیون متر مکعب آب شویرین  80آن 

 ها تقسیم کند و نیم دیگراسوت نیمی از این آب شویرین را خریداری کرده و آن را با فلسطینی  

 متر شوود. همچنین آب از دریای سورخ به بحر المیت که هر ساله یک  آن به اردن فرسوتاده می 

ها خواستار نهایی شده و طرف 1016در ماه فوریه  نامهتوافقشود. این یابد، پمپاژ میکاهش می

 ,Jewishvirtuallibraryعملیاتی شود ) 1016آن شدند که آغاز ساخت خط لوله باید در سال 

2014.07.11). 
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 قفقاز  و آسیای مرکزیدر  راهبردیروابط اقتصادی  ب.
داز انروابط روزافزون اقتصووادی اسوورائیل با کشووورهای مختل  آسوویای مرکزی و قفقاز، چشووم

های روشونی از مناسوبات سویاسی و امنیتی این رژیم با بازیگران سیاسی این دو منطقه در سال   

 از موجب شده است تا کشورهای این منطقه های اقتصادینیازها و خألآتی ایجاد کرده اسوت.  

در یز که اسرائیل ن ،گیری داشته باشند. در مقابلود با اسورائیل اسوقبال چشم  گسوترش روابط خ 

ترین فاصله با مرزهای ایران حضور خواهد روابط اقتصوادی با این کشورها در نزدیک  پوشوش 

  قائل است.  زیادیاین روابط اهمیت  یداشت، برا

 ستا کشورهای قفقاز ترینمهم از یکی : آذربایجانروابط اقتصاادی اسرائیل و آذربایاان 

 .است ژیمر این با خود ارتباطات گسترش دنبالبه و کرده برقرار راهبردی روابط اسورائیل  با که

 یلاسرائآید. ترین بسوترهای روابط اقتصادی این دو به شمار می حوزه انرژی یکی از محسووس 

 قابل شریک را کشور این و کندمی خریداری آذربایجان از را خود نفت از درصد 10 حدود در

 ترانس لوله خط به ای ت به اشووکلون لوله خط اتصووال. داندمی انرژی حوزه در اعتمادی

 از یگرد یکی اروپا، به خزر حوزه گاز انتقال نهایی لوله خط عنوانبه «تاپ» به موسوم آدریاتیک

 لاسرائیوزیر نخست که مودوعی باشد  تواندمی آتی هایسال در دو این همکاری هایررفیت

 .(Katzover, 2016.12.18) کرد تأکید آن بر 1016 سوووال در آذربایجان از خود دیدار در

 در اسرائیل. کندمی وارد 1آناتولی ترانس پروژه در را اسرائیل عمل در لوله خط این به پیوسوتن 

 خود گازی مباحث در اعتماد قابل مشاور را آن که آذربایجان همکاری با را هدف این دارد نظر

 . (Embassies.Gov.Il, 2017.08.17ببرد ) پیش داند،می

 رتبه پنجم به آذربایجان تجاری شووریک دهمین از اسوورائیل 1005 تا 1000 هایسووال بین

 مضاع  مالیات متقابل، اقتصادی هایهمکاری توسعه هدف با طرف دو 1016 سال در. رسوید 

 ماه در اسوورائیل و آذربایجان میان مالی گردش. کردند لغو خودشووان را بین اموال و درآمد بر

 در مشابه مدت به نسبت که اسوت  شوده  زده تخمین دالر میلیون 1/116، 1016 فوریه و ژانویه

 و نفت مقابل در .(Mehdiyev, 2017.4.07) است داشوته  افزایش درصود  5/16 ،1016 سوال 

                                                                                                   
1. TANAP 
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 کشوواورزی و رایانه، به مربوط هایفناوری و اسوورائیل پیشوورفته تکنولوژی آذربایجان، گاز

ع وه بر روابط . (Gut, 2016.03.06دارد ) بسووویاری جذابیت هاآذربایجانی برای ارتباطات

 انای دارد. آذربایجتجاری، خرید تسلیحات از اسرائیل در روابط این دو جایگاه ویژه -اقتصادی

 ویژهبه خود همسووایگان با مقابله هدف با اسوورائیل از نظامی تجهیزات توجهی قابل حجم

 گنبد مسیست و موشکی و هوایی دد سیستم سرنشین، بدون هواپیماهای. کندمی وارد ارمنستان

 ایجانآذرب نظامی خریدهای جمله از ،است اسرائیل نظامی هایسیستم ترینپیچیدهاز  که آهنین

 بر اسرائیل از خود 1016 سال دیدار در افعلی الهام. (thehill, 2017) است بوده اسورائیل  از

 یدتأک بلندمدت مختل  قراردادهای طی این رژیم از نظامی تجهیزات دالر میلیارد پنج خرید

 ( Murinson, 2016.12.14) کرد

شورکت از گرجستان در اسرائیل   100در حدود روابط اقتصاادی اسارائیل و گرتساتان:    

ه طی سه دهه گذشت یهای گرجستانشود شرکتمشوغول به کار هسوتند. دومن اینکه گفته می   

اند. دریافت کرده 1و توسوعه صنعتی آمریکا و اسرائیل  نزدیک به یک میلیون دالر از بنیاد تحقیق

برند. مؤسوووسوووات های خود را با محققان اسووورائیلی پیش میپروژه ، محققان گرجیهمچنین

های گرجسووتان نیز در حدود سووه میلیون دالر از کمک مالی بنیاد علمی  تحقیقاتی و دانشووگاه

 های مربوط بهدر پروژه یهای گرجستانشرکت ،اند. در این میانکرده استفاده 1آمریکا و اسرائیل

نات و کیفیت و امنیت مواد غذایی با اسرائیل همکاری داشته کشاورزی، س مت گیاهان و حیوا

 روابط نزدیکی دارند 3و با مؤسووسووه توسووعه غذایی و تحقیقات کشوواورزی آمریکا و اسوورائیل

(jewishvirtuallibrary, 2017.08.19).  

 رقش به بازگشوت  هدف با را کمپینی گرجسوتان  و اسورائیل  بازرگانی اتاق 1015 سوال  در

 زمینه در عمده گذاریسووورمایه چندین ،کمپین این پی در. کرد اندازیراه یستفل و اروپا

 است درصدد گرجستان. شد جذب گرجستان در هااسرائیلی سووی  از داریهتل و گریگردش

 در. یردگ بهره بخشود، می تسوهیل  را اسورائیل  با اقتصووادی روابط که ایپیشورفته  هایفناوری از

 ریتمدی را هاآن اسوورائیلی نیروهای که پیشوورفته تکنولوژی با هاییشوورکت نیز زمینه همین

                                                                                                   
1. BIRD 

2. BSF 

3. BARD 
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 انگرجست بازرگانی هایشرکت که هدف این با  اندشده کار به مشوغول  گرجسوتان  در کنند،می

 و اقتصووادی روابط که این اسووت اسووت مشووخص آنچه. کنند عمل ترموفق جهانی بازارهای در

 گاهی آن شوودت هرچند که بوده  دو این پیوند عامل ترینمهم آویوتل و تفلیس میان تجاری

 آورده وجود به دو این برای شوورایطی هر در را پایدار روابطی اما ،گیردمی خود به نزولی روند

 رد گزینه ترینمحتمل آن گسووترش و تعمیق برای ت ش و رابطه این تداوم ،رو این از. اسووت

  . (Rt, 2010.10.20) رودمی شمار به دو این روابط

 و حس  فروش. دارد گرجستان با نظامی ای در حوزهروابط گسترده اسورائیل ، ع وه بر این

نیز  و LAR-160 النچرهای ای،خوشه هایبمب ددتانک، هایمین پهباد، زرهی، نقلیه وسوایل 

 دو نای نظامی -تجاری روابط محور اسرائیل، ویژه نیروهای توسط گرجستانی نیروهای آموزش

 .(Cbw.Ge, 2016.04.04) است بودهتا کنون 

 هدف با اسرائیل که کرد اع م اسرائیل سفیر 1011 سوال  : درروابط اسارائیل و ارمنساتان  

 رداشووتنب به مایل ایروان، با دوسووتی بیان نیز و طرف دو بین آمد و رفت و گریگردش تقویت

 وزیر 1016 سال در .(Cia.Gov, 2017.05.09) است با گرجستان مناسوبات  در روادید و ویزا

 با اینامهتوافق کشور این مقامات با دیدار در و کرد سفر ارمنستان به اسرائیل ایمنطقه همکاری

. دکر امضا هاگسترش زیرساخت و نقل و حمل آب، ذخایر کشاورزی، بخش مسوائل  بر تمرکز

 .بود طرف دو هایتوافق دیگر جمله از مالیاتی فرار از ممانعت و مضوواع  مالیات از اجتناب

 و ارمنستان بین جوانان و ورزش علمی، آموزشوی،  فرهنگی، همکاری برنامه امضوای  ،همچنین

 گریگردش اهمیت. بود طرفین تفاهم موارد از دیگر یکی 1016-1010 های سال برای اسرائیل

 دکردن اع م طرف دو که بود یاردمو سایر از اقتصوادی  و تجاری روابط تقویت و گسوترش  و

 هایسووؤال از اسوورائیلی مقام هرچند ،میان این در. اندپرداخته گفتگو و بحث به هاآن مورد در

 وزیر معاون ،کوچاریان شوواوارش اما ،زد سوورباز به ارمنسووتان نظامی کمک در مورد خبرنگاران

 دارد زنی را ارمنستان به نظامی تجهیزات فروش آمادگی اسرائیل که گفت ،ارمنسوتان  امورخارجه

(Armenianweekly, 2017.07.26). 

 را خود نیاز مورد نفت از درصد 15 از بیش اسرائیلروابط اقتصادی اسرائیل و قزاقستان: 

 میلیارد 1/1 از بیش ساالنه رژیم این آستانه، در اسرائیل سفیر از نقل به. کندمی وارد قزاقستان از
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تجاری اسوورائیل و قزاقسووتان اط عات از حجم کلی تبادل  .کندمی وارد قزاقسووتان از نفت دالر

ای در حجم گسترده هاآنکه روابط تجاری این است  دقیقی وجود ندارد. آنچه مشوخص است 

جذابیت دارد. قطعات الکترونیکی، غذا و نوشوویدنی،  قزاقسووتان برای بازارهای اسوورائیلبوده و 

ادرات اسوورائیل به این صوو ترینمهمآالت مواد شوویمیایی، فلزات و تجهیزات مکانیکی و ماشووین

سایر منافع  داریساز و بانکوزدایی، ساختاسوتخراج معادن، نمک  دهند.کشوور را تشوکیل می  

 نفت ع وه بر اقتصوادی اسورائیل در این کشوور است. در مقابل، صادرات قزاقستان به اسرائیل   

آالت، تجهیزات مکانیکی، کمتری پنبه، ماشوووین به میزانفلزات اصووولی و برخی شووامل گندم،  

ن های جایگزیهای پزشکی و انرژیقزاقستان از حوزه ،شود. همچنینپ سوتیک و السوتیک می  

 کند. اسرائیل استقبال می

از این  شو واردات میلیون دالر 61/1535 صوادرات قزاقسوتان به اسرائیل   1011در سوال  

 از ایران آستانه ه اسوت. در همان سوال حجم واردات  برآورد شود  میلیون دالر 03/113 رژیم

 ,Feiler and Lim) بوده است میلیون دالر ۱1/616ش برابر با و صادرات میلیون دالر 18/58

در  قزاقسووتان و اسوورائیل حجم روابط تجاری 1016در نیمه نخسووت سووال  .(24-26 :2014

 ,Sandiegouniontribune) درصد افزایش داشته است 36مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

مقامات اسوورائیلی و قزاق پروژه مشووترک مرکز آبیاری در   1015در سووال  .(2016.08.12

 های خارجه و کشووواورزی دو طرفرتآلمواتی را افتتاح کردند. این پروژه با همکاری وزا 

ها، ای، گلخانهع وه بر سوویسووتم آبیاری قطره .(Algemeiner, 2015.06.03) شووکل گرفت

 ,Brodsky) هوای همکاری این دو بوده اسوووت از دیگر حوزه .مرغوداری و گوشوووت و.. 

شوورکت اسوورائیلی در  51در حدود  100۱بر اسوواس یک گزارش، در سووال  .( 2016.12.16

 یده بودشوورکت رسوو 1۱0به  1011اند که این تعداد تا سووال قزاقسووتان در حال فعالیت بوده

(Feiler & Lim, 2014, 24-26) . 

 رد. ارتقایببه موازات روابط اقتصادی، اسرائیل روابط نظامی خود با قزاقستان را به پیش می

 رهایمحو نظامی تجهیزات مشترک تولید و پیشرفته هایس ح شووروی، خرید  دوره تجهیزات

 .(Daly, 2104.01.30) است بوده اسرائیل و قزاقستان نظامی ارتباطات اصلی
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رسد در به نظر می روابط اقتصاادی و امنیتی اسارائیل با کشورهای فقیر آسیای مرکزی:  

از، قفق آسیای مرکزی و کشورهایبرخی همزمان با گسوترش روابط اسورائیل با    های اخیرسوال 

به گسووترشووی از سوووی کشووورهای فقیرتر آسوویای مرکزی برای برقراری روابط     مطالبات رو

ا ز از آن استقبال کرده و آن رها نیای که اسرائیلیمطالبه  اسورائیل ایجاد شوده است  اقتصوادی با  

کمنستان بینند. ازبکستان، ترمثابه کانال قابل توجهی برای حضور و نفوذ خود در این منطقه میبه

و تاجیکسوتان که در مقایسوه با سوایر کشوورهای آسویای مرکزی و قفقاز از توسووعه اقتصادی      

های بردن از امکانات و ررفیتدنبال بهرهو روابط محدودتری با اسرائیل برخوردارند، بهتر پایین

 از کیی که تاجیکستان ،نمونه عنوانبههای تکنولوژیکی و اقتصوادی هسوتند.   اسورائیل در حوزه 

 اما ،تهنداش اسورائیل  با توجهی قابل روابط کنون تا ،اسوت  مرکزی آسویای  کشوورهای  فقیرترین

 نای. برد پیش آویوتل کمک به را خود هایپروژه از برخی تا اسووت ت ش در رسوودمی نظربه

 تأکید مورد تاجیکستان از 1016 سال در اسرائیل پارلمانی هیئت دیدار در صوراحت  به مودوع 

 .  گرفت قرار کشور این مقامات

های مختل  برای حضووور خود در این کشووور اسووتفاده اسوورائیل نیز از فرصووت ،در مقابل

 در کستانتاجی زلزله پی در تاجیکستان و ازبکستان در اسرائیل سوفارت  ،نمونه عنوانبهکند. می

 رفورماتوترانس نصب با کشور این روسوتاهای  از یکی ، درمردم به کمک عنوان با 1015 سوال 

 رشووید ،همچنین .(Mfa.Gov.Il, 2015.12.15) کرد تأمین را روسووتا این برق کیلوواتی 160

 که داشت اسرائیل از روزه سوه  دیداری 1016 می در ترکمنسوتان،  خارجه امور وزیر ،مرودوف

 دو تمذاکرا محورهای اقتصادی و سیاسی هایعرصه در دوجانبه روابط گسترش. بود سابقهبی

 ارائه آمادگی که اسوورائیلاین اسووت  آنچه بدیهی اسووت ،داد. در مجموعمی تشووکیل را طرف

 آبیاری جمله از ایران اسوو می جمهوری شوومالی هایهمسووایه نیاز مورد هایحوزه در خدمات

 و بهداشووتی امکانات باال، تکنولوژی با صوونعتی هایپارک سوواخت کشوواورزی، ای،قطره

 گذاریسوورمایه به نیاز شوودتبه هاآن در مذکور کشووورهای که هاییحوزه دارد  را گریگردش

 .دارند
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 خلیج فارس  اعرابروابط اقتصادی اسرائیل با  با واسطه گسترشج. 
 این 1016 هرتزلیای کنفرانس در. دارد ایویژه جایگاه خاورمیانه در اسرائیل معادالت در اقتصاد

 صل  ،بنام این بر. گرفت قرار تأکید مورد «اقتصادی صل  مقابل در امنیتی محور» عنوان با عامل

 طرحم این رژیم چرای و چون بدون امنیت برابر در اسرائیل با تدریجی سازیعادی و اقتصادی

 ایمنطقه امنیت» که است عربی کشورهای سووی  از امر این پذیرش طرح، این هدف. شوود می

 اسرائیل صل  ابتکار جمله از مهمی هایگام ،طرح این اجرای برای. «ندارد وجود اسرائیل بدون

 با جارتت بر و است شده تأسیس لندن در «اوفر آیدان» نام به اسورائیلی  میلیادر یک توسوط  که

 ده،ش متمرکز هاآن با پایدار صل  به دسوتیابی  منظور به فارس خلیج همکاری شوورای  اعضوای 

 نیاز یلاسرائ تکنولوژی و فناوری، اقتصاد به عربی کشورهای که ایده این. اسوت  شوده  برداشوته 

 آینده هایسال در کند، خود امنیتی دوستان به تبدیل را هاآن تواندمی مقابل در اسرائیل و داشته

رائیل در حال حادر روابط اس آنکهویژه به  شد خواهد دنبال اسرائیل سوی از بیشتری پشتکار با

ا ه بها نسبت به رابطای، ترس افکار عمومی عربهای واسوطه با این کشوورها از طریق شورکت  

 اسرائیل را نیز از میان برده است.  

 تحساسی از فارس خلیج حوزه کشورهای با صوهیونیسوتی   رژیم این در حالی اسوت که روابط 

 وردست در کشورها این با اسرائیل روابط سازیعادی که شورایطی  در. اسوت  برخوردار بسویاری 

 رقرا مسووتقیم تهدید معرض در ایران اسوو می جمهوری اسووتراتژیک فضووای بگیرد، قرار کار

هایی از روابط اقتصووادی اسوورائیل با کشووورهای حوزه خلیج   در ادامه به نمونه .گرفت خواهد

  .فارس اشاره خواهد شد

 واندتمی که اقتصووادی روابط برقراری مسوویر در عربسووتان و اسوورائیل :سااعودی عربسااتان

 فعالیت امکان شووودمی گفته. دارندبرمی قدم باشوود، طرفین روابط سووازیعادی برای ایمقدمه

( عالال) اسرائیل ملی هواپیمایی خط پرواز امکان و فارس خلیج در اسرائیل هایشورکت  تجاری

 با .(Sachs, 2016.07.16) است روند این هایگام نخستین سعودی عربستان هوایی حریم در

 دیسعو عربسوتان  به نزدیک منابع و دارد وجود تردید همچنان قضویه  این به نسوبت  ،حال این

 صل  به دستیابی برای کشوور  این فعلی جمهور رئیس ترامپ و آمریکا خواسوت  را مذکور ایده

 و تسوولیحات بالقوه منابع از یکی اسوورائیل این در حالی اسووت که. دانندمی خاورمیانه در نهایی
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 ستا نبوده میان در تسلیحاتی هایمعامله کنون تا هرچند. است هاسوعودی  برای نظامی فناوری

 نظامی قابلیت به آویو،تل با خود یهانابست-بده در که دارد وجود عربسوتان  برای گزینه این اما

پی در  هایدمن اینکه در صورتی که عربستان دعوت .باشد داشته چشمی گوشوه  نیز اسورائیل 

ه برقراری آویو موفق بها برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی را اجابت کند، تلپی اسرائیلی

 رابطه امنیتی و اط عاتی قابل توجهی با ریاض خواهد شد. 

د رسر میظناما به ،تمایلی به آشوکارسوازی روابط خود با اسورائیل ندارد    هرچند عربسوتان 

دارد. در این میان، برقراری روابط اقتصوادی، مناسبات   مسوئله این  اسورائیل اصورار شودیدی بر   

 د.کنمذکور را تعمیق و تسهیل می

 های اقتصادی اسرائیلکه تکنولوژیقفقاز و آسویای مرکزی   برخ ف امارات متحده عربی:

شووده اسووت، در میان  اسوورائیلطقه برای گسووترش روابط با موجب اشووتیاق کشووورهای این من

 هایشرکت 1011 سال کشورهای حوزه خلیج فارس تکنولوژی نظامی در اولویت قرار دارد. در

 این از امارات. فروختند عربی متحده امارات به نظامی تکنولوژی دالر میلیون 300 اسوورائیلی

 .(Mohamed, 2017.03.31) کرد اسووتفاده خود نفتی هایچاه از محافظت برای تجهیزات

 عقد و آنان از جاسوسی اصط ح به و شوهروندان  بر نظارت برای امارات با اسورائیل  همکاری

 یسسوئ در که اسرائیلی شورکت  یک با اماراتی هایشورکت  از یکی دالری میلیون 800 قرارداد

 Ramani, November)وجود دارد  دو این روابط در که است نکاتی سایر از اسوت،  مسوتقر 

 به متعلق سووازیکشووتی یک توسووط کشووتی برای اسوورائیل  سوواخت ،همچنین ( 2015 ,27

 از (Timesofisrael, 2016.12.21) آلمانی شرکت یک وساطت به اماراتی و لبنان هایشرکت

 دارد.  وجود هاواسطه حجاب با دو این روابط در که است مواردی سایر

 هیئت دفتر، این. کرد افتتاح ابوربی در را خود نمایندگی دفتر 1015 سووال در اسوورائیل

 است دولتیبین سازمان یک عنوانبه 1تجدیدپذیر هایانرژی المللیبین آژانس به مربوط اعزامی

 در آن مقر و شوود عملیاتی 1010 سووال در تجدیدپذیر هایانرژی از پایدار اسووتفاده هدف با که

 أیر ابوربی در تجدیدپذیر هایانرژی دفتر استقرار به 100۱ سال در اسرائیل. دارد قرار ابوربی

 مایندهن ،دانون دنی. باشد داشته را کشوور  این در دفتر تأسویس  اجازه آنکه شورط  به  داد مثبت

                                                                                                   
1. IRENA 
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 مسووائل به مربوط کنفرانس در شوورکت برای 1016 سووال نوامبر در ملل سووازمان در اسوورائیل

 ودخ دفتر برای اسرائیل خارجه امور وزارت .کرد سفر امارات به یاانهمحتاط صورتبه حقوقی

 سووت،ا دیپلماتیک روابط بدون عربی کشووور یک در رسوومی دیپلماتیک حضووور که ابوربی در

 از و داندمی عربی کشورهای با رابطه در نو گامی را رویداد این زیرا  است قائل ایویژه جایگاه

 .(Timesofisrael, 2015.11.27) بردمی نام «دیپلماتیک پیروزمندانه رسوخ» عنوان با آن

 برد. در پیبحرین به صوووورت غیررسووومی روابط تجاری با اسووورائیل را پیش می بحرین:

آمریکا امضووا شوود، روابط اسوورائیل با  میان بحرین و 1001تجارت آزاد که در سووال  نامهتوافق

ر وقت وزیهای بحرینی با وساطت آمریکا آغاز شده است. به نقل از عبداهلل حسن سی  شرکت

یکی از کشوووورهای اتحادیه عرب ناگزیر به تحریم  عنوانبهبحرین  هرچنود ، بحریناقتصووواد 

اسرائیل  اهای آمریکایی که باما پادشاه بحرین نسبت به روابط تجاری با شرکت ،اسورائیل است 

وجه به آنکه بحرین در با ت .(Becker, 2004.05.28) مخالفتی ندارد نیز روابط تجواری دارند 

آید، تجارت پرسود با اسرائیل جزو کشورهای ثروتمند خلیج فارس به شمار نمی رصوه انرژی ع

  های قابل قبولی برای گسترش روابط این دو باشد.تواند انگیزهمی

 روابطقطر  ،1008 سووال در غزه نوار علیه اسوورائیل «گداخته سوورب» عملیات از پس قطر:

 گزارش به. ه شدگرفت سر از روابط این 1010 سال در اما ،کرد قطع را این رژیم با خود تجاری

 دالر میلیون 50۱ مبلغ به 1011 سوال  در قطر به رژیم این صوادرات  اسورائیل،  آمار مرکزی دفتر

 تواردا. است بوده پزشوکی  وسوایل  و کامپیوتری تجهیزات آالت،ماشوین  شوامل  عمدتا  و بوده

 تشکیل پ ستیک را آن بیشوتر  که بود دالر هزار 353 حدود در 1013 سوال  در قطر از اسورائیل 

. داندیم آمریکا ویژهبه و غرب با روابط تقویت برای راهی را اسرائیل با خود روابط قطر. دادمی

 یرمقاد به را خود طبیعی گاز اسوورائیل، با اقتصووادی روابط طریق از اسووت این کشووور درصوودد

 و ائیلاسوور پیشوورفته فناوری بخش تقویت به ع قمند قطر دولت. برسوواند فروش به فراوان

 .(Chronicle.Fanack, 2013.05.24) اسووت حوزه این در اسوورائیلی هایشوورکت کردنفعال

 رد گذارانسرمایه. است داشته گسترش اخیر هایسال در قطر و اسرائیل اقتصادی هایهمکاری

 به ستیابید معتقدند قطر سیاسی نخبگان. هسوتند  اسورائیل  پیشورفته  تولیدات به ع قمند دوحه

 تحصیل خارج در که قطری مهندسوان  بازگشوت  برای ایانگیزه تواندمیاسورائیل   محصووالت 
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 عربستان، اب غیررسمی تعامل که که باورند این بر نیز هااسورائیلی . کند ایجاد کشوور  به کنند،می

 ,Dailysabah) کرد خواهوود جلوگیری اسووورائیوول اقتصوووادی انزوای از ،قطر و امووارات

2017.05.24). 

 

 کردستان عراق و ترکیهروابط اقتصادی اسرائیل با د. 
روابط همسوایگان غربی جمهوری اس می ایران با اسرائیل از جایگاه مهمی برخوردار است. در  

ائیل اندازی برای برقراری رابطه با اسرثباتی و اقتصاد ورشکسته آن، چشممورد عراق به دلیل بی

اما ودووعیت کردسووتان عراق به گونه دیگری در جریان اسووت. این منطقه به دلیل  ،نداردوجود 

مایل دارد تنیاز مبرمی دارد و  قتصاد خود، به همراهی با اسرائیلت ش برای اسوتق ل و تثبیت ا 

 این ت. دراس کردستاناسرائیل تنها حامی سیاسی استق ل که ه ژبه وی در این مسویر گام بردارد  

 با را رائیلاس با عربی کشورهای مناسبات قابل تأمل است. آنچه ترکیه و اسرائیل مناسبات ،میان

 ترس از رابطه این آشووکارنمودن در عرب هایدولت اکراه اسووت، سوواخته متفاوت ترکیه مورد

ط رواب صورت آشکاربه یه نه تنهااست. این در حالی است که ترک عرب هایملت عمومی افکار

بلکه این روابط از سوووط  اقتصوووادی فراتر رفته و در سوووطوح   ،بردخود بوا ترکیه را پیش می 

 اط عاتی و امنیتی در جریان است.  

های سیاسی مقامات ع وه بر اع م حمایت روابط اقتصاادی اسارائیل و کردستان عراق:  

ای هجایگاه ویژ اسرائیل های مالیان عراق، حمایتسویاسوی و نظامی اسرائیل از استق ل کردست  

درصد از نفت مورد  66اسرائیل از طریق دریا  1015شود در تابستان . گفته میداردبرای کردها 

نیاز خود به ارزش یک میلیارد دالر یعنی یک سووم کل صادرات نفت خام اقلیم کردستان را از  

گر سووورپوش مقواموات دو طرف بر روابط خود بوا یکدی    هرچنود  این منطقوه خریوداری کرد.  

در حوزه اقتصادی و امنیتی به  مخصووصوا    هاآنگذارند اما بدیهی اسوت که در آینده، تعامل  می

  .(Kweskin, 2017.05.12) سط  پایداری خواهد رسید

 را آزاد تجارت نامهتوافق اسرائیل و ترکیه 1۱۱6 سال : درروابط اقتصادی اسرائیل و ترکیه

 معرفی 1011 سال در اسرائیل واردکننده محصوالت بزرگ کشور شوشمین  ترکیه. کردند امضوا 



 126    ...و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتیاسرائیل 

 و معدنی هایسوووخت شووامل اسوورائیل از ترکیه واردات .(Friedman, 2011.09.02) شوود

 تقطعا و مکانیکی وسایل و آالتماشوین  بخار، هایدیگ پ سوتیک،  ،هاآن تقطیر محصووالت 

 یهنقل وسایل نیز شامل اسرائیل به ترکیه صادرات .(Mfa.Gov.Tr, 2017.09.10) شودمی هاآن

 کاالهای برخی و پ سووتیک الکتریکی، تجهیزات و آالتماشووین فوالد، و آهن ،هاآن قطعات و

 کندمی یداریخر اسرائیل از را پیشرفته تکنولوژی با دفاعی تجهیزات ترکیه. اسوت  آن با مرتبط

 غذایی، مواد سووبزیجات،. کندمی صووادر لباس و نظامی هایکفش اسوورائیل به ت مقابل در و

 بعد به 1006 سال از هاآن حجم که است واردات اسرائیل از ترکیه سوایر  تنباکو و هانوشویدنی 

 ,Globalpublicsquare) است داشته توجهی قابل رشد یا و مانده ثابت یا سیاسی تنش رغمبه

2012.05.31).  

رشد داشته  درصد 30 از بیش 1011 تا 1010 سال از تجاری دو طرف روابط شوود می گفته

 پرزشیمون  با 100۱ سوال  در داووس اج س در که لفظی تنش از پس اردوغان هرچند اسوت. 

 بر مسئله این اما (Dailysabah, 2017.02.05) داد کاهش را اسرائیل واردات حجم آمد، پیش

 روابط هب طرف دو برای تجاری روابط اهمیت .است نداشته یپایدارتأثیر  هاآن اقتصادی روابط

 را تیمحصوال از بخشی مکمل، بازارهای عنوانبه اسورائیل  و ترکیه. گرددبرمی نیز اروپا با هاآن

 بزرگ بازارهای از یکی اسرائیل اینکه دومن . کنندمی جذب شود، می صوادر  اروپا به زمانی که

 لیاص عوامل از یکیتجاری  ستد و داد ،بنابراین. است کرده ایجاد ترکیه در را خود محصوالت

 ازارب ،میان این در. است سویاسوی   هایتنش بسوتر  در حتی ترکیه و اسورائیل  خارجی روابط در

 در توجهی قابل هایفرصووت اما ،اسووت کوچک ترکیه برای حجم لحاظ از هرچند نیز اسوورائیل

 هایماشووین تولید در همکاری. گذاردمی سووهام ارزش افزایش در ترک تولیدکنندگان اختیار

 رایب تجاری هایفرصووت این از یکی اسووت، جریان در بورسووا در که هااسوورائیلی با الکتریکی

 . نیستند محصوالت این تولید به قادر تنهایی به که است هاترک

 این مردم نزدیکی مجراهای از یکی عنوانبه ترکیه و اسوورائیل میان تجارت حادوور حال در

 رئیس ،اکشوووی بیوک مهمت. (Globalpublicsquare, 2012.05.31) رودشووومار میدو به

 امر این بر 1016در اوایل سال  «پسوت  اورشولیم » با درمصواحبه  ،ترکیه کنندگان صوادر  اتحادیه

 جلسات شافزای طریق از یکدیگر به نسبت ترک و اسرائیلی شهروندان درک باید که کرد تأکید
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 حجم درصوودی 10 افزایش از وی با ابراز خرسووندی. یابد افزایش دوجانبه در حوزه اقتصوواد

 ماهه چند در ترکیه به اسوورائیل صووادرات درصوودی 15 افزایش و اسوورائیل به ترکیه صووادرات

 میلیارد 10 به 1016 سوال  در دالر میلیارد ۱/3 از رقم این که ارهار امیدواری کرد 1016 ابتدایی

 ایشافز برای بستری را تجاری روابط گسترش همچنین وی. برسود  سوال  پنج مدت ررف دالر

 . (Middleeastobserver, 2017.05.18) دانست سیاسی مثبت روابط

 از هک ایلوله خط طریق از اروپا به آنجا از و ترکیه به اسوورائیل گاز انتقال ،ع وه بر این

 انتقال ایبر مقدماتی توافق. است برخوردار اسوتراتژیک  اهمیت از اسورائیل  برای بگذرد، ترکیه

 کاراآن به اسرائیل انرژی وزیر ،اشتانیتز یووال سفر با 1016 سال از ترکیه لوله خط طریق از گاز

 روزینخست اما ،کردند خرسندی ابراز امر این از اسرائیل مقامات هرچند. گرفت اجرایی شوکل 

 نظر به. سووتدان روابط سووازیعادی پیشووبرد به منوط را توافق تکمیل بیشووتری احتیاط با ترکیه

 کاال نتقالا فلسطین، حامی عنوانبه موقعیت خود حفظ برای ترکیه توافق، این مقابل در رسدمی

  . (Reuters, 2017.07.27) است داده قرار نظر مد را آنکارا نظارت تحت غزه نوار به

آویو و آنکارا ای میان تلط اقتصوووادی، روابط نظامی و اط عاتی گسوووتردهببه موازات روا

محور مطمئنی در رابطه با آمریکا،  عنوانبهبرقرار اسوت. آنکارا از روابط نزدیک خود با اسرائیل  

 (Gurcan, 2016.07.01) بردبا روسیه بهره می ترتر در ناتو و همچنین روابط عادینقش فعال

 

 انایر پیامدهای آن برایروابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای منطقه و الگوهای  ه.
ای و با کشووورهای منطقه ،دشوومن جمهوری اسوو می ایران ترینمهم عنوانبهروابط اسوورائیل، 

زیرا بر کم و کی  روابط کشورهای   برخوردار است برای ایران ای از اهمیت بسویاری فرامنطقه

رابطه اسوورائیل با کشووورهای پیرامونی که یا دارای   ،رد. در این میانگذامذکور با ایران تأثیر می

مرزهای مشوترک با ایران هسوتند و یا مرز مشوترک نداشته اما در نزدیکی ایران قرار گرفته و به    

بر اسواس منافع ملی کشورمان   هاآنواسوطه دین و یا زبان مشوترک، ررفیت برقراری روابط با   

دارد. برای پرداختن به این مودوووع سووه نکته اساسی باید شوتری  بسویار بی وجود دارد، اهمیت 

 :  گیردمورد توجه قرار 
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ارد، های اقتصادی و نظامی که داینکه رابطه با رژیم صوهیونیستی به واسطه قابلیت  ،نخسوت 

  استجذاب  کشورهای همسایه و پیرامونی ایرانبرای 

های پیرامونی ایران از دستیابی به منافع حاصل از برقراری رابطه با بیشتر دولت هرچنددوم، 

ابط یت روهای منطقه و نیز اهماما الزاماتی همچون افکار عمومی ملت ،کننداسرائیل استقبال می

زا و از رابطه آشووکار و حسوواسوویت  هاآنموجب شووده اسووت که   با جمهوری اسوو می ایران

 این رژیم اجتناب کنند  سازی روابط باعادی

ها و ها، راهسووم، اسرائیل با آگاهی از فضای حاکم بر افکار عمومی منطقه و الزامات دولت 

ای در نظر گرفته است سوازی روابط و خروج از انزوای منطقه های مختلفی را برای عادیشویوه 

نطقه کردن کشورهای مه، ت ش برای برقراری ارتباط اقتصادی و وابستهاآن ترینمهمکه یکی از 

دیپلماتیک و امنیتی در  -برقراری روابط سوویاسووی  ،های خود و در پی آنبه امکانات و ررفیت

 .راستای منافع خود است

از سووه الگو پیروی  ، حضووور اقتصووادی اسوورائیل در منطقههای این پژوهشبر اسوواس یافته

 کند:می

ط : روابز بروز و گسااترش تن روابط اقتصااادی پایدار با هدک کنترو و ممانعا ا. 1

اقتصادی اسرائیل با ترکیه، مصر، اردن و آذربایجان و نیز تا حدودی قطر را باید در سط  روابط 

اقتصوادی پایدار به شومار آورد. اسورائیل از لحاظ روابط سویاسووی با کشورهای مذکور مشکل     

و  اسووی و دیپلماتیکاز روابط اقتصووادی برای تثبیت روابط سووی  ،چندانی نداشووته و از این رو

کند. پیامدهای روابط اقتصووادی و ها در این زمینه اسووتفاده میاجتناب از بروز و گسووترش تنش

 ،های گوناگونی دارد: نخستجلوه کشورها برای جمهوری اس می ایرانسیاسی اسرائیل با این 

ک با این رغم دین مشوووترروابط مذکور مانع برقراری روابط مؤثر جمهوری اسووو می ایران به

 عنوانبهگرفته همچون مورد مصر و اردن. دوم، از روابط اقتصادی شکل  کشوورها شوده اسوت   

مورد  مانند  شووودمسوویری برای تثبیت روابط امنیتی علیه جمهوری اسوو می ایران اسووتفاده می 

ای شووده و از اتحاد مؤثر و اشووتراک سوووم، موجب خروج اسوورائیل از انزوای منطقه .آذربایجان

ا مانند مورد قطر و ی  کندای جلوگیری میای علیه مودوعات مرتبط با نظم منطقهدع منطقهموا

 تفاوت موادع ترکیه با ایران در قبال موجودیت اسرائیل و سایر موارد.
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: روابط اقتصادی بازده با هدک حضور در مناطق استراتژیکروابط اقتصاادی ک   .2

قفقاز که برقرار شووده و یا این رژیم در درصوودد اسوورائیل با کشووورهای آسوویای مرکزی و 

بازده برای اسرائیل به شمار آورد. بر برقراری و گسوترش آن اسوت را باید جزو روابط کم  

بلکه حضور در  نیست اقتصوادی  سوود  ژیم در اولویت قرار داردآنچه برای این ر ،این مبنا

ن از لحاظ اقتصوووادی و ترکمنسوووتا هرچند ،نمونه عنوانبهمرزهای نزدیک ایران اسوووت. 

 یکی از ما همسایگی و مرز مشترک با ایرانا ،ای برای اسورائیل ندارد گذاری جاذبهسورمایه 

هایی اسوت که این رژیم مطمئنا  آن را مد نظر قرار داده اسوت. حضور اسرائیل در   ررفیت

یران اهای اط عاتی درباره این کشووور، به معنای امکانات بیشووتر برای دسووتیابی به کانون 

نزدیکی و روابط نزدیک با  رسود اسرائیل در برنامه بلندمدتی به نظر می ،اسوت. از این رو 

رسد هدف . به نظر میقرار داده استکشوورهایی که با ایران مرز مشوترک دارند را هدف   

حمایت سوویاسووی از کردسووتان عراق نیز در همین  روابط با ازبکسووتان و نیز اسوورائیل از 

ترین فضوووای ممکن به مرزهای جمهوری برای حضووور در نزدیک چارچوب یعنی ت ش 

 گیرد. اس می ایران صورت می

ادی روابط اقتصووسااازی و گسااترش روابط امنیتی: راهی برای عادی ؛نفوذ دیپلماتیک. 2

زای دیگر با کشورهای حوزه خلیج های غیرحسواسیت ها و نیز روشاسورائیل از طریق واسوطه  

در سووط   هرچند سووعودی عربی، بحرین و تا حدودی عربسووتان فارس همچون امارات متحده

ا، به با این کشورهآید. هرگونه ارتباطی اما برای اسرائیل پیروزی به شمار می ،حداقلی قرار دارد

ن دادن به خصومت چندیها با اسرائیل و پایاندیوار تاریخی دشمنی عرب برداشوتن  معنای ترک

رسوود مبادالت به نظر می ،یونیسووتی اسووت. با این حال های عرب با رژیم صووهای دولتدهه

نظامی در حوزه تسوولیحات با اسوورائیل برای کشووورهای خلیج فارس در اولویت قرار  -تجاری

ای های واسووطهدارد. در صووورتی که روابط تجاری کنونی که در اکثر موارد با حضووور شوورکت

د نظامی شووود، منجر به پیامدهای وابسووته به اسوورائیل با این کشووورها در جریان اسووت وارد بع

 برای ایران خواهد شد.  ایکنندهنگران
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 گیرینتیاه
ت سوورع برتر اقتصووادی این رژیم در منطقه ای به مدد موقعیتخروج اسوورائیل از انزوای منطقه

به صورت آشکار و غیر آشکار ت ش دارند از امکانات  فته اسوت. کشورهای پیرامونی ایران گر

های داخلی خود اسووتفاده و خأل ئیل در راسووتای نیازهاتجاری و اقتصووادی اسووراهای و ررفیت

کنند. جمهوری اسو می ایران برای کنترل این ودوعیت باید راهکارهای جدیدی را در دستور   

کار قرار دهد. بر اساس این دستور کار، شناسایی روابط اسرائیل با کشورهای همسایه و موادع 

، بازتعری  هاآنروری اسووت. پس از شوناخت دقیق خطوط ارتباطی  در قبال اسورائیل دوو  هاآن

گیری هرگونه اتحاد و ائت ف روابط ایران با کشووورهای مذکور و ت ش برای ممانعت از شووکل

کارهای علیه جمهوری اسو می باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بدیهی است که راه  هاآنمیان 

نگری اوت بوده و کلیمتف هاآنممانعت از این ائت ف برای هر کدام از کشورها منطبق با شرایط 

به نتیجه قابل قبولی نخواهد رسووید. به این منظور بررسووی امکانات اقتصووادی و   در این مسوویر

ز دیپلمواتیوک ایران برای فعالیت در هر کدام از مناطق یادشوووده با هدف دورکردن اسووورائیل ا  

 کشور باید مورد توجه قرار گیرد.   مرزهای

های ایران باید مورد همان گونه که در قفقاز و آسیای مرکزی برخی سیاست ،بر این اسواس 

ای دیگر در جاه های سیاسیگذاری اقتصادی و رفع تنشبازبینی قرار گیرد، ت ش برای سرمایه

ا بدر این میان ت ش برای بازتعری  روابط  بوایود بوه بحث و تبادل نظر گذاشوووته شوووود.    نیز

 خود نطق در 1013 سال در کشوورهای عربی گامی الزامی برای مقابله با اسرائیل است. نتانیاهو 

 قهمنط کشورهای از بسیاری منطقه، دیگر تهدیدات و ایهسته مسل  ایران خطرات: »کرد اع م

 اهآن دشمن اسرائیل که فهمید خواهند ایتدر نه هاآن. داد خواهد سوق اسرائیل شناسایی به را

 اب اسورائیل . «کرد خواهد نزدیک یکدیگر به را ما مشوترک  هایچالش و مشووترک منافع. نیسوت 

 رد مشترک منافع دنبال به تنها نه ،«است من دوست من، دشومن  دشومن » که ادعا این بر تمرکز

 به ،ور این از. است بلندمدت ژئواستراتژیک انداز چشم در بلکه ،امنیتی و سویاسی  هایعرصوه 

 اسرائیل معادالت زدنبرهم فعلی ودعیت در ایران اس می جمهوری گام ترینمهم رسدمی نظر

 از عربی کشوورهای  برای اسورائیل  با رابطه قبال در حیثیتی هزینه افزایش و زداییتنش طریق از

 .است عربی متحده امارات و عربستان جمله
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