الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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مقدمة
بدأت مرحلة جديدة في العالقات الهندية اإلرسراييلية عام  ،1991وذلك بعد
محادثات الترسوية العربية اإلرسراييلية ،وانعقاد مؤتمر الرسالم في مدريد اإلرسبانية؛ مما شجع

الهند للقيام بخطوة لألمام تجاه إقامة عالقات دبلومارسية كاملة بين البلدين عام ،1991
بعد أن كانت هذه العالقات بينهما باردة ،طوال مدة تزيد على أربعة عقود.
شهدت العالقات بين البلدين تورسعا في مجاالت عديدة ،منها :االقتصادية،

والتجارية ،والزراعية ،والتكنولوجية ،وتطورت بعد ذلك لتتجاوز مرحلة العالقات العادية،
إلى مرحلة شهدت إقامة عالقات ارستراتيجية بين الدولتين ،فإرسراييل ترسعى إلى تعزيز
تجارة الرسالح ،والتعاون التقني مع الهند ،بصفتها قوة عرسكرية رييرسة في منطقة جنوب

شرق آرسيا.
ولوحظ في الرسنوات األخيرة تزايد الدرارسات والتقارير االرستراتيجية ،التي تضع

الهند وارسراييل في رسلة واحدة ،في مواجهة مجموعة من المخاطر المشتركة ،مثل :اإلرهاب

اإلرسالمي ،واألرسلحة النووية ،والجيران األعداء ،مثل :عداء إيران إلرسراييل ،وعداء باكرستان

للهند,

تلعب الشراكة االقتصادية واالرستراتيجية ،وتجارة الرسالح ،وآفاق االرستثمار،

واألرسواق ،والجاليتان اليهودية والهندية في الواليات المتحدة األميركية أدوا ار حارسمة ،في

التقريب بين الهند الصاعدة في الرسيارسة الدوليةـ وارسراييل الباحثة عن أصدقاء جدد
يدعمونها في عدة قضايا خالفية مع العرب ،ال رسيما في ظل تراجع الدور األميركي في

العالم ،وبروز تجاذبات خالفية على عالقة إرسراييل بالغرب ،فيما يتعلق بقضايا عديدة،
منها :ملف عملية الرسالم ،والمفاوضات الفلرسطينية اإلرسراييلية.

ترى إرسراييل  -من ناحيتها  -أن في عالقتها بالهند مصلحة إرستراتيجية كبيرة،

على الصعيدين :االقتصادي ،والرسيارسي ،إذ تشكل الهند الصاعدة اقتصاديا رسوقا كبيرة

للصادرات اإلرسراييلية ،لكن هذا الدور ما زال دون توقعات إرسراييل ،وترسعى إرسراييل لكرسب
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تأييد الهند لمواقفها تجاه الصراع الفلرسطيني -اإلرسراييلي وتحويل الهند من داعم أرسارسي
للقضية الفلرسطينية ،إلى داعم أرسارسي للمواقف اإلرسراييلية.
شكلت الهند تاريخيا داعما رييرسا للقضية الفلرسطينية خالل عقود ،إال أن هذه
المرحلة تشير إلى عدم تأثير القضية الفلرسطينية على تطور العالقات الهندية اإلرسراييلية

المتصاعدة ،وانما يتحكم بالمواقف الرسيارسية للهند مع إرسراييل هي مصالحها أوال ،وهو ما
انعكس رسلبا على موقفها تجاه القضية الفلرسطيينة.
انطالقا من ذلك ،جاءت درارستنا لتناقش عالقة الهند وارسراييل ،وتأثيرها على

القضية الفلرسطينية ،وما يرتبط بها من تفاصيل ومواقف ودالالت ،وتهدف الدرارسة إلى

توضيح مدى تطور هذه العالقات ،وشكل التعاون االرستراتيجي بين الهند وارسراييل في شتى

المجاالت ،خصوصا في المجال العرسكري ،ومدى ارستغالل إرسراييل لهذه العالقات في

التأثير رسيارسيا على المواقف الهندية تجاه القضية الفلرسطينية ،وتأتي أهمية الدرارسة لفهم
كيفية التعامل مع الهند ،والتأثير في تغيير رسيارساتها لدعم القضية الفلرسطينية ،وأن تفيد

صانعي القرار في الرسلطة الفلرسطينية وفي العالم العربي في فهم كيفية توظيف العالقات
التجارية ،واألخالقية ،وترجمتها إلى ق اررات رسيارسية تدعم فلرسطين وقضيتها العادلة.
مشكلة الدراسة:

تدور مشكلة الدرارسة حول الرسؤال الرييس التالي :ما مدى تطور العالقات
االرستراتيجية بين الهند وارسراييل وأثرها على القضية الفلرسطينية؟
األسئلة الفرعية للدراسة:
 .1ما طبيعة العالقات بين الهند وارسراييل؟
 .1ما أوجه التعاون االرستراتيجي بين الهند وارسراييل؟
 .3هل هناك تباينات في المواقف الرسيارسية الهندية – اإلرسراييلية في القضايا العالمية
واإلقليمية؟
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 .4ما تأثير العالقات الهندية اإلرسراييلية على القضية الفلرسطينية ؟
 .5ما مرستقبل العالقات بين الهند وارسراييل؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرارسة ،لتحقيق عدد من األهداف ،منها:
 .1اإلحاطة بتطور العالقات بين البلدين ،بعد مرحلة فتح الرسفارات بين البلدين رسنة
.1991

 .1التعرف على نقاط االلتقاء ،ونقاط االختالف في العالقة بين البلدين.
 .3اإلحاطة بأثر تطور هذه العالقات على القضية الفلرسطينية.
 .4االطالع على مجاالت التعاون اإلرسراييلية الهندية.
 .5رصد تطور مدى العالقة في المجالين :العرسكري ،واألمني بين البلدين ،وتأثير
ذلك على الشرق األورسط.
أهمية الدراسة:
اح ،أهمها:
تنبع أهمية الدرارسة من عدة نو ٍ
 .1لم تحظ العالقات الهندية – اإلرسراييلية بالدرارسة والبحث الكافيين ،من الباحثين

العرب والفلرسطينيين ،وهذه الدرارسة رسترسلط الضوء على مدى تطور هذه العالقة

في كافة المجاالت.

 .1تنبع أهمية الدرارسة من كونها تتطرق إلى تبلور العالقات االرستراتيجية بين الهند

وارسراييل ،باعتبار الهند أحد أهم القوى الكبرى المحتملة ،والمرشحة في النظام

العالمي ،وقد رأت ارسرييل في الهند هدفا ،لتحقيق العديد من األهداف والمصالح.
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 .3تأتي هذه الدرارسة في ظل تزايد التقارير حول تطور العالقة الهندية اإلرسراييلية
والصفقات ذات المبالغ الضخمة في جميع المجاالت وخاصة المجال العرسكري

واألمني بين الهند وارسراييل ،والتقارب الواضح والجلي في هذا الصدد.

 .4تنبع أهمية هذه الدرارسة في أنها رستبين مدى تأثير هذه العالقات الحميمة ،على
الموقف المتراجع للهند تجاه القضية الفلرسطينية ،واتخاذ مواقف رسلبية تجاه القضية

الفلرسطينية ،وكان آخر هذه المواقف االمتناع عن التصويت ،في مجلس األمن
بخصوص إقامة دولة فلرسطينية

 .5ترسليط الضوء على الدوافع ،واألرسباب التي تجعل الهند تنرسحب من الحاضنة
العربية ،وتتوجه إلى الحاضنة اإلرسراييلية ،وهو ما يفيد صناع القرار في الرسلطة

الفلرسطينية ،والدول العربية ،إلى تبني ارستراتيجيات منارسبة للتعامل مع الهند.
الحدود الزمانية والمكانية:
تتمثل الحدود الزمانية منذ بداية العالقات الررسمية ،وتبادل الرسفراء بين الهند

وارسراييل رسنة  1991حتى عام  ،1115وتتمثل الحدود المكانية في كل من إرسراييل،
والهند ،ومنطقة الشرق األورسط الكبير,
سادسا :منهجية الدراسة:
المنهج هو الطريقة التي يرستخدمها الباحث لدرارسة مشكلة ومعالجتها ،أو ظاهرة

يطرحها موضوع البحث ،والذي على أرسارسه يحدد الدارس طبيعة المنهج الذي رسيتبعه ،واذا

ارستخدم الباحث منهجا ال ينرسجم ومشكلة الدرارسة ،فإنه ال يرستطيع الوصول إلى ارستنتاجات
منطقية ،تعكس ارستقراء أو ارستنباطا صحيحا لواقع هذه الدرارسة.
وعليه ،فإن المنهج التاريخي هو المنهج المنارسب الذي رسأرستخدمه في هذه

الدرارسة ،باعتبار أن هذا المنهج يرستخدم في درارسة الظواهر والمواقف واألحداث التي

مضى عليها زمن قصير أو طويل ،فهو مرتبط بدرارسة الماضي وأحداثه ومعالجتها،
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والمنهج التاريخي هو أيضا تفرسيرات وتعميمات حصلت في الماضي ،من أجل فهم
الحاضر وتوظيفها للمرستقبل (الضامن ،)131 :1112 ،وكذلك ال بد من ارستخدام المنهج

الوصفي التحليلي الذي يصف مضمون الدرارسة وخصايصها بمراحلها وتطوراتها المختلفة،
وهذا المنهج يدرس الطبيعة االجتماعية ،واالقتصادية ،والرسيارسية الراهنة درارسة كيفية،

توضح خصايص الظاهرة وحجمها وتغيراتها ،ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى.

(عمر)99 :1119 ،

وانطالقا من ارستخدام هذه المناهج ،رسأقوم بالرجوع إلى األدبيات المختلفة،
ومصادر متعددة ،تناولت تطور العالقات االرستراتيجية بين الهند وارسراييل ،وأثر هذا

التطور على القضية الفلرسطينية ،وقد تعددت هذه األدبيات ،لتشتمل على مصادر :أولية،

وثانوية ،وباللغات :العربية ،واإلنجليزية ،والعبرية ،والمصادر األولية تحتوي على الوثايق،
واإلصدارات ،والنشرات الررسمية ،والصحف ،والمقابالت الشخصية ،في حين أن المصادر

الثانوية تتضمن :الكتب ،والمقاالت ،والدرارسات العلمية ،والتقارير ،واإلنترنت ،وغير ذلك.
المصطلحات المستخدمة:

العالقات الدولية :يمكن تعريف العالقات الدولية بأنها" :كل عالقة تنشأ بين شخصين أو
أكثر من أشخاص القانون الدولي العام في أي عامل من العوامل ،أو نشاط من النشاطات
التي تؤثر على الرسيارسة الخارجية ،وعلى رسلطة ذلك الشخص" (زاقود.)11 : 1111 ،
االستراتيجية :عرف عبد القادر محمد فهمي االرسترايتيجية ،على أنها كلمة ترسري على
جميع المواقف والحاالت ،بغض النظر عن توصيفها ،فيما إذا كانت رسيارسية ،أو اقتصادية

واجتماعية ،أو عرسكرية ،وقد عرفها بأنها "علم وفن ارستخدام الورسايل والقدرات المتاحة،

وفي إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط لها؛ بهدف خلق هامش من حرية العمل،
يعين صانع القرار على تحقيق أهداف رسيارستهم العليا ،في أوقات الرسلم والحرب( .فهمي،

)15: 1111
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ويمكن التوصل إلى تعريف عام ،بأن االرستراتيجية :هي فن قيادة النشاطات في

النواحي الرسيارسية ،واالقتصادية ،والعرسكرية ،بهدف خدمة المصلحة الوطنية ،وتعكس

االرستراتيجية الخطط المحددة ُمرسبقا؛ لتحقيق هدف معين على المدى البعيد ،في ضوء

اإلمكانات المتاحة ،أو التي يمكن الحصول عليها ،أي أنها خطط ،أو طرق توضع،
لتحقيق هدف معين على المدى البعيد ،اعتمادا على التخطيطات ،واإلجراءات األمنية ،في

ارستخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير.

السياسة الخارجية :يرى الدكتور محمد الرسيد رسليم أنه يقصد بالرسيارسة الخارجية "برنامج
العمل العلني الذي يختاره الممثلون الررسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدايل

البرنامجية المتاحة ،من أجل تحقيق أهدفاف محددة في المحيط الخارجي" (رسليم:1991 ،
 ،)11أو أنها "برنامج عمل الدولة في المجال الخارجي" (بدوي ،)41 :1921 ،أو أنها

"مجموعة األنشطة والتصرفات التي تقوم بها دولة ما ،إزاء الدول األخرى ،بقصد تحقيق

أهدافها ،في ضوء الحدود التي تفرضها قواعد التعامل الدولي وقوة الدولة" (هالل:1914 ،
 ،)19ويمكن تلخيص التعاريف الرسابقة للرسيارسة الخارجية بقولنا" :هي مجموعة األهداف
الرسيارسية التي تحدد كيفية تواصل أي بلد مع البلدان األخرى ،وهي ترسعى من خالل هذه

الرسيارسة لحماية مصالحها الوطنية ،وأمنها الداخلي ،وأهدافها الفكرية ،وازدهارها

االقتصادي ،وذلك يتأتى عبر التعاون الرسلمي مع الدول األخرى ،أو عبر الحرب ،والعدوان
وارستغالل الشعوب األخرى".

النظرية الواقعية :هي نظرية من نظريات العالقات الدولية ،وعلى الرغم أن الواقعية احتلت
الصدارة في حقبة ما بعد  ،1945إال أنها واجهت الكثير من النقد ،ومعظمه من بين
صفوف المؤمنين ببعض مباديها األرسارسية ،ولقد اعتبر المفكرون في الرستينات،

والرسبعينات ،أن على الواقعية أن تخضع لتعديل ،حتى ترستوعب ازدياد مرستوى التبعية

المتبادلة المؤرسرسية ،واالفتصادية بين الدول ،ولعل أهم نقد وجه إلى الواقعية ،هو اعتقادها
أن اإلنرسان شرير بطبيعته ،فإذا كانت هذه المقولة صحيحة ،فكيف يتم تفرسير فترات
الرسالم والتعاون من وقت آلخر؟ وقد تغلبت الواقعية الجديدة على هذه المعضلة ،من خالل
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أحد دعاتها (والتز) بقوله" :إن الفوضى هي من المكونات األرسارسية للنظام العالمي ،وأن
الحروب تندلع نتيجة هذا النظام وليس نتيجة الشر في الطبيعة اإلنرسانية"( .غريفيش،

)455 :1111

وتقوم النظرية الواقعية على "أن المجتمع الدولي والعالقات الدولية هو نظام

فوضوي ،وفي صراع مرستمر نحو زيادة قوة الدولة وارستغاللها بالكيفية التي تمليها
مصالحها ،أو ارستراتيجيتها ،بغض النظر عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول

األخرى" (مقلد ،)19 :1991 ،أي :إحداث تغيير في رسلوك اآلخرين ،بما ينارسب
مصالحها ،وهو ما يعتبر مصد ار للقوة الرسيارسية.
يجمع أصحاب النظرية الواقعية ،على أن الدول في الغالب تتضارب مصالحها،
إلى درجة يقود بعضها إلى الحرب ،كما أن اإلمكانات المتوفرة للدولة تلعب دو ار هاما في

تحديد نتيجة الصراع الدولي ،وقدرة الدولة على التأثير في رسلوك اآلخرين ،شريطة إدراك
أن قدرات الدولة ال تقتصر على الجانب العرسكري ،بل تشمل عناصر ،أو مقومات القوة

القومية ،متغيرات أخرى ،مثل :مرستوى التطور التقني ،أو الرسكان ،أو المصادر الطبيعية،
وشكل الحكومة ،والقيادة الرسيارسية ،واأليديلوجية( .حرسونة)1 :1115 ،

الشرق األوسط الكبير :يشير إلى بلدان العالم العربي اآلرسيوية ومصر ،باإلضافة إلى
باكرستان ،وأفغانرستان ،وايران ،وتركيا ،وارسراييل ،وهو عبارة عن فكرة هالمية أرسارسها منطقة

يرسلخ عنها مواصفاتها الجغارفية ،ورسماتها التاريخية والثقافية ،ويتم فيها التركيز على

الجغرافيا االقتصادية ،في إطار نشر مفاهيم العولمة بكافة أوجهها ،عبر نواة شرق أورسطية
تتورسع بالتدريج انطالقا من إرسراييل( .العفيفي)5 :1111 ،

القوة الصلبة :هي القوة المشتركة الرسيارسية ،واالقتصادية ،والعرسكرية كلها ،أي القوة في
صورتها الخشنة التي تعني الحرب ،وتعني هذه القوة الدخول في مزالق خطرة ،وتكون
نتايجها في منتهى الخطورة على الدولة ذاتها ،من أجل فرض الهيمنة والرسيطرة( .حمدان،
)12 :1111
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القوة الناعمة :هي القدرة على الجذب ،ال عن طريق اإلرغام والقهر ،أو شراء التأييد بدفع
الرشاوى ،واألموال كما يجرى في االرست ارتيجيات التقليدية األمريكية ،وهذا يعتمد على ما
يجرى في ذهن المتلقي وعقله والطرف اآلخر ،من خالل إبهاره بالمخزون الثقافي

والحضاري( .ناي)11 :1112 ،

أزمة كارجيل :شهد خط الهدنة بين جزيي إقليم كشمير ،العديد من المواجهات بين الهند
وباكرستان ،ولكن لم تتحول إلى حرب شاملة ،وهنا برزت أزمة كارجيل في بداية شهر مايو

 ،1999والتي نتجت عن اختراق المجاهدين ،للجزء الهندي من كشمير،

ومحاولة

باكرستان تغيير خط وقف إطالق النار بالقوة ،وخلق حالة من النزاع على أرض الواقع في

محاولة لتدويل القضية ،وتطور األمر الشتباكات مرسلحة بين الطرفين ،وقصفت الهند

المواقع التي يتحصن بها المجاهدين بالطايرات والمدافع ،وبضغط أمريكي مباشر انتهت

األزمة في نهاية يوليو  ،1999وعادت األمور إلى مرسارها الرسابق دون أي حل واضح

الموقع بين الطرفين الهندي والباكرستاني في 11
للقضية ،رسوى التأكيد على إعالن الهور ُ
فبراير  ،1999والذي أكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين ،وتكثيف الحوار
فيما بينهما ،واتخاذ خطوات لتقليل مخاطر االرستخدام العرضي ،أو غير المشروع لألرسلحة

النووية( .عالوي)111 ،1111 :

الدراسات السابقة:

أوال -الدراسات العربية
 دراسة محمود فطافطة ،سياسة الهند الخارجية تجاه القضية الفلسطينية

( ،)5002 – 7491رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت ،رام اهلل ،فلسطين،
.5002

تنبع أهمية الدرارسة بأنها تدرس الرسيارسة الخارجية للهند ،بصفتها دولة كبيرة ،وعريقة،
ولها الوزن اإلقليمي والعالمي ،والبحث في المتغيرات التي حدثت في الرسيارسة الخارجية

الهندية ،والتي أثرت بالرسلب على العالقة التاريخية بين الهند والفلرسطينيين ،وقد هدفت
الدرارسة إلى التعرف على موقف الرسيارسة الخارجية الهندية من القضية الفلرسطينية ،وحقوق
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الشعب الفلرسطيني ،واالرستقالل بصورة خاصة ،والموقف من قضايا الصراع العربي –
اإلرسراييلي بشكل عام ،وأيضا ررسم صورة شاملة ودقيقة لتحوالت هذه الرسيارسة  ،وقد ذكر
الباحث المرسايل الرييرسة لبحثه ،والتي تتلخص في:

 )1الرسؤال الرييس للبحث هو :لماذا انحرفت الهند = كما يرى البعض = في رسلوكها
الخارجي صوب إرسراييل ،وذلك بعد أن وصفت حكوماتها المتعاقبة بالمؤيدة
للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلرسطين.
 )1هل اقتراب الهند نحو إرسراييل ،هو تحول ارستراتيجي نابع من تأثير المصالح
واأليديولجيا ،أم مجرد عالقة دبلومارسية تقليدية بين دولتين؟

 )3هل للتغيرات الدولية بعد أحداث الحادي عشر من رسبتمبر  1111أثر في رسيارسة
الهند نحو القضية الفلرسطينية؟

وقد توصلت الدرارسة لعدة نتايج من أهمها:
 )1إن التوجه العربي نحو الهند ،في مرحلة ما بعد ارستقاللها ،اعتراه كثير من
القصور ،نتيجة ارستمرار الرؤية العربية للهند ،من منظور الماضي الذي كان يتمتع
فيه العرب والمرسلمون بدور قيادي ،في مختلف جوانب هذه العالقات طيلة الفترة

الممتدة من الفتح العربي ،وحتى االرستعمار األوروبي.
 )1أدى تشابه التجربتين الفلرسطينية ،والهندية في التحرر الوطني ،إلى تقارب الفكر

الرسيارسي ،والرسيارسة الخارجية لكال الطرفين ،ولكن بانتهاء الحرب الباردة ،وانهيار
االتحاد الرسوفييتي "حليف الهند" ،دفع بنيودلهي؛ النتهاج رسيارسة خارجية متزنة في

الشرق األورسط عامة ،وفي ملف القضية الفلرسطينية خاصة.
 )3رغم حاجة الهند الكبيرة إلرسراييل ،في العديد من المجاالت ،إال أنها لم تقدم على
التغيير الرسلبي في رسيارستها الخارجية ،إزاء الشعب الفلرسطيني وقضيته ،في الوقت

الذي غلب على هذه الرسيارسة الحذر والتوازن.
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 )4إن المصلحة القومية للهند هي المحرك الرييس لرسيارستها الخارجية ،خصوصا بعد
التحوالت الهامة التي طرأت على الرساحة الدولية ،عقب انتهاء الحرب الباردة.
 دراسة معين محمود ،إسرائيل واختراق جبهة آسيا – رؤية استراتيجية ،باحث
للدراسات ،بيروت ،لبنان5004 ،
هي درارسة موضوعية تكشف مخططات إرسراييل؛ لمحاصرة الواقع العربي بأضخم كتلة

بشرية آرسيوية ،وتأتي أهمية الدرارسة بأنها توضح حقايق تاريخية ورسيارسية في رسياق
أكاديمي منتظم ،وتقديم صورة شاملة عن التغلغل الصهيوني في آرسيا ،حيث تكترسب

عالقات التعاون الصفة العرسكرية ،والتي تظل الركن الرييس والثابت في العالقات بين تل
أبيب وكل دولة من الدول التالية :الصين ،الهند ،تركيا ،جمهوريات آرسيا الورسطى
اإلرسالمية ،ودول جنوب آرسيا ،ومن أهم النتايج التي توصل إليها الباحث في درارسته:

 )1ترسعى الدولة العبرية من خالل اختراقها لجبهة آرسيا إلى تفتيت ،أو إضعاف

عالقات تلك الدول اآلرسيوية بالعالم العربي ،بحيث تشل من فاعليتها إلى أقصى

حد ممكن.

 )1تعتبر إرسراييل أن وجودها في القارة اآلرسيوية يكرسبها عامال ،من عوامل القوة في
المجال الدولي ،ويرساعدها على نيل تأييد وتعاطف ،ومرساندة تلك الدول لمواقفها
الرسلبية ضد الحقوق العربية الشرعية في فلرسطين ،وحاجتها المارسة إلى أصواتها

في المنظمات الدولية ،وفي طليعتها منظمة األمم المتحدة.
 )3إن نجاج العدو اإلرسراييلي في اختراق جبهة آرسيا يكرسبه ميدانا مهما لنشاط متعدد

الوجوه ،ال يقتصر على مرسألة العالقات الدبلومارسية فقط ،بل لتكون مرسرحا يمكن

أن تلعب فيه إرسراييل أدوا ار اقتصادية ،ورسيارسية ،وعرسكرية.

11

 دراسة عراك تركي حمادي الفهداوي ،التعاون العسكري الهندي اإلسرائيلي وآثاره
الجيوبولتيكية في األمن القومي العربي ،الجامعة العراقية ،كلية اآلداب.5075 ،
يذكر الباحث في درارسته أن التعاون العرسكري بين الهند وارسراييل له أثار مباشرة ،على

توازن القوى في قارة آرسيا ،مما يؤثر ذلك رسلبا على األمن القومي العربي  ،كما أن هذا
التعاون  -وعلى وفق المنظور الجيوبولتيكي العربي  -يمثل رسابقة خطيرة في العالقات

اإلقليمية والدولية ،ألنه يبلور عالقة تعاون ارستراتيجي عرسكري ،ال رسيما على صعيد
الترسليح النووي غير التقليدي بين كيان ٍ
معاد لألقطار العربية واإلرسالمية ،وبين دولة ذات
وزن جيورست ارتيجي كبير ،لما تتمتع به من مقومات جغرافية ،وعناصر قوة ،جعلتها تحتل
مكانة متقدمة على المرستويين اإلقليمي ،والدولي.

إن هذا التعاون رسيؤدي الى انفتاح إرسراييل على دول آرسيوية ذات أهمية جيورستراتيجية

إقليمية ودولية ،ال رسيما مع وجود تنرسيق إرسراييلي مع تركيا ،وهذا ما يؤدي الى خروج
إرسراييل من العزلة اإلقليمية العربية ،وايجاد موطىء قدم لها في منطقة المحيط الهندي،
والذي رسيمكنها من الحصول على عمق ارستراتيجي في المياه الدولية.
وقد كانت مشكلة البحث تتلخص في الترساؤالت التالية:
 )1ما األهمية الجيورستراتيجة لكل من الهند وارسراييل وفق المعطيات الجغرافية؟
 )1ما طبيعة التعاون العرسكري بين الهند وارسراييل،

وتطوره التاريخي ،والعوامل

المؤثرة فيه ،واألرسباب التي دفعت الجانبين لهذا التعاون؟
 )3ما اآلثار الجيوبولتيكية الناتجة عن التعاون العرسكري الهندي  -اإلرسراييلي ،على
األمن القومي العربي؟
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وقد توصلت الدرارسة لعدة نتايج أهمها:
 )1ابتدأ التعاون العرسكري الهندي – اإلرسراييلي ،منذ مطلع الرستينات ،ليشمل
الميادين العرسكرية غير التقليدية ،أما الميدان النووي فقد بدأت أولى بوادره في رسنة

 ،٧٤٩١نتيجة المتغيرات اإلقليمية ،وأهمها حرب الخليج رسنة  ، ٧٤٤٧والمتغيرات

الدولية ،وهي انهيار االتحاد الرسوفيتي الرسابق ،والذي كانت الهند تعتمد عليه
بنرسبة تصل الى حوالي  %21في مجال الترسلح.
 )1هناك عدة أرسباب دفعت الهند وارسراييل بتجاه التعاون العرسكري ،فمن األرسباب
التي دفعت الهند كان أهمها إيجاد مصادر ترسلح جديدة ،بديلة عن االتحاد

الرسوفيتي الرسابق ،وتطوير عالقاتها مع الواليات المتحدة عن طريق إرسراييل ،أما
الدوافع اإلرسراييلية فكان أهمها دوافع محلية ،مثل تطويق باكرستان وايران،
والوصول الى المحيط الهندي ،وايجاد مناطق نفوذ في المياه الدولية ،فضال عن

تطوير عناصر القوة اإلرسراييلية ،وكذلك وجود أهداف مرتبطة بالجيورستراتيجية

األمريكية.

 )3يشكل التعاون العرسكري الهندي – اإلرسراييلي خط ار على االمن القومي العربي،
ألنه يؤدي الى خروج إرسراييل عن الحصار الرسيارسي العربي ،فضال عن إدخال
عناصر جديدة بالتحالفات ،إليجاد صيغة تحالف على نمط حلف بغداد الرسابق،

فضال عن تطبيق نظرية الشرق األورسط الكبير.
ثانيا -الدراسات األجنبية:

 دراسة ענבר ،אפרים ،השותפים האסטרטגיים החדשים של ישראל :טורקיה
והודו ،מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים ،אוניברסיטת בר אילן،
ישראל8002 ،

تنبع أهمية الدرارسة والتي تحمل عنوان ،الشركاء االرستراتيجيين الجدد إلرسراييل،
تركيا والهند ،والصادرة عن مركز بيغن الرسادات لألبحاث االرسترايتحية في جامعة بار
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إيالن في إرسراييل ،بأنها تدرس العالقة بين إرسراييل ،وكال من الهند وتركيا كشريكين
ارستراتيجيين إلرسراييل في المرستقبل ،ومدى ارستفادة كل من هذه الدول من العالقة مع

إرسراييل والعكس صحيح ،ومن هنا يتبين أهداف الدرارسة ،والتي تتلخص في معرفة مدى

تحقق هذه الشراكة ،واألرسباب التي تؤدي إليها ،مع األخذ بالحرسبان عامل الدول العربية،
وعامل الواليات المتحدة األمريكية ،وقد طرحت بعض الترساؤالت بخصوص هذه الدرارسة،

ومنها:

 )1ما طبيعة العالقة الحالية بين كل من الهند وتركيا من الطرف األول وارسراييل
من الطرف الثاني؟
 )1ما دور كل من هذه الدول في ما يرسمى بالشرق األورسط الكبير؟
 )3ما مدى تأثير هذه العالقات على طبيعة العالقة بين إرسراييل والدول العربية؟
وخلصت الدرارسة إلى عدة نتايج ،أهمها:
 )1ضرورة تقوية العالقة وتعزيزها مع كلتا الدولتين ،في شتى المجاالت،
وخصوصا االفتصادية.

 )1بعد عملية الرسالم مع الفلرسطينيين ،أصبح الباب مفتوحا أمام الهند وتركيا،
لتطوير العالقات مع إرسراييل بدون حرج.

 )3إن مصالح تركيا ،والهند ،وارسراييل هي مصالح ارستراتيجية مشتركة ،في ظل

ما يرسمى بالشرق األورسط الكبير ،خصوصا أن الهند ،وتركيا تُعدان قوتين
عظمتين في هذا الحوض.

 )4العالقات مع تركيا والهند زادت من تعزيز موقف إرسراييل في المنطقة والعالم.
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 Gerberg, Itzhak, The Changing Nature of Israeli-Indian
Relations: 1948-2005, PH,D, University of South Afirca,
2008
الغرض من هذه الررسالة ،وهي ررسالة دكتوراة تحمل عنوان ،طبيعة التغير في
العالقات الهندية اإلرسراييلية 1115-1941 :والصادرة عن جامعة جنوب أفريقيا ،هو
تقديم تحليل وصفي لمختلف العوامل التي أثرت ،وتؤثر في العالقات الهندية اإلرسراييلية

بصفة خاصة ،وتدرس العالقة على ثالث مراحل ،مرحلة ما قبل  ،1941ومرحلة العالقات

الثنايية من  ،1991-1941ومرحلة التحول في الرسيارسة الخارجية الهندية تجاه إرسراييل،
والتي بلغت ذروتها في إقامة عالقات دبلومارسية كاملة بين البلدين في عام ،1991

وتطور العالقة بين البلدين حتى عام  ،1115وتأتي أهمية هذه الدرارسة بأنها رسوف ترسهم

بمعرفة طبيعة العالقات بين إرسراييل والهند على وجه الخصوص ،وكذلك درارسة العالقات

الدولية والدبلومارسية بشكل عام ،وترساهم الدرارسة في درارسة المجال النظري الدبلومارسي

كأداة للرسيارسة الخارجية ،وقد أجابت هذه الدرارسة على عدة أرسيلة أهمها:

 )1ما صورة العالقات الهندية اإلرسراييلية قبل عام  1941وحتى عام 1991؟
 )1ما العوامل التي أدت إلى التحول في الرسيارسة الخارجية الهندية ،فيما يتعلق
بإرسراييل حتى إقامة عالقات دبلومارسية كاملة بين البلدين في يناير 1991؟
 )3ما العوامل التي رساهمت في العالقات الثنايية بين البلدين بين عامي  1991و
1115؟

 )4ما إمكانات التعاون المرتقب بين البلدين؟
وقد خلصت الدرارسة إلى بعض النتايج ،أهمها:
 )1تعتبر الهند وارسراييل إقامة العالقات بينهما من أهم الخطوات االرستراتيجية لكال
البلدين ،وأنها تُعتبر من بين التطورات األهم في الرسيارسة الخارجية للهند.
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 )1انتقال الهند من النهج المعادي إلرسراييل والمؤيد للعرب ،إلى تطوير عالقات مع
إرسراييل في كافة المجاالت.
 )3تعزيز المصالح االرستراتيجية المتبادلة بين إرسراييل والهند ،وتعزيز العالقات
الثنايية.

 )4إن إيجاد حل للقضية الفلرسطينية يرساهم في تعزيز العالقة بين البلدين وتقويتها.
 )5مفهوم الدبلومارسية كأداة من أدوات الرسيارسة الخارجية ،كان له أثر كبير في تطوير
العالقات بين البلدين.

 Abhyankar,Rajendra, The Evolution and Future of IndiaIsrael Relations, The S. Daniel Abraham Center for
International and Regional Studies, Jerusalem, Israel, 2012
تنبع أهميه هذه الدرارسة والتي هي بعنوان ،تطور ومرستقبل العالقات الهندية

اإلرسراييلية ،والصادرة عن مركز دانييل أبراهام للدرارسات الدولية واإلقليمية في القدس ،بأنها

تبحث العالقة بين الهند وارسراييل ،وتتناول البعد المرستقبلي لها ،أي أنها تنبؤية ،وتتناول
كثي ار طبيعة العالقة بين الهند وارسراييل من ناحية الدين ،ومدى حفاظ الهند على الجالية
اليهودية في الهند ،وأن العالقة هي اآلن موضوع إدارة العالقة ،وليس التراجع عنها حتى

لو أن المجتمع المرسلم لم يرض عنها ،وتعرضت الداررسة لعالقة الهند بالقضية الفلرسطينية،
وأوجه التعاون بين إرسراييل والهند ،خاصة في المجال التقني.
وتلخصت مشكلة الداررسة في بعض المرسايل اهمها:
 )1ما هو رسياق العالقة اليوم؟ وهل هناك مادة لتحريك العالقة إلى األمام ،بغض
النظر عن التطورات الجيورسيارسية؟
 )1ما مدى أهمية العنصر اإلرسالمي ،كعامل مؤثر في العالقات اإلرسراييلية الهندية؟
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 )3ما موقف األحزاب الهندية من العالقة؟ وهل تلتقي المصالح بين الدولتين ،حول
قضايا مكافحة اإلرهاب ،والعمل على عدم انتشار األصولية اإلرسالمية؟
وقد توصلت الدرارسة لعدة نتايج اهمها:
 )1الدافع وراء رغبة إرسراييل في فتح العالقات مع الهند بعد فترة وجيزة من إقامة دولة
إرسراييل عام  ،1941ألن الهند ُيعد من أكبر دول آرسيا ،وتوجد به أقدم جالية
يهودية في العالم.
 )1الهند وارسراييل تُعدان من الديمقراطيات القديمة ،والوحيدة في المنطقة ،وهذا ينرسجم
مع طبيعة العالقة بينهم.
 )3لم يعد للمرسلمين في الهند ،والذي يبلغ عددهم نحو  151مليون ،تأثير كبير ،على
تغيير رسيارسة الهند تجاه إرسراييل خصوصا مع صعود حزب "بهاراتيا جاناتا".

 )4إقامة عالقات ودية مع الهند هي أولوية ارستراتيجية لكال البلدين ،فإرسراييل تجد
نفرسها في عداء مع جيرانها العرب ،في حين أن الهند لديها عالقات جيدة مع

جميع الدول المجاورة إلرسراييل ،وهذا يخلق للهند وزنا ارستراتيجيا في المنطقة،

ويضمن جهود إرسراييل لتضفي الشرعية على وجودها في المنطقة.

 )5االقتصاد الهندي ينمو برسرعة ،مع مجموعة ضخمة من الموارد البشرية الماهرة،
والرسوق المحتملة للبضايع اإلرسراييلية ،والخدمات واإلرستثمارات لها أرساس متين

لنجاح تطوير العالقة بين البلدين ،والهند تنظر إلرسراييل على أنها مصدر مهم
جدا في عالم التطور التكنولوجي .

يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ما ّ
على الرغم من اتفاق الدرارسة الحالية مع الدرارسات الرسابقة ،في اعتبار بعض

المحطات كانهيار االتحاد الرسوفيتي ،وتوقيع اتفاقيات الرسالم بين العرب وارسراييل ،وتوقيع
اتفاق أورسلو بين الفلرسطينيين وارسراييل ،والتغير الذي حصل في نهج الرسيارسة الخارجية
17

للهند ،كان لها األثر الكبير في تقوية العالقات بين إرسراييل والهند ،إال أن الدرارسة الحالية
ركزت أيضا على األرسباب غير المباشرة والخلفيات والجذور التي كان لها دور كبير في

تغيير النهج الهندى تجاه القضية الفلرسطينية ،ورسعي الهند وراء توطيد العالقات

االرستراتيجية مع إرسراييل ،خصوصا في وجود قضايا مشتركة بين البلدين ،والدعم

الالمحدود من الواليات المتحدة األمريكية.

يضاف إلى ذلك أن الدرارسة الحالية ركزت على مراحل تطور العالقات

االرسترايتيجة بين الهند وارسراييل ،على مدى نحو عقدين ونصف من الزمن - 1991

 ،1115مع اإلشارة إلى أن بعض الدرارسات تطرقت إلى جزء من هذه التطورات حتى عام
 1115فقط.

كما ركزت الدرارسة الحالية ،على الضرورات ،واالعتبارات التي فرضت نفرسها على

الطرفين ،كذلك بينت اآلثار الرسلبية لتطور هذه العالقة على القضية الفلرسطينية ،في ظل
اتخاذ الهند في الرسنوات األخيرة مواقف ،يمكن أن تترساوق مع الجانب اإلرسراييلي ضد

الجانب الفلرسطيني.

وكذلك تناولت الدرارسة الحالية األرسس ،والمرتكازت ،والمعطيات ،والحقايق التي

يمكن أن تشكل ارفعة ،لتحرسين الدور الهندي ،وارجاعه إلى الحاضنة العربية ،بما يخدم
مصالح الطرفين ،وينعكس إيجابا على القضية الفلرسطينية ،وهو ما لم تتطرق إليه الدرارسات

الرسابقة.
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الفصل الثاني
أوجه التعاون االستراتيجي بين الهند واسرائيل
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أوجه التعاون االستراتيجي بين الهند واسرائيل
مقدمة:
بدأت مرحلة جديدة في العالقات الهندية اإلرسراييلية ،بعد إقامة عالقات دبلومارسية
كاملة بين البلدين عام  ،1991بعد أن كانت هذه العالقات بينهما باردة ،طوال مدة تزيد
على أربعة عقود ،وشهدت العالقات بين البلدين تورسعا في مجاالت عديدة ،وتطورت بعد

ذلك؛ لتتجاوز مرحلة العالقات العادية إلى مرحلة شهدت إقامة عالقات ارستراتيجية بين
الدولتين ،في شتى مجاالت.
يرى الباحث أن الهند نظرت إلرسراييل على أنها شريك ارستراتيجي مهم وأرسارسي في
رسيارستها الخارجية ،وترسعى لمزيد من الشراكة االقتصادية ،واالرستراتيجية ،وتجارة الرسالح،
وآفاق االرستثمار مع إرسراييل ،وكذلك ترى إرسراييل أن في عالقتها بالهند مصلحة

ارستراتيجية كبيرة على الصعيدين االقتصادي ،والرسيارسي ،إذ تشكل الهند الصاعدة اقتصاديا
رسوقا كبيرة للصادرات اإلرسراييلية ،ومنفذا مهما للتغلغل أكثر في آرسيا ،وكما ترسعى إرسراييل
لكرسب تأييد الهند لمواقفها تجاه الصراع الفلرسطيني -اإلرسراييلي ،وتحويل الهند من داعم

أرسارسي للقضية الفلرسطينية إلى داعم أرسارسي للمواقف اإلرسراييلية.

رسنتناول في هذا الفصل ،وبإرسهاب ،طبيعة العالقات الهندية  -اإلرسراييلية ،قبل

عام  ،1991وأهم مراحل هذه العالقات ،ورسنعرض بالتفصيل ،مجاالت التعاون بين
البلدين ،بعد إقامة العالقات الدبلومارسية ،ومن أهم هذه المجاالت ،التبادل التجاري،

والتعاون في مجال الزراعة ،والتعاون في مجال الرسياحة والثقافة والتعليم ،والتعاون
اإلرستثماري بين البلدين ،باإلضافة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا ،على أن يتم

الحديث وبصورة معمقة عن التعاون العرسكري في الفصل الثالث.
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المبحث األول :نبذة تاريخية عن تبلور العالقات الهندية اإلسرائيلية  7420حتى
7445
يمكن أن تعزى العالقات بين الهند وارسراييل إلى بدايات القرن العشرين ،فقد قام
زعماء الهنود وخاصة "المهاتما غاندي" و"جواهر الل نهرو" بالتعاطف مع المعاناة

التاريخية للشعب اليهودي ،وذلك كان عبر التناغم والترحيب التي قدمته الهند لليهود،
ولكن هذا التعاطف لم ينتج عنه تفهم وتقبل شوق اليهود لقيام دولة لهم في فلرسطين،

مظهر من مظاهر طموحات اليهود ،ألنهم
ا
فالقادة الهنود لم ينظروا للصهيونية باعتبارها

كانوا يؤيدون الرسكان األصليين لفلرسطين وهم العرب ،ولم يقتنع القادة الهنود بأن تصبح
فلرسطين الوطن القومي لليهود ،كما طرحت من قبل في وعد بلفور عام  ،1912وفي نص
واضح وصريح في بيان "المهاتما غاندي" لعام  1939أعلن أن فلرسطين ملك للعرب ،كما

الحال في أن إنجلت ار ملك لإلنجليز ،وفرنرسا ملك للفرنرسيين.

(Kumaraswamy,

)2009:5
ومن المهم اإلشارة هنا أن اليهود كانوا جزءا من الهند ،منذ أكثر من آالف
الرسنين ،الجانب األكثر تمي از في تجربة اليهود الهنود ،هو غياب كامل للتمييز من قبل
األغلبية الهندورسية ،وقد عاش اليهود في الهند دون أي خوف من االضطهاد ،وهذه حقيقة
تم تقديرها بشكل جيد من قبل إرسراييل ،على الرغم من أن عدد الرسكان اليهود في الهند،
والتي تشير التقديرات إلى أنهم حوالي  9111يهودي ،وذلك بعد هجرة أكثر من 15111

يهودي إلى إرسراييل بين في (Pant, 2004 :62) . 1921-1951

ويتفق الباحث مع الكاتب في بعض النقاط ،التي وردت أعاله بشأن طبيعة حياة
اليهود ،في الهند بدون مواجهة أي مشاكل ،ويختلف الباحث معه في الحرساب الزمني

لوجودهم في الهند ،فهناك آراء تدحض هذا االدعاء ،كما جاء في تقرير لقناة العربية ،حول
موضوع يتناول عودة اليهود الهنود إلى الهند بعد تعرضهم للتضليل في إرسراييل ،وفي

مقابلة معهم ،فإن هؤالء اليهود يزعمون أنهم انحدروا من نرسل اليهود القدماء ،الذين طردوا
21

من األرض المقدرسة ،منذ ما يقارب  1211رسنة ،على أيدي اآلشوريين ،ولكن مصادر
تؤكد أن الحركات اليهودية كانت قد نشطت في الواليات الشمالية الشرقية من الهند ،إلغراء

المرسيحيين هناك من أبناء القبايل باعتناق اليهودية ،بحجة أنهم من القبايل اليهودية
التايهة ،وبالفعل تحول الكثيرون من أبناء القبايل من المرسيحية إلى اليهودية ،رغبة في
الهجرة ،والبحث عن حياة أفضل ،األمر الذي أثار حفيظة الكنايس المرسيحية في تلك

الواليات( .نيوف ،)1115 ،ويميل الباحث لتبني هذا الرأي ،ألن اليهود يحاولون ارستغالل

كل شيء ممكن وتوظيفه ،إلثبات أنهم كانوا في فلرسطين ،ولهم الحق الكامل في رسلبها من
أهلها.

وحتى بعد ارستقالل الهند عام  ،1942واعالن دولة إرسراييل عام  ،1941لم ترسع

الهند لتبني موقف مؤيد إلرسراييل ،وذلك لخوف الهند من نفور دول إرسالمية كثيرة من
عالقتها معها ،كذلك خوفها من تأثر العالقات الحميمة مع الدول العربية ،باإلضافة

لتحالفات الحرب الباردة ،ومشاركة الهند مع مصر ،ويوغورسالفيا في حركة عدم االنحياز،
والصداقة الشخصية التي ربطت "نهرو" بعبد الناصر ،وحالة االنقرسام الدولي بين

المعرسكرين :الشرقي ،والغربي ،والعالقات الطيبة بين الهند واالتحاد الرسوفياتي ثم العدوان
الثالثي على مصر عام  ،1959والذي نددت به الهند ،وأخي ار حرب عام  ،1992األمر

الذي منع قيام تفاهم علني بين الهند وارسراييل ،خوفا من تأثر المصالح الهندية رسلبا في

العالم العربي ،ومع ذلك فإن هذه المعطيات لم تمنع حصول تعاون خفي ورسري بين البلدين
خصوصا في المجاالت األمنية ،والدفاعية ،على غرار صفقة األرسلحة التي حصلت عليها

الهند من إرسراييل في أثناء (حرب التيبت) ،التي خاضتها ضد الصين عام  ،1991وكذلك

حصلت الهند على مرساعدات عرسكرية إرسراييلية في أثناء حربها مع باكرستان ما بين عامي

( ،)1921-1995وردت الهند هذا الجميل إلرسراييل في حرب  ،1992بإررسالها كميات
ضخمة من قطع غيار مركبات القتال ال رسيما الدبابات إلى إرسراييل(Desai .
)& Dormandy, 2008: 10

وهذه األرسباب كان لها األثر الكبير في عدم إقامة عالقات دبلومارسية مع إرسراييل،

ولكن كانت العالقات حتى عام  1991عالقات تعاون رسرية ،اقتصرت على التعاون
22

العرسكري ،واالرستخبارات الرسرية ،ومن الالفت أن الهند وارسراييل تمكنتا من التفاهم معا،
حول مجموعة وارسعة من القضايا ،وخاصة التعاون الوثيق بين وكالة االرستخبارات الهندية،
والمورساد اإلرسراييلي ،وكان هذا التعاون نتيجة اتفاقات رسرية في مجال األمن ،االرستخبارات

والمعدات العرسكرية( .فخري)4 : 1113 ،
وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أنه ال يوجد خالف ،حول حقيقة وجود عالقات
رسرية ،كانت قايمة بين الهند وارسراييل قبل عام  ،1991مع التأكيد أن هذه العالقات كانت
محاطة بهالة من التكتم الشديد ،حول طبيعتها وحدودها.
نبذة تاريخية عن العالقات اإلسرائيلية الهندية
من خالل البحث والدرارسة تبين أن أهم المحطات في تاريخ البلدين منذ الخمرسينيات
كان على النحو التالي:


اعترفت الهند بإرسراييل في رسبتمبر  ،1951لكنها رفضت بذل مرساعي جدية؛
إلقامة عالقات كاملة معها ،ورسمحت بافتتاح القنصلية اإلرسراييلية في بومباي فقط

في عام ( .1953ענבר)11 : 1111,


في عام  1991وعندما اشتعلت الحرب بين الهند والصين طلب "نهرو" من رييس

الوزراء اإلرسراييلي "بن غوريون" مرساعدات عرسكرية ،تمثلت في نوعيات محددة من
األرسلحة اإلنجليزية الصنع ،التي كان يرستخدمها الجيش الهندي ،مثل :الهاون

11مم ،و111مم ،ومدافع الميدان  15رطال وذخايرها ،وقد ارستجابت إرسراييل
برسرعة للمطالب الهندية ،ودعم هذا الموقف الهندورسي الداعي إلى تطوير

العالقات مع إرسراييل( .أيوب)1114 ،



وفي عام  ،1991تم توقيع اتفاق بين البلدين للتعاون النووي(Hafeez,2009: 2) .

في أبريل  ،1993قام عضوا حزب المؤتمر الهندي "تي أس باهيتمان" ،و"شاكر
رغو ناثان" بتعليمات من "نهرو" بزيارة إرسراييل ،لدعم التعاون العرسكري بين

البلدين ،وردا على هذه الزيارة فقد زار رييس األركان اإلرسراييلي الجنرال "ديفيد
23

شالفيت" الهند ،إلجراء محادثات مع نظيره الهندي ،وتم التوقيع على اتفاق ،وافقت
بموجبه إرسراييل على توريد األرسلحة إلى الهند ،واتفقت الدولتان أيضا على برامج
تدريب تبادل للضباط في المؤرسرسات العرسكرية ) ،(Hafeez, 2009: 2ونالحظ

مما رسبق أن التعاون في مجال حرساس جدا ،وفي فترة حرجة من بدايات الصراع

العربي اإلرسراييلي ،جاء رغم المعارضة الشديدة من جانب الهند لرسيارسة إرسراييل

في فلرسطين ،أي أن الهند ارتأت مصالحها أوال ،وقبل كل شيء ،وهذا يتنافى مع
مصالح الهند مع الدول العربية ،مع العلم وأنه في الفترة نفرسها كان هناك تعاون

عرسكري بين الهند ومصر ،في مجال تطوير طايرة نفاثة ترستعمل في مجال تدريب

الطيارين المصريين ،ومجاالت دفاعية أخرى( .أيوب)1114 ،


في عام  1995وفي أثناء حرب الهند مع باكرستان ،قدمت إرسراييل للهند كميات
ضخمة من األرسلحة ،والمعدات العرسكرية خاصة في مجال الصواريخ المضادة

للدبابات ،وقذايف المدفعية ،وأجهزة االتصاالت.

 وفي  ،1992أررسلت الهند رس ار إلرسراييل كميات ضخمة من قطع غيار مركبات
القتال ،التي تحتاجها إرسراييل ،خاصة بالنرسبة لدبابات إم إكس ،13

) ،(Ramana, 2008: 1وفي أعقاب هذه الحرب أررسلت الهند وفدا عرسكريا إلى
إرسراييل ،للوقوف على الخبرة اإلرسراييلية في القتال ،على أكثر من جبهة ،وكذا
تخطيط العمليات البرية الشاملة وتنفيذها( .أيوب)1114 ،



وجاءت الخرساير الفادحة التي منيت بها القوات الجوية المصرية ،في الحرب

العربية اإلرسراييلية  ،1992بمثابة صدمة للعالم االرسالمي كله ،وضمن إطار

اتفاق التعاون الدفاع الهندي مع مصر ،قام ضباط من رسالح الجو الهندي بتدريب

القوات الجوية المصرية لعدة رسنوات ،وقد حذرت مصر ،وأثارت الشكوك في
مصداقية موظفي الخدمة المرسلحة الهندية ،برسبب األدلة حول اتصاالت بين

المدربين الهنود والقنصل العام اإلرسراييلي في بومباي ،ويشتبه في أن عددا من
أرسرار القوات الجوية المصرية تم الكشف عنها للجانب اإلرسراييلي من قبل أفراد
24

القوات الجوية الهندية وهذا األمر الذي جعل مهمة رسالح الجو اإلرسراييلي أرسهل
كثي ار .واعترفت إرسراييل أيضا أن بعض التكتيكات التي ترستخدمها وحدات الجيش

الهندي ضد باكرستان ،في الحرب بين الهند وباكرستان عام  ،1995كانت لها
أهمية وميزة كبيرة لإلرسراييليين في حرب عام  1992ضد العرب(Hafeez, .

)2009: 3


تكثفت الزيارات بين المرسؤولين العرسكريين للبلدين في الرسنوات الثالث األخيرة من

الرستينيات ،وكان أبرزها زيارة قايد رسالح الطيران الهندي لنظيره اإلرسراييلي في

مايو  ،1921وكان لهذه الزيارة ثمارها في الحرب التي شنتها الهند على باكرستان
في  ،1921وأرسفرت عن إنشاء دولة بنغالديش ،وفي هذه الحرب قدمت إرسراييل
كميات ضخمة من ذخاير المدفعية والدبابات والصواريخ المضادة للدبابات.
)( Gerberg. 2008: 303



بعد حرب  1923تعددت زيارات الوفود الهندية إلرسراييل ،للحصول على خبرات

الحرب التي اكترسبها الجيش اإلرسراييلي ،وعقب غزو لبنان  1911حرصت الهند
على الحصول على الخبرة اإلرسراييلية ،في مجال توجيه الضربات الجوية،
بارستخدام طايرة االرستطالع ،واإلنذار المبكر اإلرسراييلية "أواكس"  ،وانعكس هذا

في طلب الهند من إرسراييل تزويدها في الترسعينيات ،بنظام "فالكون" لإلنذار

المبكر(Abhyankart, 2012: 13) .


في أوايل عام  1921جاء إلى دلهي مرسؤولون عرسكريون إرسراييليون ،والتقوا مع
نظرايهم الهنود ،من أجل تبادل المعلومات ،وتقييم البيانات في القضية النووية

الباكرستانية ،وكان الخبراء الهنود رسعداء جدا من المعلومات التي قدمها
اإلرسراييليون ،واتضح أن الخبراء الهنود ليرسوا على علم بطبيعة الحال بأن باكرستان
تعمل على تطوير تخصيب اليورانيوم ،وكان الحماس الهندي وتقييم المعلومات

المقدمة من قبل أعضاء من المخابرات اإلرسراييلية من الضخامة ،بحيث إن

الضيوف اإلرسراييليين طُلب منهم مقابلة مديري مؤرسرسة المخابرات الهندية.

(אופק)1115 ،
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 دعا رييس الوزراء "مورارجي ديرساي" رس ار الزعيم اإلرسراييلي "موشيه دايان" في
يناير  ،1929واعترف في وقت الحق أن "موشيه دايان" ال يمكن دعوته ررسميا،

مع عدم وجود عالقات دبلومارسية بين البلدين ،وارستمرت هذه العالقة الرسرية مع

"أندي ار غاندي" والرسماح بالتعاون بين وكالة االرستخبارات الخارجية الهندية ونظيرتها

اإلرسراييلية المورساد ،وفي أعقاب اغتيال "أندي ار غاندي" تم االتصال بأجهزة األمن

اإلرسراييلية للمرساعدة في إصالح األجهزة األمنية الهندية(Gerberg, 2008: .
)303

 في  1911اشتُبه بأن إرسراييل والهند ضلعتا في مناقشات رسرية للقيام بعمليات
مشتركة ضد المنشآت النووية الباكرستانية في (كاهوتا) ،وألغيت العملية في وقت
الحق من ذلك ،برسبب مخاوف من هجوم انتقامي على المنشآت النووية الهندية.

)(Ramana, 2008: 1
 عقب فوز "راجيف غاندي" في انتخابات  ،1914أخذت النزعة البراغماتية تطغى
على رسيارسات حزب المؤتمر،

فتكثفت العالقات مع إرسراييل ،من خالل

االتصاالت المباشرة ،وقد رساعد على ذلك تجاه الحرب الباردة إلى نهايتها ،ودخول

الدول العربية في مفاوضات مع إرسراييل ،ونشأت حاجة الهند إلى إرسراييل ،كي
تدعم العالقات الهندية مع الواليات المتحدة( .رسان ميراز)1 :1115 ،

 شهدت العالقات بين الهند وارسراييل دفعة جديدة ،مع زيارة "راجيف غاندي" إلى
الواليات المتحدة في عام  ،1919ورساعدت جماعات الضغط اليهودية ،في
الواليات المتحدة على إقامة عالقات ودية مع الهند(Hafeez, 2009: 4) .

 وافق المرسؤولون الهنود علي طلب إرسراييل ترشيح قنصل جديد في بومباي ،وفي
يونيو  ،1911التقي رييس الوزراء "راجيف غاندي" بوفد قيادي من اللوبي اليهودي
في نيويورك ،بطلب من عضو الكونغرس "رستيفن رسوالرز" ،وتوج اللقاء بتعيين

قنصل إرسراييلي جديد في بومباي ،في المنصب الذي خال لفترة طويلة ،وبناء علي

قول "جيو ار بيشر" القايم باألعمال اإلرسراييلي في الهند ،حدث التغيير األول في
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عهد حكومة "راجيف غاندي" ،وكان ذلك عندما فتحت القنصلية اإلرسراييلية في
بومباي وتم ترسهيل عملية منح تأشيرات دخول للرسياح اإلرسراييليين ،ومنذ ذلك

الحين ،شنت الحكومة اإلرسراييلية حملة دبلومارسية أعدت بعناية ،للتأثير علي
حكومة الهند ،من أجل إقامة عالقات دبلومارسية مع إرسراييل ،واشتملت الحملة

علي ترسريب اخبار لوكاالت األنباء األجنبية( .مركز درارسات الصين وآرسيا،

)4 :2015

من هذا الرسرد التحليلي يتضح أن العالقة الهندية اإلرسراييلية ،قبل قيام عالقات
دبلومارسية بينهما ،تركزت في مجال التعاون األمني والعرسكري ،ولم يكن هناك دور كبير
والفت للعالقات الدبلومارسية والتجارية بينهما.

ومع بداية ترسعينيات القرن العشرين وبما شهدته من تغيرات ،وتحوالت دولية،

واقليمية ،وداخلية دفعت الجانبين إلى الخروج من مرحلة الرسرية ،والحرص على إخفاء

التعاون ،لتبدأ مرحلة العلنية فى عالقاتهما ،ومن أهم تلك التغيرات والتحوالت ما يلي:
 1ـ على المرستوى العالمى ،أدى رسقوط االتحاد الرسوفيتى ،الحليف االرستراتيجى للهند ،وما

واكبه من تحلل لكتلة عدم االنحياز ،ورسيادة الواليات المتحدة ،إلى أن تعيد الهند تقييم
رسيارستها الخارجية ،ومن بينها عالقاتها مع إرسراييل ،نظ ار لما تتمتع به إرسراييل ،واللوبى

الصهيونى فى الواليات المتحدة من نفوذ فى دواير صنع القرار األمريكى ،فضال عن ذلك،

هناك التحوالت التى شهدها أيضا قطاع الطاقة العالمى ،بانتقال الرسيطرة على الرسوق

النفطية إلى المشترين بدال من المنتجين ،وهو ما أضعف تأثير الضغط الرسيارسى الذى

دأبت البلدان العربية المنتجة للنفط على مماررسته تجاه الهند( .الرجوب)1111 ،

 1ـ على المرستوى اإلقليمى ،أدى تدشين عملية الرسالم العربية  -اإلرسراييلية ،إلى التقليل
من شأن االعتراضات العربية ضد أية أطراف ثالثة ،تقيم عالقات مع إرسراييل ،فقد تحول

مؤتمر مدريد للرسالم المنعقد فى أكتوبر  1991إلى فرصة أمام الدول ،التى ظلت مترددة

فى إقامة عالقات كاملة مع إرسراييل ،أو اإلعالن عنها(Pant. 2004: 62) .
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 3ـ على المرستوى الداخلى ،نجم عن خرسارة حزب المؤتمر انتخابات عام  ،1919تزايد
دور حزب الشعب الهندى "بهاراتيا جاناتا" فى النظام الرسيارسى الهندى ،األمر الذى رساعد

على إ ازلة التردد الذى رساد المواقف المتخذة حيال إرسراييل ،وذلك فى ضوء توجهات هذا
الحزب القومية الهندورسية ،والذى رأى أن إرسراييل لم تعد تشكل عبيا دبلومارسيا ،إن أمرست

حليفا للهند ،فى مواجهة باكرستان والتيا ارت اإلرسالمية المتطرفة ،وهو ما برز فى دعوة

الحزب ،خالل مؤتمره الذى عقد فى أكتوبر  ،1991إلى إقامة عالقات كاملة مع إرسراييل.

(فطافطة)4 :1119 ،
فى ضوء ما رسبق أعلن رييس الوزراء الهندى فى  19يناير  ،1991إقامة

عالقات دبلومارسية كاملة بين البلدين ،لتبدأ مرحلة جديدة من عالقاتهما ،انتقلت فيها من
الرسرية فى معظم تحركاتها إلى العلنية فى مختلف المجاالت ،وبوتيرة رسريعة فى مختلف

أطر التعاون :العرسكرى ،واألمنى ،واالقتصادى ،والتقنى.
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المبحث الثاني :مجاالت التعاون بين البلدين
تم اإلعالن عن إقامة عالقات دبلومارسية كاملة بين الهند وارسراييل في  19يناير،

 ،1991وفي حين أن "راجيف غاندي" وخالل فترة واليته كرييس للوزراء ،اتخذ بعض
الخطوات لتطبيع العالقات مع إرسراييل ،لكن الفضل األكبر كان لرييس الوزراء "نارارسيمها

راو" ،من خالل إقامة عالقات دبلومارسية كاملة مع إرسراييل ،وقال" :إنه الوفاء بالوعد الذي

قطعه "جواهر الل نهرو" لنظيره اإلرسراييلي "ديفيد بن غوريون" في وقت مبكر من عام
 ،"1951وبعد إقامة عالقات دبلومارسية كاملة ،كان هناك تدفق مرستمر من الزيارات
الرسيارسية والتجارية في نطاق التعاون في مختلف المجاالت ،بما في ذلك العالقات األمنية،

هذا االتجاه التصاعدي في العالقات الثنايية ،أبقي عمدا بعيدا عن األضواء ،في محاولة،
لتأمين المصالح الهندية في منطقة الشرق األورسط(Hafeez, 2009:4) .

وقد تضاعف حجم التبادل التجارى ،بين البلدين بوتيرة مترسارعة ،أكثر من عشرة

أضعاف مما كان عليه ،مع إقامة العالقات الدبلومارسية عام  ،1991فضال عن ذلك،
تنوعت عالقاتهما فى مجاالت أخرى ،فقد أقام البلدان نحو  111مشروع مشترك فى

مجاالت الهندرسة ،وادارة المياه الجوفية ،ومحاربة التصحر ،والتكنولوجيا(Abhyankark, ,

)2012:14

وللتدليل على التطور المتميز للعالقات الثنايية مع الهند ،تشير الخارجية
اإلرسراييلية إلى ازدهار العالقات التجارية بينهما في العقدين األخيرين ،كما تذكر أن حجم
التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي خمرسة مليارات دوالر( .عووادة )1 :1111،

ومن الجدير ذكره أنه في عام  ،1113كانت الهند عاشر أكبر شريك تجاري

إلرسراييل ،وفي الرسنوات الخمس عشرة الماضية ،وقعت الدولتان رسلرسلة من االتفاقيات،

لتعزيز التعاون االقتصادي بينهما ،مثل اتفاق األفضلية للتجارة بين الدولتين ،ومعاهدة
االزدواج الضريبي ،واتفاقية تشجيع االرستثمارات وحمايتها ،واتفاقية تعاون بين الرسلطات

الجمركية ،وأكثر من ذلك ،وفي نوفمبر  ،1115وقعت كل من الهند وارسراييل اتفاقا
للتعاون االقتصادي ،من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ،وتعزيز التعاون
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االقتصادي ،واشتمل االتفاق على عدد من القضايا ،بما في ذلك اتفاق على ارستمرار
تخفيض الررسوم الجمركية ،وترسهيل مشاركة الشركات اإلرسراييلية في المناقصات الحكومية

في الهند ،وتوفير فوايد؛ لتشجيع ارستثمار رأس المال ،واتفاقيات التعاون في العلوم
والتكنولوجيا(Kumar, 2014: 5) .
منذ عام  ،1991شارك مركز التعاون الدولي ،في و ازرة الشؤون الخارجية
اإلرسراييلية بالعديد من األنشطة ،التي أجريت في مختلف المجاالت مع الهند ،فقد تم
إررسال نحو  1311إرسراييلي للمشاركة في دورات تم تنظيمها في الهند ،وتشمل هذه

الدورات مختلف المجاالت ،مثل :الصحة ،والزراعة ،والتعليم ،واإلدارة .وارستضافت إرسراييل

أكثر من  911من المؤرسرسات الهندية ،للتدرب في منشآتها في مجاالت ،مثل :الزراعة،

وتنمية المجتمع ،والطب ،والصحة العامة ،واإلدارة ،والعلوم والتكنولوجيا( .המכון

הישראלי ליצוא)4 :1114،
مجاالت التعاون بين البلدين:

أوالا -مجال التبادل التجاري:

يمكن القول :إنه منذ اقامة العالقات الدبلومارسية ،بين الهند وارسراييل في عام

 ،1991والتجارة الثنايية ،والعالقات االقتصادية تتقدم تقدما رسريعا ،فقفز حجم التعاون

بين البلدين من  111مليون دوالر عام  1991إلى حوالي  5مليار دوالر عام ،1114
وهذا ال يشمل التعاون العرسكري(Kumar, 2014: 5) .

زادت الهند وارسراييل التجارة البينية في عام  1114بنرسبة  ،٪3.11فقد بلغت

 4.35مليار دوالر في عام  1113وزادت إلى  4.51مليار دوالر في عام 1114

(بارستثناء الدفاع) ،وكان الميزان التجاري في عام  1114لصالح إرسراييل ،بنحو مبلغ 45

مليون دوالر ،وفي عام  1114كانت الهند تحتل المرتبة العاشرة في مصادر واردات

إرسراييل ،بما في ذلك الماس الذي يحظى بنصيب األرسد ،في التجارة البينية بين البلدين،
حيث بلغ التبادل التجاري في الماس بحدود  1.4مليار دوالر في عام ,1114
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وفي عام  1114ارتفعت واردات إرسراييل من الهند بنرسبة  ،٪5.51فقد بلغت
 1.11مليار دوالر عام  1113لتصل إلى  1.14مليار دوالر في عام  ،1114وال تزال

الهند تحظى بالتركيز لزيادة الجهود التجارية من قبل الحكومة اإلرسراييلية (جنبا إلى جنب

مع الصين والب ارزيل)( .ענבר)19 :1111 ،

وتشمل الصادرات الرييرسة من الهند إلى إرسراييل :اللؤلؤ ،واألحجار الكريمة،

والمنتجات الكيماوية والمعدنية ،واآلالت ،والمعدات الكهربايية ،والنرسيج والغزل ،والنباتات،
والمنتجات النباتية ،والمطاط والمنتجات البالرستيكية ،والمعادن األرسارسية ومعدات النقل.

)(Chkarvar & Variar, 2012: 1

وتشمل الصادرات الرييرسية من إرسراييل إلى الهند الدفاع ،واللؤلؤ ،واألحجار

الكريمة والمنتجات المعدنية والكيميايية ،واآلالت ،والمعدات الكهربايية ،والمعادن األرسارسية،
واآلالت ،ومعدات النقل ،وفي الرسنوات األخيرة ازداد حجم التجارة الثنايية في اآلالت،

والتكنولوجيا العالية ،والمنتجات اإلكترونية ،مثل :أنظمة االتصاالت ،والمعدات الطبية،
والتقنيات التعليمية ،والبرمجيات ،ومنتجات الطباعة الرقميةEmbassy of India, ( .
) ،2015وللتوضيح يمكن النظر للجدول البياني أدناه ،والذي يوضح حجم التبادل

التجاري بين البلدين ،على مدى أعوام متتالية بين عامي :1114-1111

المصدر( :המכון הישראלי ליצוא )12 :1114،
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ثاني ا -التعاون في مجال الزراعة:
تشكل الزراعة واحدة من الركايز األرسارسية لعالقات التعاون مع الهند ،وفي هذا

الصدد أشارت الخارجية اإلرسراييلية إلى أن شركات إرسراييلية توشك على االنتهاء من
إنجاز  12مشروعا زراعيا كبي ار في الهند ،من شأنها أن تعزز ضمان الهند ألمنها

الغذايي( .عواودة )1111،

وقد كان التعاون في مجال الزراعة ،منذ إقامة العالقات الدبلومارسية في عام

 ،1991وقد بدأت أكثر من  91مشروعا مشتركا في قطاع الزراعة في الهند ،في

مجاالت :الري وادارة المياه ،واألرسمدة ،والدفييات الزراعية ،والبرستنة ،والزراعة العضوية،
وارستخدام الطاقة الشمرسية ،وتربية الحيوانات ،ومنتجات األلبان(Hafeez, 2009: 3) .

وتم التوقيع على اتفاقية ثنايية ،حول التعاون في مجال الزراعة ،في ديرسمبر رسنة

 ،1993خالل الزيارة التي قام بها وزير الزراعة اإلرسراييلي للهند عام  ،1993وتم توقيع
مذكرة تفاهم ،لنقل التكنولوجيا الزراعية من إرسراييل إلى الهند ،وتخصيص  1111هكتار

لألبحاث الزراعية ،بجانب  51ألف هكتار أخرى ،يجري العمل فيها بوالية "مهارشت ار"
الهندية ،من قبل خبراء إرسراييليين( .أيوب)1114 ،
بموجب خطة العمل الشاملة للتعاون في مجال الزراعة ،والتي تم التوقيع عليها في
 11مايو  ،1119تقرر أن توضع خطة عمل بين البلدين للتعاون في خمرسة مجاالت
محددة :الري ،ومنتجات األلبان ،وزراعة محمية من المحاصيل البرستانية ،والزراعة
العضوية ،وانتاج التمور(Kumar, 2014: 2) .

تم تورسيع خطة التعاون والعمل في المجال الزراعي ،لواليات كثيرة في الهند ،ما

مركز متمي از في
ا
بين  ،1115-1111وفق هذه الخطة وافقت إرسراييل على إقامة 11
رسبع واليات بحلول عام  ،1115وهذه المراكز توزعت على مختلف المجاالت ،وهذه

المراكز تعتمد نهجا علميا حديثا ومتكامال في الزراعة ،وكان من ضمن هذه المراكز،
مركز التميز للمانجو في "راتناجيري" ،والحمضيات في "أكوال" ،والرمان في "راهوري"،
وأنشئ مركز التميز للخضروات في "كارنال" ،ومركز الفواكه في "البنجاب" ،وارستفادت
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الهند من الخبرة اإلرسراييلية في نهج زراعي متكامل وعلمي في الميكنة ،والبرستنة ،والزراعة
المحمية ،ومعالجة التربة ،وزراعة الدفييات ،والري بالتنقيط ،وادارة ما بعد الحصاد ،وكانت
زيارات الخبراء اإلرسراييليين ،وبرامج بناء القدرات للمزارعين ،والخبراء الهنود في الهند
وارسراييل من العوامل الرييرسة التي أدت إلى نجاح برامج الزراعة في الهندEmbassy of (.

)India, 2015

في يناير عام  ،1115وقعت الهند وارسراييل على إعالن مشترك ،ينص على بدء

المرحلة الثالثة من مشروع التعاون الزراعي بين الهند وارسراييل ،ومواصلة تعزيز التعاون

وتورسيعه في مجال التنمية الزراعية الثنايي بين البلدين ،وقد أنشأت إرسراييل مركز التميز
في إدارة األلبان في والية "هاريانا")Embassy of India, 2015( .

وتحرص الوفود الررسمية ورجال األعمال الهنود بانتظام على حضور معرض

التكنولوجيا الزراعية الذي يقام كل ثالث رسنوات في إرسراييل ،والذي يعرض إنجازات

إرسراييل في مجال الزراعة ،وفي يناير  ،1114وقعت شركة "نتافيم" اإلرسراييلية للري عقدا
بقيمة  91مليون دوالر لمشروع بناء شبكة أنابيب المياه اآللي للري بالتنقيط ،في والية

"كارناتاكا" لري  11111هكتار من األراضي الزراعية ،ورسيرساعد المشروع  9111مزارع،

من خالل تزويدهم ،وفي وقت واحد بالماء ،وبحصص مترساوية ،من أجل ري مزروعاتهم،
وفي يوليو  ،1115وقعت مجموعة "تاهال" صفقة بقيمة  24مليون دوالر مع حكومة والية

"كارناتاكا" ،لتصميم وبناء وتشغيل نظام إمدادات المياه إلى  131قرية في

الوالية)Embassy of India, 2015(.

وال بد من اإلشارة هنا ،أن التعاون في مجال الزراعة بين الهند وارسراييل بلغ

مراحل متطورة جدا ،وترسعى الهند لالرستفادة القصوى من التكنولوجيا اإلرسراييلية ،لتحرسين
الزراعة وتطويرها في الهند.

ثالث ا -التعاون في مجال السياحة والثقافة والتعليم:
في عام  1113زار الهند نحو  41ألف إرسراييلي للرسياحة والعمل ،وكذلك الحال
فقد قام نحو  41ألف هندي بزيارة إرسراييل وهو أكبر عدد من الرسياح من بلد آرسيوي،
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وتنظم كلتا الرسفارتين للبلدين نشاطات ثقافية ،وفعاليات ،وورش عمل ،وعروض في كل
من الهند وارسراييل ،وقد أوضحت المعلومات التي تنشرها الرسفارة الهندية في إرسراييل أن

نحو  41ألف هندي يزورون إرسراييل رسنوياص للرسياحة ،وذكرت صحيفة "ميجفون"

اإلرسراييلية وعدة صحف إرسراييلية أخرى ،أن وفدا مكونا من  911وكيل رسياحي هندي
زاروا إرسراييل في فبراير 1115؛ لمحاولة التعرف أكثر على إرسراييل ،والمعالم الرسياحية

فيها ،للعمل على تشجيع الرسياحة الهندية إلرسراييل( .אטינגר)1115 ،

تقام العديد من الدورات المتعلقة بالهند في جامعة تل أبيب ،والجامعة العبرية،
وجامعة حيفا ،ولقد وقعت الهند مذكرة تفاهم مع جامعة تل أبيب ،يزور بموجبها أرساتذة

هنود الجامعة لمدة فصل درارسي ،وقد دخلت بعض الجامعات الهندية الخاصة ،والعامة في

اتفاقيات مع الجامعات اإلرسراييلية لتبادل أعضاء هيية التدريس ،والتي بموجبها يقضي
أرساتذة إرسراييليين فصال درارسيا في التدريس في الهند)Embassy of Israel, 2015( .
في مايو  ،1113أطلقت الهند وارسراييل برنامج تمويل جديد ،للبحث األكاديمي

المشترك ،يركز على العلوم الدقيقة والعلوم اإلنرسانية ،وقد تم تمويل  11مشروعا بحثيا
مشتركا ،في إطار هذا البرنامج في الرسنة األولى فقط ،ومنذ عام  1111دأبت إرسراييل
على تقديم منح درارسية ،لمرحلة ما بعد الدكتوراه للطلبة الهنود ،ولقد تم تقديم  135منحة

درارسية للطالب الهنود على مدى ثالث رسنوات ،وقد وافقت الحكومة اإلرسراييلية أيضا،
على تقديم  151من المنح الدرارسية الصيفية لمدة ثماني دورات ،للطالب الهنود والصينيين

في الجامعات اإلرسراييلية المرموقة ،مثل :جامعة التخنيون في حيفا ،وجامعة تل أبيب،
والجامعة العبرية ،وجامعة بن غوريون ،فيما تقوم الهند بتقديم رسبع منح درارسية لإلرسراييليين

كل عام(Embassy of Israel, 2015( .
ويشتمل التعاون في المجال الثقافي على المجال الفني أيضا ،ففي ذكرى االحتفال

بمرور  11عاما على إقامة العالقات الدبلومارسية بين إرسراييل والهند ،قامت مطربتان

إرسراييليتان ،وهما األكثر شهرة" ،نوا" اليهودية ،و"مي ار عوض" العربية بجولة في الهند،
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وتنفيذ  9حفالت في "غوا" ،و"دلهي" في نوفمبر  ،1111وقد غنتا بالعبرية والعربية
واإلنجليزية من أجل بث ررسالة قوية من األمل والتفاهم والرسالمEmbassy of India, ( .

)2015

يذكر أن المجتمع الهندي في إرسراييل يتكون من اليهود الهنود ،والذي يبلغ تعدادهم

 15111يهودي هندي ( ،)Embassy of India, 2015مع العلم أن هجرة هؤالء اليهود
من الهند بدأت في الخمرسينات والرستينات ،وال زالوا يحافظون على أرسلوب الحياة الهندية،

والروابط الثقافية مع الهند ،وارستيعاب جيل الشباب بشكل متزايد في المجتمع اإلرسراييلي،

) ،(Pant. 2004: 65وهناك حوالي  11511من المواطنين الهنود العاملين في إرسراييل،
من بينهم نحو  11111يعملون بصورة تطوعية لدعم إرسراييل ،وبعضهم تجار الماس،

وبعض المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ،والطالب ،والعمال غير المهرة.

()Embassy of India, 2015
رابع ا -التعاون في مجال االستثمار:
وفقا لألرقام الصادرة عن و ازرة الصناعة الهندية ،فإنه يتبين أن تدفقات االرستثمار

األجنبي المباشر ،من إرسراييل إلى الهند ،من أبريل  1111إلى ديرسمبر  ،1114بلغ

 2.23مليار دوالر ،وقد ال تعكس هذه األرقام بدقة االرستثمار األجنبي المباشر من

إرسراييل ،ألن العديد من الشركات اإلرسراييلية ترستثمر في الهند ،من خالل الواليات
المتحدة ،وأوروبا ،ورسنغافورة)Embassy of India, 2015( .

هناك أكثر من  311من االرستثمارات اإلرسراييلية في الهند بشكل رييس ،في

التكنولوجيا الفايقة والزراعة ،بينما التوجه نحو االرستثمار في األعمال التقليدية في :الماس،
والزراعة ،والكيماويات ،وتكنولوجيا المعلومات ،واالتصاالت ،واألدوية ال تزال قوية ،وهناك

تفضيل متزايد من الشركات اإلرسراييلية في قطاعات ،مثل :تقنيات المياه ،األمن الداخلي

والعقارات ،وقد وضعت بعض الشركات اإلرسراييلية مراكز البحث والتطوير ،والمصانع في

الهند وفتحت فروعا لمكاتبها في الهند ( .המכון הישראלי ליצוא )4 :1114، ،
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وبالمثل فإن الشركات الهندية لها وجود في إرسراييل ،من خالل عمليات الدمج
واالرستحواذ ،ومن خالل فتح مكاتب فرعية ،وقد افتتح بنك الدولة في الهند فرعا له في تل

أبيب في عام  ،1112وحدثت أول عملية ارستحواذ كبرى في عام  ،1112عندما اشترت

شركة "جين ري" الهندية حصة  ٪51في شركة "نان دان" ،وهي شركة تصنيع معدات
الري اإلرسراييلية ،في مايو  1111ارستحوذت الشركة الهندية على حصة  %111من شركة

"نان دان" ،وهناك شركات عديدة هندية لها حصص في شركات إرسراييلية في مجاالت
متعددة ،مثل :األدوية ،واالتصاالت الرسلكية والالرسلكية ،والتكنولوجيا ،وغيرها من

المجاالت ( .המכון הישראלי ליצוא )4 :1114،
خامسا -التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا:

تطور التعاون بين الهند وارسراييل في مجال العلوم والتكنولوجيا ،فهناك بحث

مشترك في هذا المجال واتفاقيات تعاون وقعت عام  ،1993وبموجب مذكرة التفاهم حول
البحوث الصناعية ومبادرة التنمية التي وقعت في عام  ،1115تم إنشاء الصندوق

الصناعي المشترك للتطوير ،وهذا الصندوق يهدف إلى تشجيع البحث الصناعي الثنايي،
وتطوير المشاريع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ،وتمويل المشاريع الصناعية المشتركة

)(Abhyankark,2012: 14

في يناير عام  ،1114عقدت الهند وارسراييل مناقشات وارسعة النطاق ،إلنشاء

صندوق الهند وارسراييل للتعاون ،والذي يهدف إلى تشجيع االبتكار ،من خالل التعاون
العلمي والتكنولوجي المشترك بميزانية قدرها  41مليون دوالر ،على مدى فترة خمس رسنوات

مع مرساهمة كل جانب بـ  11مليون دوالر.

ويناقش الجانبان أيضا إنشاء صندوق مشترك ،للبحث والتطوير الصناعي في

مجال تكنولوجيا المعلومات واإللكترونيات ،وقد أعلنت الحكومة األمريكية مرساهمة بمبلغ 5

ماليين دوالر تجاه هذا الصندوق  (.המכון הישראלי ליצוא)4 :1114،
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وقعت صناعات "تاتا" ،وصندوق "راموت" في جامعة تل أبيب مذكرة تفاهم،
لتمويل وابتكار التكنولوجيات التجارية في مجموعة وارسعة من المجاالت ،بما في ذلك
الهندرسة ،العلوم الدقيقة ،والبيية ،والتكنولوجيا النظيفة ،واألدوية ،والرعاية الصحية ،وبموجب
مذكرة التفاهم رستدخل صناعات "تاتا" بارستثمار  5ماليين دوالر ،ورسوف يكون المرستثمر

الرييس في صندوق "راموت" ،الواليات المتحدة بـمبلغ  11مليون دوالر ،ولقد وقعت شركة

"شمس فارما" اتفاقية تعاون بحثي مع "التخنيون" ،لتطوير عقاقير عالج األورام
()Embassy of India, 2015
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الخالصة:
في ضوء ما عرضه الباحث ،يتضح جليا ،أنه ال يوجد خالف حول حقيقة وجود

عالقات رسرية كانت قايمة بين الهند وارسراييل قبل عام  ،1991مع التأكيد أن هذه
العالقات كانت محاطة بهالة من التكتم الشديد حول طبيعتها وحدودها ،وقد تبين جليا من
خالل ما رسبق أن هذ العالقات ،تركزت في مجال التعاون األمني والعرسكري ،ولم يكن
هناك دور كبير للعالقات الدبلومارسية والتجارية بينهما.

مع بداية ترسعينيات القرن العشرين بما شهدته من تغيرات ،وتحوالت دولية،
واقليمية ،وداخلية ،دفعت الجانبين إلى الخروج من مرحلة الرسرية ،والحرص على إخفاء
التعاون ،لتبدأ مرحلة العلنية فى عالقاتهما ،ومن أهم تلك التغيرات والتحوالت ،رسقوط
االتحاد الرسوفيتى ،الحليف االرستراتيجى للهند ،وما واكبه من تحلل لكتلة عدم االنحياز
ورسيادة الواليات المتحدة ،وتدشين عملية الرسالم العربية -اإلرسراييلية ،الذي بدوره أدى إلى
التقليل من شأن االعتراضات العربية ضد أية أطراف ثالثة تقيم عالقات مع إرسراييل.
وهذا أدى إلى اإلعالن عن إقامة عالقات دبلومارسية كاملة بين البلدين في 19
يناير  ،1991لتبدأ مرحلة جديدة من عالقاتهما ،انتقلت فيها من الرسرية فى معظم
تحركاتها ،إلى العلنية فى مختلف المجاالت ،وبوتيرة رسريعة ،وقد كان التعاون جليا
وواضحا ،وذا تأثير كبير في كافة المجاالت ،وبكافة أشكالها التجارية ،واالرستثمارية،
والزراعية ،والصناعية ،وحتى الثقافية ،ولقد وصل هذا التعاون إلى نقطة الالعودة ،وذلك
يعود لضخامة وتميز هذا التعاون ،خصوصا وأن التكنولوجيا اإلرسراييلية لها خبرة كبيرة في
هذه المجاالت ،التي تحتاجها الهند خصوصا الزراعية منها ،ويمكن القول ،أن الشراكة في
هذه المجاالت بين البلدين أضحت شراكة ارستراتيجية كاملة.
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الفصل الثالث
التعاون العسكري واألمني بين الهند واسرائيل
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التعاون العسكري واألمني بين الهند واسرائيل
مقدمة:
جاء المرسعى الهندى المتالك أحدث التقنيات الحربية متوافقاُ مع حاجة إرسراييل

لتورسيع رسوق منتجاتها العرسكرية ،حيث شهد العقدان الماضيان إبرام الجانبين للعديد من

الصفقات العرسكرية ،رسواء أكان لتطوير القدرات العرسكرية الموجودة ،أم لشراء قدرات
عرسكرية جديدة.

وبالمقابل لقد رسعت إرسراييل ،من وراء تطوير عالقاتها مع الهند ،إلى االرستفادة من
ميزة الرسوق الهندية الوارسعة ،خاصة في المجالين :العرسكري ،والتكنولوجي ،والى تحويل

الهند من صديق ارستراتيجي للعرب إلى صديق ارستراتيجي إلرسراييل ،وتنشيط جبهة باكرستان

الهندية؛ لوقف أي احتمال لتطوير القدرات النووية الباكرستانية ،كعنصر تهديد إلرسراييل.

(محمود)41 :1114 ،

وارستم ار ار لدينامية هذه العالقة رسعت الهند أيضا لالرستفادة من الخبرة اإلرسراييلية،

في مجال تكنولوجيا الرسالح ،وال رسيما التكنولوجيا النووية ،وتكنولوجيا الصواريخ الباليرستية،

واعتبار إرسراييل بوابة آرسيا؛ لالنفتاح على دول الغرب ،فالهند تنظر إلى إرسراييل على أنها
البوابة إلى الواليات المتحدة ،التي ترسعى الهند لتوثيق عالقاتها بها ،في مختلف المجاالت،
كما أنها تعتبر عالقاتها بإرسراييل هي طريقها لبناء عالقات تجارية ضخمة ،مع كل من

الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي اللذين تتمتع إرسراييل معهما باتفاقية للتجارة الحرة،
باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر الهند تعاونها مع إرسراييل بمثابة إضافة مهمة للتوازن

االرستراتيجي في المواجهة مع باكرستان في شأن قضية كشمير ،وكذلك تدعيم التوازن بينها

وبين الصين ،وهكذا تتنوع الدوافع التي تحرك كال من إرسراييل ،والهند لبناء شراكة

ارستراتيجية ،فهناك دوافع اقتصادية ،وجغرافية ،وتجارة األرسلحة ،ودوافع أمنية ارستراتيجية.

(عووادة)1 :1111 ،
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لقد كان التعاون العرسكري ،وتالقي المصالح المشتركة ،واالرستراتيجيات في البيية
العالمية المتغيرة أرسارسا ،لتطوير وارسع في العالقات العرسكرية الهندية اإلرسراييلية ،منذ تفكك

االتحاد الرسوفيتي (الشريك العرسكري الرييس للهند رسابقا) ،ولقد أضحت إرسراييل المورد

العرسكري الثاني للهند بعد رورسيا ،فالحاجة إلى الموارد الكافية لتطوير أنظمة األرسلحة

الجديدة ،والتكنولوجيات المتقدمة ،وكذلك الرسوق المحلي المحدود للصناعات العرسكرية

اإلرسراييلية ،تجبر إرسراييل على توليد المزيد من اإليرادات ،من خالل تصدير المنتجات

العرسكرية ،ومع حقيقة أن الهند مع ميزانية كبيرة جدا ومتزايدة ،للحصول على األرسلحة؛
فإن الهند أصبح شريكا جذابا إلرسراييل ،وعالوة على ذلك ،فإن صعوبات كبيرة واجهت

الهند ،في تطوير قواتها المرسلحة وتحديثها ،أجبرتها على الرسعي نحو تحقيق تعاون طويل
األمد مع إرسراييل(Khan, 2011: 4) .

تعتبر الهند ثالث أكبر مرستورد لألرسلحة في العالم ،فهي تنفق رسنويا حوالي أربعة

مليارات دوالر ،ولقد تمكنت شركات الصناعات العرسكرية المتطورة في إرسراييل من اختراق
الرسوق الهندية ،ففي عام  ،1119أصبحت إرسراييل ثاني أكبر مورد لألرسلحة إلى الهند بعد

رورسيا ،وترسعى الهند ،لتحديث األرسلحة الرورسية التي تملكها ،من خالل شركات إرسراييلية؛
وذلك ألن بعض المهاجرين الروس إلى إرسراييل عملوا كفنيين ،ومهندرسين في الصناعة

العرسكرية في رورسيا ،ولقد وقعت شركات إرسراييلية عدة عقود كبيرة مع الهند( .ענבר،
)12 :1111
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المبحث األول :التعاون العسكري
يعد التعاون العرسكري بين إرسراييل والهند مصلحة ارستراتيجية رييرسة ،في العالقات

الدفاعية الثنايية ،وقد كان هناك تبادل كبير للزيارات بين القيادات العليا العرسكرية
اح أمنية
(مرتضى ،)1 :1111 ،وقد شملت العالقات الهندية اإلرسراييلية على عدة نو ٍ

وعرسكرية ،وفي هذا المبحث رسأتناول أهم مراحل التعاون العرسكري ،في مجال الترسليح،

والتدريب ،بدءا من فترة الترسعينات حتى عام  ،1115وال شك في أن الرسوق الهندية في
مجال األرسلحة ليرست صغيرة ،فميزانية دفاعها في أوايل الترسعينيات بلغت  % 1.5من

الناتج المحلي اإلجمالي ،أما خالل الفترة  1999 – 1992فبلغت  11مليارات دوالر،
منها  %5كان مخصصا للبحث في مجال الدفاع ،كما أن الهند تطلعت إلى زيادة
المكونات المحلية الهندية ،في معداتها الدفاعية ،من نرسبة  30%في رسنة  1991إلى

 %21بانتهاء رسنة  ،1115وذلك من أجل توفير المزيد من الموارد المالية ،للتصنيع
المحلي بدال من االرستيراد الخارجي ،وهذا كان الدافع إلى مزيد من البحث ،واإلنتاج

العرسكري المشترك مع إرسراييل( .عبد النبي )5 :1119 ،
أوالا -الفترة من  7445حتى 5002

في عام  ،1993عرض الوفد األمني المرافق "لبيريز" ،في أثناء زيارته للهند ،بيع

نظام رصد وتحكم في النيران للدبابة الهندية "أرغون" ،وتحديث األرسلحة ،والمعدات
الرسوفياتية (دبابات تي  ،55و ،91و ،)21ومقاتالت ميغ  ،11وامداد الهند بذخاير

المدفعية  155مم ،وصواريخ مضادة للدبابات ،ونظم رادارية( .أيوب)1114 ،

وفي أثناء زيارة رييس األركان الهندي إلرسراييل ،في مارس  ،1993تم االتفاق

على أن ترساعد إرسراييل الهند ،في تطوير طايرة بدون طيار ،من إنتاج الهند ،وتحويل

"شارسيهات" الدبابات الهندية إلى مدافع ذاتية الحركة ،وترسهيالت لصنع عربة قتال مدرعة،

والمشاركة في تطوير المقاتلة الهندية الخفيفة ” ، “LCAوبعد تولي حزب "بهارتيا جاناتا"

الرسلطة في نيودلهي ،تعززت عالقات الهند بإرسراييل ،في مجال التكنولوجيا العرسكرية،

وشملت مجاالت التعاون الحصول على التكنولوجيا اإلرسراييلية ،في مجاالت الكمبيوتر،
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والرسوفت وير ،ورقايق األمونيوم ،والمواد المركبة ،ومكونات صواريخ الدفع ،وأقمار
التجرسس(Gerberg, 2008: 320) .

وفي المجال التكنولوجي العرسكري قام وفد عرسكري هندي ،في يونيو ،1999

بزيارة إرسراييل ،وأبدى رغبته في الحصول على تكنولوجيا تطوير الصواريخ البالرستية
متورسطة المدىـ في مجال توجيهها ،كما بحث إمكانية شراء  31طايرة روبوتية من إنتاج

إرسراييل ،وقد كانت هناك تقارير ذكرت فيها أن إرسراييل عرضت على الهند تزويدها
بتكنولوجيا جديدة ،في مجال الصواريخ البالرستية ،وأنظمة اإلنذار المبكر ،وتطوير قواتها

الجوية(Hafeez, 2009: 5) .

فى عام  ،1999اشترت الهند من إرسراييل منظومة متطورة لمناورات القتال

الجوى ،جرى نصبها فى قاعدة "جامناجار" الجوية ،وفى أواخر العام نفرسه ،فازت مؤرسرسة
الصناعات الجوية اإلرسراييلية بعقد قيمته  11ماليين دوالر ،لبناء زورقين من زوارق

البحرية ،من طراز "دفو ار"( .محمود)44 :1119 ،

في يوم  19أبريل  ،1992ضبطت الرسلطات الرسريالنكية أربع حاويات تحمل 11

طنا من مواد كيماوية ،ترستخدم في صناعة غاز األعصاب ،وكانت هذه الحاويات قادمة

من بومباي إلى إرسراييل ،وهذا يؤكد التعاون بين البلدين في أرسلحة الدمار الشامل.

(محمود)44 :1119 ،

وفي منتصف عام  1991قررت الهند شراء  19طايرة بدون طيار من إرسراييل،

من نوعيات "هنتر ورسكاوت" ،باإلضافة إلى محطة تحكم خاصة بإدارتها ،وعندما تفجرت
أزمة كارجيل في كشمير يوم  19مايو  ،1999وافقت إرسراييل على مطالب الهند من
األرسلحة ،والمعدات ،والذخاير اإلرسراييلية ،التي كانت الهند قد تقدمت بطلب شرايها ،قبل

نشوب هذه األزمة ،خاصة القنابل الجوية الموجهة بالليز ،وقد تم فتح ملحقات عرسكرية في

كل من الرسفارة الهندية في إرسراييل والرسفارة اإلرسراييلية في الهند( .جبريل)439 :1113 ،

وعندما فرضت واشنطن عقوبات على كل من الهند وباكرستان ،برسبب التفجيرات
النووية التي أجرتهما البلدان عام  ،1991واعالن البلدين أنهما دخال وبقوة النادي النووي
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العالمي ،تمكن اللوبي اليهودي ،من تمرير عملية بيع نظام إلكتروني إرسراييلي متقدم إلى
الهند ،من إنتاج هيية الصناعات الجوية اإلرسراييلية ” ، “IAIوتغاضت واشنطن عن هذه
الصفقة ،بعد أن كانت تعترض عليها( .أيوب)1114 ،

وفي تقرير جامعة الدول العربية ،الذي صدر عام  ،1111ذكر أن الهند ارستوردت

من إرسراييل خالل عام  1999أجهزة متطورة ،وأنظمة مراقبة إلكترونية ،وشبكة كاميرات

لمراقبة الحدود ،يصل مداها إلى أكثر من  15ألف قدم ،كما أصبح لو ازرة الدفاع اإلرسراييلية
وكالء في الهند لبيع المعدات العرسكرية للحكومة الهندية ) ،(Hafeez, 2009: 3وقد

أبدت الجامعة العربية قلقها ،من تطور العالقات الهندية اإلرسراييلية ،في المجال العرسكري،
والنووي والذي يعد تهديدا لألمن القومي العربي( .وكالة األنباء الكويتية)1111 ،
وفي  19مايو  ،1111نشرت مجلة "ديفنس نيوز" األميركية أن الهند ترسعى لشراء
أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ من إرسراييل ،وأن رسالح البحرية الهندي يتفاوض على

شراء أنظمة مضادة للصواريخ ،من مؤرسرسة الصناعة الجوية اإلرسراييلية "رفاييل" ،كما أن
و ازرة الدفاع الهندية مهتمة بشراء رسبعة أنظمة من طراز "باراك" المضادة للصواريخ ،بتكلفة

 15مليون دوالر لكل منها ،على أن يتم ترسليمها في غضون عامين.

)(Egerberg,2008: 330

ومما يجدر ذكره هنا أن العالقات الهندية اإلرسراييلية ،أخذت منحى آخر عام

 ،1111وذلك عقب زيارة وزير الخارجية الهندي إلى إرسراييل ،وكانت األولوية على جدول

األعمال مناقشة تورسيع التعاون األمني بين البلدين ،وخاصة في المحيط الهندي ،حيث إن
إرسراييل بحاجة لألمن الهندي ،والتي لديها أكبر قوة بحرية في المحيط ،كي توفر األمن
األفضل للرسفن التجارية اإلرسراييلية ،وحماية المصالح االرستراتيجية الحيوية اإلرسراييلية في

المحيط الهندي؛ وذلك يرجع ألن إرسراييل ال ترستطيع تحقيق طموحاتها في البحر المتورسط،
برسبب وجود القوى العربية واألوروبية ،والتي هي معادية للبحرية اإلرسراييلية بدرجات

متفاوتة؛ ولذلك فإن إرسراييل ترغب في الحصول ،على إمكانية إقامة بنية تحتية لوجرستية،
في المحيط الهندي ،بالتعاون مع البحرية الهندية ،ونتيجة لذلك وفي عام  ،1111أجرت
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الغواصات اإلرسراييلية إطالق اختبار صواريخ "كروز" ،القادرة على حمل رؤوس نووية في
مياه المحيط الهندي ،قبالة رسواحل رسريالنكا( .فخري)9 :1113 ،
وفي يوليو  ،1111وقع البلدان على عقد بقيمة مليار دوالر ،تزود إرسراييل

بمقتضاه الهند بنظام رادار متطور ،وطايرات بدون طيار (ענבר ،)12 :1111 ،وكذلك

أبرمت و ازرة الدفاع الهندية عام  1111عقدا مع هيية الصناعات الجوية اإلرسراييلية،

لتطوير الطايرات الجوية الهندية بقيمة  21مليون دوالر للطايرة الواحدة(Hafeez, .

)2009: 5

في يناير  ،1111وأثناء زيارة وزير الخارجية اإلرسراييلي "شمعون بيريز" إلى

نيودلهي ،تم اإلعالن عن صفقة قيمتها  151مليون دوالر؛ لبيع طايرات رادار إرسراييلية
من طراز "فالكون"( .أيوب )1114،
أبرمت الهند عام  1113مع هيية الصناعات الجوية اإلرسراييلية عقدا ،بقيمة 131
مليون دوالر ،وفى مجال الرسالح البحرى ،قررت الهند فى يناير  1113تزويد عشر من
رسفنها الحربية ،بمنظومة "باراك" اإلرسراييلية المضادة للصواريخ ،وفى هذا اإلطار يشهد
حجم مبيعات األرسلحة اإلرسراييلية إلى الهند نموا متواصال(Hafeez, 2009: 6) .

وكان رييس الوزراء اإلرسراييلي "أريييل شارون" قد زار الهند لمدة أربعة أيام ،في

رسبتمبر  ،1113وهذا يدل بشكل كبير على أهمية العالقات الدفاعية بين الهند وارسراييل،
وتعتبر هذه الزيارة الحدث األبرز ،وعالمة فارقة في العالقة الدفاعية بين الهند وارسراييل.
في الواقع ،تم إجراء الزيارة في أعقاب اغتيال قيادي فلرسطيني ،من قبل قوات

االحتالل اإلرسراييلي (إرسماعيل أبو شنب) ،وكانت هناك احتجاجات واضطرابات في أجزاء
مختلفة ،من الهند ضد زيارة رييس الوزراء اإلرسراييلي.
خالل الزيارة تم توقيع العديد من االتفاقيات بين البلدين ،وقد رافق "شارون" وفد
كبير ،يتألف من حوالي  31من رجال األعمال ذوي النفوذ ،وكان لهذه الزيارة جانبان
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مهمان :األول ،أنها تدل على التفهم المشترك والمتزايد بينهما لمكافحة قوى التطرف
اإلرسالمي واإلرهاب ،والثاني ،االعتراف بالجزء الهام الذي تقوم به إرسراييل ،لمرساعدة الهند

في المراحل الحارسمة ،من خالل توفير األرسلحة والذخاير ،وتبادل المعلومات االرستخبارية،

حتى في مواجهة ضغوط دولية قوية(Khan, 2011: 4) .
في عام  ،1114تم الوقيع على صفقة طايرات التجرسس ،من طراز "فالكون"،
وبلغت قيمتها  1.1مليار دوالر .وقامت الهند في العام نفرسه بشراء نحو أربعة ردارات ،من

طراز  ،EL-M2083من شركة "ألتا" لألنظمة العرسكرية اإلرسراييلية ،وتم وضعها على
الحدود الهندية الباكرستانية؛ ومهمة تلك الردارات هو رصد االختراقات الجوية ،من جانب

الطيران الباكرستاني ،وقدرت قيمة تلك الصفقة بنحو  911مليون دوالر ،وأيضا في 1114

أبرم البلدان صفقتان ضخمتان ،فاالولى كانت صفقة صواريخ "باراك  ،"1وهى صواريخ

بحرية مضادة للطايرات ،يصل مداها لنحو 21كيلو متر وتقدر هذه الصفقة بنحو 1.4

مليار دوالر ،أما الصفقة الثانية ،فهي شراء الجيش الهندي ألنظمة "رسبايدر" اإلرسراييلية،
وهي منظومة جوية دفاعية متنقلة ،وقد زود الهند الجيش اإلرسراييلي فى عام 1114

طايرات عمودية ،من طراز (Hafeez, 2009: 6) .Dhruv 18

في يناير  ،1114كانت الهند تفاوض إرسراييل على شراء منظومة الصواريخ

الباليرستية "الرسهم" ،والتي تقدر بمليارات الدوالرات ،ولكن لم تحظى هذه الصفقة بالموافقة
األمريكية ،ومنعت واشنطن تمرير هذه الصفقة(Desai & Dormandy, 2008: .
)12

في صيف عام  ،1114تم االتفاق مع شركات إرسراييلية ،لترقية طايرات "ميج "12

رورسية الصنع ،وترقية إلكترونيات الطيران لطايرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الهندية،
وعقدت صفقات؛ لتحديث طايرات "ميغ  "11رورسية
وأيضا تزويد الهند بقذايف الهاونُ ،
الصنع ،ودبابات "تي  ،"21وتزويدها بنظام الرؤية الليلية( .محمود)45 :1119 ،
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وفي العام  ،1115فازت هيية الصناعات الجوية اإلرسراييلية بعقد ،قيمته 141
مليون دوالر ،إلقامة خمرسة مصانع إلنتاج المواد الكيماوية ،التي ترستخدم في صنع
المتفجرات في والية "بيهار" الهندية ،كما ترددت أنباء عن عقد صفقتين ،لتزويد الهند
بقذايف إرسراييلية مضادة للدبابات ،وتطوير صناعة صواريخ الجيش الهندي(Hafeez, ،

) 2009: 7وفي العام نفرسه ،كان هناك صفقة لتزويد الهند بطايرات بدون طيار ،بقيمة
 111مليون دوالر(Khan, 2011: 5) ،

في يونيو  ،1119قامت رسفينتان حربيتان من الهند ،بزيارة ودية إلى إرسراييل ،وقد

تم توقيع العديد من الصفقات ،بين الشركات اإلرسراييلية والهندية في عام  ،1119لتطوير
القدرات العرسكرية الهندية ،وقد شملت على تصنيع الصواريخ المضادة للدبابات،
والصورايخ الح اررية ،وطايرات من دون طيار ،واتفاقيات تكنولوجيا المدفعية ،وبناء أربع

رسفن حربية ،واالرستثمار في التعاون المشترك ،والبحث والتطوير في مجال األرسلحة.

(ענבר)11 :1111 ،

وقد بلغت مشتريات الهند من إرسراييل ،في المجال العرسكري فى الفترة ،من عام

 1113إلى  ،1119ما قيمته مليار ونصف مليار دوالر رسنويا ،وهو ما يعني أن الرسوق

الهندية ترستحوذ على أكثر من ثلث إجمالى قيمة مبيعات األرسلحة اإلرسراييلية ،والتي بلغت
 4.1مليار دوالر عام  ،1119وشملت المبيعات اإلرسراييلية للهند ،نماذج مطورة من طايرة

"ميج  ،"11ودبابات "ت ـ  ،"21ونظام باراك المضاد للصواريخ ،ومعدات اتصال ،وقذايف
موجهة بأشعة الليزر ،ونظام فالكون لإلنذار المبكر ،وغيرها من الصفقات المختلفة.

(رايدل)1 :1111 ،

ثاني ا -الفترة من  5001حتى 5072

في عام  ،1112أعلنت الهند وارسراييل أنهما رستطوران بشكل مشترك نظام

صاروخ أرض  -جو بتكلفة  1.5مليار دوالر )،( Desai & Dormandy, 2008: 8
وبدأ بالفعل العمل على تطوير طايرة مروحية بدون طيار ،من قبل "هندورستان" للمالحة

الجوية المحدودة ،بالتعاون مع الصناعات الجوية اإلرسراييلية )،(Hafeez, 2009: 7
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وفي مايو  ،1111وقعت الصناعات الجوية اإلرسراييلية ( ،)IAIومجموعة "تاتا" اتفاقا
للتعاون ،لتطوير منتجات الدفاع في الهند وتصنيعها وبيعها(Desai & Dormandy, .
)2008: 10

وجرى تطوير عالقات شراكة بين الشركات الهندية واإلرسراييلية ،كما حاول أيضا

خبراء األرسلحة اإلرسراييليون بيع نظام صواريخ «آرو »1-البالرستية إلى الهند ،ويتطلب ذلك
الحصول على موافقة الواليات المتحدة ،لوجود تقنيات مشتركة في هذا النظام الصاروخي،

متطور ،ورسبق أن تم بيع نظام رادار "باين" إلى
ا
مما رسيمنح الهند نظاما دفاعيا صاروخيا
الهند ،وهو واحد من المكونات األرسارسية لنظام صواريخ "آرو( ."».1-رايدل)1 :1111 ،
وقد زاد التعاون بين البلدين ،من خالل شركات يتعاون بعضها مع البعض ،من
الجنرسيات اإلرسراييلية ،واألمريكية ،والهندية ،وتم عقد صفقات كبيرة جدا من خالل هذه

الشركات ،فعلى رسبيل المثال باعت إرسراييل أنظمة تكميلية للهند ،خاصة بمنصات شركة

لوكهيد األمريكية ،وأيضا زودت إرسراييل الهند بنرسخة إرسراييلية من طايرات ”،“F-16
وغير ذلك من منظومات األرسلحة المتطورة( .ענבר)19 :1111 ،

شهد العام  1113تطورات كبيرة ،في التعاون العرسكري بين الهند وارسراييل،

ومعظمها كان لتعزيز تجارة األرسلحة ،وتعزيز المشاريع المشتركة ،وقد جرت مناقشات ليس
فقط على التدريبات العرسكرية المشتركة ،ومشاريع البحث والتطوير ،وصفقات األرسلحة،

ولكن أيضا على الوضع األمني في جنوب آرسيا ،والشرق األورسط.

وُذكر أن إرسراييل وافقت على التعاون في إنتاج أنظمة التكنولوجيا الفايقة للقوات

الهنديةـ بتكلفة تقدر ب  3مليارات دوالر ،وقد شملت االتفاقية تشكيل فريق مشترك مع

منظمة تطوير االبحاث الدفاعية إلنتاج األنظمة المتعلقة بالقيادة ،والرسيطرة ،وادارة

المعركة ،وأجهزة االرستشعار ،واألرسلحة ،وهناك أيضا برنامج التنمية المشتركة ،إضافة

لنظام المراقبة المحمول لجنود المشاة ،وكان الحدث الرييس في عام  1113الذي رساعد
على تعزيز العالقات الهندية اإلرسراييلية ،شراء ما يقرب من  15طايرة من دون طيار،
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من نوع "هيرون" من إرسراييل ،والتي من المرجح أن تعزز قدرات االرستطالع ،والمراقبة
للقوات المرسلحة الهندية ،على طول الحدود مع باكرستان والصين .وحاليا ،يرستخدم رسالح

الجو الهندي  111طايرة من دون طيار ،من انتاج إرسراييلي منتشرة على طول الحدود
الهندية ،وقد كان حجم التعاون خالل الفترة من  1112حتى  1113بحدود  11مليار
دوالر)Embassy of India, 2015( .

وفي فبراير  ،1114وقعت شركة "ألبيت" اإلرسراييلية صفقة ،بنحو  191مليون
دوالر ،لترقية دبابات "تي 91-و تي "21-رورسية الصنع ،وذلك بتركيب معدات للرؤية

الليلية ،وجهاز إطالق نيران حديث ،وتشمل الصفقة تعديل  1111دبابة وترقيتها ،مع

العلم أن الصفقة يمكن أن تترسع أكثر ،لتشمل  1411دبابة من هذه األنواع( .דומבה،

)1115
وكذلك في عام  ،1115التقى وزير الدفاع "موشيه يعلون" ،مع رييس الوزراء

الهندي "نارند ار مودي" ،في نيودلهي ،واتفقوا على زيادة التعاون العرسكري بين البلدين ،وقام
"يعالون" بإلقاء محاضرة في أحد المعاهد البحثية الرايدة في الهند ،وصرح وزير الدفاع

"يعالون" أن زيارته للهند تعتبر حدثا تاريخيا ،وذات مغزى ،وأنها خطوة أخرى في تعزيز

العالقات وتمكينها بين الهند وارسراييل ،في مجال المؤرسرسات العامة ،واألمن على وجه
الخصوص( .ברוך)1115 ،
وفي عام  ،1115تم عقد صفقة لبيع طايرتين "فالكون أواكس" ،وأربعة رادارات من

نوع ” ،“aerostat radarsبنحو  1.5مليار دوالر ،وهذه الصفقة تمنح الشركات

اإلرسراييلية رسيطرة واضحة على الرسوق الهندية ،مقابل الشركات األمريكية ،ويذكر أن الهند
اشترت قبل ذلك طايرات من النوع نفرسه عام  ،1111وأيضا رادار من النوع ذاته ،وهذه
الرادارات تركب على بالون كبير ،وتكون مربوطة في األرض( .דומבה)1115 ،
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وفي العام نفرسه اتفقت الهند وارسراييل على تطوير مشترك لمنظومة صواريخ "باراك
 (MRSAM) "1للجيش الهندي ،لتحل محل منظومة الدفاع الجوي الرورسية“OSA-

” AKMI Kvadratمن رسنوات الرسبعينات والثمانينات ،وهذه المنظومة هي امتداد لمشروع
متواصل لرسالح الجو الهندي تحت ارسم ” ،“MRSAMوالذي رسيبدأ المرحلة الجديدة عام

 ،1112بتكلفة  9مليار دوالر ،وقد تم التوقيع على تلك الصفقة ،أثناء زيارة وزير الدفاع

اإلرسراييلي "موشيه يعالون" للهند ،وتصل مدى هذه الصواريخ  21كم ،وهناك عملية تطوير
لزيادة هذا المدى( .דומבה)1115 ،
وقد وقعت شركات "ألفا  ،"2وصناعات“ ريار" اإلرسراييلية ،على عقد حكومي مع

الهند لتصميم وتصنيع وتوريد رساللم يمكن طيها ،تخصص للقوات الخاصة لمكافحة

اإلرهاب في الهند ،وتبلغ قيمة الصفقة في مرحلتها األولى حوالي  111ألف دوالر.

(ישראל דיפנס)1115 ،

وهنا يمكنني االرستنتاج واإلشارة إلى مدى التطور الرسريع والمطرد في مجال
التعاون العرسكري بين الهند وارسراييل ،وارستفادت الهند من الخبرات اإلرسراييلية في تطوير

أرسلحتها والحصول على أحدث التقنيات ،لتحديث منظومتها العرسكرية ،وال شك أن هذا
التعاون والذي يقدر بمليارات الدوالرات ،إنما يعبر عن تعاون ارستراتيجي بكل معنى الكلمة.
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المبحث الثاني :المجال الفضائي والنووي
ُيعد التعاون في المجال الفضايي والنووي من أكثر المجاالت حرسارسية ،ورسرية في
العالقات بين إرسراييل والهند ،وهذه العالقات ظلت طي الكتمان ،ومحاطة بالرسرية حتى
يومنا هذا ،ويعد هذا المجال مؤرقا لمجموعة من الدول ،خاصة باكرستان بحكمها جارة الهند

الرييرسة ،وهناك نوع من رسباق الترسلح النووي بينهما ،وفي هذا المبحث رسأقوم بتناول
وتحليل مدى ومراحل هذا التعاون.

أوالا -المجال الفضائي:

المجال الفضايي بين البلدين شهد هو اآلخر تعاونا متزايدا ،وكانت الواليات

المتحدة قد أرسهمت في تطوير هذه العالقات ،ولها مصلحة في نجاحها ،وعلى الرغم من

أن هذه العالقة فريدة ،في ميدان التعاون العرسكري ،فإنها تمثل واحدة من مجموعة عالقات

بين إرسراييل ،والقوى الكبرى ،أو القوى الصاعدة ،والتي ترستحق االهتمام ،فقد ذكرت

مصادر إرسراييلية في أبريل  ،1997أن إرسراييل تعاقدت مع الهند على بيع الصاروخ

"شافيت" ،وهو صاروخ فضايي بعيد المدى ،ذو مراحل ثالث ،وهو قادر على إطالق

األقمار الصناعية الخفيفة إلى المدارات القريبة من األرض ،وكانت الهند تخطط في رسنة
1111؛ إلطالق قمر صناعي باالعتماد على عربات إطالق األقمار “GSLV

” ،Geostationary Satellite Launch Vehicleوهذا البرنامج في اإلطالق يرستهلك
أمواال طايلة ،باإلضافة إلى أنه يرستغرق كثي ار من الوقت والجهد ،ولذا اتجهت الهند إلى

التعاون مع إرسراييل ،ذلك بأن ارستيراد هذا النظام يوفر كثي ار على الهند ،كما أن إرسراييل
أصبحت مصد ار معتمدا ،وشريكا ال غنى عنه ،للحصول على التكنولوجيا وتحديثها.

(ענבר)11 :1111 ،

أبرمت وكالتا الفضاء في كال البلدان اتفاقية ،للتعاون الفضايي في نوفمبر

 ،1111ويذكر أن برنامج الفضاء الهندي ُيعد من أكبر البرامج المتقدمة في العالم،
بميزانية تصل إلى مليار ونصف مليار دوالر ،مقارنة ببرنامج إرسراييل الفضايي ،الذي
تصل تكلفته إلى  21مليون دوالر (عبد النبي ،)11 :1119 ،وعلى الرغم من أن الب ارمج
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الفضايية ذات طابع مدنى من حيث المرسمى ،إال أنها تؤدى مهام عرسكرية ومخابراتية.
(فخري)4 :1113 ،
تم تبادل الزيارات لرؤرساء وكاالت الفضاء في البلدين ،وفي ديرسمبر  ،1114تم

وضع اللمرسات األخيرة على اتفاق حول التعاون في المجال الفضايي ،وفي رسبتمبر

 ،1112أطلقت الهند القمر الصناعي ” ،“TecSAR3بالتعاون مع إرسراييل ،ويتعاون
البلدان على تطوير األقمار الصناعية الهندية ،من الجيل القادم ”.”RISAT-24

)(Khan, 2011: 5

وفي  11يناير  ،1111تم إطالق صاروخ هندي ،من قاعدة «رسريهاريكوتا»

الفضايية في المحيط الهندي ،يحمل قمر التجرسس اإلرسراييلي "بوالريس" ،الذي يعد األكثر

تطو ار بين أقمارها التجرسرسية ،واطالق مؤرسرسة بحوث الفضاء الهندية للقمر اإلرسراييلي،
يلقي الضوء على تنامي العالقات العرسكرية ،والمخابراتية بين إرسراييل والهند.

القمر الصناعي «بوالريس» هو أول قمر إرسراييلي مزود برادار ذو قدرة فايقة على

التقاط الصور في جميع الظروف الجوية ،إذ يخترق الرادار الغيوم أو الضباب ،ليلتقط
صور األشياء على األرض ،وقد تم إطالقه من جنوب الهند في مدار قطبي ،ورسيغطي
مواقع في إيران ،بما يخدم خطط الجيش اإلرسراييلي ،وارستنادا إلى مصادر صحافية هندية،

فإن قمرين صناعيين آخرين رسيطلقان ،عن طريق مؤرسرسة بحوث الفضاء الهندية ،خالل

الرسنوات القليلة القادمة .وربما يكون البرنامج اإليراني النووي الهدف األرساس لهذه األقمار

الصناعية (رايدل)1 :1111 ،

وفي  11أبريل  ،1119أطلقت الهند قم ار صناعيا ،من قاعدة "رسريهاريكوتا"،

مصنوعا في إرسراييل للتصوير ،ومراقبة الحدود مع بنجالديش ،والصين ،وباكرستان ،في
محاولة للحفاظ على المراقبة أربع وعشرين رساعة على حدودها الدولية(Khan, 2011: .

)7
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ثاني ا -المجال النووي:
يرجع التعاون النووي اإلرسراييلي -الهندي للعام  ،1942حين بدأ الطرفان بإررساء

حجر األرساس في مشروعيهما النوويين ،وكان البرنامج النووي اإلرسراييلي قد انطلق آنذاك
بتخطيط العالمين األميركيين اليهوديين "أوبنهايمر وتيللر" واشرافهما ،وارستفاد البلدان :الهند،

وارسراييل من البرنامج األميركي ،الذي أطلقه الرييس "أيزنهاور" عام  ،1955تحت ارسم

“الذرة من أجل الرسالم”( .فخري)4 :1113 ،

وبدأ التعاون بينهما عام  ،1991عندما قام رييس لجنة الطاقة النووية اإلرسراييلية
"د .أرنرست برغمان" بزيارة للهند ،ووقع اتفاقا للتعاون ،يشمل تبادل الخبرات ،واالحتياجات
النووية في المواد ،والمعدات ،ولقد برز التكامل في البرنامجين النوويين الهندي
واإلرسراييلي ،عندما رسدت الهند حاجة إرسراييل من المواد الخام النووية ،إذ كان لدى الهند

احتياطات كبيرة من اليورانيوم والثوريوم ،ولكن تنقصها التقنيات التي تملكها إرسراييل ،وقد
أثمر هذا التعاون بأن أجرت إرسراييل أول تجربة نووية لها ،تحت األرض في صحراء

النقب بتاريخ  ،1999-11-3أما الهند فأجرت أول تجربة نووية لها في شهر مايو
 ،1924وقد اتبعت الدولتان تكنولوجيا فصل البلوتونيوم في صنع األرسلحة النووية ،كما
كان من ثمار هذا التعاون نجاح الهند في تشغيل مفاعلها "كالباكام" ،بالقرب من مدينة

"مدراس" ،وتطوير محطة الطاقة النووية في "تارابور"(Hafeez, 2009: 3) .
وعلى الرغم من النفي الهندي واإلرسراييلي المتكرر ،لوجود تعاون نووي بين
البلدين ،فإن الزيارات المتكررة للعلماء الهنود ،واإلرسراييليين كانت قايمة ،وهذا ما أكدته

صحيفة "معاريف" الصهيونية ،حين ذكرت أن عالم الذرة الهندي "عبد الحميد مرسلحي" قام

بزيارة تل أبيب عدة مرات في يونيو  ،1999وفي رسنة  1991قبل التفجيرات النووية التي

أجرتهما ٍّ
كل من الهند والباكرستان ،أعلن وزير خارجية باكرستان "جوهر أيوب خان" ،أن
لدى حكومته معلومات عن قيام إرسراييل ،بتزويد الهند بأجهزة رسوبر كمبيوتر ،المرستخدمة
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في إجراء التجارب النووية ،وهي األجهزة التي حصلت عليها إرسراييل من الواليات المتحدة
األميركية ،في أوايل الترسعينيات( .عبد النبي)13 :1119 ،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تصريح وزير الداخلية الهندي "الل كريشنا أدفاني" ،خالل

زيارته تل أبيب في نوفمبر  ،1999بأنه يؤيد تعاونا كامال مع إرسراييل في جميع

المجاالت ،بما في ذلك المجال النووي الذي يجب تعزيزه ،وأشار إلى وجود تعاون نووي،
والى أن قرسما من التفجيرات النووية الهندية أُجري لحرساب إرسراييل ،التي زودت الهند

بالوقود الثقيل لمفاعالته ،وقد تمت التجارب على التكنولوجيا النووية اإلرسراييلية في الهند،

ألن هناك مرساحة أكبر من األرض إلجراء هذه التجارب(Hafeez, 2009: 3) .
وفي تطور الفت للعالقات ،كانت هناك معلومات ،أشارت إلى وجود  11مقاتلة
إرسراييلية "إف –  15واف –  "19في إحدى القواعد الجوية الهندية ،والى أن تدريبات
جوية مشتركة تجري بين البلدين ،على ضرب أهداف تشمل المجمع النووي الباكرستاني في

"كاهوتا" ،والقواعد العرسكرية القريبة منه ،ولذلك بادر "يترسحاق مردخاي" وزير الدفاع

اإلرسراييلي ،في مايو  ،1991إلى رفع درجة ارستعداد القواعد الجوية والصاروخية ،عقب
التجارب النووية التي أجرتها باكرستان( .عبد النبي)11 :1119 ،

لقد كانت إرسراييل مرساهما رييرسا في تطوير البرنامج النووي الهندي ،وقد رساعدت
إرسراييل الهند للحصول على صاروخ ،قادر على حمل رؤوس الحرب النووية ،وفي هذا

الصدد ،تم االتفاق العرسكري بين الهند وارسراييل بقيمة  1.1مليار دوالر ،لرفع كفاءتها من
نظام الدفاع الجوي للهند ) ،(Khan, 2011: 4وهذا يتوافق تماما مع ما جاء في صحيفة

"هندورستان تايمز" الهندية وارسعة االنتشار ،ومدحها في افتتاحيتها نوايا الحكومة الهندية،
في تعزيز أواصر العالقات العلنية مع إرسراييل وحرسب ما كتبه المحرر المرسؤول للصحيفة:

"ال ضرورة بعد اآلن للترستر على حجم العالقات الهندية اإلرسراييلية ،ألن إرسراييل تحولت

مع مر الرسنين الى الشريك الحصري ،في تطوير القوة النووية الهندية" ،وأضافت الصحيفة:
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"ذلك عالوة على كونها واحدة من الدول الثالث الكبرى الموردة لألرسلحة للجيش الهندي،
ومصدر عون جدي في التصدي لإلرهاب"( .فلرسطين اليوم)1112 ،
وقد أشار "خان" أن كال من إرسراييل والهند لم توقعا على معاهدة حظر االنتشار

النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية في عام  ،1999وبالتالي ،لديهم أرضية مشتركة

لصياغة رسيارسة دفاعية منرسقة .ونفت الهند وارسراييل ررسميا وجود أي تعاون نووي بينهما.
ومع ذلك ،تشترك كال البلدين في قلقهما إزاء تطور القدرات النووية الباكرستانية و نقل
التكنولوجيا

النووية

إلى

إيران،

والدول

العربية

)4

2011:

(Khan,

ويتفق الباحث مع هذا االرستنتاج التحليلي ،الذي يشير بوضوح ،إلى أن التعاون

في المجال الفضايي ،والنووي بين البلدين ،كان معموال به قبل إقامة العالقات الدبلومارسية

الررسمية ،ولكنه ازداد وبوتيرة رسريعة بعد إقامة هذه العالقات ،ويعد هذا المجال من

المجاالت الرسرية جدا بين البلدين ،وهذا يعزز ما بدأنا به البحث ،بأن العالقة بين البلدين

أصبحت عالقة ارستراتيجية لن يتخلى عنها أي من البلدين.
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المبحث الثالث :المجال األمني ومكافحة اإلرهاب
ما زالت مكافحة اإلرهاب واحد من أعظم مجاالت التعاون بين البلدين ،انطالقا
من التهديد اإلرهابي المرستمر ،التي تواجه كالا من الدولتين ،وشمل التعاون في مكافحة

اإلرهاب ،تبادل المعلومات المالية عن الجماعات اإلرهابية ،وأنماط التوظيف والتدريب،
والعمليات وتبادل الخبرة العملية ،وقد ركزت الهند وارسراييل أيضا جهودهما على أمن

الحدود.

مراحل التعاون األمني:
ولقد حظي التعاون المخابراتي بأهمية خاصة ،في عالقات الهند وارسراييل ،وقد
اتضح هذا من خالل الزيارات المتبادلة ،بين رؤرساء المخابرات اإلرسراييلية ونظرايهم من
المخابرات الهندية ،ولقد تعزز هذا التعاون ،عقب أحداث  11رسبتمبر  ،1111وأصبح

التعاون في هذا المجال مطلبا ارستراتيجيا وحيويا ،ولقد ارستخدمت الهند منظومات إرسراييلية

في مكافحة اإلرهاب ،وقد تلقى بعض القوات الخاصة الهندية الرسالح ،والتدريب في

إرسراييل( .ענבר)11 :1111 ،

وقد ارستفادت إرسراييل من األحداث الطايفية التي شهدتها الهند ،وجعلتها تشعر أنها
ليرست في منأى عن خطر اإلرهاب ،وأنه يوجد بينهما أرضية مشتركة للتعاون ،حيث

يتعرضان للخطر نفرسه ،ولقد أعرب "شمعون بيريز" في أثناء زيارته للهند في أبريل

 ،1993عن ارستعداد إرسراييل لمرساعدة الهند في قمع اإلرهاب ،واألصولية اإلرسالمية ،كما
تبنى وجهة نظر الهند بشأن كشمير باعتبارها جزءا من األراضي الهندية ،كما نصح الهند
بتغيير التركيبة الرسكانية في كشمير ضد صالح المرسلمين( .أيوب)1114 ،

وفي مجال التعاون األمني تمد إرسراييل الهند بمعلومات عن باكرستان ،ونشطاء

الحركات الكشميرية ،وهي المعلومات التي تجمعها من أقمار التجرسس اإلرسراييلية ،وما
تحصل عليه من الواليات المتحدة في إطار اتفاق التعاون القايم بين إرسراييل والواليات

المتحدة ،وذلك في مقابل وجود مخابراتي إرسراييلي في األراضي الهندية ،كما أشارت بعض
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التقارير إلى وجود مشروع ،ترساعد فيه إرسراييل الهند ،في إقامة حايط عازل بين الهند
وباكرستان في كشمير يشمل موانع هندرسية ،وأجهزة إنذار ،ورادارات ،وكاميرات مراقبة ،على

طول  911كم ،وفي عام  ،1991ذكرت ورسايل اإلعالم أن حوالي  911من جهاز
المورساد اإلرسراييلي ،كانوا موجودين في كشمير ،التي تحتلها الهند ،وفي عام  ،1993تم

نقل حوالي خمرسماية من القوات الخاصة اإلرسراييلية إلى كشمير المحتلة ،بناءا على طلب

من رييس الوزراء الهندي آنذاك "راو ناريرسما" ،كما تم توفير التدريب لضباط الجيش
الهندي ،للحد من نشاطات حركة الحرية في كشمير(Hafeez, 2009: 3) .
في يناير  1992وصلت إلى الهند  -عقب زيارة الرييس اإلرسراييلي لها عام
 - 1999بعثة من  31عنص ار من المخابرات اإلرسراييلية ،لتدريب نظرايهم الهنود ،وفي

يونيو  1111قام وزير الخارجية الهندي بزيارة تل أبيب ،حيث اتفق مع نظيره اإلرسراييلي
على االجتماع كل رستة أشهر ،إلجراء مناقشات ارستراتيجية مشتركة (أيوب،)1114 ،

واتفقوا أيضا على تأرسيس لجنة وزارية مشتركة لمكافحة اإلرهاب ،وتجمع هذه اللجنة كبار

مرسؤولي األمن واالرستخبارات من الجانبين ،وتكون أداة وظيفية للحوار ،والعمل المشترك

المرستمر ،من أجل مكافحة اإلرهاب ،وقد دعا الوزير الهندي نظيره اإلرسراييلي آنذاك "دافيد
ليفي" إلى التعاون االرستخباراتي والنووي بين الطرفين ،والعمل معا على قيادة العالم في
محاربة ما يرسمى اإلرهاب( .شعبان )14 :1119 ،

وامتد هذا التعاون األمني في تأكيد إرسراييل ،على لرسان وزير خارجيتها "بيريز"،

في أثناء زياراته للهند يوم  2يناير  ،1111على تشابك المصالح األمنية بين البلدين،

وتداخل المعادالت األمنية بين الشرق األورسط ،وجنوب آرسيا ،وفي أواخر يناير ،1111

حصل وزير المواصالت الهندي ،أثناء زيارته إلرسراييل ،على دعم إرسراييلي للهند ،في
موقفها من اإلرهاب الباكرستاني على حد وصفهما. (Khan, 2011: 5) .

عقد في نيودلهي في مارس  1112اجتماعا ،بين أجهزة ارستخبارات كل من

البلدين ،وتضمنت المناقشات تمويل اإلرهاب ،ونقل األرسلحة ،والمخدرات ،والمخاطر التي
تواجه الطرفين ،وتم االتفاق على عقد االجتماعات ،وتبادل االهتمامات المشتركة ،والتركيز
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على الجماعات اإلرسالمية الراديكالية ،وتكثيف التعاون بين البلدين ضد اإلرهاب ،وااللتزام
بالتنرسيق مع الديمقراطيات األخرى ضد هذا التهديد ،وبحث اآلليات القايمة لتبادل

المعلومات بين مجلرسي األمن لكال البلدين( .ענבר)19 :1111 ،

كما زار رييس أركان الجيش اإلرسراييلي كشمير ،التي تحتلها الهند ،في 11

رسبتمبر عام  ،1111والتقى كبار ضباط الجيش الهندي ،وألقى محاضرة حول مكافحة

اإلرهاب ،وتم إحاطته بالوضع األمني هناك ،كما زار فريق من الخبراء اإلرسراييليين

كشمير ،والمواقع التي شملتها الدرارسة إلقامة أبراج نقاط مراقبة إلكترونية ،على طول خط

الحدود ،باإلضافة إلى ذلك ،زار فريق آخر من المورساد ،والجيش اإلرسراييلي كشمير،
ونصح الجيش الهندي بتحرسين المراقبة على الحدود ،بما في ذلك بناء الجدران ،في مواقع

مختارة وتزويد هذه المواقع بمنظومات التصوير الحراري ،كما هو الحال في الجدران التي
ترستخدمها إرسراييل مع الفلرسطينيين(Hafeez, 2009: 8) .
وفي فبراير  ،1114وقعت الهند وارسراييل ثالث اتفاقيات مهمة ،بشأن المرساعدة

القانونية المتبادلة ،في المرسايل الجنايية والتعاون ،في إطار األمن العام ،وحماية المواد

الرسرية ،وفي أعقاب ذلك ،في الجلرسة االفتتاحية ،للجنة التوجيهية المشتركة للتعاون ،في
مجال األمن الداخلي في رسبتمبر  ،1114أنشيت أربع مجموعات عمل ،في مجاالت إدارة

الحدود ،واألمن الداخلي ،واألمن العام ،وتحديث الشرطة ،وبناء القدرات لمكافحة الجريمة،
ومنع الجريمة ،والجريمة اإللكترونية ،واجتمعت هذه اللجان في "دلهي" عام .1115

()Embassy of India, 2015

ويمكن التوضيح أن الخبرات اإلرسراييلية في تعاملها مع الفلرسطينيين ،هي نفرسها

التي تزود الهند بها ،مثل ارستعمال الجدر الفاصلة ،كما الضفة الغربية والقدس ،والحدود

اإللكترونية ،وأبراج المراقبة ،كما حدود قطاع غزة ،لكي تؤكد أن واقع األراضي الفلرسطينية
هو حقل تجارب تمارس فيه إرسراييل تقنياتها ،وأرساليبها ،ومن ثم تصدرها للدول المعنية.
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الخالصة:
امتدادا للعالقات الرسرية بين الهند وارسراييل قبل عام  ،1991وتركيزها على
التعاون األمني والعرسكري ،فمن الطبيعي أن يرستمر هذا التعاون والتطور في هذا المجال،

بعد إقامة العالقات الدبلومارسية ررسميا بين البلدين ،ويتضح وبصورة جلية مدى التطور
الرسريع والمضطرد ،في مجال التعاون العرسكري بين الهند وارسراييل ،وارستفادة الهند من
الخبرات اإلرسراييلية ،في تطوير أرسلحتها والحصول على أحدث التقنيات لتحديث منظومتها
العرسكرية ،وال شك أن هذا التعاون ،والذي يقدر بمليارات الدوالرات ،إنما يعبر عن تعاون

ارستراتيجي بكل معنى الكلمة.
وتتبادل الدولتان الخبرات ،والتقنيات في المجال الفضايي ،والنووي ،الذي يعد من

أكثر المجاالت حرسارسية ورسرية في العالقات بين إرسراييل والهند حتى يومنا هذا ،ويعد هذا

المجال مؤرقا لمجموعة من الدول ،خاصة باكرستان ،بحكمها جارة الهند الرييرسة ،وهناك
نوع من رسباق الترسلح النووي بينهما ،وقد لوحظ من خالل الدرارسة ،أن التعاون في المجال

الفضايي والنووي بين البلدين ،كان معموال به قبل إقامة العالقات الدبلومارسية الررسمية
بينهما ،ولكنه ازداد وبوتيرة رسريعة بعد إقامة هذه العالقات ،وهذا يعزز وصف العالقات
بين البلدين ،بأنها أصبحت عالقة ارستراتيجية لن يتخلى عنها أي من البلدين.

جانب آخر تم التطرق إليه ،أال وهو مكافحة اإلرهاب ،فإنه يعد واحدا من أعظم

مجاالت التعاون بين البلدين ،وشمل هذا التعاون في مكافحة اإلرهاب ،تبادل المعلومات
عن الجماعات اإلرهابية ،وتمويلهم ،وأنماط التوظيف والتدريب والعمليات ،وتبادل الخبرة

العملية ،وقد ركزت الهند وارسراييل أيضا جهودها على أمن الحدود ،وقد أوضحت الدرارسة
أن الهند ارستفادت كثي ار ،وما ازلت ،من الخبرات اإلرسراييلية في تعاملها مع الفلرسطينيين،
والتي تتبناها الهند في تعاملها مع كشمير ،مثل ارستعمال الجدر الفاصلة ،كما الضفة
الغربية والقدس ،والحدود اإللكترونية وأبراج المراقبة كما حدود قطاع غزة ،لكي تؤكد أن

واقع األراضي الفلرسطينية ،هو حقل تجارب تمارس فيه إرسراييل تقنياتها وأرساليبها ومن ثم

تصدرها للدول المعنية.
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التباينات في المواقف السياسية الهندية اإلسرائيلية
مقدمة:
إن العالقة الثنايية بين الهند وارسراييل تدار بعناية ،برسبب مجموعة من القيود التي
تحد من هذه العالقة ،أو تؤثر عليها ،ورسوف يتناول هذا الفصل درارسة هذه المؤثرات ،ومن
بينها ،دور الواليات المتحدة األمريكية ،واللوبي اليهودي في الواليات المتحدة ،على تطوير
هذه العالقة ،والرسعي لتالقي المصالح األمريكية ،واإلرسراييلية ،والهندية.
باإلضافة للمؤثر الثاني في العالقات الهندية – اإلرسراييلية ،والمتعلق بالشرق
األورسط والدول العربية ،ومدى حرص الهند على الحفاظ على رسيارسة متوازنة في عالقتها
مع الدول العربية ،برغم التحول الذي حدث في الرسيارسة الخارجية للهند تجاه الشرق
األورسط ،وال شك أن التعاون الكبير الذي تطور بين الهند وارسراييل منذ إقامة العالقات
الدبلومارسية بينهما ،كان هو الدافع الرييرسي وراء هذا التحول.
والمؤثر الثالث في العالقات بين البلدين ،يتحدث عن الخطر المشترك ،ومكافحة
اإلرهاب ،فالبلدان يعتبران أن العدو المشترك لكالهما هو نشاط اإلرسالم الراديكالي ،في
الشرق األورسط الكبير ،والمقصود عند الطرفين بالطبع ،هو في المقام األول ،ما يرسمي
باإلرهاب اإلرسالمي
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المبحث األول :المحدد الدولي المتعلق بالواليات المتحدة األمريكية
هدفت الهند من وراء تعاونها مع إرسراييل ،إلى تطوير عالقاتها الشاملة مع

الواليات المتحدة ،من ذلك مثال أن رييس الوزراء الهندي "فاجبايي" ،وخالل زيارته للواليات
المتحدة في رسبتمبر  ،1111في إطار قمة األلفية لألمم المتحدة ،حرص على الحصول،
على دعم اللوبي اليهودي األميركي ،في مباحثاته مع اإلدارة األميركية ،في مجال الحصول

على احتياجات الهند الدفاعية ،أو التكنولوجية ،أو االقتصادية ،زاعما أن الهند تقف في

وجه ما أرسماه باالرهاب اإلرسالمي في جنوب آرسيا ،ومن ثم فهي في حاجة إلى الدعم
والمرساندة األميركية في هذه المواجهة( .أيوب)1114 ،

التقارب الهندي اإلسرائيلي في سياق الحسابات الجيوستراتيجية األمريكية:
ويأتي التقارب الهندي اإلرسراييلي ،في رسياق الحرسابات الجيورستراتيجية األمريكية

للهيمنة على النظام الدولي ،تحت مظلة الحرب على اإلرهاب ،ومتطلبات النظام الدولي

الجديد ،اذ ترسعى الواليات المتحدة األمريكية ،من رعاية هذا التقارب ،الى أكثر من هدف

(رسان ميراز ،)1 :1115 ،وهي تدخل ضمن دايرة المصالح المشتركة ،ومنها:
أوال -حصار رورسيا واضعافها ،بصورة تمنعها من ارستعادة دورها ،كقوة عظمى في
المرستقبل المنظور على االقل ،وعزلها عن مجالها الحيوي ،وذلك من خالل إيجاد قوة
نوعية موالية لواشنطن على حدودها .

ثانيا -تطويق الصين ،القوة المرشحة لمنافرسة الواليات المتحدة ،خالل العقود المقبلة،

وضرب التحالف الناشئ بين بكين ومورسكو ،والمناوئ النفراد الواليات المتحدة بالرسيادة
والهيمنه على العالم( .فخري)5 :1113 ،

ثالثا -ارستكمال تطويق إيران من الجنوب الشرقي ،تمهيدا إلخضاعها للرسيطرة االمريكية،

أو لضربها إذا اقتضى األمر ،وتصفية برنامجها النووي الصاروخي.

رابعا -منع ترسرب التكنولوجيا ،والمواد ،والخبرات النووية ،وكذلك تكنولوجيا الصواريخ،
وغيرها من األرسلحة التقليدية المتطورة ،وترسربها الى الدول التي تعدها الواليات المتحدة
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بأنها الدول المارقة ،أو حرسب التعبير الجديد الذي أطلقه الرييس بوش االبن بانها "محور
الشر" .
خامرسا -تصفية الحركات اإلرسالمية الراديكالية المعادية للواليات المتحدة في المنطقة ،بما

يضمن أمنها داخل أراضيها ،ومصالحها في الخارج ،وكذلك أمن حلفايها ومصالحهم،
وارستقرار الدول الموالية لها في المنطقة ،وهو الهدف الذي تضاعفت أهميته في الرسنوات

األخيرة وخصوصا بعد احداث ٧٧رسبتمبر ،وفي هذا اإلطار تبرز المقارنة بين الموقفين
األمريكيين من التعاون العرسكري اإلرسراييلي -الهندي ،واإلرسراييلي -الصيني ،إذ تغاضت

واشنطن عن األول ،بل شجعتة بصورة مباشرة وغير مباشرة ،في حين وقفت ضد الثاني،
وهذا يشير إلى محورية عامل ما يرسمى "الخطر األصولي اإلرسالمي" ،والخوف مما ترسميه

واشنطن " القنبلة النووية االرسالمية "( .الفهداوي)912 :1111 ،

مراحل الدور األمريكي في التأثير على التحالف الهندي اإلسرائيلي:
الدور األمريكي في التأثير على التحالف ،بين الهند وارسراييل ،له تاريخ طويل ،فلم
يكن للهند وارسراييل عالقة وارسعة رسيارسيا ،حتى زيارة رييس الوزراء "راجيف غاندي" إلى
الواليات المتحدة في عام  ،1919وقد رساعد أعضاء الكونجرس األمريكي ،وعلى رأرسهم

"رستيفن رسوالرز" جماعات الضغط اليهودي ،في التأثير على الواليات المتحدة ،إلقامة

عالقات ودية مع الهند ،ومن ثم أعلنت الهند قرارها ،بإنشاء عالقات ررسمية مع إرسراييل،

عشية زيارة رييس الوزراء الهندي "راو" إلى الواليات المتحدة في يناير  ،1991عالوة على
ذلك ،فإن الجالية اليهودية األمريكية قدمت مرساعدة ال تقدر بثمن ،عن طريق الضغط

لصالح تشجيع العالقة مع الهند .وعلى رسبيل المثال ،كان رييس مركز الرسيارسة واألمن،
ومقره واشنطن "فرانك جافني" ،ومؤرسس المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي "مايكل

ليدين" شجعوا بقوة العالقات العرسكرية الهندية  -اإلرسراييلية ،في حين تم التحذير من
االعتماد على باكرستان في الحرب على اإلرهاب(Ramana, 2008: 4) .
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أعقب ذلك قرار الواليات المتحدة في يناير  ،1999إلغاء معظم العقوبات
المفروضة على الهند ،بعد االختبار النووي الذي قامت به الهند عام  ،1991وهذا أزال
عقبة رييرسة في العالقات بين الهند وارسراييل ،معبدا الطريق لعالقات أوثق بين البلدين،
ويبدو أن هجمات  11رسبتمبر  ،1111والحرب ضد اإلرهاب الدولي خلق مناخا رسيارسيا
أكثر مالءمة للتعاون االرستراتيجي اإلرسراييلي الهندي ،وقد زادت نشاطات جماعات الضغط

الموالية إلرسراييل ،والمؤيدة للهند في واشنطن ،كي تتحرسن الرسيارسة الخارجية للواليات
المتحدة األمريكية لصالح الهند( .ענבר)11 :1111 ،
في عام  ،1111ضغط رييس الوزراء "إيهود باراك" على الرييس "كلينتون"؛ لتقديم

المرساعدة .خطرت للرييس "كلينتون" فكرة مفادها :إذا كانت الواليات المتحدة ال تحبذ عقد

صفقات أرسلحة ،بين إرسراييل والصين ،فإنها ال تعارض صفقات بيع األرسلحة إلى الهند،
ألنها ال تثير الحرسارسيات التي أثارتها قضية تايوان ،وبعبارة أكثر دقة ،فإن بيع نظام

«فالكون» للهند لن يلقى معارضة من واشنطن .أوضح "كلينتون" أن واشنطن لن تقلق
بشأن التوازن العرسكري مع باكرستان ،كونها ليرست ملتزمة بالدفاع عن باكرستان ،كما أن

ميزان القوة العرسكرية التقليدية في عام  1111يميل أصال لصالح الهند ،وقد ناقش

الزعيمان :األميركي ،واإلرسراييلي المرسألة بالتفصيل ،على هامش القمة اإلرسراييلية -
الفلرسطينية في كامب ديفيد ،منتصف عام  ،1111حيث توصال إلى اتفاق حصلت

إرسراييل بموجبه على الضوء األخضر لمغازلة الهند( .رايدل)1 :1111 ،

تم تعزيز دور الواليات المتحدة في التحالف الهندي اإلرسراييلي ،عن طريق

مرستشار األمن القومي الهندي "براجيش ميش ار" ،عندما اقترح تحالفا ررسميا بين الهند،
والواليات المتحدة ،وارسراييل ،في كلمة ألقاها أمام اللجنة األميركية اليهودية في عام

 ،1113عالوة على ذلك ،فإن عددا من تقنيات األرسلحة اإلرسراييلية المتقدمة ،قامت

الواليات المتحدة بتمويلها ،ونتيجة لذلك ،فإن الواليات المتحدة تمارس نفوذا قويا في مجال

المبيعات العرسكرية اإلرسراييلية إلى دول أخرى (Sherman, 1999: 14) .
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لم يكن في ورسع هذه العالقات أن ترستمر في تطورها ،لتدخل مرحلة الشراكة
والتحالف االرستراتيجي ،إال إذا نالت دعم الواليات المتحدة األمريكية ،التي ترى في الهند

القوة الموازية للقطب الصيني اآلرسيوي ،الذي رسيزاحم الواليات المتحدة على زعامة النظام
الدولي في المرستقبل ،بل إن صعود الهند كقوة كبرى في آرسيا ،يؤدي من وجهة النظر

االرستراتيجية األميركية إلى توازن النظام اإلقليمي اآلرسيوي( .عبد النبي)11 :1119 ،

من جانبه ،التقى رييس الوزراء الهندي "مانموهان رسينغ" كبار قادة الجالية اليهودية

األميركية ،عندما زار الواليات المتحدة في رسبتمبر  ،1114وأشاد بمرساهمتهم في تعزيز
الصداقات اإلرسراييلية والهندية واألمريكية ،وتتمتع المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة
بعالقات وثيقة جدا مع الجالية الهندية األمريكية ،وبذلت جميعها دو ار في تشكيل العالقات

الهندية اإلرسراييلية(Pant, 2004: 68) .

هذا ال ينفي أن العالقات األمنية بين الهند وارسراييل ،إلى حد كبير ،تم رعايتها
بمرساعدة من الواليات المتحدة .يرى كثيرون أيضا مخططا أورسع ،وراء رغبة الواليات

المتحدة لجعل الدولتين تعمل مع بعضهما بشكل وثيق ،وذلك أرسارسا لمواجهة نفوذ الصين

الصاعدة ،والتي قد تصبح المنافس الرييس ألميركا في الرسنوات القادمة(Pant, 2004: .
)68
تحالف الهند والواليات المتحدة األمريكية:

مثلت زيارة رييس الوزراء الهندى "مانموهان رسينج" لواشنطن ،فى يوليو ،1115

بداية تفعيل أجواء التقارب بينهما ،وتمخضت عن اتفاقهما على التعاون ،فى المجاالت

النووية الرسلمية؛ تررسيخا للمشاركة االرستراتيجية بينهما ،فكان الخطاب المشترك لقيادة
الدولتين بمثابة وثيقة إطارية للخطوط العريضة لتلك الشراكة ،التى جاءت كخطوة على

طريق التهدية لعقد من التوترات؛ إدراكا من الطرفين للمصالح المشتركة التى باتت

تجمعهما.
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فعلى الصعيد االقتصادى ،شهدت الرسنوات الخمس عشرة الماضية ،مزيدا من
التقارب الودى فى هذا الصدد ،مع بداية عولمة االقتصاد الهندى ،حيث تحصل الواليات
المتحدة األمريكية على ثلثى صادرات الهند من البرمجيات  ،Soft wareوالتى تنمو

بمقدار  %51رسنويا ،وتمنح الواليات المتحدة األمريكية تصريحات عمل ،تصل إلى

حوالى الثلث لرعايا الهند ،الذين يحملون جوازات رسفر مؤقتة ،ويشكلون قد ار واف ار من قوة

العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات ،كذلك تمثل طايفة الهنود األمريكيين ،ذات الثراء

المتنامى لوبيا مؤث ار ،يمارس ضغوطا فى واشنطن لصالح الهند ،ثم تصب ارستثماراتهم
فى وطنهم األم( .عمر)5 :1113 ،

وقد لعبت الواليات المتحدة دو ار ،في مرساعدة ترسهيل االعتراف الدبلومارسي الكامل

بين الهند ،وارسراييل في عام  ،1991وهي خطوة قامت بها نيودلهي ،في إطار تعزيز

العالقات الثنايية مع واشنطن ،وواصلت الواليات المتحدة تعزيز العالقات الهندية

اإلرسراييلية بشكل إيجابي ،كما يتضح من موافقة واشنطن على بيع إرسراييل لنظام اإلنذار

فالكون للهند ،على الرغم من أنه قد منعت عملية بيع مماثلة للصين ،فبيع نظام "فالكون"

مثل نظام "ارو" ،فهما يتطلبان موافقة أمريكية برسبب ارستخدامها للتكنولوجيا في الواليات

المتحدة(Desai & Dormandy, 2008: 4) .

من جهة أخرى فإن هناك قيودا مفروضة ،على العالقة ما بين الهند وارسراييل في

تجارة األرسلحة ،وما يخص العالقة بالواليات المتحدة ،فالواليات المتحدة تعتبر منافرسا في
تجارة األرسلحة في الرسوق الهندية ،وهناك تحفظات أمريكية على نقل بعض التكنولوجيا،

الخاصة ببعض األرسلحة ،والتي تملكها إرسراييل ،وتطورها شركات إرسراييلية وأمريكية،

ضمن مشاريع مشتركة ،وأكبر مثال على ذلك أنه في عام  ،1113كان هناك اقتراح

أمريكي إلقامة شراكة مع الهند ،لتطوير الجيل القادم من الصواريخ المضادة للدبابات

"الرمح" ،وهذا االقتراح كاد أن يؤثر على الهند ،وتتراجع عن صفقة مع إرسراييل لشراء
صواريخ "رسبايك",(Ningthoujam, 2014 :3) .
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وهناك خطر حقيقي من أن أي انخفاض في التعاون بين البلدين ،قد تؤثر تأثي ار
خطي ار على العالقات الثنايية ،وهو احتمال واضح في أنه وبمجرد أن يصبح رسوق الرسالح
األمريكية أكثر انفتاحا أمام الهند ،فإن الرسوق اإلرسراييلية قد تفقد جاذبيتها نرسبيا ،وقد وقعت
الهند والواليات المتحدة بالفعل اتفاقا من شأنه رفع القيود األمريكية ،على تجارة التكنولوجيا

العالية مع الهند ،ويشمل هذا االتفاق تكنولوجيا الطاقة النووية ،والفضاء ،والدفاع

الصاروخي(Pant, 2004: 71) .

مما رسبق ذكره يتضح جليا أن دور الواليات المتحدة األمريكية كان  -ومازال -
دو ار إيجابيا ،في تشجيع العالقة االرستراتيجية بين الهند وارسراييل ،ألن هذه العالقة تتماشى
مع مصالح الواليات المتحدة في قارة آرسيا ،مع وجود بعض الخالفات حول التعاون

العرسكري بين الهند وارسراييل ،لما فيه بعض اآلثار الرسلبية على بعض الصفقات العرسكرية،
بين الواليات المتحدة والهند ،ولكن بالعموم يبقى الدور األمريكي إيجابيا جدا بشأن هذا

التعاون بين البلدين.
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المبحث الثاني :المحدد اإلقليمي المتعلق بالشرق األوسط
تميزت العالقات العربية الهندية بعدد من الرسمات ،فقد تأثر العرب منذ قديم الزمان

بالحضارة الهندية حيث تاجروا معها ،ومن خالل التجارة جاءت الثقافة (جالل،)1114 ،
وفي الرسنوات األولي التالية لالرستقالل ،كانت ثالثة أرباع تجارة الهند الخارجية تمر عبر

قناة الرسويس ،وما زالت القناة تشكل أهمية غير قليلة (مركز درارسات الصين وآرسيا،
 ،)1115وبالمثل فقد تأثرت الهند بالحضارة اإلرسالمية التي أقامت دوال عدة ،وقد كان

لعدم التجاور الجغ ارفي المباشر بين العرب والهند رسبب ،في جعل العالقات بين الطرفين
خالية من المشاكل الجغرافية ،ومنازعات الحدود وحرسارسياتها ،وأخي ار فإن العامل المشترك

في االرستعمار البريطاني لهما ،قد جعل المشاعر الوطنية تتشابه بين المنطقتين( .جالل،
)1114

ظلت العالقات العربية الهندية في انتعاش ،ولم تؤثر فيها مشكلة كشمير ،التي
تعاطف فيها العرب مع مرسلمي الوالية؛ وفي الحقيقة انقرسم العرب ،بخصوص مشكلة

كشمير الى فريقين ،أحدهما :وهو مجموعة الدول التقليدية أي الملكية واألميرية ،رساندت
الموقف الباكرستاني الذي يدعمه قرار األمم المتحدة ،أما الدول الجمهورية فقد رساندت
موقف حركة عدم االنحياز ،الذي يدعو الى حل النزاع بالمفاوضات الثنايية بين الهند

وباكرستان( .صادق)1119 ،

وأدى التعاون والتفاهم الفكري بين الطرفين ،لبلورة رسيارسة الحياد اإليجابي ،وعدم

االنحياز ،وهي الرسيارسة التي عبرت عن رغبة الدول حديثة االرستقالل ،في الحفاظ على
ارستقاللها وحريتها ،وحرصها على العمل من أجل الرسالم الدولي ،ورفض رسيارسة األحالف

والتكتالت ،وال شك أن حركة عدم االنحياز أوجدت رابطة قوية في العالقات الهندية

العربية(Kumaraswamy, 2009: 20) .

وقد شكل الموقف الهندى فى الصراع العربى  -اإلرسراييلى ،العامل الحارسم لتحديد

رسيارستها بمنطقة الشرق األورسط ،فيما قبل  ،1991األمر الذى يتجلى فى رسلوكها
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التصويتى المناهض لقيام دولة إرسراييل بهيية األمم المتحدة ،انطالقا من عدم قناعتها
بالدين كأرساس لبناء أمة ما ،ورغبة منها فى مناصرة العالم العربى ،والطايفة اإلرسالمية

التى تحيا بين ظهرانيها( .عمر)9 :1113 ،

من ناحية أخرى فطالما تمتعت الهند ودول الشرق األورسط -ال رسيما دول الخليج-

بعالقات ارستراتيجية مبنية على المنفعة المتبادلة ،وكانت الهند تنظر للشرق األورسط بصفته

عالقة تجارية بالدرجة األولى ،تأتي منه تدفقات الطاقة ،وتذهب إليه العمالة المهاجرة ،أما

رسيارسة "النأي بالنفس" الهندية ،التي ارستندت إليها ،وهي مطمينة إلى التزام واشنطن
بضمان التدفق الحر للنفط في جميع أنحاء العالم ،وقد الءمت وانرسجمت مع رسيارسة الهند

الخارجية ،القايمة تقليديا على عدم االنحياز وعدم التدخل ،وهي الرسيارسة التي تعزز بدورها
رسمعة الهند في الشرق األورسط( .بركات)1 :1115 ،
تحوالت الموقف الهندي في الشرق األوسط:
لقد شهد عقد الترسعينيات تحوال هاما في المواقف الهندية من القضايا العربية ،وبخاصة
قضية فلرسطين ،وقضية إخالء الشرق األورسط من أرسلحة الدمار الشامل ،وال شك أن

التعاون الكبير الذي تطور بين الهند وارسراييل ،منذ إقامة العالقات الدبلومارسية ررسميا
بينهما عام  ،1991كان هو الدافع الرييس وراء هذا التحول الذي تنفي الهند حدوثه ،ولكنه

حقيقة ملمورسة يدركها كل من يتابع التطورات في الشرق األورسط ومواقف الهند منها،

ويمكن إرجاع التغير في الموقف الهندي إلى عدة اعتبارات ،تتمثل في ما يلي:

 الدعوة إلى إعادة تقويم الرسيارسة الخارجية تجاه الشرق األورسط  :فقد تزامن صعود
حزب "جاناتا" الهندورسي المتطرف ،مع بروز تجاه قوى داخل الهند ،يدعو إلى

إعادة تقويم الرسيارسة الخارجية تجاه الشرق األورسط عامة ،وارسراييل خاصة ،فقد

وجهت هذه القوى انتقادات شديدة إلى نظامي "نهرو وغاندي" ،والى رسيارسات حزب

المؤتمر ،التي أولت أهمية مبالغا فيها للعالقات العربية – الهندية ،ولألقلية
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اإلرسالمية الهندية ،كمحددين رييرسيين للرسيارسة الهندية ،تجاه الشرق األورسط
وارسراييل( ،عبد النبي)14 :1119 ،
 إقامة عالقات مفيدة وهامة مع إرسراييل ،ويكفي اإلشارة إلى حجم التبادل التجاري
بين البلدين ،الذي يزيد عن مليار دوالر عام  ،1111بعد أن كان  111مليون

دوالر عام ( 1991أي عندما لم تكن هناك عالقات دبلومارسية ررسمية) ،ومقارنة
ذلك بحجم التبادل التجاري الهندي مع دولة ذات عالقات قديمة مع الهند ،مثل:

مصر نجده ال يزيد عن  411مليون دوالر عام  ،1111ومع رسوريا زاد قليال عن
ماية مليون دوالر ،ومع المغرب وصل إلى  391مليون دوالر ،ومع ليبيا حوالي

 31مليون دوالر ،ومع الجزاير حوالي  41مليون دوالر ،أما العالقات التجارية
الهامة ،فهي مع دول الخليج ،والتي تصل أعالها مع المملكة العربية الرسعودية

حوالي ثالثة مليارات دوالر ،ويلي ذلك اإلمارات ،حيث تزيد عن ملياري دوالر ،ثم

الكويت ،باختصار أصبح حجم التبادل التجاري الهندي مع إرسراييل ،يتزايد بصورة
كبيرة ،ويمكن في غضون رسنوات قليلة أن يزيد عن حجم التبادل ،مع جميع الدول

العربية ،إذا ارستثنينا البترول والغاز( .جالل)1114 ،

 التعامل الهندي مع إرسراييل ،دخل قطاعات هامة ،في التكنولوجيا المتقدمة،
والمجاالت العرسكرية ،ومجال الفضاء والذرة ،وأصبحت العالقات في هذه

المجاالت ال رجوع عنها.

 تأثير العالقات األميركية الهندية المتزايدة ،ليس فقط في المجال االقتصادي ،أو

الرسيارسي ،بل في المجال العرسكري ،ومعروف دور اللوبي اليهودي في الواليات
المتحدة في هذا الصدد(Sherman,1999: 7) .

 إن العالقات التجارية ،والرسيارسية ،والثقافية بين الهند والدول العربية أصبحت

ثابتة ،وال يتوقع أن تتعرض ألي مرساس ،نتيجة تطور العالقات الهندية اإلرسراييلية

وتحرسنها ،وهذا ليس غريبا ،فالعالم كله يطور عالقته بإرسراييل ،ومع ذلك ال
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تتعرض عالقاته مع الدول العربية ألي أذى ،فلماذا تكون الهند ارستثناء من هذه
المماررسات؟ ). (Bhadart, 2015: 2

 إن ثقل المرسلمين في الهند ،وهم الذين كانوا عامل ضغط في التأثير ،على مواقف
الرسيارسة الهندية ،في عهد "نهرو" ،وحزب المؤتمر الهندي ،نقول عن ثقلهم في

الرسيارسة ،أنه يواجه الضعف ،وهم أنفرسهم يتعرضون لضغوط ،في ظل رسيارسة
حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندورسي المتشدد( .جالل)1114 ،

المصالح اإلسرائيلية التي تريد تحقيقها في الشرق األوسط من خالل العالقة مع الهند:
عملت إرسراييل وألرسبابها الخاصة ،على تقوية عالقاتها مع الهند ،لعدة أرسباب تتعلق

بمواجهة الدول العربية وتنحيتهاعن الهند ،ومنها:

 تعتبر إرسراييل أن وجودها في القارة اآلرسيويةُ ،يكرسبها عامال من عوامل القوة في
المجال الدولي ،ويرساعدها على نيل تأييد هذه الدول وتعاطفها ومرساندتها ،لمواقفها
الرسلبية ضد الحقوق العربية الشرعية في فلرسطين ،وحاجتها المارسة إلى أصواتها
في المنظمات الدولية ،وفي طليعتها منظمة األمم المتحدة( .محمود:1119 ،
)111

 ترسعى الدولة العبرية من خالل اختراقها لجبهة آرسيا إلى تفتيت ،أو إضعاف

عالقات تلك الدول اآلرسيوية بالعالم العربي ،بحيث تشل من فاعليتها إلى أقصى

ٍ
ٍّ
ممكن ،انطالقا من مبدأ حرمان العرب من أي مكرسب معنوي ،رسيارسي ،أو
حد
مادي ،في أية ُبقعة من بقاع العالم( .محمود)111 :1119 ،
 إخراج منطقة الشرق األورسط من إطارها العربي ،وجعلها منطقة كبرى تمتد

حدودها إلى الحد الفاصل ،بين دول آرسيا الورسطى ورورسيا ،بدال من الحدود

الشمالية إليران.

 إن أهم ما تتطلع إليه إرسراييل جراء عالقاتها بالهند ،هو محاصرة مصادر التهديد

في ثالث دواير ،هي :األولى :دول الجوار الجغرافي لها (دول الطوق) مصر،
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ورسوريا ،واألردن ،ولبنان ،وفلرسطين ،الثانية :دول العمق العربي مثل ليبيا،
والعراق ،والرسعودية ،واليمن ،والرسودان ،والجزاير ،الثالثة :إيران ،وباكرستان ،وهذه

الدواير الفرعية كلها تدخل في دايرة المجال الحيوي إلرسراييل ،والتي عرفها

"شارون" أمام لجنة الدفاع والخارجية بالكنيرست في ديرسمبر  ،1911عندما كان
وزي ار للدفاع ،بأنها تحوي مصالح إرسراييل الحيوية ،في المنطقة الممتدة من

باكرستان شرقا ،إلى الرساحل المغربي على المحيط األطلرسي غربا ،ومن جنوب

االتحاد الرسوفياتي (جمهوريات آرسيا الورسطى حاليا) شماال ،إلى جنوب أفريقيا،
والمدخل الجنوبي للبحر األحمر عند باب المندب جنوبا ،والذي من خالله تمر

صادرات إرسراييل إلى جنوب آرسيا وشرقها( .الفهداوي)911 ::1111 ،
 االختراق النفرسي للعالم العربي ،من خالل إقامة إرسراييل عالقات مهمة بدول،
كانت تتميز بأنها حليف تقليدي له ،عالوة على األهمية االرستراتيجية للهند كموقع

قريب ،من منطقة ما يرسمى الحزام اإلرسالمي ،والذي ترسعى إرسراييل لتأمين نفرسها
من مخاطره.
 تحجيم الدعم الهندي للقوى العربية ،وحد التأييد الرسيارسي الهندي للقضايا العربية،
إذ ترسعى إرسراييل لكرسب تأييد الهند للمواقف اإلرسراييلية ،وال رسيما تجاه الرسالم
ومرستقبل الترتيبات األمنية في الشرق األورسط( .عبد النبي)15 :1119 ،

 إن العالقات اإلرسراييلية – الهندية تتيح إلرسراييل فرصة التعرف ،على بعض
تفصيالت الترسلح الشرقي المماثل ،والموجود في بعض الدول العربية ،والذي

تمتلكه الهند ،وذلك من خالل برامج التطوير التي تقوم بها إرسراييل لمصلحة الهند،

وهو ما يدعم القدرات اإلرسراييلية في مواجهة القدرات العربية ،وال رسيما في دول
المواجهة التي ما زالت إرسراييل تحتل أراضيها مثل رسوريا( .الفهداوي:1111 ،
)912
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 توافق المصالح الهندية مع المصالح اإلرسراييلية في المنطقة ،وخصوصا ما يتعلق
بالترتيبات األمنية ،واقامة المحاور التي تتعارض رسيارساتها ،وأهدافها مع األمن

القومي العربي.

 زيادة قدرات االرستطالع واإلنذار ،وتراجع تأثير أرسلحة الردع العربية ،في إطار

التطور المنتظر للتعاون الهندي – اإلرسراييلي ،في مجاالت األقمار الصناعية

وأقمار التجرسس.
 توفير العمق االرستراتيجي الذي تفتقر إليه إرسراييل ،والذي تحتاج إليه لمواجهة
التهديدات الخارجية ،في الدايرتين :العربية ،واإلرسالمية خارج دول المواجهة،
واحتماالت ارستخدام األراضي الهندية ،أو ترسهيالت عرسكرية ،تتيح لها توجيه

الضربات اإلجهاضية لألهداف الحيوية ذات الطابع العرسكري ،والتي تمثل تهديدا

إلرسراييل ،مثل المنشآت النووية الباكرستانية ،واإليرانية ،وذلك في إطار التوافق بين
المصالح مع الهند( .عبد النبي)15 :1119 ،
 باإلضافة إلى ذلك ،العالقة بين الهند ودول الخليج ،هي فرصة ذهبية للشركات
اإلرسراييلية ،إذ إن الهند يمكن أن تكون بمثابة جرسر لهم ،للحصول على الفرص

التجارية ،واألعمال في دول الخليج ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة على وجه
الخصوص ،ودول إرسالمية أخرى ،وزيادة الطلب على التكنولوجيا اإلرسراييلية في
هذه البلدان ،ليرست ظاهرة جديدة ،والهند يمكن أن تكون بمثابة الجرسر ،الذي من

خالله تدار األعمال ،تحت رستار من التكتم والرسرية( .המכון הישראלי ליצוא ،
)31 :1114
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آثار التقارب اإلسرائيلي الهندي على الشرق األوسط:
إن تقارب إرسراييل مع الهند بدعم ،وبضوء أخضر من واشنطن ،قلال من الرصيد

الرسيارسي العربي في الرساحة الدولية عامة ،وفي القارة اآلرسيوية خاصة؛ ويتضح ذلك ،على
رسبيل المثال :في موافقة الهند في رسنة  1991على القرار ،الذي تبنته الواليات المتحدة في

األمم المتحدة ،إللغاء مرساواة الصهيونية بالعنصرية ،والذي كانت أصدرته وأقرته هذه

المنظمة الدولية بتاريخ  ،11/11/1925وكذلك في اجتماع الهند وارسراييل على التصويت
ضد الفقرة الرسادرسة من القرار ،والتي تنص على عالمية معاهدة حظر االنتشار ،في مقابل

تأييد  131دولة لها؛ وكانت الهند في أعوام رسابقة تكتفي باالمتناع عن التصويت،
لحرسارسيات خاصة تتعلق بامتالكها أرسلحة نووية ،وقد تغير الموقف الهندي من القضايا
العربية نتيجة التطور في العالقات اإلرسراييلية – الهندية ،إذ لم تعد الرسيارسة الهندية كما

كانت في الماضي (.الفهداوي)911 :1111 ،

غير أن التغييرات الكبيرة ،التي طرأت على الرسيارسات الدولية ،واإلقليمية ،وحتى
الداخلية في الشرق األورسط ،تقتضي رؤية جديدة لألهمية االرستراتيجية للشرق األورسط
بالنرسبة للهند وبالعكس ،وهذا يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الواليات المتحدة أن تبتعد

تدريجيا عن الشرق األورسط ،بالرغم من تعزيز الصين لعالقاتها الجيورسيارسية واالقتصادية
ٍ
ٍ
اتفاقيات للدفاع ،تُقدر بمليارات الدوالرات.
صفقات ارستثمارية ،و
فيه ،من خالل إبرام

(بركات)1 :1115 ،

وتمثل الهند المرتبة الرسادرسة في الطلب العالمى على البترول ،وترستورد الهند

 %21من احتياجاتها ،من النفط الخام من الشرق األورسط ،ومن المتوقع أن يزداد
اعتمادها على اإلمدادات الخارجية ،فى ظل ترسارع وتيرة نمو اقتصادها ،وتعد المملكة

العربية الرسعودية أكبر ممول للنفط الخام للهند ،فيما يمثل ربع إجمالى وارداتها ،بما يصل

إلى  1.9برميل يوميا ،بينما تمثل نيجيريا  %15فقط؛ وتعد احتياجاتها فى الطاقة،

المحرك األرسارسى للروابط التى تجمعها بإيران ،ففى يناير  ،1115قامت الشركة الهندية
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للغاز الطبيعى "غيل" بتوقيع اتفاق لمدة  31عاما ،مع الشركة اإليرانية القومية لتصدير
الغاز ،لنقل حوالى  2.5مليون طن من الغاز الطبيعى المكرر إلى الهند رسنويا ،كما
يقضي هذا االتفاق الذى تصل قيمته إلى ما يقرب من  51بليون دوالر ،باشتراك الهند

فى جهود تطوير حقول النفط اإليرانية( .عمر)1 :1113 ،

جاء موقف الهند في األمم المتحدة ،من أزمة الخليج الثانية ،ليؤكد توجهاتها

الجديدة ،إذ اترسم موقف حكومتها ،تجاه الغزو العراقي للكويت بالغموض ،والتناقض؛ فعلى

الرغم من إعالن حكومة نيودلهي موقفا رسيارسيا مرتك از على عدد من المبادئ العامة

الحيادية ،لعل أهمها :رفض حق التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عضو في األمم
المتحدة ،تحت شعار االعتبارات اإلنرسانية ،وخصوصا فيما يتعلق باألكراد ،والشيعة في
العراق؛ والعمل على إيجاد آلية لضمان الرسالمة اإلقليمية في منطقة الخليج؛ وحماية رسيادة
وارستقالل جميع دول الخليج ،وضرورة االلتزام بق اررات الشرعية الدولية ،وضرورة وضع كل

من القضية الفلرسطينية ،وأزمة الخليج في إطار واحد ،فإنها أيدت قوات التحالف الدولي في
حرب الخليج الثانية ،إذ رسمحت لطايرات هذا التحالف بالهبوط في مطار بومباي ،للتزود

بالوقود في أثناء عبور الطايرات المجال الجوي الهندي متجهة نحو الخليج ،وذلك على

الرغم من إعالنها عدم اشت اركها بصورة مباشرة في تلك الحرب(Mohan, 2003) .

من جهة أخرى فإن التعاون العرسكري بين الهند كقوة دولية واقليمية كبيرة ،وبين

إرسراييل كان لها آثار مباشرة على توازن القوى في قارة أرسيا ،مما يؤثر ذلك رسلبا على
األمن القومي العربي ،كما أن هذا التعاون ووفق المنظور الجيوبولتيكي العربي ،يمثل

رسابقة خطيرة في العالقات اإلقليمية والدولية ،ألنه يبلور عالقة تعاون ارستراتيجي عرسكري،
كيان م ٍ
عاد لألقطار العربية
ال رسيما على صعيد الترسليح النووي غير التقليدي ،بين
ٍ ُ
واإلرسالمية ،وبين دولة ذات وزن جيورستراتيجي كبير ،لما تتمتع به من مقومات جغرافية
وعناصر قوة ،جعلتها تحتل مكانة متقدمة على المرستويين اإلقليمي ،والدولي ،إن هذا

التعاون رسيؤدي الى انفتاح " إرسراييل " على دول آرسيوية ذات أهمية جيورستراتيجية إقليمية،

ودولية ،ال رسيما مع وجود تنرسيق " إرسراييلي " مع تركيا ،وهذا ما يؤدي الى خروج
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"إرسراييل" من العزلة اإلقليمية العربية ،وايجاد موطىء قدم لها في منطقة المحيط الهندي،
والذي رسيمكنها من الحصول على عمق ارستراتيجي في المياه الدولية ،وهذه العالقات

الخطيرة ذات االبعاد التورسعية الكبرى ،والمرتكزة على بنية تحتية أيديولوجية ،وخلفية دينية
معادية لإلرسالم وللعرب( .الفهداوي)911 :1111 ،
الواقع الراهن للعالقات العربية الهندية:
إن عدم ارستقرار األوضاع الرسيارسية في الخليج ،بما له من انعكارسات رسلبية على

تدفقات النفط وأرسعاره ،يثير كثي ار من المشكالت ،أمام صانعي الق اررين :الرسيارسي،
واالقتصادي في الهند على حد رسواء ،وال يرسع القادة الهنود إال أن يترساءلوا :عم إذا كان

عدم االرستقرار المتفاقم في الشرق األورسط رسيؤثر على واردات النفط؟ مع العلم أن الهند

ارستوردت حوالي رستين بالماية من احتياجاتها النفطية من المنطقة في العام  ،1114أو
على مصير المواطنين الهنود البالغ عددهم حوالي رسبعة ماليين ،والذين يبعثون لوطنهم

بحواالت مالية تبلغ  41مليار دوالر رسنويا.

ٍ
بشكل مباشر ،على جيران الهند
لكن في الوقت الذي ركزت فيه حكومة "مودي"

في جنوب آرسيا -باإلضافة إلى شرق آرسيا ،وجنوب شرقها ،والغرب -كان التركيز على

الشرق األورسط بالمقارنة أقل بكثير( .بركات)1 :1115 ،

ال شك أن إلقاء نظرة تحليلية على الواقع الراهن لتطورات العالقة الهندية العربية،

يمكن أن يقدم لنا مؤش ار حول مرستقبل ،ومرسارات تلك العالقات ،كما يلي:

 إن الهند وبينما كانت رسيارستها في الشرق األورسط ،على مدى أكثر من أربعين
عاما مؤيدة تماما للقضايا العربية ،وبخاصة قضية فلرسطين ،اتجهت إلى إقامة

عالقات متوازنة بين العرب وارسراييل ،وهذا التوازن الذي أصبح جزءا ال يتج أز من

الرسيارسة الدولية ككل ،يحقق مصالح تلك الدول ،فضال عن مصالح إرسراييل ،ألنه
أخرجها من عزلتها من ناحية ،وجعلها تطمين إلى عدم انتقاد ،أو إدانة رسيارسة
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القمع التي تماررسها بعنف ،ووحشية غير مرسبوقة ،ضد الفلرسطينيين من ناحية
أخرى ،أي أنه توازن يحمل في طياته ضعف التأييد للقضية الفلرسطينية ،وللموقف

العربي تجاهها( .محمود)41 :1119 ،

 إن الهند تعد شريكا تجاريا هاما للعالم العربي ،فبعض اإلحصاءات تشير إلى أن

دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حجم تجارتها مع الهند نحو  111مليار دوالر،
وتزيد تجارة الهند مع دول الخليج ،عن تجارتها مع مناطق أخرى ،مثل االتحاد

األوروبي ،وتعتبر اإلمارات هي الدولة األعلى في مجموع التجارة مع الهند ،من
بين دول الخليج ،وبالنظر إلى أن الهند هي واحدة من أكبر  15دولة تجارية على
مرستوى العالم ،وهذا اإلحصاء الذي يدل على ارتفاع مرستوى التبادل التجاري بين

الهند ودول الخليج يؤكد على أهمية العالقات بينهما.

 تمثل العمالة الهندية في منطقة الخليج العربي عنص ار هاما داعما للعالقات بين
الطرفين ،حيث يوجد حوالي أربعة ماليين عامل هندي في المنطقة العربية ،منهم

 1.5مليون في دول مجلس التعاون الخليجى ،هذا وفقا لإلحصاءات الهندية في
الكتاب الرسنوي لو ازرة الخارجية ،أما تقديرات الدول الخليجية فإن عدد العمالة

الوافدة تصل إلى عشرة ماليين نرسمة من  31مليون نرسمة إجمالي الرسكان ،أي
حوالي  %39من رسكان دول مجلس التعاون ،منهم  %21من الهند ،مما يعني أن

العمالة الهندية في دول مجلس التعاون ال تقل عن رستة ماليين عامل .ويزيد من
أهمية العمالة اآلرسيوية التي معظمها عمالة هندية ،أنها تتركز في القطاع الخاص

والمجاالت االقتصادية ،هذا باإلضافة لوجود ارستثمارات عربية في الهند،
وارستثمارات هندية في بعض الدول العربية ،مما يعزز الروابط بين الطرفين ،أما

العمالة الهندية في الدول العربية األخرى فهي محدودة ،وال تزيد عن ماية ألف في

المشرق العربي وشمال أفريقيا( .محمود)41 :1119 ،

 وقد فتحت بعض المؤرسرسات التعليمية الهندية فروعا لجامعاتها في دول الخليج،
في مجاالت عدة ،مثل :الطب ،والهندرسة ،واإلدارة ،وقد ُعززت العالقات
الدبلومارسية بين الهند ودول الخليج ،وفي الرسنوات األخيرة ،كانت هناك رسلرسلة من
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الزيارات المتبادلة لمرسؤولين هنود وخليجيين ،بما في ذلك أول زيارة تاريخية لوزير
الدفاع الهندي إلى المملكة العربية الرسعودية( .המכון הישראלי ליצוא :1114 ،

)19

 تحرص الهند على عدم الرسماح إلظهار عالقتها مع إرسراييل ،كمحور يهودي
هندورسي ضد اإلرسالم ،فالهند تحتاج إرسراييل كشريك رسيارسي وعرسكري ،ولكن من

دون دفعها إلي أي مواجهة جديدة مع العالم اإلرسالمي(Pant, 2004: 70) .
 ال تريد الهند أن تظهر عالقات وثيقة جدا مع إرسراييل ،وفي الواقع بذلت الهند

قصارى جهدها للبقاء على عالقة جيدة مع دول الشرق األورسط ،حتى أن الهند

ار منظما مع جامعة الدول العربية ،لشرح العالقة بين الهند وارسراييل،
أنشأت حو ا
وقد أثمر هذا الحوار عن إبداء ردود فعل قليلة نرسبيا في العالم العربي ،فيما يتعلق

بعالقة الهند وارسراييل المتنامية(Folk, 2004: 8) .

 على الرغم من أن التطور الذي لحق بالعالقات اإلرسراييلية – الهندية ،لم يؤثر
على العالقات الهندية العربية بشكل عام ،إال أنه يجب االنتباه إلى أن العالقات

العربية – الهندية ال زالت ترستند إلى تجارة النفط باألرساس ،في مقابل ارستناد

العالقات اإلرسراييلية الهندية على القطاعات الصناعية المتقدمة ،وال يعني ذلك
بالضرورة نقطة ضعف في العالقات العربية الهندية ،ولكنه يدعو إلى ارستغالل

هذه المقومات لتطوير تلك العالقة( .فرحات)315 :1114 ،

وفي رسياق هذا الرسرد التحليلي ،يتفق الباحث مع ما ذهب إليه الدكتور مصطفى

الفقي في وصفه ألرسباب اندحار الهند عن الدول العربية وتوجهها إلرسراييل" :لقد فقدنا

الهند حتى اآلن ،ال لرسبب وجيه ،لقد فشلنا في البقاء على مقربة من دولة متقدمة صناعيا،
واحدة من الدول التي تملك القدرات النووية والفضايية ،حان الوقت إلصالح هذا الخطأ،
لقد حان الوقت لجعل الدول العربية أقرب إلى كل من الهند وباكرستان ،بدال من اتخاذ
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جانب واحد ،أو نبتعد تماما ،وأعتقد أن العرب ليس لديهم رسوى أن يلوموا أنفرسهم على
تغيير الهند لمواقفها ،وخصوصا بشأن القضية الفلرسطينية"( .الفقي)1115 ،
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المبحث الثالث :المخاطر والتحديات المشتركة للبلدين
تشترك الهند وارسراييل في الشعور ،نحو اإلرهاب اإلرسالمي كما يرسمونه ،مما

يجعلهما حلفاء طبيعيين .فقد تم تورسيع دور كل منهما في بالد المرسلمين ،وتعتبر الهند

وارسراييل نفرسيهما أنهما الديمقراطيات التي تحيط بها الخصوم العدايية والعنيدة ،وفي

تصورهم ،فلم يعان أي بلدين آخرين في العالم الكثير على يد اإلرهاب اإلرسالمي ،مثل:

الهند وارسراييل(Hafeez, 2009: 10) .

ومع بداية األلفية الجديدة تطورت العالقات بين الهند وارسراييل بشكل رسريع
ومتواتر ،لم يثر اهتماما عربيا أو ارسالميا ،على الرغم من التأثير المباشر لهذه العالقات
على األمتين العربية ،واالرسالمية ،فمن جهة ينعكس التعاون األمني والعرسكري بين البلدين
على الحرب التى تشنها الهند ضد إقليم كشمير االرسالمي ،ويعزز من الحرب الشعواء التى

يشنها الهندوس ،ضد المجاهدين المرسلمين باألرسلحة الصهيونية الحديثة ،فضال عن التوتر

النووي القايم بين باكرستان والهند ،فى المقابل تلقى تل أبيب في الفترة األخيرة ،دعما
دبلومارسيا ورسيارسيا صامتا من الهند ،فى كل ما يتعلق بالقضية الفلرسطينية ،وباقي قضايا
النزاع العربية مع إرسراييل( .فخري)5 :1113 ،

مكافحة اإلرهاب:
المقصود عند الطرفين بالطبع ،هو في المقام األول ما يرسمي اإلرهاب اإلرسالمي،

ويعنون به :المقاومة في كشمير ،وفي فلرسطين ضد اإلحتاللين الهندي ،واإلرسراييلي ،لكن
هذا ال يرستبعد رساير المناطق في العالم ،والتي رسينضم فيها الطرفان مع أمريكا ،لمواجهة

اإلرهاب اإلرسالمي المزعوم ،كذلك ألنه هو النوع الوحيد من اإلرهاب الذي يتحدث الغرب
عنه.

وهنا ال بد من التنويه على مصطلح (اإلرهاب اإلرسالمي) ،فهذا المصطلح فيه

كثير من اللغط ،الذي يربط اإلرسالم باإلرهاب ،فاإلرهاب موجود في كل البلدان حول العالم،

إرسالمية كانت أم نصرانية ،أو غيرها ،فاإلرهاب يقوم به أفراد بذاتهم ،وال يجب وضع صفة
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دينهم عليهم ،حتى أن بعض الزعماء ،مثل" :أردوغان" ،و"بوتين" ،يرفضون ارستخدام هذا
المصطلح.

بالنرسبة للهند يمتد نطاق مكافحة اإلرهاب ،ليعني برسط الرسيطرة ،والمراقبة ،والتدخل

بشتى أنواعه في أفغانرستان ،وباكرستان ،ثم في جنوب شرق آرسيا ،حيث يزعم وجود خطر

إرهابي إرسالمي ،ممثل بتنظيم ال يعلم الكثير عنه ،ويطلق عليه من باب االرسترسهال
"الجماعة اإلرسالمية" ،أما بالنرسبة إلرسراييل فإن نطاق عملها لمقاومة اإلرهاب اإلرسالمي

أورسع بكثير ،فإنه ينطلق من فلرسطين إلي لبنان ،ثم رسوريا ،واألردن ،وأخي ار العراق ،ثم

يمكن أن تلتقي مع الهند ،ويصل إلي إيران ،ثم يغطي الجزيرة العربية ،وشمال أفريقيا،

وشرق أفريقيا ،ومناطق أخرى في القارة الرسمراء ،كما يمكن أن يلتقي الطرفان من باب

مكافحة اإلرهاب في مناطق الدول اإلرسالمية بورسط آرسيا وغربها( .فخري)5 :1113 ،

وهذا ما عبر عنه وزير الداخلية الهندي في أثناء زيارته إرسراييل في  14يونيو

 ،1111إذ أشار إلى ضرورة دعم التعاون الهندي – اإلرسراييلي في كل المجاالت ،بما في

ذلك المجال النووي ،لمواجهة ما أرسماه اإلرهاب اإلرسالمي ،وقد تم االتفاق خاللها على
تكوين مجموعة عمل تضم مرسؤولي الدولتين في مجال األمن ،ذلك بأن الهند تحاول

االرستفادة من تجربة إرسراييل ،في مواجهة المقاومة اللبنانية والفلرسطينية ،وخصوصا
حماس ،والجهاد اإلرسالمي ،ولهذا ارستدعت الجامعة العربية رسفير الهند في القاهرة؛ كي
تبلغه شجبها لتصريحات وزير داخليتها( .عبد النبي)11 :1119 ،

أما اإلرهاب اإلرسالمي فال شك في أن بروزه ،على مرستوى العالم ككل ،كان ال بد

له من أن ينعكس على الهند ،ألنها أقرب الدول إلى إيران ،وأفغانرستان ،وباكرستان ،وهي

الدول المدرجة في رأس قايمة الدول ،التي ترعى حركات العنف الديني في الشرق األورسط.
(عبد النبي)11 :1119 ،
ورسعت إرسراييل من خالل تطوير عالقاتها بالهند ،إلى مواجهة القنبلة النووية

اإلرسالمية ،ومراقبة النشاط العرسكري الباكرستاني ،والرغبة في عمل خطوط دفاع ،ومواجهة

متقدمة ضد تنامي المد األصولي اإلرسالمي في آرسيا ،وخصوصا في إطار الموقف
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الباكرستاني المؤيد لميليشيا طالبان الحاكمة ،والمرسيطرة على أكثر من ثلثي مرساحة
أفغانرستان(Abhyankar, 2012: 13) .
تهدف إرسراييل من هذا التعاون الى تطويق كل من باكرستان وايران ،ومراقبة

التطورات العرسكرية لكل منهما خاصة ،في المجال النووي ،إذ ال تخفي إرسراييل نيتها في

هذا المجال ،من خالل إقامة محطات ،من أجل االرستطالع الالرسلكي والراداري ،على

مقربة من حدود إيران الشرقية ،ومن حدود باكرستان الشمالية( .محمود)42 :1119 ،
ترسعى إرسراييل لدمج موقفها مع الموقف الهندي .حيال ما يرسمى مكافحة "اإلرهاب

اإلرسالمي" ،وارستثمار هذا الموقف ،لتحقيق حصار رسيارسي أكبر على انتفاضة الشعب
الفلرسطيني ،فضال عن رغبة إرسراييل في تغيير طبيعة المواقف ،التي تحدد كيفية تصويت

الهند في األمم المتحدة والمحافل الدولية( .الفهداوي)911 :1111 ،
العدو المشترك لكال البلدين هو نشاط اإلرسالم الراديكالي ،في الشرق األورسط

الكبير ،وتصورات الهند وارسراييل نحو هذا التهديد متقاربة بشكل واضح ،تنظر الهند إلى
أجزاء من العالم العربي وخاصة المملكة العربية الرسعودية ،على أنها تتبنى وتشجع التطرف

اإلرسالمي ،في ضوء العالقة الوثيقة بين الرسعودية ،وباكرستان ،وتبدي الهند شكا وتخوفا
كبير من التررسانة النووية الباكرستانية خاصة ،برسبب المخاوف من أن تقع هذه القدرة
ا

النووية في أيدي المتطرفين اإلرسالميين ،وبالنرسبة إلرسراييل فإن المتطرفين اإلرسالميين في

العالم العربي ،وجمهورية إيران اإلرسالمية تشكل تحديا أمنيا أكبر من أي وقت مضى،
وخصوصا العالقات بين إيران ،وحزب اهلل ،وحماس ،وترى إرسراييل والهند أن الجماعات

اإلرسالمية المتطرفة اكترسبت نفوذا أكبر في أنظمتها الرسيارسية( .ענבר)11 :1111 ،
ترسعى الهند وارسراييل إلى تغذية صراع الحضارات؛ بين العالم العربي اإلرسالمي
والغرب ،فالهند وارسراييل تتقارسمان المخاوف من اإلرسالم الراديكالي ،على حد زعمهما،

وخصوصا في المملكة العربية الرسعودية وغيرها ،وتتهمان بعض الدول العربية بمرساندة

حركات اإلرسالم الراديكالي ،في الدول المجاورة لهما ،كما ترسعيان للضغط على الدول
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العربية ،من خالل الواليات المتحدة ،وتُبرز الهند وارسراييل الصراع على أنه صراع بين
المرسلمين ،وغير المرسلمين( .عبد النبي)11 :1119 ،
مبررات العمل المشترك ضد (اإلرهاب اإلسالمي):
أدركت الهند وارسراييل في أعقاب أحداث  11رسبتمبر أهمية التعاون ،على نطاق

أورسع لمكافحة اإلرهاب ،وكان هناك تحول ملحوظ في العالقة بين الواليات المتحدة،
والهند ،وارسراييل ،فالتطرف اإلرسالمي يشكل تهديدا حقيقيا للهند ،وارسراييل ،فكالهما تعتبران

دوال ديمقراطية مع وجود أقليات مرسلمة كبيرة العدد ،وقد كان الحديث على أن تحالف

الهنود واإلرسراييليين ،والعالقات بينهم ،قد زادت من إمكانية أن تصبح هدفا ألعمال

إرهابية ،بما في ذلك من تنظيم القاعدة ) ،(Hafeez, 2009: 10وفي هذا الصدد ،أعلن
مرستشار األمن القومي الهندي "براجيش ميش ار" ،وهو من حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني

الهندورسي المؤيد إلرسراييل ،الخطوط العريضة القتراح مكافحة اإلرهاب ،في كلمة ألقاها

أمام اللجنة اليهودية األميركية في واشنطن في مايو  ،1113قايال" :إنه يجب على الهند،
وارسراييل ،والواليات المتحدة أن تتحد لمكافحة التهديد المشترك لألصولية اإلرسالمية" ،وقال

أيضا" :إن الدول الديمقراطية التي تواجه خطر اإلرهاب العالمي ،يجب أن تعمل على
تشكيل تحالف قابل للتطبيق ،وتطوير آليات متعددة األطراف ،لمواجهة هذا الخطر" ،وقد

أيدت إرسراييل هذا التوجه(Folk, 2009: 4) .
يذكر أنه في زيارة رييس الوزراء اإلرسراييلي "أرييل شارون" للهند ،في رسبتمبر
 ،1113تم االتفاق على التعاون المشترك ،لمكافحة خطر اإلرهاب ،خصوصا اإلرسالمي

منه ،والذي يؤثر على كال البلدين ،وقد وجدت الهند أنه من المفيد لها أن تتعلم من تجربة
إرسراييل ،في التعامل مع اإلرهاب ،ألن إرسراييل قد عانت طويال من اإلرهاب ،رسواء كان
عبر جماعات متمردة داخليا ،أو عبر الحدود ،بمرساعدة دول مجاورة ،مثل :باكرستان في

جنوب آرسيا ،أو إيران ،ورسوريا في منطقة الشرق األورسط ،وقد ارستخدمت هذه الدول
اإلرهاب كأداة لرسيارستها الخارجية(Pant, 2004: 67) .
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وهنا يجب أن نرسجل خالفنا مع مفهوم اإلرهاب في نظر إرسراييل ،فهي تنظر إلى
مقاومة الشعب الفلرسطيني على أنه إرهاب ،وهذا غير صحيح ،وغير قانوني ،ألن القانون

الدولي أقر شرعية مقاومة المحتل.

بعد زيارة "شارون" ،قررت الهند وارسراييل إجراء تدريبات عرسكرية مشتركة ،لقوات

النخبة الخاصة ،لتعزيز التعاون الدفاعي ،كما قامت إرسراييل بتدريب الجنود الهنود ،لتوجيه
ضربات مركزة ضد المتمردين
ارستفادت الهند من التجربة اإلرسراييلية ،في مواجهة الترسلل عبر الحدود ،وقد قامت

الهند وارسراييل بتبادل معلومات ارستخباراتية حارسمة ،عن مجموعات إرهابية إرسالمية ،وتقوم

إرسراييل بتدريب القوات الهندية ،لمحاربة المعارضين في كشمير ،إضافة إلى تدريبهم في
الصحراء ،والجبال ،والغابات ،ومكافحة االختطاف ،وأزمة احتجاز الرهاين ،كما اشترت

الهند بنادق تافور هجومية ،وبنادق قنص إرسراييلية للرؤية الليلية ،ومجموعة من المعدات
التي ترستهدف تحرسين قدرات قواتها على التصدي بفعالية لإلرهاب اإلرسالمي في

كشمير ) ،(Hafeez, 2009: 11كما قدمت إرسراييل للهند دعما لوجرستيا هاما ،مثل:
معدات المراقبة المتخصصة ،والتدريبات المشتركة ،والتعاون لوقف غرسل األموال ،وتمويل

اإلرهاب ،وقد ارستعانت الهند بالتكتيكات المرستخدمة ،من قبل قوات الجيش اإلرسراييلية في
حرب العصابات ،وحرب المدن في حربها ضد الفلرسطينيين ،في الضفة الغربية ،وقطاع

غزة ،وتم اعتماد هذه التكتيكات من قبل قوات األمن الهندية في مواجهة التمرد في كشمير.

)(Kumar, 2014: 10

ومن بين جوانب التعاون المهمة ،بين الهند وارسراييل ،ارستفادت الهند من تجربة

إرسراييل في االحتالل ،ومواجهة المقاومة إلدامة ارستحواذها على إقليمي "جامو"،
و"كشمير" ،اللذين يطالب الشعب المرسلم فيهما باالرستقالل ،وهناك في اإلقليمين ،مقاومة

مرسلحة ،في الحقيقة فإن كل عناصر المشهد الفلرسطيني موجودة في "جامو" ،و"كشمير"،
والتعاون على هذا الصعيد على أشده( .صادق)1119 ،
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وأيضا تم تبني تجربة إرسراييل ،في تدريب الوحدات الرسرية وتجهيزها وتشغيلها في
فلرسطين ،لجمع المعلومات االرستخباراتية ،واعتقال المرسلحين الفلرسطينيين في مناطق
صعبة(Hafeez, 2009: 11) .

وفي الزيارة األخيرة لوزير الدفاع اإلرسراييلي "موشيه يعالون" في  ،1115وفي أثناء

مقابلته لرييس الوزراء الهندي "مودي" اتفق االثنان على أن اإلرهاب أصبح مشكلة عالمية،
ولم يعد موجودا فقط في الشرق األورسط ،ولكن انتشر إلى أوروبا ،وأمريكا الجنوبية،

وأفريقيا ،والشرق األورسط ،ويعود اإلرهابيون إلى بلدانهم ،بعد انتهاء القتال في الشرق
األورسط ،مع الكثير من المعرفة والتحفيز ،ويقومون بنشر األيديولوجية الدينية المتطرفة،
والحقيقة أن هذا يتطلب من جميع دول العالم الحر ،التوحد ضد هذا اإلرهاب ومحاربته.

(ישראל דיפנס)1115 ،
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الخالصة:
إن العالقة الثنايية بين الهند وارسراييل تدار بعناية ،برسبب مجموعة من القيود التي

تحد من هذه العالقة ،أو تؤثر عليها ،ومن هذه المؤثرات ،دور الواليات المتحدة األمريكية،
فقد هدفت الهند ،من وراء تعاونها مع إرسراييل إلى تطوير عالقاتها الشاملة مع الواليات

المتحدة ،مع التأكيد ،على أن العالقات األمنية بين الهند وارسراييل ،إلى حد كبير ،تم

رعايتها بمرساعدة من الواليات المتحدة ،وبضغط من اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة،

الذي كان له دور كبير في تحرسين العالقات الهندية األمريكية ،ويمكن القول أن دور
الواليات المتحدة األمريكية كان ،ومازال دو ار إيجابيا في تشجيع العالقة االرستراتيجية بين

الهند ،وارسراييل ،ألن هذه العالقة تتماشى مع مصالح الواليات المتحدة في قارة آرسيا ،مع

وجود بعض الخالقات حول التعاون العرسكري بين الهند ،وارسراييل ،لما فيه بعض اآلثار
الرسلبية على بعض الصفقات العرسكرية بين الواليات المتحدة والهند ،ولكن بالعموم يبقى

الدور األمريكي إيجابيا جدا بشان هذا التعاون بين البلدين.
المؤثر الثاني في العالقات الهندية – اإلرسراييلية ،هو المتعلق بالشرق األورسط

والدول العربية ،ولقد ظهر مما رسبق ،أن هناك تحوال قد حدث في الرسيارسة الخارجية للهند

تجاه الشرق األورسط ،وال شك أن التعاون الكبير الذي تطور بين الهند وارسراييل منذ إقامة
العالقات الدبلومارسية بينهما ،كان هو الدافع الرييرسي وراء هذا التحول ،من جهة أخرى،
فإن نشاط إرسراييل في آرسيا ال يقتصر على الهند فقط ،بل إنها ترسعى لتفتيت ،أو إضعاف

عالقات بعض الدول اآلرسيوية األخرى بالعالم العربي ،وترسعى إرسراييل ارستغالل عالقة

الهند مع الدول العربية؛ كي تكون الهند بمثابة جرسر لهم للحصول على الفرص التجارية،
واألعمال في دول الخليج ،ودول إرسالمية أخرى.

ومن الجدير ذكره ،أن التطور الذي لحق بالعالقات اإلرسراييلية – الهندية ،لم يؤثر

على العالقات الهندية العربية بشكل عام ،إال أنه يجب االنتباه إلى أن العالقات العربية –
الهندية ،ال زالت ترستند إلى تجارة النفط باألرساس ،والعمالة الهندية في دول الخليج ،في
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مقابل ارستناد العالقات اإلرسراييلية  -الهندية ،على القطاعات الصناعية المتقدمة ،وال يعني
ذلك بالضرورة نقطة ضعف في العالقات العربية – الهندية ،ولكنه يدعو إلى ارستغالل هذه

المقومات.

المؤثر الثالث في العالقات بين البلدين ،يتحدث عن الخطر المشترك ،ومكافحة

اإلرهاب ،فالبلدان يعتبران أن العدو المشترك لكالهما هو نشاط اإلرسالم الراديكالي ،في

الشرق األورسط الكبير ،وتصورات الهند وارسراييل نحو هذا التهديد متقاربة بشكل واضح،
والمقصود عند الطرفين بالطبع ،هو في المقام األول ،ما يرسمي باإلرهاب اإلرسالمي،
ويعنون به المقاومة في كشمير ،وفي فلرسطين ،وما يتحدث عنه الغرب في مكافحة

اإلرهاب اإلرسالمي العالمي ،ونؤكد مرة ثانية هنا ،ما جاء في فصل رسابق ،أن الهند

ارستفادت من تجربة إرسراييل في االحتالل ،ومواجهة المقاومة إلدامة ارستحواذها على إقليمي
"جامو" و"كشمير".
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العالقات الفلسطينية الهندية
مقدمة:
إن التطور الالفت للعالقة الهندية اإلرسراييلية يفتح الباب للباحث ،لتناول وبحث

الوجه االخر للعالقة  -إن صح التعبير -وهي العالقات الهندية الفلرسطينية ،تلك العالقة

التي طالما تغنى بها العرب والفلرسطينيون ،حيث وقفت الهند وبشكل واضح ،لجانب
الشعب الفلرسطيني وثورته لعقود خلت ،وكانت مؤيدا دايما للقضية الفلرسطينية ،في كل
المحافل الدولية كاألمم المتحدة وغيرها ،وكانت الهند قبل كل شيء بلدا مؤرسرسا وقايدا في

مجموعة دول عدم االنحياز إلى جانب جمهورية مصر العربية ،ويوغرسالفيا ،في ثالثية

متالزمة( ،نهرو ،عبد الناصر ،تيتو)( .أبو عمشة)1115 ،

والمتابع للعالقات الهندية اإلرسراييلية ،يالحظ النمو المترسارع لها ،مع ثبات أو

تراجع العالقات الفلرسطينية الهندية ،أو اقتصارها على المرستوى التقليدي "الشكلي" فقط،

ضمن مجموعة عدم االنحياز أو غيرها من المحافل االقليمية والدولية ،بينما تتبادل الهند

وارسراييل الزيارات على أعلى المرستويات الرسيارسية ذات البعد االرستراتيجي ،ولذلك رسأتناول
في هذا الفصل بالبحث والتحليل ،طبيعة العالقات الهندية الفلرسطينية ،في المراحل ما قبل

قيام عالقات دبلومارسية كاملة وما بعدها بين الهند وارسراييل عام  ،1991وتوضيح ما إذا
كان هناك أي تغيير ،وتأثير للعالقة الهندية اإلرسراييلية ،على نظيرتها الهندية الفلرسطينية.
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المبحث األول :أثر التغير العام للسياسة الخارجية الهندية على القضية الفلسطينية
بلورت الرسيارسة الخارجية الهندية الكالرسيكية ،المتمثلة بمناهضة االرستعمار

واإلمبريالية ،وتقديس الدولة العلمانية ،وعدم االنحياز ،عالقة الهند بالقضية الفلرسطينية
على مدار رسنوات طويلة ،وقيادة الهند لحركة عدم االنحياز ،في فترة الحرب الباردة،

حددت مرسارات عالقاتها الدولية ورسيارستها الخارجية ،والتي تأثرت أيضا بموقعها الجغرافي

واالرستراتيجي ،باإلضافة إلى دور القيادة ومعتقداتهاُ ،متمثلة في شخصية رييس الوزراء
الراحل "نهرو" ،وفي ظل قيادة "نهرو" ،حاولت الهند التحرك في مرسارين:،أولهما:
برجماتي ،حيث الدور العقالني الذي عبر عن دولة حديثة االرستقالل ،وثانيهما :الدولي ،إذ

أراد "نهرو" نشر القيم المثالية في العالم ،ومن ثم هدف "نهرو" إلى وجود قوة آرسيوية ،مع
رفض ارستخدام العنف في الرسيارسة الدولية ،وتفضيل الدبلومارسية.

وظلت فلرسفة "نهرو" ُمهيمنة ،إلى حد كبير ،على رسيارسة الهند طوال العقود التي
تلت رحيله ،ثم بدأت هذه القيم تضمحل في تأثيرها وقوة انتشارها ،خاصة مع رسيارسات
التحرر االقتصادي ،التي بدأها حزب المؤتمر في ترسعينيات القرن الماضي ،وكذلك

التجارب النووية التي أجراها حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في عام  ،1991والتي زادت من
النفوذ الهندي بعد فترة وجيزة من العقوبات ،والتبعية الرسيارسية ،كما وصلت العالقات

الثنايية بين الواليات المتحدة والهند إلى أعلى مرستوياتها ،وتعززت العالقات التجارية

واألمنية مع الصين على الرغم من القلق والتوتر بين الدولتين(Ghosh and others, .

)2009: 7

مظاهر وأسباب التغير في السياسة الخارجية الهندية:
يأتي هذا التغير في الرسيارسة الخارجية الهندية ،متواقفا مع النظرية الواقعية

الرسيارسية ،فالهدف األرسمى للدول هو األمن ،حيث ترسعى الدول للحفاظ على األمن الذاتي،

ومن ثم تبذل قصارى جهدها؛ لكي تحافظ عليه ،وتعزز وتقوى أمنها بشتى الورسايل ,حتى
لو تطلب األمر طلب قوى ٍ
دول أخرى ،لكي ترساعد على صيانة هذا األمن ،وهذا يعنى أن
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النظرية الواقعية تنظر الى العالقات الدولية والمجتمع الدولى ،على أنها صراع مرستمر،
نحو زيادة قوة الدولة ،والعمل على ارستغاللها بالطريقة التى تمليها عليها مصالحها،

وارستراتيجيتها ،أي بما يحقق في النهاية مصالح الدولة وأهدافها ،ليصبح المجتمع الدولي
 -فى اطار التفرسير الواقعى -مكونا من مجموعة دول دون أن تكون هناك قوة مشتركة

بينهم ،كما أن هذا المجتمع الدولى بطبيعة الحال يترسم بأنة فوضوى ،فضال على حرص

كل دولة فى إطار هذا المجتمع أن تحقق مصالحها الخاصة ،انتهاءا بالتعدى على
اآلخرين ،من أجل ضمان ارستمرارها ( .عبد المنصف)1113 ،

لقد شهدت الرسيارسة الخارجية الهندية ،خالل الرسنوات القليلة الماضية ،حراكا كبي ار

على المرستويين :اإلقليمي ،والدولي ،في محاولة الرستكشاف أدوات القوى الصلبة والناعمة

للدولة وارستغاللها ،من أجل زيادة نفوذها عالميا ،وثمة العديد من النقاط التي يمكن
مالحظتها على الرسيارسة الخارجية الهندية ،ومنها :اإلفراط في ارستخدام مفهوم "رسيادة

الدولة" ،وارستغالل األوضاع االقتصادية في البالد النامية ،ويمكن القول :إن إدارة رييس
الوزراء الهندي الحالي "مودي" عملت على اكتشاف رسيارسات ،ومبادرات جديدة ،الرستغالل

القوة الصلبة والناعمة للدولة ،من أجل تمدد تدريجي في مواجهة الصعود الصيني ،وظهر

ذلك فيما يلي:

 -1القوة الصلبة :رسعت الهند إلى زيادة قدراتها العرسكرية البرية ،والبحرية ،والجوية،
بالشكل الذي جعلها من أكبر مرستوردي األرسلحة في العالم ،وباإلضافة إلى

توطيد العالقات الهندية ،مع كل من الواليات المتحدة ،ورورسيا ،من خالل

الصفقات العرسكرية ،إذ برزت إرسراييل باعتبارها مزودا رييرسا للهند بالتكنولوجيا

العرسكرية.
 -1القوة الناعمة :ارستضافت الهند أحداثا رياضية دولية ،مثل :دورة ألعاب

الكومنولث في عام  ،1111والنجاح في وضع "المرسبار اآللي" في مدار المريخ،

في رسبتمبر  ،1114مع انتشار العالمات التجارية الهندية حول العالم ،كما ركزت
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خطابات "مودي" ،في الداخل والخارج ،على التراث الثقافي والحضاري للهند.
(الديواني)1119 ،
ويمكن القول :إن هناك عددا من العوامل تملي الرسيارسة الخارجية الهندية الحالية،

وعالقة هذه العوامل بالصراع اإلرسراييلي الفلرسطيني ،وتتمثل هذه العوامل في ما يلي:

األول :تررسيخ مكانة الهند كدولة عظمى :يكمن التغيير المركزي في الرسيارسة الخارجية
الهندية باالنتقال من خطاب رسيارسي – دبلومارسي ،يقدس المثالية ،إلى خطاب توجهه

الواقعية الرسيارسية ،إذ ارستوعبت الهند وجوب القيام بتغيير كهذا ،برسبب توتر عالقاتها مع
الصين وباكرستان ،فبينما كانت هاتان الدولتان تترسلحان ،وترستعينان بمرساعدة دول عظمى،

كانت الهند غارقة في مشاكل داخلية ،والعالقات مع إرسراييل كانت ماليمة ،مع توجهات
الحكومة الهندية ،نحو الواقعية الرسيارسية ،وقدمت إرسراييل مرساعدات عرسكرية للهند في

حربها مع باكرستان ،وبنغالديش ،ومن جهة أخرى ،ترسعى الهند إلى تعزيز مكانتها بين

الدول الصاعدة اقتصاديا(Sharma & Miklian, 2016) .

الثاني :صورة األمة :أصبحت صورة األمة جزءا هاما من قوتها في الحلبة الدولية،
وأصرت الهند على أن تثبت أمام المتشككين أنها ترستحق لقب "دولة عظمى"؛ ولذلك اتبعت

رسيارسة خارجية تدمج ما بين " العالمة التجارية لألمة " ،وارستخدام القوة الناعمة ،وقد آمنت
الهند بقدرتها على تأدية دور هام في الحلبة العالمية ،ورأت نفرسها دولة عظمى ،لكنها لم

تحظ باالحترام المنارسب من جانب دول العالم ،إال أن الهند لم تُعتبر بنظر دول العالم
مصدر قوة ،لكن بعد تعاظم قوتها االقتصادية ،والعرسكرية ،نشأت الحاجة إلى إعادة النظر
في صورة األمة ،وقد تحولت الهند من دولة عالم ثالث إلى ارسم مرادف للخبرة ،في

مجاالت :الحورسبة ،واإلعالم ،والخدمات ،وهذه اعتبارات تتالءم مع رغبة الهند ،في توثيق
عالقاتها مع إرسراييل ،التي تتمتع بخبرات مشابهة(Sharma & Miklian, 2016).

الثالث :تغيرات في توازن القوى اإلقليمي :في أعقاب "الربيع العربي" ،والحرب في رسوريا،
وتقبل العالم للنظامين اإلرسالميين ،اللذين انتخبا في مصر وتونس ،إلى جانب ظهور
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تنظيم "الدولة اإلرسالمية" (داعش) ،كل هذا جعل الهند تتخوف من حدوث تغيرات في
الشرق األورسط ،وخصوصا في دول الخليج ،التي ترستورد منها  %91من نفطها ،إلى

جانب وجود رسبعة ماليين عامل هندي في هذه الدول ،يحولون قرسما من دخلهم إلى الهند،

وأي تشويش في تزودها المنتظم بالطاقة ،من شأنه المس بتقدمها االقتصادي ،والدخل من

العمالة في الخليج ،والتحرسب من تغيرات كهذه دفع الهند إلى زيادة مشترياتها لألرسلحة،
وهذه التطورات تتالءم مع عالقات الهند مع إرسراييل ( .مدار)1119 ،

الرابع :رسيارسة "مودي" الذي يمثل جيال جديدا في الرسيارسة الهندية ،التي تؤمن بالبراغماتية
االقتصادية ،وقد تحول توجه الواقعية الرسيارسية إلى مفهوم ضروري ،من أجل تحقيق
األهداف االقتصادية ،واالعتقاد الرسايد هو أن االقتصاد الهندي ال يمكنه التقدم من دون
تصنيع رسريع ،وبإيحاء من النموذج الصيني ،تريد الحكومة الحالية تحويل الهند

إلى مركز إنتاج ،وبلور "مودي" عالقات الهند مع دول العالم ،بموجب الرسيارسة التي
تتطلع إلى نمو اقتصادي ،وهذا التوجه يتالءم مع توثيق العالقات مع إرسراييل ،التي تملك

الخبرات في مجاالت الهاي -تك ،والزراعة ،واالتصاالت ،واألمن ،كذلك تركز رسيارسة

"مودي" على إعادة تعريف دور الهند في المنطقة ،كما أنه يواصل رسيارسة حزبه التقليدية،
التي ترى في العالقات مع إرسراييل حلفا عضويا من أجل مصالح الهند الداخلية واإلقليمية،

وتربط "مودي" ،و"نتنياهو" عالقة شخصية ،خاصة في ظل وجود أفكار مشتركة بينهما،
مثل تأييد خط عام محافظ ،ويميني ،ورأرسمالي(Sharma & Miklian, 2016) .

أشير هنا أيضا أن جهودا بذلت في الهند ،من أجل إيضاح مدى خطورة الرسيارسة
الخارجية الهندية تجاه القضية الفلرسطينية ،وخير دليل على ذلك ،المؤتمر الدولي الذي عقد

في نيودلهي ،في منتصف مارس  ،1112حول الحرب والمقاومة في منطقة غرب آرسيا،
وقد لفت األنظار أن المؤتمر تميز بحضور نوعي كثيف بلغ نحو ثالثماية من الخبراء،

والرسيارسيين ،والصحفيين ،واألكاديميين ،كما لقي تغطية إعالمية وارسعة ،واهتماما من

الخارجية الهندية التي أررسلت بعض خبرايها ،فضال عن مشاركة أحد وزراء الحكومة (وزير
الحديد والمعادن) ،وعدد من قادة األحزاب ،وخصوصا ذات التوجهات اليرسارية ،وقد هدف
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منظمو المؤتمر للتأثير على صانع القرار الهندي ،خصوصا فيما يتعلق برسيارسة الهند
الخارجية تجاه القضية الفلرسطينية ،و”فرملة” االندفاعة الهندية نحو إرسراييل ،فهذه االندفاعة
تقلق الكثيرين في الهند ،ممن أخذوا يشعرون بأن اللهاث وراء المصالح االقتصادية رسيفقد
الهند دورها في دول عالم عدم االنحياز ،والعالم الثالث ،ورسيؤثر على منظومة القيم،

واألخالقيات ،والمبادئ التي كانت تحكم الرسلوك الهندي تجاه فلرسطين ،منذ أيام "المهاتما
غاندي" ،و"جواهر الل نهرو" ،و"أندي ار غاندي" ،كما أن المرسلمين ،والقوى اليرسارية الهندية
ينظرون بانزعاج إلى عمليات االختراق األميركي اإلرسراييلي ،ويخشون أن ينتهي المطاف

بالهند إلى الدوران في فلكهما( .صالح)1112 ،
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المبحث الثاني :العالقات الفلسطينية الهندية قبل عام 7445
يعود تاريخ العالقات الهندية الفلرسطينية إلى عشرينيات القرن الماضى ،عندما أيد

الزعماء الوطنيون الهنود الموقف الفلرسطينى ،من قضية الهجرة اليهودية إلى فلرسطين ،في

عهد االرستعمار البريطانى ،الذى هيمن على الهند ألكثر من أربعماية عام ،فقد تغذى

الوعى الهندى بمعاداة االرستعمار البريطانى ،وجميع رسيارساته ومماررساته؛ ولذا فقد اعتبرت

الهند أن ما يحدث فى فلرسطين محاولة من االرستعمار البريطانى ،لتقرسيم األرض ،وتشتيت

شعبها ،وعلى هذا ،تعاملت الهند مع القضية الفلرسطينية ،فى إطار حركات التحرر الوطنى

ضد االرستعمار الغربى ،لذلك كانت الهند من بين  13دولة عارضت قرار تقرسيم فلرسطين،

رقم  111الذى أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،1942بل واقترحت الهند في
العام نفرسه إقامة فلرسطين فيدرالية ،تمنح حكما ذاتيا للرسكان اليهود ،وارستند هذا الموقف

الهندى إلى اعتبارين :األول :التجربة المأرساوية التى عاشتها الهند فى تقرسيم شعبها إلى
دولتين ،وهو مبدأ يحظى برضا الرأى العام الهندى ،الثانى :حاجة الهند إلى األصوات

العربية ،ومواقفها الرسيارسية فى نزاعها مع باكرستان من ناحية ،وأهمية أصوات المرسلمين
الهنود فى االنتخابات( .فخري)4 :1113 ،

"غاندي" و"نهرو" ودعمهما للقضية الفلسطينية:
كان "المهاتما غاندي" ،ومن بعده "جواهر الل نهرو" ،قد وقفا إلى جانب حق
الشعب الفلرسطيني في تقرير المصير ،وتحول هذا التأييد إلى ثقافة عامة ،لميات الماليين

من الهنود الهندوس ،والمرسلمين بطبيعة الحال عبر عقود من الزمن (أبو عمشة،)1115 ،
وقد حاول اليهود ارستعطاف "المهاتما غاندي"؛ ليؤيدهم في إقامة دولة لهم في فلرسطين،

وذلك حتى قبل ارستقالل الهند ،ولكنه رفض ذلك رفضا باتا (عبد الرحمن،)54 :1992 ،
وكان له مقولة شهيرة ":إن كل مشاعري مع اليهود ،ومع ذلك فإن المشاعر ال تعميني عن
مقتضيات العدالة ،إن الدعوة إلقامة وطن قومي لليهود ال ترستهويني كثي ار" (عبد الرحمن،

 ،)51 :1992وقد كان تضامن الهند وصداقتها مع الشعب الفلرسطيني ،والقضية
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الفلرسطينية ،جزءا ال يتج أز للرسيارسة الخارجية للهندMinisry of Foreign Affairs of ( .
)India, 2015
وقد دعم المؤتمر الوطني الهندي بزعامة "جواهر الل نهرو" النضال العربي،

والقضية الفلرسطينية ،حيث كان التوجه الهندي تجاه القضية الفلرسطينية ،خالل حقبة ما بعد

االرستقالل ،قد تأثر باالعتبارات األخالقية ،واالعتبارات العملية ،إذ بينما وجد لدى كل من
"غاندي ونهرو" تعاطف مع اليهود المضطهدين ،إال أنهما اعتب ار أنه رسلوك غير أخالقي،
أن يتم فرض اليهود على الفلرسطينيين ،من خالل هجرة يهودية غير محدودة ،مما يجعل

الفلرسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية في بالدهم ،وكان "نهرو" ينظر إلي القضية

الفلرسطينية كجزء من قضية االرستعمار الكبيرة ،ويرى أن البريطانيين كانوا يحرضون
القومية الدينية اليهودية علي القومية العربية ،بهدف اإلبقاء علي وجودهم االرستعماري في

المنطقة ،وأنهم كانوا ايضا يرستغلون الخالفات بين العرب واليهود بالطريقة نفرسها التي كانوا
يصعدون بها التوتر الطايفي في الهند( .مركز درارسات الصين وآرسيا)1 :1115 ،

وفي رسنة  ،1933أعرب "نهرو" عن موقفه من اليهود والصهيونية ،والمرسألة

الفلرسطينية ،وذلك في ررسالة أعلنها في مايو من تلك الرسنة ،وجاء فيها" :أنه يرى أن اليهود
شعب متميز ،يترسمون بالغرور ،ويذهبون إلى أنهم شعب اهلل المختار ،ويصف الصهيونية
بأنها دعوة الماضي التي تدفعهم نحو القدس ،وفلرسطين ،وأن وعد بلفور جاء لكرسب يهود

العالم" ،أي أن اإلطار الفكري "لغاندي ونهرو" تحدد في معارضة الصهيونية ،وفي إبراز

الطابع العربي لفلرسطين ،وكذلك في الربط بين الصهيونية واالرستعمار ،األمر الذي تفاعل

مع مصالح الهند ،وأثر في نمط العالقات بين إرسراييل والهند( .عبد النبي)4 :1119 ،

ومن الجدير ذكره ،إن منظمة التحرير الفلرسطينية قد تنبهت لمحاولة إرسراييل،
التغلغل في آرسيا الورسطى ،وخصوصا الهند ،وقد جاء ذلك في كتاب (أرسعد عبد الرحمن)
بشأن هذا الموضوع عام ( ،1992التغلفل اإلرسراييلي في آرسيا)،

ومما ذكر فيه أن

إرسراييل ترسعى لكرسب الهند لصالحها ،بحيث تكون مركز انتشار إرسراييل في آرسيا
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الورسطى ،وحليف ارستراتيجي لها ،من خالل تبادل زيارات ،وتشبيك عالقات إرسراييلية مع
كل األحزاب الهندية؛ وذلك لخلق أرضية منارسبة ،تؤيد إرسراييل في المرستقبل ،وهذا ما
حصل مع رييس الوزراء الهندي الحالي "مودي" وحزبه ،وقد حذر هذا الكتاب من خطر

إرسراييل المرستقبلي ،فيما لو توطدت العالقات مع الهند ،ولكن هذه التحذيرات لم تجد أذنا
صاغية ،واآلن نعاني من تحول الهند عن دعم القضية الفلرسطينية ،وتطور عالقات
ارستراتيجية بين الهند وارسراييل.

موقف الهند من ق اررات األمم المتحدة في عام 7491
فيما يتعلق بالموقف الهندي التاريخي من الصراع الفلرسطيني – اإلرسراييلي ،فإنه

عندما طلبت بريطانيا إدراج قضية فلرسطين في جدول أعمال األمم المتحدة في

 ،1/4/1942وقررت الجمعية العامة تشكيل لجنة خاصة من  11دولة من بينها الهند،
لدرارسة الموقف ،وارستقصاء جميع جوانب المشكلة في فلرسطين ،وأكد الوفد الهندي في

اللجنة بريارسة الرسيد "آصف" موقف بالده ،من أن اليهود لم يتعرضوا ألي اضطهاد ،في
الهند عبر تاريخها ،وأن مشكلة فلرسطين يجب حلها بين العرب واليهود بطريقة ودية ،وأن

الدين ليس أرسارسا لبناء دولة ،وهذا البيان الهندي واضح الداللة في تحليله ،فمن ناحية:
اختير المندوب الهندي مرسلما هنديا ،ومن ناحية ثانية :تم التأكيد على أن الصراع في

فلرسطين ليس صراعا دينيا ،وأنه يجب حله بين العرب واليهود وديا ،ومن ناحية ثالثة :إن
الدين ال يمكن أن يكون أرسارسا متينا لقيام دولة ،وعلى هذا األرساس عارضت الهند مشروع
تقرسيم فلرسطين ،في األمم المتحدة في رسنة  ،1942كما عارضت إنشاء وطن قومي لليهود

في فلرسطين ،وهي الفكرة التي الحت في األفق ،منذ صدور وعد بلفور في رسنة .1917

(جالل)1114 ،

ودعت اللجنة الخاصة ،المعروفة بارسم اللجنة الدولية الخاصة لفلرسطين ،في

تقريرها إلي :إنهاء االنتداب ،وارستقالل فلرسطين بعد فترة انتقالية ،تحت إشراف األمم
المتحدة ،وحماية األماكن المقدرسة ،وحقوق األقليات ،واالتحاد االقتصادي ،ومناشدة
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الطرفين تجنب العنف ،إضافة إلي تقديم خطتين بديلتين :خطة تقرسيم فلرسطين ،مع وجود
اتحاد اقتصادي ،عرفت بارسم خطة األغلبية ،ورأت تقرسيم فلرسطين إلي دولتين :عربية

ويهودية ،مع تدويل القدس تحت رسلطة األمم المتحدة ،وخطة الدولة االتحادية :التي عرفت
بارسم خطة األقلية ،ودعت إلي قيام دولة فلرسطين المرستقلة التي تضم دولة عربية ودولة

يهودية ،عاصمتهما القدس(Kumar, 2014: 11) .

وقد قبل الصهاينة خطة األغلبية الداعية لتقرسيم فلرسطين إلي دولة يهودية ،ودولة

عربية ،لكن العرب رفضوا الخطتين ،ألن األولي تعني تدمير وحدة أراضي وطنهم ،وجعل
جزء كبير من الرسكان العرب أقلية دايمة ،في الدولة اليهودية المقترحة ،فيما تعني الثانية

تقرسيم فلرسطين بشكل ضمني ،بعدها بدأ العرب يقومون بهجمات متفرقة ضد اليهود ،وردا

على ذلك ،بدأ اليهود يعززون قبضتهم ،علي المنطقة التي خصصها لهم قرار الجمعية

العامة ،وعندما أعلنت الحكومة المؤقتة إقامة دولة إرسراييل ،التي ظهرت إلي حيز الوجود،
في  14مايو  ،1941عارضت الهند قيامها ،وصوتت ضدها ،واعتبرت الهند أن إرسراييل

دولة قامت بدعم القوي االرستعمارية ،وقال "نهرو"" :ال بد لي من القول أن حكومة الواليات
المتحدة قد تناولت القضية الفلرسطينية ،بطريقة غير ماليمة ،وبارستغاللية" ،وصرح في

موضع آخر بقوله" :إن حقيقة ارستعجال الواليات المتحدة ،واالتحاد الرسوفييتي ،وقوى
أخرى ،في االعتراف بإرسراييل يدل علي أنها لن تنظر إلي الدولة ،وتراها وهي تتدمر".
(مركز درارسات الصين وآرسيا) 1 :1115 ،

هذا التحليل للموقف الهندي يظهر عدة حقايق واضحة تمام الوضوح ،أوالها :إن

هذا الموقف يعكس التجربة التاريخية الهندية مع االرستعمار ،وثانيها :إنه يعبر عن حقايق
واضحة على أرض فلرسطين ذات األغلبية العربية ،وثالثها :إنه يقدم حال مثاليا ،وهو
االرستقالل الذاتي لليهود في مناطق أغلبيتهم ،مع الحفاظ على وحدة الدولة.

ومرة أخرى لم ترستمع اللجنة ،أو باألحرى لم تأخذ اللجنة بمنطق الحكمة الهندية،

وال شك أن تحليل هذا الموقف الهندي ،في بداية نشأة الدولة الهندية ،يزودنا بمفاتيح هامة،
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ليس فقط لفهم مشكلة فلرسطين ،بل لفهم مشكلة الهند وعالقاتها مع باكرستان ،وعالقاتها مع
العالم العربي( .جالل)1114 ،

الهند ومنظمة التحرير الفلسطينية:
بعد الحرب اإلرسراييلية عام  ،1992وانتقال قيادة الحركة الفلرسطينية إلي يارسر

عرفات ،زعيم حركة فتح .وعلي ضوء الظروف المتغيرة ،تبنت الهند توجها نشطا،
وأصبحت تعبر عن مرساندتها لمنظمة التحرير الفلرسطينية ،ومعاداتها إلرسراييل.

وتطورت العالقة الهندية الفلرسطينية بشكل الفت للنظر ،خاصة في عهد الزعيمة

الهندية "أندي ار غاندي" ،التي جمعتها عالقة صداقة شخصية مع الرييس الراحل يارسر
عرفات ،حيث كان يعامل كأحد أفراد أرسرتها ،ويدخل بيت األرسرة ،ويلقب داخل البيت من

قبل أبنايها ،وأحفادها بالعم ،وعندما أصبح ابنها "راجيف" رييرسا للوزراء ،ازدادت زيارات
يارسر عرفات للهند ،ووثق العالقة بين الهند والفلرسطينيين ،حيث تعمقت العالقة أكثر
فأكثر ،وقام يارسر عرفات بزيارة الهند مرات عديدة ،حتى أن برسام أبو شريف الذي رافق

عرفات ،في إحدى زياراته للهند ،في تلك الفترة؛ للمشاركة في عيدها الوطني ،والتي ارستقبل
فيها يارسر عرفات بشكل مختلف عن بقية الزعماء ،روى أن أحد الوزراء الهنود همس في

أذنه :إن الملكة "اليزابيث" لم تحظ بذلك( .أبو عمشة)1115 ،

وفي الرسنوات التي تلت المشهد الرسابق ،فقد شهد الوضع تغي ار نوعيا ،فبدال من

إهمال نيودلهي لتل أبيب ،ظهرت عداوة هندية صريحة إلرسراييل ،وكان مرد ذلك في غالب

األمر إرضاء وجهة النظر العربية ،وانضمت الهند في الحرب العربية  -اإلرسراييلية الباردة
ٍ
كمعاد حقيقي إلرسراييل ،ولم يرستطع حتي حزب "جاناتا" الذي كان مواليا إلرسراييل تجاهل
العرب .ومن أمثلة مواقف الهند الموالية لمنظمة التحرير الفلرسطينية :زيارات وفود المنظمة
المتكررة للهند ،ودعم الهند النشط للمنظمة في الجمعية العامة لألمم المتحدة في فترة ما

بعد حرب  ،1923واالعتراف بمنظمة التحرير الفلرسطينية عام  ،1925وقرار الهند منح
المنظمة الوضع الدبلومارسي الكامل في مارس  ،1911وتشكيل لجنة حركة عدم االنحياز

حول فلرسطين( .مركز درارسات الصين وآرسيا)1 :1115 ،
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ومن الدالالت على موقف الهند المعادي إلرسراييل ،أنه بعد وفاة "نهرو" أرادت
إرسراييل اختبار حكومة "إندي ار غاندي" ،ومحاولة جس النبض ،بهدف إقامة العالقات

الدبلومارسية ،إال ان تل أبيب واجهت ردا عنيفا ،عندما رفضت نيودلهي في مارس ،1999
الرسماح لرييس الكيان الصهيوني "زالمان شازار" ،بالنزول من الطايرة التي توقفت في

نيودلهي ،في طريقها إلى بورما (عبد الرحمن ،)52 :1992 ،وبعد عدوان الخامس من

يونيو  ،1992واحتالل إرسراييل أر ٍ
اض عربية جديدة في فلرسطين ،وفي البالد العربية

األُخرى ،تمرسكت الهند بثوابت رسيارستها العربية ،إذ أكد الخطاب الرسيارسي الهندي ما يلي:
 .1معارضة الهند كليا مبدأ االحتفاظ باألراضي المحتلة نتيجة العدوان.
 .1تأييد الهند قرار مجلس األمن  ،141الذي صدر باإلجماع في .11/11/1992
 .3تأكيد انرسحاب القوات اإلرسراييلية من األراضي العربية المحتلة كافة.
 .4التأييد الهندي الكامل لحقوق الشعب الفلرسطيني المشروعة.
 .5إدانة العدوان اإلرسراييلي على الدول العربية.
أما في المحافل الدولية ،وخصوصا في الجمعية العامة ،فوقفت الهند مع جميع
الق اررات التي جاءت لمصلحة القضية الفلرسطينية ،وأعلنت تأييدها القرار  1153الصادر

عن الجمعية العامة في رسنة  ،1992والذي يدعو إرسراييل إلى إلغاء التدابير المتخذة،
لتغيير وضع مدينة القدس ،واالمتناع عن هذه األعمال في المرستقبل ،كما صوتت تأييدا

للق اررات األُخرى في هذا الشأن ،وخصوصا تلك التي نصت على إدانة إرسراييل ،النتهاكاتها
المرستمرة لحقوق اإلنرسان في األراضي المحتلة ،ولرسيارستها التورسعية والقمعية ضد الشعب

الفلرسطيني ،وخرقها اتفاق جنيف ،فقد صوتت نيودلهي إلى جانب الق اررات ،3111

و ،3112و ،3139التي دعت منظمة التحرير إلى االشتراك في المداوالت ،التي تجريها
الجمعية العامة ،واقرار حقوق الشعب الفلرسطيني ،ومنح منظمة التحرير الفلرسطينية مركز

المراقب( .عبد النبي)11 :1119 ،

100

ارستمرت الهند ،ومن خالل حركة عدم االنحياز ،داعمة للنضال ضد االرستعمار،
في جميع أنحاء العالم ،وهذا الدعم القوي يعني أيضا دعما لمنظمة التحرير الفلرسطينية،
وأصبحت الهند واحدة من أولى الدول غير العربية ،التي اعترفت بارستقالل فلرسطين،

وأيضا واحدة من الدول األولى ،التي فتحت رسفارة لمنظمة التحرير الفلرسطينية في
عاصمتها(Pant, 2004: 64) .

وهنا أشير إلى ما قاله الرسيد عدلي صدقي ،عن طبيعة العالقات الهندية

الفلرسطينية فلقد شهدت العالقات العربية الهندية ،مراحل من المد والجزر ،وكان موضوع

فلرسطين ،محور هذه العالقات على مر تاريخ طويل ،منذ صعود نجم "المهاتما غاندي"،
على رأس الحركة الوطنية الهندية ،فقبل ارستقالل الهند ،كان عنص ار التوافق األرسارسيان،
هما المرستعمر البريطاني الواحد ،الذي تناهضه الحركة الوطنية العربية ،والمكون اإلرسالمي

في الهند ،وصلة الدين بينه وبين الشعوب العربية ،ولعل هذين العنصرين ،هما اللذان

جعال "المهاتما غاندي" يدحض فكرة ارستحواذ اليهود الصهاينة على فلرسطين ،ويصادق قادة
حركة التحرر العربية ،ومن بينهم الحاج أمين الحرسيني ،ويتواصل معهم عبر ررسل من
المرسلمين رجاالت ارستقالل الهند ،كالراحل "موالنا محمد علي" ،المدفون في رساحة المرسجد

األقصى.

ُبعيد ارستقالل الهند ،وانفصال واليات هندية ،وتأرسيس باكرستان في عملية جراحة
مؤلمة ،تخللتها حروب أهلية في مناطق عدة ،وعمليات تطهير عرقي ،خفتت الحمارسة
الهندية لحركة التحرر العربية ،وزادت جرعة التقرب من الصهيونية ،إذ رأى الهندوس

عامة ،والمتطرفون بشكل خاص ،أن التقرب من إرسراييل ضرورة ،على قاعدة أن عدو
عدوي صديقي ،وبدأت اتصاالت بين الهند وارسراييل ،األولى حديثة االرستقالل ،والثانية
حديثة النشأة ،وقد شجع ذلك ديفيد بن غوريون ،رييس الوزراء اإلرسراييلي المؤرسس ،على

طرح نظرية الفضاء اآلخر غير المجاور ،لتعويض الحصار العربي بالفضاء اآلرسيوي.

ظلت هذه النزعة كامنة في الثقافة الهندورسية الرسيارسية ،وان كان حزب المؤتمر

الهندي ،بزعامة "جواهر الل نهرو" ،ابتعد قليال في البداية عن هذه الثقافة ،المختلطة مع
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جذر اإلرهاب الهندورسي الذي اغتال "غاندي" ومارس العنف ضد مواطنين هنود ،لكن
االتصاالت ارستمرت بين "نهرو" ،و"بن غوريون" ،وكان للزعيم العربي والرييس المصري
جمال عبد الناصر ،الفضل في ارستعادة زخم العالقة العربية الهندية ،من خالل العمل

الرسيارسي على الحلبة الدولية ،وتأرسيس كتلة عدم االنحياز ،ولم يكن عبد الناصر قد نجح

برسهولة ،وانما خاض التحدي ،ولعب على المرسألة اإلنرسانية المتعلقة بالالجيين
الفلرسطينيين ،وغامر بإبالغ الهنود ارستعداده للرسالم مع إرسراييل ،إن وافقت إرسراييل على

إعادة الالجيين الفلرسطينيين ،وفق قرار األمم المتحدة رقم  194الصادر في  11ديرسمير

 ،1941وبالفعل خاض "نهرو" اتصاالت مع "بن غوريون" ،الذي وافق على إعادة 111

ألف الجيء ،من ال ـ  111ألف آنذاك ،وضغط "نهرو" ،لكي يزيد العدد ،ولكي يوافق عبد

الناصر على العدد كخطوة على طريق الرسالم ،وألن المنطق الرسايد آنذاك ،كان يحرم على
أي زعيم عربي مثل هذا القول ،الذي يؤكد على ضرورة تصفية إرسراييل ،أشار عبد

ويحرج
الناصر فيما بعد ،أنه لم ينم الليل خشية أن يوافق "بن غوريون" على اقتراح "نهرو"ُ ،

أمامه (عبد الناصر) ويخرسره.

كان الزعيم العربي كمن يلعب لعبة شطرنج للفوز بـ"نهرو" ،وجاء الفرج لعبد

الناصر ،عندما أبرق "بن غوريون" لـ"نهرو" ،في صبيحة اليوم التالي لموافقته على عودة
 111ألف الجيء ،يقول له :لم أنم طوال الليلة الماضية ،لقد أصابني القلق من جراء

موافقتي أمس على عودة ماية ألف فلرسطيني ،أرجو المعذرة ،لك أن تعتبر موافقتي الغية!

(صادق)1119 ،

التحول في الموقف الهندي:
قبل عام من إعالن إقامة العالقات الدبلومارسية الكاملة بين الهند وارسراييل ،فإن

الموقف الهندي تجاه الصهيونية تغير ،عندما عارضت الهند ق ار ار في األمم المتحدة،
يرساوي بين العنصرية والصهيونية ،وهو القرار الذي كانت أيدته في رسنة  ،1925عندما

أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثين ،وحمل الرقم  ،3329والذي دان

الصهيونية ،واعتبرها شكال من أشكال العنصرية ،والتمييز العنصري ،وهذا ما عدته

إرسراييل نقلة جوهرية في رسيارسات الهند تجاهها( .عبد النبي)11 :1119 ،
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جاءت عالقة الهند المعلنة بإرسراييل ،بعد انطالق عملية الترسوية الرسيارسية بين
العرب وارسراييل ،في مؤتمر مدريد في أكتوبر  ،1991حيث أعلن رييس وزراء الهند

(نارارسيما راو) ،من حزب المؤتمر الوطني يوم  19يناير  ،1991إقامة عالقات دبلومارسية
كاملة بين الهند وارسراييل ،وتم تبادل للرسفراء( .أبو عمشة)1115 ،
الدعم الهندي قبل قيام السلطة الفلسطينية:
تمثلت المرساعدات الهندية خالل الفترة التي أعقبت ارستقالل الهند ،حتى قيام

الرسلطة الفلرسطينية في العام  ،1994بعقد دورات في التدريب العرسكري ألفراد من حركة
فتح ،والتنظيمات اليرسارية الفلرسطينية األخرى ،ونتيجة للتضامن الهندي مع قضايا العرب،
وفي مقدمتها قضية فلرسطين ،وخصوصا عبر حركة عدم االنحياز ،ارستطاع الفلرسطينييون

إيجاد موطىء قدم لهم في الهند ،واالرستفادة من خبراتها العرسكرية ،إضافة إلى ذلك ،فقد

ارستفاد الكثيرون من الطلبة الفلرسطينيين في هذه المرحلة ،من المنح التعليمية التي كانت
تقدمها الجامعات الهندية ،حيث إن عدد الطلبة الفلرسطينيين الذين كانو يدررسون في

الجامعات الهندية بين عام  ،1991و 1991زهاء  9111طالب وطالبة ،وهذا العدد كبير

إذا ما قورن بعدد الطلبة الفلرسطينيين الداررسين في جامعات بعض دول العالم النامية.

(فطافطة)11 :1119 ،

103

المبحث الثالث :موقف الهند من القضية الفلسطينية بعد إقامة العالقات الدبلوماسية مع
إسرائيل
ال شك في أن انطالق عملية الرسالم في الشرق األورسط ،وعقد مؤتمر مدريد

للرسالم في  ،31/11/1991وتوقيع اتفاق أورسلو في  ،13/3/1993بين منظمة التحرير
الفلرسطينية وحكومة إرسراييل ،فتحا أبواب العالم ،وتحديدا آرسيا أمام إرسراييل ،وحرسنا صورتها

أمام المجتمع الدولي ،فأخذت تحصد ثمار رسالم ،لم يتحقق بعد ،وبدا هذا األمر واضحا
عقب زيارة وزير خارجية إرسراييل "شمعون بيرس" للهند ،في  ،12/5/1993والتي ارستمرت
يومين ،وذلك في أول اتصال رفيع المرستوى بين الهند وارسراييل ،منذ إقامة العالقات

الدبلومارسية بينهما في  ،19/1/1991وقد أدت انطالق عملية الرسالم ،في الشرق األورسط
في رسنة  ،1991إلى انتفاء المبرر لدى العديد من الدول ،في آرسيا وأفريقيا لإلبقاء على

فتور عالقاتها بالدولة العبرية ،ما دام العرب أصحاب القضية ،بدأوا عملية رسالم معها.

(عبد النبي)2 :1119 ،

وكانت الهند قبل رسنة  ،1991قد جعلت حل القضية الفلرسطينية شرطا ،لتطبيع
العالقات بإرسراييل ،لكنها في تلك الرسنة ،قررت عدم الربط بين األمرين ،وأوضحت صراحة

أنها غير مرستعدة ،لجعل قيام دولة فلرسطينية مرستقلة شرطا مرسبقا ،لتحرسين عالقاتها
بإرسراييل ،وخالل األعوام األخيرة أصبحت الحكومة الهندية أقل حدة ،في ردات فعلها تجاه

معاملة إرسراييل للفلرسطينيين ،إذ إن رسيارسة إرسراييل تلك ،لم تواجه في األعوام األخيرة إال

رفضا لطيفا ،من جانب الحكومة الهندية ،كما أنها أيدت شجب الهجمات االنتحارية
الفلرسطينية ،والهجمات اإلرهابية األُخرى في إرسراييل)Pant, 2004: 66( .
وهكذا ،بدأت الهند بانتهاج رسيارسة متوازنة مع العرب وارسراييل ،بعد إعالن إقامة

العالقات الدبلومارسية الكاملة ،فلم تعد رسيارسة ما قبل الترسعينيات ،هي رسيارسة ما بعدها،

وبدا هذا التحول واضحا ،عندما عارضت الهند في رسنة  1991ق ار ار ،في األمم المتحدة

يرساوي بين العنصرية والصهيونية( .عبد النبي)1 :1119 ،
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ومن العوامل التي رساعدت ،ورساهمت في تغيير الرسيارسة الخارجية الهندية ،تجاه
القضية الفلرسطينية على مدى أكثر من عقدين ،انهيار عملية أورسلو في محادثات "كامب

ديفيد" ،ورحيل الزعيم الفلرسطيني يارسر عرفات ،وانتهاء االتتفاضة الثانية ،وانتخاب محمود
عباس ،ليكون رييس الرسلطة الفلرسطينية ،وأخي ار فشل تطبيق خارطة الطريق(Gerberg, .
)2008: 465

وقد كان تأرسيس عالقات ديبلومارسية بين الهند وارسراييل ،يتقدم طرديا مع تأرسيس

مثل هذه العالقات بين إرسراييل والعديد من الدول العربية ،ومن المفارقات ،أن البداية قوية،
وذات مغزى ،ألن الطرف العربي في اتفاقية "كامب ديفيد" ،هو مصر ذات العالقات

التاريخية مع الهند ،ومع الحركة الوطنية الهندية ،وكما هو معروف كانت مصر والهند

شريكتين في تأرسيس كتلة دول عدم االنحياز ،لذلك بدأ الهنود في تورسيع العالقة مع

إرسراييل ،على أصعدة التجارة ،واالرستثمار ،وارستيراد معدات عرسكرية متطورة من إرسراييل،
قبل أن تنشأ العالقات الديبلومارسية الكاملة بين البلدين ،وجاءت القفزة الهايلة على الصعيد

الديبلومارسي ،لكي تتنارسب مع العالقات االقتصادية وتتفوق عليها ،عندما أبرم اتفاق

"إعالن المبادىء" بين منظمة التحرير الفلرسطينية وارسراييل ،وشاءت األقدار أن تتزامن تلك
االتفاقية مع صعود شعبية التيار اليميني الهندي ،الصديق القديم للحركة الصهيونية ،وفي

تلك األثناء انعطف اإلعالم الهندي انعطافة كاملة ،بعد تلك التطورات ،وكشف عن خلفياته
القديمة ،ال رسيما وأن الورسطين :اإلعالمي ،واألكاديمي في الهند ،تعرضا الختراق أمريكي

ارستخباري ،وآخر إرسراييلي ،وبذلت الواليات المتحدة وارسراييل الكثير من الجهد ،األولى
بفتح أبواب الواليات المتحدة للعقول الهندية ،وللتعاون األكاديمي ،والثانية بتعزيز

االرستثمارات اإلرسراييلية في قطاعات الصناعة العرسكرية ،والزراعة ،وتقنيات إمدادات المياه
وتنقيتها( .صادق)1119 ،
ويرى الباحث ،أنه كان طبيعيا في محاذاة هذا الرسياق أن تتأثر رسلبا ،المرساندة

الهندية الرسيارسية لفلرسطين ،مع محاوالت إظهار نوع من التوازن الشكلي ،خاصة بعد عودة

حزب المؤتمر الى الحكم ،لكن واقع األمر ،أن اتفاقات العرب ،ال رسيما منظمة التحرير
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الفلرسطينية مع إرسراييل ،رفعت عن كاهل الهنود ثالثة محاذير تاريخية ،ضبطت الموقف
الهندي لصالح فلرسطين :الحذر من إغضاب المكون اإلرسالمي ،الذي شارك في الحركة

الوطنية الهندية ،وفي حزب المؤتمر ،والحذر من اإلقالع عن رسيارسة عدم االنحياز ،وقد
انهار التوازن الدولي ،والحذر من إغضاب الواليات المتحدة ،وقد اقترب موقفها من الهند،

على حرساب باكرستان ،مع ازدياد التعقيدات في العالقات الهندية الصينية( .صادق،

)1119

مظاهر التحول في المواقف السياسية الهندية تجاه القضية الفلسطينية:
أوالا -التحول اإليجابي:
ارستمرت الهند على موقفها المبديي الداعم للقضايا العربية ،ففي تصريح لوزير

الخارجية الهندي في ديرسمبر من العام  ،1111قال":إنني أنتهز هذه الفرصة ،ألؤكد من

جديد التزامنا بقيام دولة فلرسطينية ،ذات حدود معترف بها دوليا ،باعتبارها حقا شرعيا

للشعب الفلرسطيني ،يلبي طموحاته وتطلعاته ،ونؤكد أيضا تأييدنا لجميع ق اررات مجلس
األمن ،وخاصة الق اررين رقمي  141و."331

وفي الجلرسة رقم  55للجمعية العامة لألمم المتحدة ،والتي عقدت في

نوفمبر ،1111صوتت الهند لصالح القرار الخاص ،بالرسيادة الدايمة للشعب الفلرسطيني،
على الموارد الطبيعية في األراضي المحتلة ،ولصالح قرار مرساعدة الالجيين الفلرسطينيين،

وأيضا لصالح قرار يدعو الدول األعضاء إلى تقديم المنح ،والبعثات الدرارسية لالجيين
الفلرسطينيين ،وكذا لعمليات هيية األمم المتحدة لغوث الالجيين الفلرسطينيين ،والملكيات

الخاصة بالالجيين ،وعوايدهم المالية ،كما صوتت لصالح عمل اللجنة الخاصة ،بالتحقيق

في المماررسات اإلرسراييلية ضد الحقوق اإلنرسانية للشعب الفلرسطيني ،والعرب اآلخرين في

األراضي المحتلة ،وامكانية تطبيق اتفاقية جنيف التي تم إقرارها يوم  11أغرسطس ،1949
فيما يتعلق بحماية األفراد المدنيين ،وقت الحروب على األراضي الفلرسطينية ،بما في ذلك
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القدس واألراضي العربية المحتلة ،باإلضافة إلى تصويتها ضد المماررسات اإلرسراييلية على
الشعب الفلرسطيني ،وضد المرستوطنات اإلرسراييلية.
وفي الجلرسة الطارية الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  11أكتوبر
 ،1111والتي تناولت األعمال اإلرسراييلية غير الشرعية شرقي القدس المحتلة ،وبقية
األراضي الفلرسطينية المحتلة ،وفي المجلس االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة في

نوفمبر من العام نفرسه ،جاء تصويت الهند لصالح الق اررات العربية( .أيوب)1114 ،

كما صوتت الهند لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في أكتوبر ،1113

ضد بناء الجدار العازل في الضفة الغربية ،وصوتت لصالح قبول فلرسطين كعضو كامل
العضوية في اليونرسكو ،وقد صوتت الهند لصالح فلرسطين في مجلس حقوق اإلنرسان باألمم
المتحدة في يوليو  ،1114يذكر أنه في عام  ،1999فتحت الهند مكتب تمثيل لها في

فلرسطين في غزة ،وفي وقت الحق تم نقله الى رام اهلل في عام Rep. of ( .1113

)India, 2015

ثانيا -التحول السلبي في المواقف:
إن تفهم الهند أن الرسلطة الفلرسطينية ،قد تحولت دولة إلى فاشلة ،غير قادرة على

مواصلة العملية الرسلمية ،قلصت اختالف وجهات الرأي الهندية واإلرسراييلية حول القضية

الفلرسطينية (ענבר.)11 :1111 ،

وهنا ال بد أن أختلف مع الكاتب ،ألن هذه وجهة نظر إرسراييلية منحازة جدا،
فالرسلطة الفلرسطينية أنشيت بناء على اتفاقية رسالم (أورسلو) ،وعلى مدار الرسنين حتى يومنا
هذا ،فإن الرسلطة وقيادتها مرستمرون ،وملتزمون بمواصلة العملية الرسلمية ،ولكن الجانب

اإلرسراييلي هو الذي يرفض ،ويرستمر في وضع العراقيل أمام الجهود المبذولة ،لدفع عملية
الرسالم ،وذلك عبر ارستمرار االرستيطان ،وضم األراضي ،والعبث في وضعية القدس
واألقصى.
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وال شك أن التعاون الكبير الذي تطور بين الهند وارسراييل ،منذ إقامة العالقات
الدبلومارسية ررسميا بينهما عام  ،1991كان هو الدافع الرييس وراء هذا التحول ،الذي تنفي

الهند حدوثه ،ولكنه حقيقة ملمورسة ،يدركها كل من يتابع التطورات في الشرق األورسط،

ومواقف الهند منها ،ناهيك عن خفوت صوت االعتراض الهندي ،أو النقد الهندي لرسيارسات

إرسراييل القمعية في األراضي الفلرسطينية ،وهي رسيارسات بلغت أوجها في حصار يارسر

عرفات في رام اهلل ،وتدمير القرى والمدن ،والقيام بمذابح في جنين ،ونابلس ،وطولكرم،

وغيرها( .جالل)1114 ،
يعتبر امتناع الهند عن التصويت في مجلس حقوق اإلنرسان ،لتبني تقرير لجنة

التحقيق في العدوان األخير على قطاع غزة ،نقطة تحول دراماتيكية ،وتاريخية في
العالقات بين الهند وفلرسطين من جهة ،وارسراييل من جهة أخرى ،وكانت الهند واحدة من
خمس دول امتنعت عن التصويت ،وهي كينيا ،وأثيوبيا ،والبراغواي ،ومقدونيا ،وصوتت

الواليات المتحدة األميركية وحدها ضد توصيات التقرير ،ويذكر أن رييس الوزراء الهندي
يبحث مرسألة االنتقال إلى نهج االمتناع عن التصويت ،فيما يتعلق بالقضية الفلرسطينية،
وتبنى مشروعات الق اررات الخاصة بالقضية الفلرسطينية التي تصدر عن الجمعية العامة

لألمم المتحدة رسنويا ،واذا ما وصلنا لهذا الوضع فرسنكون أمام معضلة هامة ،رسيما وأن
الهند عمود فقري في حركة عدم االنحياز ،التي تضم أكثر من ماية وعشرين دولة عضو

ومراقب ،وفلرسطين عضو في الحركة منذ عام (.1929أبو عمشة)1115 ،

يذكر أن نيودلهي لم تصوت لمصلحة الق اررات ،التي أصدرتها مؤتمرات حقوق

اإلنرسان الدولية لحماية الشعب الفلرسطيني ،كما أنها لم تصوت على القرار الذي دان

رسيارسة االرستيطان اإلرسراييلية ،والصادر عن مؤتمر الرسكان الذي ُعقد في نيروبي،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الرسيارسة الهندورسية المتطرفة للهند انعكرست على موقف حكومة
"جاناتا" من االنتفاضة الفلرسطينية في رسنة  ،1111فقد توقع العرب عامة ،والفلرسطينيون
خاصة ،من الدول الصديقة لهم ،وعلى رأرسها الهند باعتبارها من الدول المؤرسرسة لحركة
عدم االنحياز ،أن تتخذ جانب التأييد للشعب الفلرسطيني ،في انتفاضته ضد المحتل
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اإلرسراييلي ،نظ ار ألن الفلرسطينيين هم ضحية العدوان اإلرسراييلي ،لكن الحكومة الهندية
اتخذت موقفا محايدا ،أقرب إلى تأييد إرسراييل ،ضاربة عرض الحايط بمشاعر الشعوب

العربية ،التي فاجأها وارستفزها هذا الموقف الهندي المرساند إلرسراييل ،في عدوانها على
الشعب الفلرسطيني( .عبد النبي)1119 ،
وهذا ما تم التعبير عنه ،أثناء الزيارة الررسمية التي قام بها "جارسواتت رسينج" ،وزير
الخارجية الهندي الى إرسراييل في شهر يوليو  ،1111حيث قضى الوزير بعض الوقت

داخل األراضي الفلرسطينية ،من دون أن يعلن أية تصريحات يمكن أن تغضب
اإلرسراييليين ،واكتفى باإلشارة الى اهتمام الهند بالقضية الفلرسطينية تاريخيا ،من دون
الدخول في معترك الخالفات القايمة بين الجانبين ،على قضايا الحل النهايي( .الفهداوي،

)912 :1111

وقد أثار هذا الموقف الرسلبي للحكومة الهندية من االنتفاضة ،ليس فقط مشاعر
الشعوب العربية واإلرسالمية ،بل أيضا مشاعر أكثر من  111مليون مرسلم من رسكان
الهند ،كما أثار ارستياء حزب المؤتمر الهندي المعارض ،الذي يعبر عن نصف رسكان الهند

تقريبا ،وقد عبر عن هذا الموقف تصريح رييرسة حزب المؤتمر "رسونيا غاندي" ،التي شنت

هجوما شديدا ضد حكومة حزب "جاناتا" ،برسبب رسيارستها في الشرق األورسط ،واتهمتها
بأنها خانت عالقات الهند التاريخية بالحركة الفلرسطينية.

وفي أثناء زيارة "شمعون بيرس" لنيودلهي في أغرسطس  ،1111والتي هدف من

ورايها إلى الحصول على دعم الهند لموقف إرسراييل في المفاوضات ،التي كانت جارية في
كامب ديفيد مع الفلرسطينيين ،تحت إشراف "كلينتون" ،وال رسيما إزاء قضية القدس ،أعلنت

الهند موقفها المؤيد إلرسراييل ،بجعل القدس عاصمتها الموحدة ،كما بلغ "بيرس" المرسؤولين
الهنود ،خالل زيارته الهند في يناير  ،1111عدم ارتياح بلده لمواقف الهند المتعاطفة مع

القضايا العربية ،وخصوصا فيما يتعلق ببعض عمليات التصويت في الجمعية العامة،
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وذلك في إشارة منه إلى مواقف الهند ،التي توافقت مع الدول العربية ،في إدانة إرسراييل
الرستخدامها القوة المفرطة ضد الفلرسطينيين( .عبد النبي)11 :1119 ،
أكثر من ذلك ،ذهبت الهند نحو اتخاذ موقف بشجب التفجيرات الفلرسطينية،

وغيرها من األعمال التي تعد إرهابية في نظر إرسراييل ،ولم تعد تشارك الهند في الشروع

بتحضير ق اررات مناهضة إلرسراييل ،في األمم المتحدة كما كان في الرسابق ،وقامت الهند
بمحاوالت جادة لتخفيف ق اررات حركة عدم االنحياز المضادة إرسراييل(Pant, 2004: .

)69

وهنا ال بد أن نذكر أن الدعم الهندي إلرسراييل لم ينشأ من فراغ ،فرفض الحكومة

الهندية بحث الوضع في غزة ،يرجع إلى تقرير وزيرة الخارجية الهندية "رسورسما رسوارج"،
التي ترأرست رسابقا مركز الصداقة اإلرسراييلي الهندي ،وقد فعلت ذلك بدعم كبير من رييس

الوزراء "ناريند ار مودي" المؤيد إلرسراييل (פרדניק ،)1114 ،والذي ارستقبل خاللها "شارون"
عام  ،1113حين كان حاكم والية إقليم "غوجارات" ،عن حزب "بهارتيا جاناتا" ،وقد أبقى

"ناريند ار مودي" رييس الوزراء الهندي الحالي صورة "شارون" معلقة فوق رأرسه؛ ليشاهدها
كل من ازره في مكتبه بعد ذلك ،وقام بزيارة إرسراييل في العام  ،1119وعلى هامش

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،في نيويورك العام الماضي ،التقى رييس الوزراء

الهندي نظيره اإلرسراييلي "نتنياهو" ،وكان "نتنياهو" من أوايل الزعماء في العالم الذين قدموا

التهنية لرييس الوزراء الهندي "ناند ار مودي" ،بعد فوزه باالنتخابات التشريعية في أيار

 ،1115ودعاه لزيارة إرسراييل( .أبو عمشة)1115 ،

وأبرق رييس وزراء الحكومة الهندية "نارند ار مودي" ررسالة تهنية ،باللغة العبرية الى

الشعب اليهودي ،بمنارسبة عيد األنوار "الحانوكا" (أبو عمشة ، )1115 ،بدوره ،وأثناء
زيارته الررسمية إلرسراييل ،واألراضي الفلرسطينية ،ألقى الرييس الهندي خطابا هاما أمام

الكنيرست ،شكر الحكومة اإلرسراييلية ،وعبر عن تقدير الهند الكبير إلرسراييل ،وقال" :إن
الشعب الهندي يقدر التطور اإلرسراييلي الرسريع والمذهل"( .תיבון)1115 ،
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وهنا يمكنني االرستدالل أيضا بمحاولة الهند إيجاد رسيارسة متوازنة ،بشأن القضية
الفلرسطينية ،من خالل تصريحات الرييس الهندي " براناب مخرجي"  ،في زيارته األخيرة في

شهر أكتوبر  1115لألراضي الفلرسطينية وارسراييل ،حيث إن تصريحاته في إرسراييل كانت
منرسجمة مع رسيارسات "مودي" ،وحملت في طياتها تلميحا إلى التزامات الهند اإليديولوجية،

التي وجهت طبيعة عالقاتها مع إرسراييل ،وبتركيزه بشكل منفرد على تطوير الروابط
وتقويتها مع إرسراييل ،فقد نأى الرييس الهندي بنفرسه مبتعدا عن أي ذكر للموضوع

الفلرسطيني ،وفي إقرار عالي المرستوى وغير مرسبوق ،أعرب أيضا عن امتنان بلده

إلرسراييل ،على تقديمها معدات دفاعية حرسارسة للهند خالل أزمة كارجيل في العام ،1999
والتي شكلت نقطة انعطاف في التعاون الدفاعي بين البلدين.

من ناحية أخرى ،وأثناء زيارته للضفة الغربية ،كرس الرييس الهندي طاقات كبيرة،

إلعادة تأكيد دعم الهند غير المتواني للقضية الفلرسطينية ،والتزامها بـالعمل مع كل الدول

ذات التفكير المشابه من أجل التوصل إلى الحل المنشود للصراع الذي طال أمده ،وبينما
كان يتحدث في جامعة القدس ،أوضح الرييس الهندي كيف أن نيودلهي كانت وما تزال

في المقدمة ،بين المدافعين عن القضية الفلرسطينية عبر معارضة خطة تقرسيم فلرسطين في

العام  ،1942وبكونها أول دولة غير عربية تعترف بدولة فلرسطين في العام  ،1911وفي
مماررستها الضغط ،والمشاركة في الحمالت ،من أجل تحصيل االعتراف بالدولة الفلرسطينية
من األمم المتحدة في العام ( .1111غوبتا)1115 ،

شخصية رئيس الوزراء الهندي "مودي" ،وأثرها على القضية الفلسطينية:
في هذا الموضوع ال يرسعني إال أن أرسترشد بما جاء في المقابلة ،مع الرسفير
الفلرسطيني الرسابق في الهند الدكتور عدلي صادق ،خصوصا أنه قابل الرسيد "مودي"

شخصيا ،وعرفه عن قرب ،وقد بدأ حديثه عن هذه الشخصية قايال" :قبل أن يصعد "نارند ار
مودي" الى الحكم ،كانت التوقعات أن ينفذ انقالبا بنكهة إرسراييلية ،على كل رسيارسات حزب

المؤتمر ،لكن ما فعله كان أقل كثي ار من التوقعات ،وهذا يعود لذكايه ،إن لم يكن يعود للؤم
الصهيونية وارسراييل ،التي تفضل رسيارسة المثل الشعبي الفلرسطيني عن" :أكل العنب دون

مقاتلة الناطور" ،بالنرسبة لـ"مودي" إرسراييل صاحبة فضل عليه ،بمدى يزيد كثي ار عن حكاية
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اآلراء والميول ،فإرسراييل هي التي وفرت له فرص التميز والنجاح ،والتي أدارت له عملية
التنمية المحلية في والية "غوجارات" ،التي كان يشغل رييس حكومتها ،منذ الرسابع من

أكتوبر العام .1111

وكان برسبب جهله في الرسيارسة أن اندفع للتغالظ مع المرسلمين في الوالية ،إرضاء

إلرسراييل ،والعتقاده أن الصهيونية صاحبة مصلحة في قتل المرسلمين ،في مذبحة
"غوجارات" في فبراير  ،1111ورسرعان ما علمته إرسراييل تكتيكات الصعود الى الرسلطة،

واظهار ثقافة الدولة ،مثلما يفعل اليهود في فلرسطين ،وذلك عبر االتصاالت شبه اليومية

بينه ،وبين الرسفارة اإلرسراييلية ،والوفود الدايمة الزايرة للحكومة المحلية ،والدورات التدريبية

التي تُنظم لكادر حزب "بهاراتيا جاناتا" ،والدعوات التي يتلقاها الحزب ،إلررسال وفود،
ودورات إلرسراييل ،للتدرب على فنيات كل قطاعات التنمية.
وفي الواقع ،وبدون مبالغة ،كانت إرسراييل ماضية في صياغة عقله الرسيارسي منذ
أكتوبر  ،1111فهو رجل خرج من بيية فقيرة ،وكان هو وشقيقه ،في شبابهما اليافعين،
يعمالن في رسقيفة داخل رساحة توقف حافالت النقل العام ،ويحضران أكواب الشاي لمن

يرغب من المرسافرين ،لذا حمل "نارند ار مودي" تجربة التنمية الناجحة في واليته وذهب
بعقله الرسيارسي المزود بالدهاء ،وانتقى لغته ،لكي يصل الى الحكم ،مرستفيدا من ترهل

حزب المؤتمر وارستنكافه عن المشاركة في عملية اجتثاث جذور الفرساد" (صادق.)1119 ،

ما يمكن فهمه مما رسبق أن "مودي" كان يفتح األبواب على مصاريعها إلرسراييل،

لذلك وفي المنعطفات الرسيارسية التي تمثلها منارسبات التصويت ،على ق اررات أممية ،لم

تتحرج حكومته من التصويت لصالح إرسراييل ،وفي حال أن يكون القرار إلدانة جريمة،

تمتنع الهند عن التصويت.

ويضيف الدكتور عدلي صادق واصفا لقاء حدث بين مجموعة من الرسفراء العرب

في الهند ،ورييس الوزراء الهندي "نارند ار مودي" ،وكان عدلي صادق معهم" :يومها ،تبدى
"نارند ار مودي" ،في إهاب أحد أباطرة الهند القدامى ،ومن ورايه من يغذون التهوية بمراوح
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يدوية من ريش الطاووس ،ويشبك يديه ،فتلمع الخواتم الذهبية في اصابعة ،لم يكن وقتها
في شكل رييس وزراء ،وانما في هيية ملك من ملوك الجبال ،فابتلع الرسفراء العرب ريقهم،
ورساد الصمت ،بل إن رسفير إحدى الدول العربية الوازنة ،كان على مقربة منه ،وبدا عليه

مياال الى إبعاد وجهه عنه ،مثلما يكون اإلنرسان الخايف بالقرب من وجه أحد الكوارسر،

كالنمر مثال ،ولما بدأت األرسيلة الخافتة ،والرسفير الفلرسطيني ال يريد أن يشترك في الحوار،

ألن الحوار يتطلب المجاملة ،والمجاملة رستصل الى حزب المؤتمر صديقنا التقليدي،

ويعتب علينا ،وهو ال زال في الحكم .لكن رسؤاال لرسفير الرسودان ،وجواب "نارند ار مودي"
عليه ،ارستفز الرسفير الفلرسطيني ،رسأل رسفير الرسودان :أثناء وجودكم في الحكم ،وفي حال

أن عادت إرسراييل لتنتهك مجالنا الجوي ،وتقصف منشأة مدنية وتقول إنها تقصف هدفا
ٍ
عنديذ؟ أجاب "مودي"،
إرهابيا ،ويكون الهدف في الحقيقة منشأة صناعية ،فما هو موقفكم
وباقتضاب شديد ،دون أن يفك تشبيك كفي يديه اللتين اقتربتا من وجهه :نحن مع الرسالم!

بدون ارستيذان ،وقد تعمد أن يكون حادا ،لكي يفك شجاعة زماليه المربوطة ،تدخل الرسفير
الفلرسطيني بصوت ٍ
عال مع ابترسامة رساخرة في البداية :كيف أصنف هذا الجواب؟ هو في
كل األحوال ،ال عالقة له بالرسيارسة ،وال بالمرسؤولية الرسيارسية لرييس وزراء دولة عظمى ،إن

ما قلته يا رسيد "مودي" ،هو كالم معابد هندورسيةُ ،يقال في داخلها ثم يجري التذابح في
خارجها ،إن هذا الرجل الرسايل وبلده ،أحرص مني ومنك على الرسالم ،ألنه تنازل عن ربع

أرضه ،وأكثر من نصف ثروتها ،ألناس من شعبه ،يظنون أنهم شعب آخر ،لكي يؤرسرسوا

دولة ،وكل هذه الخرسارة كانت فداء للرسالم ،نتمنى عليك أن تتكلم رسيارسيا ،ودعك من كالم

المعابد!
رسأل بصوت خافت :ماذا أقول؟ أجابه الرسفير الفلرسطيني :تقول في حال قصف
الرسودان ،إنني أشجب وأدين بأشد العبا ارت ،وارستخدم الرسفير الفلرسطيني للتأكيد كلمتي
الشجب في اإلنجليزية  Condemnو  ،Denounceفأجاب مودي بارسما :نعم

رسأشجب(.صادق)1119 ،
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مما رسبق ذكره آنفا ،وفي بعض ما ذكر في هذا البحث ،يتضح أن شخصية
"مودي" كان لها األثر الكبير ،في توجيه الرسيارسة الخارجية الهندية ،وأنه يعتبر االبن البار
إلرسراييل ،مع محاولته تطليف األجواء بقليل من التوازن في األقوال ال األفعال مع الجانب

الفلرسطيني.
العالقات الهندية للسلطة الفلسطينية بعد :7445
أوالا -النشاط الدبلوماسي:
كانت هناك زيارات ثنايية منتظمة بين الهند وفلرسطين ،حيث زار الرييس الراحل

يارسر عرفات الهند عدة مرات ،وزار الرييس محمود عباس الهند في الرسنوات ،1115
 ،1111 ،1111و ،1111وزار الدكتور نبيل شعت الهند في نوفمبر عام  ،1114ومن
الجانب الهندي أيضا ،كانت هناك عدة زيارات إلى فلرسطين ،أبرزهم "شري أدفاني" وزير

االتحاد الرييرسة في عام  ،1111ووزير الشؤون الخارجية في عام  ،1111ووزير الدولة

للشؤون الخارجية في عام  ،1114و ،1112و ،1111و ،1113و"شري كريشنا" وزير

الشؤون الخارجية في يناير  ،1111وفي أبريل عام .1115
ثانيا -االتفاقيات بين الهند والسلطة الفلسطينية:

 في عام  ،1992تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهند وفلرسطين ،والتي تنص على
تعزيز التعاون العلمي ،والتقني ،والصناعي ،بما في ذلك توفير مرافق التدريب ،في

المجاالت المتخصصة ،والتعهد بتنفيذ المشاريع المتفق عليها.

 في فبراير  ،1111خالل زيارة د .حرسن أبو لبدة وزير االقتصاد الوطني ،في

الرسلطة الوطنية الفلرسطينية ،تم التوقيع على مذكرة تفاهم ،للتعاون بين اتحاد الغرفة

التجارية الفلرسطينية ،والصناعة ،والزراعة ،واتحاد غرف التجارة ،والصناعة

الهندي.
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 مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند ،وحكومة دولة فلرسطين ،لتوفير المعدات
للتعليم ،والتدريب التقني ،والمهني ،وخدمات التدريب ،لصالح مراكز التدريب
المهني العاملة في فلرسطين.

 مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند ،وحكومة دولة فلرسطين ،إلقامة مركز الهند
وفلرسطين للتميز ،في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند ،وحكومة دولة فلرسطين ،لتشييد مدررسة
"جواهر الل نهرو" الثانوية للبنات وتجهيزها في عصيرة الشمالية ،ومدررسة "جواهر
الل نهرو" الثانوية للبنين في أبو ديس ،بتكلفة تصل إلى  1.1مليون دوالر.

ثالث ا -مجال التعليم والثقافة:
تقدم الهند  11منح درارسية رسنوية للمواطنين الفلرسطينيين ،في إطار المنح الدرارسية

المقدمة من المجلس الهندي للعالقات الثقافية للدرارسات العليا في الهند ،وقد درس الميات
من الطلبة الفلرسطينيين في الجامعات والمؤرسرسات الهندية ،وخالل الزيارة التي قام بها

الرييس الهندي "موخيرجي" إلى فلرسطين عام  ،1115زادت هذه المنح لتصل إلى 15
منحة رسنويا ،وأعلنت الهند أيضا دعم التعاون البحثي بين جامعة بيرزيت ،وجامعة "جواهر

الل نهرو" ،وخالل الزيارة تم التوقيع على  5مذكرات تفاهم للتعاون األكاديمي ،والبحثي،
بين الجامعات الهندية والفلرسطينية ،ويذكر أنه حوالي  11111طالب فلرسطيني قد تخرج
من الجامعات الهندية ،وعدد كبير منهم كان من ضمن المنح الدرارسية ،التي تقدمها

حكومة الهند ،وقد شيدت الهند مكتبة "جواهر الل نهرو" في جامعة األزهر في مدينة غزة،
ومكتبة "المهاتما غاندي" في كلية فلرسطين التقنية ،في دير البلح في قطاع غزة ،في عام

 ،1115مولت الهند بناء مدررستين ،الثانوية "جواهر الل نهرو" للبنين في أبو ديس،

ومدررسة "جواهر الل نهرو" الثانوية للبنات ،في عصيرة الشماليةRep. of India, ( .
)2015
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وفي المجال الثقافي ،فقد تم تنظيم العديد من األنشطة الثقافية ،بما في ذلك
العروض الرسينمايية ،ومعارض الصور من قبل مكتب التمثيل الهندي ،لدى الرسلطة

الفلرسطينية ،في مختلف المدن الفلرسطينية ،ونظمت فرقة "كاالريباياتو" الهندية عروضا فنية
ورقصا هنديا في أكتوبر  1114في رام اهلل ،وفي عام  ،1114تم الكشف عن تمثال

"المهاتما غاندي" في حديقة األمم في رام اهلل ،وفي مارس  ،1115اشتركت فرقة هندية في

حفل مورسيقي في رام اهلل ،في اطار مهرجان اليارسمين للمورسيقى العالمية ،وتم تنظيم البازار

الهندي في رام اهلل)Representative Office of India to PA, 2015( .
رابع ا -المجال التجاري:
تمر التجارة بين الهند وفلرسطين عبر طريق إرس ارييل ،واحصاءات التجارة كاملة

غير متوفرة ،وتشير البيانات المحدودة أن التجارة الثنايية بين الهند وفلرسطين تبلغ 12
مليون دوالر ،وتتمثل كلها في ارستيراد البضايع من الهند ،أي أنها من جانب واحد ،ولذلك

فالميزان التجاري في صالح الهند ،ويشمل االرستيراد :قطع غيار الرسيارات ،والرسياحة

الطبية ،والمنتجات الزراعية ،والغذايية ،والمنرسوجات ،واألقمشة ،والغزل ،والمالبس الجاهزة،

واألجهزة المنزلية ،ومنتجات القرطارسية ،والجلود ،والمنتجات الجلدية ،والمواد الكيميايية

الزراعية ،والمنتجات البالرستيكية ،واألدوات الصحية ،والرخام ،والجرانيت ،وهناك مجال

وارسع للتجارة في الخدمات ،فبراعة الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها ،أدت
لتعاون بين بعض الشركات الهندية والفلرسطينية ،خصوصا في مجال االتصاالت

واالرستشارات)Rep. of India, 2015( .
خامس ا -الدعم والمنج الهندية:

 كان أول التزام هندي لفلرسطين ،على شكل مرساعدات ،في عام  1993في
واشنطن ،حيث تعهدت الهند بتقديم مليون دوالر لتوفير المرساعدات الغذايية
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اإلنرسانية ،وتمويل نفقات الرسفارة الفلرسطينية في نيودلهي ،وتمويل تدريب كوادر
الرسلطة الوطنية الفلرسطينية في الهند.

 تم التعهد الثاني في باريس عام  ،1999بمبلغ مليون دوالر ،وكان غرضه بناء
مكتبة "جواهر الل نهرو" في جامعة األزهر في مدينة غزة ،ومركز نشاط ،ومكتبة

"المهاتما غاندي" في كلية فلرسطين التقنية في دير البلح في قطاع غزة ،وتم افتتاح
المبنيين ررسميا من قبل وزير الشؤون الخارجية الهندي ،خالل زيارته في يونيو
.1111

 التعهد الثالث بقيمة مليون دوالر في عام  1991في واشنطن ،لتمويل تدريب
كوادر الرسلطة الوطنية الفلرسطينية في الهند ،ولبناء طابقين إضافيين من مكتبة

"جواهر الل نهرو" في جامعة األزهر في غزة ،في مارس  ،1111قدمت الهند
المرستلزمات الطبية والمواد الغذايية بقيمة  191ألف دوالر.

 في أغرسطس  ،1113أعلنت حكومة الهند منحة من اثنتي عشرة رسيارة ،من نوع
"تاتا" رسفاري ،وأدوية ،وتبلغ هذه المرساعدات الطبية بقيمة  1مليون دوالر ،وقد
أعلنت عنها من قبل حكومة الهند ،على أنها في إطار برنامج المرساعدات

اإلنرسانية.

 وخالل زيارة الرييس محمود عباس إلى الهند في مايو  ،1115تعهدت بمبلغ 15
مليون دوالر ،لعدة مشاريع مختلفة.

 خالل مؤتمر باريس للمانحين في ديرسمبر  ،1112أعلنت الهند التزاما جديدا بقيمة
 5ماليين دوالر كمرساعدة للرسلطة الفلرسطينية.

 وخالل زيارة الرييس عباس إلى الهند في أكتوبر  ،1111أعلن رييس الوزراء
الدكتور "مانموهان رسينغ" منحة قدرها  11ماليين دوالر ،لدعم ميزانية الرسلطة

الوطنية الفلرسطينية ،فضال عن مبلغ إضافي قدره  11ماليين دوالر ،لدعم مشاريع
وبرامج التنمية في فلرسطين.

 في فبراير  ،1111خالل زيارة الرييس عباس ،تعهدت الهند بدعم ميزانية الرسلطة،
بمنحة قدرها  11ماليين دوالر.
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 بناء مجمع الرسفارة الهندية على أرض ،كانت منحتها "إندي ار غاندي" ،في العام
 1913للرييس الشهيد يارسر عرفات ،وقد جرى حفل االفتتاح في العام ،1111
بحضور الرييس محمود عباس ،ووزير خارجية الهند ،والرسلك الديبلومارسي،

وممثلي االحزاب .يذكر أن الهند تدفع للرسفارة الفلرسطينية نحو  %21من موازنتها

التشغيلية وليس موازنتها العامة( ,صادق)1119 ،

 وخالل الزيارة الررسمية للرييس الفلرسطيني محمود عباس  ،1111تم التوقيع على
ثالث مذكرات تفاهم ،باإلضافة إلى ذلك ،دعم الميزانية بقيمة  11ماليين دوالر

أيضا.

 في أكتوبر عام  ،1114في مؤتمر إعادة إعمار غزة ،تعهدت الهند بتقديم 4
ماليين دوالر.

 وفي خالل مداخلة الرسيد عدلي صادق ،عن المرساعدات الهندية ،ذكر أن الهنود

يطمحون الى مقعد دايم في مجلس األمن ،كدولة عظمى؛ لذا هم رسموا مبعوثا
لعملية الرسالم ،وافتتحوا ممثلية في فلرسطين ،وكانوا حريصين على التواجد في

قايمة المانحين ،فمولوا مجموعة إنشاءات في قطاع التعليم ،والمرافق العامة،

وتعطل مع صعود "مودي" مشروع الحديقة اإللكترونية في أريحا؛ لتعليم متطور
في الحارسوب ،وتجميعه ،أو تصنيعه ،وألعمال البرمجة ،وغير ذلك ،وفي بدايات

الرسلطة ،كان وضع مرساعداتهم أفضل ،وهي على اية حال ضييلة جدا بالقياس

لمرساعدات الصين مثال ،وتقدم الهند نحو عشرة منح درارسية ،تعثر تنفيذها برسبب

اخطاء إدارية ،وتنرسيب أشخاص غير جادين للمنح ،يذهبون الى بلدان أخرى،
ويكونون قد تقدموا للمنحة الهندية من باب االحتياط( .صادق)1119 ،

 وخالل الزيارة التي قام بها رييس جمهورية الهند إلى فلرسطين في أكتوبر ،1115
أعلنت الهند نيتها دعم خمرسة مشاريع بقيمة تصل إلى  12291مليون دوالر،
وتشمل هذه المشاريع :مجمع التقنيات الحديثة في رام اهلل بمبلغ  11مليون دوالر،

وانشاء معهد فلرسطين للدبلومارسية ،والذي رسيخدم و ازرة الخارجية الفلرسطيينية ،بقيمة
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 4.5مليون دوالر ،وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن هذا المشروع في فبراير
 ،1112وانشاء مركز الهند وفلرسطين للتميز ،في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في قطاع غزة بقيمة مليون دوالر.

 يذكر أيضا أن الهند ترساهم رسنويا بمبلغ مليون دوالر ،من خالل دعم األونروا،
وذلك لتوفير الغذاء والدواء لآلجيين الفلرسطينيين.
كل المعلومات التي رسيق ذكرها موثقة ،في مكتب التمثيل الهندي ،لدى الرسلطة

الفلرسطنيية ،وتم التأكيد عليها في مقابلة مع مرسؤولة مكتب أرستراليا ،والهند ،في و ازرة
الخارجية الفلرسطينية ،أحالم طه ،في رام اهلل (طه.)1119 ،
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الخالصة:
إن تضامن وصداقة الهند مع الشعب الفلرسطيني ،ودعمها لقضيته العادلة ،كانت

جزءا ال يتج أز للرسيارسة الخارجية للهند قبل إقامة العالقات الدبلومارسية الكاملة بين إرسراييل
والهند عام  ،1991ففي المحافل الدولية ،وخصوصا في الجمعية العامة لألمم المتحدة،

وقفت الهند مع جميع الق اررات التي جاءت لمصلحة القضية الفلرسطينية ،وكانت عالقة

الزعامات الهندية مع منظمة التحرير الفلرسطينية ،عالقة طيبة جدا ،ومحل احترام وتقدير،
وقد حذرت منظمة التحرير الفلرسطينية ،في منتصف الرستينات ،من التغلغل الصهيوني في

آرسيا ،وخاصة الهند ،وأثر هذا التغلغل الرسلبي على القضية الفلرسطينية ،ولكن لم تكن هناك
ارستجابة من أحد.
جاء التحول في رسيارسة الهند نحو القضية الفلرسطينية ،بعد إقامة العالقات
الدبلومارسية مع إرسراييل ،وجاء تحوال تدريجيا ،على مدى الرسنوات التي تلت ذلك التاريخ،

وأول بشاير هذا التحول ،كانت في تخلي الهند عن جعل حل القضية الفلرسطينية شرطا
لتطبيع العالقات بإرسراييل ،وقررت عدم الربط بين األمرين ،وأوضحت صراحة ،أنها غير
مرستعدة لجعل قيام دولة فلرسطينية مرستقلة شرطا مرسبقا لتحرسين عالقاتها بإرسراييل.

انتهجت الهند رسيارسة متوازنة مع العرب وارسراييل ،بعد إعالن إقامة العالقات

الدبلومارسية الكاملة ،فلم تعد رسيارسة ما قبل الترسعينيات ،هي رسيارسة ما بعدها ،ومن الجدير

ذكره ،أن األحزاب الهندية اليرسارية منها ،أو اليمينية ،اتبعت نفس النهج في تطوير العالقة
مع إرسراييل ،والهروب من دعم كامل للقضية الفلرسطينية ،ولكن هذه األحزاب تأثرت أيضا
بزعاماتها ،وخير دليل على ذلك ،ما يحصل منذ تولي رييس الوزراء الحالي للهند "مودي"،

الصديق القديم إلرسراييل ،والذي فتح األبواب على مصاريعها إلرسراييل ،ولذلك ،وفي
المنعطفات الرسيارسية التي تمثلها منارسبات التصويت على ق اررات أممية ،لم تتحرج حكومته

من التصويت لصالح إرسراييل ،وفي حال أن يكون القرار إلدانة جريمة إرسراييلية ضد
الفلرسطينيين ،فإنها تمتنع عن التصويت.
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ومن الجدير ذكره ،أن الدعم المادي المقدم من الهند للفلرسطينيين ،ال يعد دعما
كبي ار بالنرسبة لدول أخرى تقوم بدعم الرسلطة الفلرسطينية ،وانما يقتصر ،على بعض
المشاريع التي تعد ببعض الماليين من الدوالرات رسنويا ،مقدمة بصورة مباشرة للرسلطة

الفلرسطينية ،ومليون دوالر مقدم عبر وكالة غوث وتشغيل الالجيين الفلرسطينيين "أونروا".
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

122

النتائج والتوصيات
أوالا -النتائج:

 العالقات الهندية اإلرسراييلية وصلت نقطة الالعودة في نموها ،وتنوع مجاالتها،
وخاصة في المجاالت :األمنية ،والعرسكرية ،والتكنولوجيا العالية ،وصناعة الرسالح.

 إرسراييل هي المورد الثاني للرسالح للهند منذ عام  ،1991والعرب ليس لديهم بديل

يقدمونه في هذا الصدد ،بل ربما العكس ،إنه يمكن أن يكون العالم العربي رسوقا

للرسالح الهندي ،ومن ثم يكون رسوقا غير مباشر للرسالح اإلرسراييلي ،وهنا مكمن
الخطر.

 من الواضح أن هناك تفاعال في مختلف الميادين :االقتصادية ،والزراعية،
والعلمية ،والدفاعية بين الهند وارسراييل وقد فتحت الهند اقتصادها أمام الجانب

اإلرسراييلي ،وقد تم تعزيز مرستوى التعاون في مجالي :الصناعة ،والزراعة ،وترستفيد

الهند من التقنية اإلرسراييلية ،والخبرة في زراعة األراضي الجافة ،ونظام الري
بالتقطير ،إضافة إلي مجاالت أخرى ،لقد أفاد كال البلدين كثي ار بعضهما بعضا،
ورسوف يجد االقتصاد اإلرسراييلي منفذا ألرسواق شرق ،وجنوب شرق آرسيا الغنية،

عن طريق الهند ،كما أنه يفتح الرسوق الهندية الكبيرة أمام المنتجات اإلرسراييلية؛

مما يمكنها من الصمود في مواجهة المقاطعة العربية والدولية.

 تعددت ورسايل النشاط والضغط الصهيوني تجاه الهند ،واعتمدت إرسراييل على
ورسايل متعددة ،للتأثير في المجتمع الهندي ،منها :ارستقطاب األصوات اليمينية
المتطرفة رسواء في داخل حزب المؤتمر الحاكم ،أم األحزاب اليمينية األُخرى ،مثل

حزب "بهاراتيا جاناتا" ،وهذا ما تم تأكيده مما ذكره الباحث رسابقا ،عن رييس
الوزراء الهندي الحالي ،وعالقته بـ"شارون" أثناء زيارة األخير للهند عام .1113

 تعتبر أكبر فايدة إلرسراييل ،من خالل عالقتها بالهند ،هي الخالص من حالة
النبذ ،التي عانت منها ،والتي فرضتها عليها بلدان العالم ،وهكذا ُكوفئ صبر
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إرسراييل بالتقدم الرسلس ،الذي تم به التطبيع ،ودفع ذلك الهنود للترساؤل عن
تأخرهم ،في إتمام هذه العملية مدة طويلة من الزمن.
 إن تطور العالقة بين الهند وارسراييل يمثل خط ار على الدول ،والشعوب العربية
واإلرسالمية ،لكن هذه المخاطر تختلف باختالف أنواعها .وقد تم تحجيم الدعم

الهندي للقوى العربية ،والحد من التأييد الرسيارسي الهندي للقضايا العربية ،إذ ترسعى
إرسراييل لكرسب تأييد الهند للمواقف اإلرسراييلية ،وال رسيما تجاه الرسالم ،ومرستقبل
الترتيبات األمنية في الشرق األورسط.

 بعض الباحثين والمراقبين يتصور أن الهند كانت حليفا للدول العربية ،وأن هذا

التحالف تغير اآلن ،وهذا غير صحيح ،فالحقيقة أن الهند كغيرها من الدول،
تبحث عن مصالحها ،ولم يكن لديها أي مصلحة في التحالف مع أي دولة عربية،

وانما كان هناك تضامن نضالي ،وتنرسيق ،وتعاون في األمم المتحدة ،وتأييد
متبادل للترشيحات في المناصب الدولية المختلفة ،ونحو ذلك وتتعامل الهند

برسيارسة تحاول أن تكون متوازنة مع الدول العربية ،وارسراييل ،وذلك من أجل أن

تحافظ على مصالحها االقتصادية مع الدول العربية ،وخصوصا الدول الخليجية،

وأهمها :حصولها على النفط العربي ،وتجارتها مع العالم العربي ،وتحويالت
العاملين الهنود في البلدان العربية.

 إن مبيعات األرسلحة اإلرسراييلية للهند ،تزيد من قدرات إرسراييل على تطوير
صناعتها العرسكرية ،على نحو يزيد من قدرتها على تهديد الوطن العربي،
واإلرسالمي ،كما أنها ترساعد إرسراييل على مواجهة المخاطر االقتصادية ،الناجمة
عن األحداث الحاصلة في فلرسطين ،وترساعد إرسراييل على الصمود أمام المقاطعة

من قبل بعض الدول ،وبالتالي القدرة على االرستمرار في تهديد الشعب الفلرسطيني
والدول العربية المجاورة.

 ليس رسهال ،أن تتخلى نيوديلهي عن عالقاتها التاريخية مع الدول العربية ،ودعم
القضية الفلرسطينية ،باعتبارها قايدة دول عدم االنحياز ،وقايدة مرسيرة التحرر فى
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العالم من االرستعمار ،وهو ما يدفع الحكومة الهندية للتعامل رس ار ،فى كثير من
الصفقات العرسكرية مع إرسراييل.

 كان إلرسراييل دور كبير في دعم العالقات الهندية األمريكية ,وقد لعب اللوبي
اليهودي في الواليات المتحدة دو ار خاصا في هذا االتجاه ،ولكن من جهة أخرى،

خشيت الواليات المتحدة األمريكية ،من التحالف اإلرسراييلي الهندي ،فعلى الرغم

من التحالف االرستراتيجي مع إرسراييل ،لكن تخشى واشنطن من انتقال تكنلوجياتها

العرسكرية التى تقدمها إلرسراييل للهند ،وهوما يؤثر على ميزان القوى التي ترغب

واشنطن فى الحفاظ عليه ،فى منطقة جنوب آرسيا ،وهناك منافرسة شديدة بين

الشركات األمريكية واإلرسراييلية ،التي تتعامل في مجال األرسلحة ،على االرستحواذ،
على الرسوق الهندية في هذا المجال.

 مما ال شك فيه أن وجود ما ال يقل عن  151مليون مرسلم هندي ،يشكلون أكبر
أقلية إرسالمية في العالم ،ولهم دورهم المهم إذا ما أُحرسن توظيفه وتفعيله ،كل تلك

االعتبارت تدفع الهند إلى ررسم رسيارستها بشكل أكثر حذ ار وانتباها ،لكن حالة

الضعف العربي ،والوضع المتردي لمرسلمي الهند أفقدا الجانب المؤيد للقضية

الفلرسطينية قدرته على التأثير ،في الوقت الذي تصاعد فيه دور الالعب اإلرسراييلي

األميركي.

ُ يالحظ النمو المترسارع للعالقات الهندية اإلرسراييلية ،مع تراجع العالقات الفلرسطينية
الهندية ،أو اقتصارها على المرستوى التقليدي فقط ،ضمن مجموعة عدم االنحياز،
أو غيرها من التجمعات االقليمية.
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ثاني ا -التوصيات:
 أرى أهمية أن تعمل الدول العربية على تطوير عالقاتها مع الدول المجاورة للهند
وتعزيزها ،مثل :الصين ،وباكرستان ،فضال عن إيران ،ورورسيا ،واالنفتاح على

جمهوريات آرسيا الورسطى المرستقلة ،لتشكيل طرف ضاغط على الهند من تجاه

آخر ،يدعم ذلك موقفا عربيا أكثر تضامنا وتوحيدا لالرستراتيجية.

 من األهمية بمكان توفر موقف عربي موحد يربط المواقف الرسيارسية بالمصالح

االقتصادية ،رسواء بالنرسبة للهند ،أو غيرها من الدول ،وهذا الشرط رغم صعوبة
تحقيقه في العالم العربي في الظروف الراهنة ،نتيجة حالة التجزية ،واختالف

األولويات في كل بلد عربي ،نقول :إن هذا الشرط هو المعمول به في الرسيارسة

الدولية ،بين جميع أطراف المجتمع الدولي ،التي تحدد رسيارساتها وفقا لمصالحها.

 أشار الجانب التحليلي للبحث ،إلى أن الهند ،بحاجة للنفط العربي التي تحصل
عليه بانتظام ،عدا عن العمالة الهندية الموجودة في دول الخليج تحديدا ،وحجم
حواالتها للبلد األم ،وأنه لو قامت الدول العربية بارستثمار هذين العاملين فقط ،مع

االرستناد إلرث العالقة التاريخية ،لكانت كفيلة بجعل الهند تعيد النظر في عالقاتها

مع إرسراييل ،أو على أقل حال أن ال تكون هذه العالقة على حرساب القضايا
العربية ،وفي القلب منها القضية الفلرسطينية،
 ضرورة الرسعي والعمل على التواصل مع كافة األحزاب الهندية ،والجالية المرسلمة
هناك ،وخلق عالقات وثيقة معها ،ألن هذا التوجه رسيؤدي بالضرورة لحشد دعم

داخل الهند ،لصالح ارستراتيجية جديدة ،لمناصرة القضية الفلرسطينية ،والتأثير في
رسيارسة الهند الخارجية الالهثة وراء إرسراييل.
 أما في مجال العمل الرسيارسي العربي المشترك ،فمن الضروري أن تتحاور الدول
العربية مع الهند ،حول المخاطر التي تنتج عن عالقاتها مع إرسراييل ،ليس بهدف
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وقف تلك العالقات ،وانما كي تكون الهند مدركة للمصالح العربية ،وعلى بينة من
أن أي مرساس بهذه المصالح ،رسيكون له أثر رسلبي على العالقات العربية الهندية.

 في مجال العمل الرسيارسي الدولي ،أرى أن التأييد العربي للمواقف الهندية ،ال بد
أن يتوازن مع التأييد الهندي للقضايا العربية ،فالهند تتطلع لعضوية دايمة في

مجلس األمن ،وفي عدد من المحافل الدولية ،والدول العربية تمثل كتلة كبيرة من

الدول ،ولها أيضا اتصاالتها الدولية ،وهذا ال بد أن يؤخذ في الحرسبان بالنرسبة
للهند.

 البد أن ندرك أن المكانة الدولية للهند قد تغيرت ،فقد أصبحت دولة مصدرة لرأس
المال رغم محدوديته ،ولها ارستثمارات في بعض الدول العربية ،كما تهتم الهند

بتقديم مرساعدات فنية للدول العربية الفقيرة ،والعالقة هنا عكرسية فيما يتعلق

بالتعاون الفني بين الهند وارسراييل ،ألن األخيرة هي التي لديها ارستثمارات في

الهند ،ومشروعات تكنولوجية مشتركة ،وهذه حقايق الرسيارسة الدولية التي تدعونا
إلى تعزيز البحث العلمي في بالدنا ،لالعتماد  -ولو بقدر محدود  -على الذات،

وأن يكون لدينا ما نقدمه لآلخرين ،ومن بينهم الهند ،ولو في مجاالت محدودة.

 إنه مهما كان حجم عالقاتنا االقتصادية ،والتجارية مع الهند ،فإن األخيرة أصبحت
تنتمي للنادي الذري ،ولمجموعة الدول البارزة في التنمية االقتصادية ،وعالقاتها
التجارية تتجه في معظمها للدول المتقدمة ،ولكنها تحتاج رسلعا حيوية هامة في

مقدمتها النفط ،والغاز من الجانب العربي ،وتعد المنطقة العربية رسوقا مهما للرسلع
الهندية ،مما يجعل المصلحة متبادلة ،ومن ثم ضرورة أخذها في الحرسبان من قبل
صانع القرار الرسيارسي لدى الطرفين.

 على العرب والفلرسطينيين إعادة تقييم ارستراتيجية العالقة ،والتعاون مع هذه الدولة

الصاعدة ،وتقديم أنفرسهم لها بشكل موحد ،أو منرسق كحد أدنى ،كما قدمت

المطرد
إرسراييل نفرسها كضرورة للهند ،وأنه بالرغم من كل ما تقدم من عرض للنمو ُ
في العالقة الهندية – اإلرسراييلية ،فإنه ال يزال هناك مترسع للعمل على تصويب

المرسار ،حيث تواصل الهند إعالنها تأييد حل الدولتين في القضية الفلرسطينية،
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رسيما وأن هذا الترسارع في العالقة مع إرسراييل ،يقلق بعض النخب الرسيارسية في
الهند ،ممن أخذوا يشعرون بأن الهند رستفقد دورها في دول عدم االنحياز ،والعالم
الثالث ،ورسيؤثر على منظومة القيم ،واألخالقيات ،والمبادئ التي كانت تحدد

الموقف الهندي من فلرسطين.
 أنصح بعدم المراهنة على بقاء الموقف الهندي على حاله ،وعلى الدبلومارسية
العربية أن تعمل على بناء عالقات قوية مع الهند ،وعلينا أن نتحدث كعرب،

وفلرسطينيين مع الهند بلغة المصالح ،وأن ال نبقى متكيين على إرث العالقة
التاريخية ،بين الهند وفلرسطين.
 يتوجب على الرسلطة الفلرسطينية ،والدول العربية أن تزيد من نشاطاتها ،وعالقاتها،
مع دول شرق آرسيا وتعيد النظر بارستراتيجيتها ،ألن إرسراييل ترسعى لنرسخ العالقة

االرستراتيجية مع الهند ،وتطبيقها على دول أخرى في آرسيا ،مثل :رسنغافورة،
والصين ،وغيرها من الدول ،وكما حذر الدكتور أرسعد عبد الرحمن من تغلغل

إرسراييل للهند ،وتحويلها لداعم إلرسراييل في كتابه " الترسلل اإلرسراييلي في آرسيا"،

الصادر عن منظمة التحرير الفلرسطينية عام  ،1992فإننا هنا في ختام هذا

البحث ندعو لتوثيق العالقات االقتصادية ،والتكنولوجية ،وكافة المجاالت األخرى،

مع كافة دول شرق آرسيا؛ حتى ال نخرسرها في المرستقبل ،وحتى ال يكتب أحد

أبحاثا عن تطور العالقات االرستراتيجية بين إرسراييل وبعض دول شرق آرسيا،
وعزوفهم عن تأييد القضية الفلرسطينية في المرستقبل.

 نالحظ أن جزء من األرسباب المهمة لفقداننا الدعم الهندي الرسيارسي الكامل ،هو

القطع أو الفصل العربي تماما بين التعاون االقتصادي والوجهة الرسيارسية للهند.
بخالف ما تفعله إرسراييل التي تربط دايما بين الموقف الرسيارسي ألي بلد ووتيرة
االرستثمار والتعاون االقتصادي معه .فالمملكة العربية الرسعودية هي أكبر مزود

للهند بالطاقة ،وهي أكبر مرستورد للعمالة الهندية ،ورغم ذلك ال يقول الرسعوديون
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كلمة مع الهنود عن موقفهم الرسيارسي .لذا طالما ظل هذا المنطق معموال به من
قبل الدول العربية واإلرسالمية ،لن تجد الهند رسوى إرسراييل التي تشترط عليها

مقايضة التعاون بالموقف الرسيارسي.
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الملحقات
أوالا -االتفاقيات الثنائية بين البلدين منذ تأسيس العالقات الدبلوماسية عام :7445
 :18.05.1993 اتفاقية في المجال الثقافي.

 :24.12.1993 اتفاقية تعاون في المجال الزراعي.


 :04.04.1994اتفاقية للنقل الجوي.

 :20.11.1994 اتفاق بشأن التعاون في مجال االتصاالت الرسلكية ،والالرسلكية،
والبريد.

 :21.12.1994 اتفاق للتعاون التجاري ،واالقتصاد.

 :29.01.1996 اتفاقية تشجيع وحماية االرستثمارات.
 :29.01.1996 اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ،ومنع التهرب المالي ،فيما
يتعلق بالضرايب على الدخل ،ورأس المال.

 :29.01.1996 اتفاقية ثنايية بشأن المرساعدة المتبادلة ،والتعاون في المرسايل
الجمركية.

 :30.12.1996 اتفاقية تطوير التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا للبحوث
والتنمية.

 :30.12.1996 اتفاق للتعاون الفني.

 :09.09.2003 اتفاق للتعاون في مجال الصحة والطب.
 :09.09.2003 اتفاق للتعاون في مجال مكافحة االتجار غير المشروع ،وارساءة
ارستخدام العقاقير المخدرة ،والمؤثرات العقلية.
 :09.09.2003 االتفاق على اإلعفاء من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي
الجوازات الدبلومارسية ،الجوازات الررسمية ،والخدماتية.

 :June.2003 اتفاق للتعاون في مجال حماية البيية.

 :July 2005 المبادرة الصناعية الهندية اإلرسراييلية للبحث والتطوير.
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 :Nov. 2005 اتفاق حول التعاون االقتصادي.
 :May 2006 خطة من ثالث رسنوات ،للتعاون في مجال الزراعة.

 :Feb 2007 مذكرة تفاهم بين "مشاف" (الوكالة اإلرسراييلية للتعاون اإلنمايي
لزرعية ،وبحوث المناطق
الدولي) ،و( ICRISATالمعهد الدولي للمحاصيل ا ا

المدارية ،شبه الجافة في الهند).

 :May 2011 إعالن مشترك بين و ازرة الزراعة في الهند ،وو ازرة الزراعة والتنمية
الريفية في إرسراييل ،للمرحلة الثانية من التعاون في المجال الزراعي.

 27/02/2014: معاهدة بشأن المرساعدة القانونية المتبادلة في المرسايل الجنايية.
 :27/02/2014 اتفاقية تعاون في األمن العام.

 :January 2015 إعالن مشترك بين و ازرة الزراعة في الهند ،وو ازرة الزراعة
والتنمية الريفية في إرسراييل ،للمرحلة الثالثة من التعاون في المجال الزراعي.
 :April 2015 مذكرة تفاهم بين حكومة والية "هاريانا" في الهند ،و"مشاف" إلنشاء
مجلس مشترك لتربية المواشي ،وانتاج األلبان.
المصدر ،)Embassy of India, 2015( :و (Ministry of Foreign Affairs of
)Israel, 2015
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ثاني ا -أسئلة المقابالت:
 )1في نظرك ،هل فعال تحولت رسيارسة الهند من التأييد المطلق للقضية الفلرسطينية

قبل  1991إلى رسيارسة تأييد إلرسراييل أكثر منه لفلرسطين ،وذلك نظ ار للمصلحة

المتبادلة العليا بين الهند وارسراييل.

 )1هل في رأيك أن الرسيارسة الهندية تجاه القضية الفلرسطينية قد تأثرت بالرسلب في
عهد رييس الوزراء مودي ،مع العلم أنه يعتبر صديق حميم إلرسراييل ،وقد تم منع

مناقشة العدوان اإلرسراييلي األخير في البرلمان الهندي في عهد مودي؟

 )3الهند تقدم مرساعدات لفلرسطين ،ولكن ضمن الدرارسة تبين أن المرساعدات تقتصر
على مرساعدات تعتبر رمزية مقارنة بحجم التعاون الهايل بين الهند وارسراييل ،في

شتى المجاالت ،واالرستثمار الهندي في ارسراييل ،وتقتصر المرساعدات الهندية على
عدة ماليين من الدوالرات موجهة لبناء بعض المدارس والمنح ،وغير ذلك من

األشياء البرسيطة لرفع العتب .والرسؤال :هل هذا فعال هو الواقع الموجود حاليا؟

 )4هل في رأيك ،أن رسيارسة الهند اآلن ما هي إلى نوع من حفظ ماء الوجه لتاريخ
هندي حافل بدعم القضية الفلرسطينية ،فالحاصل حاليا ما هو إال شيء برسيط جدا

من الدعم المادي ،وتم التخلي تماما عن الدعم المعنوي المتمثل ،في دعم القضية
الفلرسطينية في جميع المحافل الدولية ،بل العمل على تأييد الرسيارسات اإلرسراييلية

ودعمها في المحافل الدولية على حرساب القضية الفلرسطينية؟

 )5هل في أريك ،بناء رسفارة لفلرسطين في الهند من ضمن التمويل الهندي ،وبعض
الفتات الذي تتلقاه الرسلطة الفلرسطينية من الهند ،يلزمنا بعدم الجهر بالقول
والتصريح به علنا ،كي نقول ،أن الهند تغيرت كثي ار في دعمها للقضية الفلرسطينة،

ولم نعد ذا أهمية كبيرة لهم ،ويجب علينا اتخاذ مواقف حازمة باتجاهم،
ومصارحتهم إعالميا وررسميا بذلك؟

 )9تبين في البحث أن عددا من القيادات والضباط الهنود أتوا إلى إرسراييل ،ودررسوا
الخبرة اإلرسراييلية في مكافحة الفلرسطينيين في اإلنتفاضات المتعدة ،وتعلموا من
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الخبرة اإلرسراييلية ،أي أننا أصبحنا رسوق تجارب ،فهل هذا الكالم فيه من الصحة
أم ال؟

 )2هل يمكن في رأيك ان تصبح العالقات مع الهند كما في الرسابق في ظل الوضع
الراهن ،وما الواجب عمله كي نرجع الهند إلى حضننا ،ونجعلها أداة دعم ،ال أداة

هدم للقضية الفلرسطينية؟
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، رام اهلل، مقابلة، و ازرة الخارجية الفلرسطينية, مرسؤولة قرسم ارستراليا والهند، أحالم طه
1119

المراجع باللغة اإلنجليزية


Abhyankar,Rajendra, The Evolution and Future of India-Israel Relations,
The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies,
Jerusalem, Israel, March 2012.



Bhaduri, Aditi, India, an Arab-Israeli go – Between? I4 News, June
2015.



Chkravary, Kaustav, Variar, akhilesh: Two Decades of India-Israel
Relationship, Observer Reseach foundation, Report, 2012.



Desai, Ronak D., Dormandy ,Eenia, Indo-Israeli Relations: key Security
Implications, Belfer Center for Science and Interantional Affairs,
Harvard University, July 2008.



Embassy

of

India

in

Israel,

Bilateral

Relations,

2015

https://www.indembassy.co.il/pages.php?id=10#.WWtWSYSGO1t


Embassy

of

Israel

in

India,

India-Israel

Relations,

2015

http://embassies.gov.il/delhi/AboutTheEmbassy/India-IsraelRelations/Pages/default.aspx


Falk, Joshua, India’s Israel Policy: The Merits of a Pragmatic Approach,
Stanford Journal of International Relations, Vol. X, No. 2*2, Spring
2009,
139



Gerberg, Itzhak, The Changing Nature of Israeli-Indian Relations: 19482005, PH,D, University of South Afirca, March 2008



Ghosh, Anjali, Chakraborti, Tridib, Majumdar, Anindyo Jyoti,
Chatterjee, Shibashis, India's Foreign Policy, Puplished by Dorling
Kindersley (India) , 2009



Hafeez, Mahwish, India-Israel relations, Institute of Strategic Studies,
Isamabad Strategic Studies, No 4, Winter 2009,



Khan, Zahid Ali, Development in Indo-Israel Defences Relations Since
9/11: Pakistan’s Security Concern and Policy Options. Aresearch Journal
of South Asian Studies, Vol. 26 No. 01, Januray-June ,University of
Balochistan, Quetta ,2011,



Kumaraswamy ,P. R., The Friendship with Israel: India Squares the
Circle, Middle East Institute, Singapore, National University of
Singapore, June 2009



Kumar, Taruni, India and Israel: Reinforcing the Partnership, Observer
Research Foundation, Newdelhi, report, Issue No. 7. December 2014



Minisry of Foreign Affairs of India, Relationship between India and PA,
2015,
http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Palestine_July_2016.pdf



Ministry of Foreign Affairs of Israel, Relationship between Israel and
India, 2015.
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Bilateral/Pages/Delhi%20Statemen
t%20on%20Friendship%20and%20Cooperation%20betw.aspx



Mohan K. Raja, India and the Iraq war, The Hindu, Online edition of
India's

National

Newspaper

Thursday,

Mar

27,

2003

http://www.thehindu.com/2003/03/27/stories/2003032700211000.htm

140



Ningthoujam , Alvite Singh, India-Israel Defence Cooperation, The
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Paper No 236, January 2014



Pant, Harsh V., Indai-Israel Partnership: Convergence and Constraints,
Israel, Middle East Review of International Affairs, Vol. 8, No. 4,
December 2004



Ramana, Siddharth, Where Phalcons Dare Indian-Israel Defence
Relations, Institute of Peace and Conflict Studuies, New Delhi, IPCS
Issue Brief No68, Peace and conflict Studies, Malmo University,
Sweden, May 2008,



Representative Office of India to PA, India – Palestine Relations,
Ramallah, 2015
http://www.roiramallah.org/pages.php?id=32



Sharma, Devika, Miklian, Jason, India’s global foreign policy
engagements – a new paradigm? Oslo: The Norwegian Peace building
Resource Centre, February 2016.



Sherman, Martin, Indo-Israeli Strategic Cooperation as a US National
Interest, Israel, Ariel Center for Policy Research, policy paper No 89,
1999

المراجع باللغة العبرية
، ישראל דיפנס،הודו והנשק הגרעיני של פקיסטן- יחסי ישראל،  רפאל،אופק



5302/30/30 ،ישראל
، إرسراييل، إرسراييل ديفنس، عالقات إرسراييل والهند والرسالح النووي الباكرستاني، رفاييل،أوفك
http://www.israeldefense.co.il/he/content/פקיסטן-של-הגרעיני-והנשק-הודו-ישראל-יחסי

141



אטינגר ،עמי ،כ 066-סוכני נסיעות הודים יגיעו בשבוע הבא לישראל ،מגפון،
ישראל5302/35/01 ،
أتينجر ،عامي ،حوالي  911وكيل رسياحة هندي يزورون إرسراييل األرسبوع المقبل ،مجلة
مجفون ،إرسراييل
http://megafon-news.co.il/asys/archives/234979



ברוך ،עוזי،

שר הביטחון הישראלי בביקור ראשון בהודו ،ערוץ  ،7ישראל،

5302/35/01
باروخ ،عوزي ،وزير الدفاع اإلرسراييلي في أول زيارة للهند ،القناة الرسابعة ،إرسراييل
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/293217



דומבה ،עמי ،הודו החליטה :הגרסה היבשתית של הברק  8תחליף מערכות רוסיות،

ישראל דיפנס ،ישראל5302/30/30 ،
دومبا ،عامي ،الهند قررت :المنظومة األرضية لباراك  1رستحل محل المنظومة الرورسية ،إرسراييل
ديفنس
הודו-החליטה-הגרסה-היבשתית-של-הברקhttp://www.israeldefense.co.il/he/content/-
-8תחליף-מערכות-רוסיות



דומבה ،עמי ،אלביט משדרגת את טנקי ה T-72של הודו ،ישראל דיפנס،
ישראל5302/00/01،
دومبا ،عامي ،شركة ألبيت تطور دبابات تي  21الهندية ،إرسراييل ديفنس ،إرسراييل

שלt-72--אלביט-משדרגת-את-טנקי-הhttp://www.israeldefense.co.il/he/content/
הודו



דומבה ،עמי ،כמה שווה הנסיעה של יעלון להודו? לפי פרסומים ברשת ,כנראה 5.1
מיליארדי דולרים ،ישראל דיפנס ،ישראל5302/35/01 ،
دومبا ،عامي ،كم ترساوي رحلة يعالون للهند؟ طبقا لبعض المنشورات  1.5مليار دوالر ،إرسراييل
ديفنس ،إرسراييل
כמה-שווה-הנסיעה-של-יעלון-להודו-לפיhttp://www.israeldefense.co.il/he/content/-
פרסומים-ברשת-כנראה-51-מיליארדי-דולרים
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המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי ،הודו :תפארת העבר  -מעצמת
העתיד ،ישראל5302 ،

المعهد اإلرسراييلي للتصدير والتعاون الدولي ،الهند :حضارة الماضي وقوة مرستقبل عظمى،



إرسراييل1114 ،
ישראל דיפנס ،סולמות מתוצרת ישראל בשימוש הכוחות המיוחדים של הודו،
ישראל5302/30/01 ،
إرسراييل ديفنس ،رساللم من انتاج إرسراييلي ترستخدمها القوات الخاصة الهندية ،ارسراييل.
סולמות-מתוצרת-ישראל-בשימוש-הכוחותhttp://www.israeldefense.co.il/he/content/-
המיוחדים-של-הודו



ישראל דיפנס ،מצפים להמשך החלפת ידע ,העברת טכנולוגיות ,ייצור בהודו
ופעילות משותפת ،ישראל5302/35/01،
إرسراييل ديفنس ،نتطلع لمواصلة التبادل العلمي ،والتكنولوجي والتصينع في الهند والتعاون
المشترك ،إرسراييل
מצפים-להמשך-החלפת-ידע-העברתhttp://www.israeldefense.co.il/he/content/-
טכנולוגיות-ייצור-בהודו-ופעילות-משותפת



ענבר ،אפרים ،השותפים האסטרטגיים החדשים של ישראל :טורקיה והודו،
מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים ،אוניברסיטת בר אילן ،עיונים
בביטחון לאומי מס'  ، 77ישראל5331 ،
عنبر ،إفرايم ،الشركاء االرستراتيجيين الجدد إلرسراييل ،تركيا والهند ،مركز بيجن الرسادات
لألبحاث االرستراتيجية ،جامعة بار إيالن ،درارسات في األمن القومي ،رقم  ،22إرسراييل1111 ،



פרדניק ،אורי ،הודו בעד ישראל :תמיכה חסרת תקדים ،מידה ،ישראל،
5302/31/52
فردنيك ،أوري ،الهند مع إرسراييل ،تأييد لم يرسبق له مثيل ،ميدا ،إرسراييل
הודו-בעד-ישראל-תמיכה-חסרת-תקדיםhttp://mida.org.il/2014/07/24/



תיבון ،אמיר ،התחממות ביחסים :נשיא הודו נפגש עם נתניהו והזמין אותו
לביקור ،וואלה ،ישראל5302/00/01 ،

تيفون ،أمير ،رسخونة في العالقات ،الرييس الهندى التقى نتنياهو ودعاه لزيارة الهند ،موقع والال ،إرسراييل.
http://news.walla.co.il/item/2897782
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