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 العالقات اإلسرائيلية الهندية: الحيثيّات واألبعاد

 :مدخل – 1

من منطلقين أساسيين  لدوليقليمي واقات التي ينسجها على الصعيدين اإلينطلق الكيان الصهيوني في العال

وهيي  ،ة الكأير  التيي ترعيا س جهيد  فيي مدمية القيو  مين يييا المأيدأ يكير   أن يه، أي ه كيان وظيفييهما: أوالً أن  

إمأرياليية "ترميي إليى الهيمنية وإليى أداء دور ة ه ذو نزعة توسعي  وثانياً أن   .لواليات المتحدة في الظرف الراهنا

 . ةفي سياق اإلمأريالية العالمي   "صغر 

ليى رر  ا  قارة آسييا يييا عميي ويعميي باسيتمرار عوهذان المنطلقان يحكمان بالضرورة دور الكيان تج

ي ،قاعدة وجود ونفوذ له فيها ي ،مية صياعدة م يي باكسيتان وإييرانا لمجابهية قيوة إسيالإم  ا إليأياط ومحاصيرة وإم 

ة م لمييا هيي الحييان بالنسييأة ليدون آسيييا الوسييطى م فيي مسييار يركتهييا المسيتقألي  ة بييرور هيذ  القييوة والييتحك  إمكاني ي

 حاد السوفياتي السابق. المتحررة من ربقة االت  اإلسالمية 

وفي هذا المجان تسعى إسرائيي لتوظيف إمكانياتها الخاصة واإلمكانييات التيي ستحصيي عليهيا مين اليدون 

ً فييي سييائر الييدون العرة فييي فلسييطين أوالً وعي  ألغراضييها الصييهيونية التوس يي مدمييةً ، الداعميية فييي إطييار  ،بييية ثانيييا

ي منه الفكرة مستفيدة من النسيج األيديولوجي المتعدد األلوان الذي تتشك   ،فرات إلى النييمشروعها الممتد من ال

وذلي  ضيمن رةيية  ،متها الهنيدمن أجي الدمون فيي عالقيات مريليية ميع اليدون اةسييوية وفيي مقيد   الصهيونية

العييالمين العربييي حيطيية بأي الييدون الم "،السيينتو"و أ "لمحييي دون ا"سييتراتيجية ميياملة تنسييجم مييع نظرييية جيو

والتيي ترميي إليى  ،يد بن غورييون منيذ مطليع الخمسييناتالتي كان ينادي بها الزعيم الصهيوني داف واإلسالمي

عي ة دولة عربية أو إسالمية تقيو  سياسيتها عليى رفيم المشيرو  الصيهيوني التوس يمحاصرة أو ايتواء قوة أي  

 اإلمأريالي. 

سيالمية دولية عربيية أو إ بنوايا أي ي على اإلسرائيليين أن ي قوا يقيقةً ه من المستحير أن  بنا أن نتذك   ويري  

لهيم معهيا اتفاقييات  ولهذا نجدهم يعملون على تطويق بي وتهديد يتى الدون التي ،مهما أظهرت من نوايا يسنة

من مالن توثيق عالقاتهم مع دون أفريقية عديدة تحي  بمصر ويمكن أن تؤثر عليها في أمنها  ،سال  م ي مصر

ي لهيم القومي م ي أثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجيأوتي. واإلسيرائيليون يعمليون لتكيون يصية واضيحة ة فيي ومهم 

 القواعد التالية:وذل  على أساس قواعد ثابتة تخد  أمنهم القومي وتقو  على  ،صياغة األمن اإلقليمي

ولهييذا  .قليميييع اإلجييي ضييمان التوس ييأعلييى الييدون العربييية كافيية ميين سييتراتيجي ق العسييكري واإلالتفييو   -1

دافييد  رة يدود في وثائقهيا الرسيمية. وقيد عأ يي  أ ترسيم لىإمارة اإل تأن ي دستور لها كما ترفم سرائييإترفم 

وسيع مين تلي  التيي أوسيتكون هيذ  الحيدود  ،د الدوليةالحرب سوف ترسم يدو ن  "إبن غوريون عن ذل  بقوله: 

ون للطرييق اليذي الهيدف األ ن  "إبقوليه:  1967يان هذ  الفكرة عيا  ي موميه د. وفص  "مم المتحدةصتها األمص  

ن الحقيقية ميير اليذي يتضيم  ق فيي التحلييي األونهايية الصيرا  سيوف تتحق ي .ن نضيع مريطية جدييدةأهجه هو تنن
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وسييكون مين  هميية بحييا يصيأن مين المسيتحيي تيدميرهاتكون مين القيوة واأل ،يهودية هناالشاملة لوجود دولة 

 . "الضروري التعايش معها

دوليية إسييالمية تجيياهر بالعييداء  وألي ،ة للييدون العربيييةقطييع الطريييق علييى نمييو اإلمكانيييات التسييليحي   -2

 كتفاءالذاتي.لى يدود اإلإصي سرائيلي يإق علمي وتكنولوجي يرار تفو  إعي مع التوس   الصهيوني لمشرو ل

مصييلحة م ييي الهنييد وتركيييا عييدة دون ذات  المسيياهمة فييي بنيياء يييوا جيوسييتراتيجي متكامييي يضييم   -3

مع إمكانيية  ،وتهديد أمنها الوطني والقومي الممانعة لتطويق الدون العربيةالشا ،  يرانإوفي الماضي ، وأثيوبيا

وفقاً للمصالن المتحركية التيي  ،ن وروسيا ودون آسيا الوسطىي الصيتوسيع هذا الحوا ليطان دوالً أمر  م 

وهييذا كلييه بميا ينسييجم مييع  .ة القطأييية األميركييةعلييى ضييوء أيادي ي م بيياألهم فيهياباتي  الحركيية الصيهيونية تييتحك  

 ثانياً. المواجهة والممانعة عربوالمصلحة الصهيونية في إدارة الصرا  مع الفلسطينيين أوالً 

ة بغرا خاذ االيتياطات الواجأة كاف  على ات   ،فيما تقو  عليه ،من القومي الصهيونية تقو نظرية األ ن  إ -4

تكييريا السيييادة اليهودييية علييى الدوليية ذات الحييدود الزايفيية ويماييية مصييالحها الداملييية والخارجييية المرتأطيية 

بيي تشيمي  ،العسيكرية فحسيبن تعزييز القيوة ومن هنا فهي ال تتضم   .القومي وال قافي والعقائدي الخاصبأنائها 

ً أ و أوميد  التنياقم  ،وبوليتيكي المحي  بالدولة الكييانستراتيجي للواقع الجيالسياسة الخارجية والتقدير اإل يضا

و أات الييدون ذات المصييالن المتعارضيية مكانيييإودراسيية  ،قليميييينيييديولوجي بينهييا وبييين جيرانهييا اإلالتقييارب اإل

ما السي   ،والجيوستراتيجية سياسيةقدراتها العسكرية والأشرية واالقتصادية والجيوة االستفادة من المتوافقة وكيفي  

الذي  ،مني واالقتصاديلى العمق الأشري والجغرافي واألإطماعها أيسب  ،كأير   سرائيي تعاني من افتقار  إ وأن  

 تعمي على توفير  من مالن العمي الديألوماسي الدةوب والتنسيق االستراتيجي المناسب.

أبعييياد  وميييا تنطيييوي علييييه مييين ،الهنديييية-ز اهتمامنيييا عليييى العالقيييات اإلسيييرائيليةفيييي هيييذا الأحيييا سييينرك  

لى يرميان العيرب إوالرامية  ،طات الصهيونية الأعيدة المد في النهاية في يساب المخط   تصب   جيوستراتيجية

الراميي  ،الصيهيوني اإلمأريياليما  المشيرو  ي ألطة عوامي قوة يمكن أن تخدمهم في التصد  والمسلمين من أي  

وف مين ماصة فيي ظير ،وال قافية والحضاريةرات دراماتيكية في هوية المنطقة الجيو سياسية يداث متغي  إإلى 

وضييمن معطيييات كارثييية تحييي  بواقييع العييالمين العربييي واإلسييالمي فييي أعقيياب  ،العولميية واأليادييية القطأييية

 2001عييا   عشيير ميين أيليون فييي الواليييات المتحيدة األميركييية وأيييداث الحيادي تيداعيات يييرب الخلييج ال انييية

 . وأيداث الربيع العربي المأساوية

 

 :جمهورية الهند - 2

يي ع بشييري فييي العييالم بعييد الصييين، كمييا تُعتأَيير ميين القييو  الصيياعدة فييي المجييان تُعتأَير الهنييد ثيياني أكأيير تجم 

ً قيارة آسييا، تيأتي بعيد الصيين أيضي  االقتصادي والعسكري على مستو  العالم. والهند، على مستو مين يييا  ا

 تها االقتصادية والعسكرية.قو  
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تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا، وهيي تشيمي معظيم أراضيي ميأه القيارة الهنديية. وللهنيد سيوايي تمتيد 

كم. تجاورها كي من باكستان وأفغانستان من الشمان الغربي، والصين ونيپان وبوتان من  7000على أك ر من 

ميين الجنييوب الغربييي،  ڤشيمان، وبيينجالدم وميانمييار ميين الشييرق. فييي المحييي  الهنييدي تحاذيهييا جييزر المالييديال

 وسريالنكا من الجنوب، وإندونسيا من الجنوب الشرقي. 

للعدييد مين الطيرق  اً ها العالم القديم، كميا كاني  مركيزالهند قيا  بعم الحضارات األولى التي مهد َعَرف 

من أراضي التاج الأريطياني، قأيي أن  اً أنها كان  تُعدُّ في السابق جزء إلى التاريخ، إضافةً  ة عأرالتجارية المهم  

 . 1947تستقي عنها عا  

ً الدين عامالً محور يُم  ي % من سكان الهند بالهندوسية )وهيي 82ويَدين يوالي  ،في يياة الشعب الهندي ي ا

يييدينون باإلسييال  ماصيية ميين بييين سييكان الحضيير، % 12ديانيية ترجييع فييي أصييولها إلييى الهنييدل. ويوجييد يييوالي 

. وعليى اليرغم مين أمير % بوذيون، باإلضافة إلى أقليات تدين بيديانات 4% سيخ، و2% مسيحيون، و2.3و

والهند هي ثاني أكأر دون العالم من ييا عدد  مة الدستور.الهند دولة علمانية كما جاء في مقد   د األديان فإن  تعد  

ي يشيك   ذا العيددنسيمة، وهي 1,028,021,000نحيو  سيكانها الييو  عليى الملييار نسيمة السكان، ييا يزييد عيدد

% من السكان في المناطق 74، ويسكن ²نسمة/كم 311% من سكان العالم، وبك افة عالية تألغ نحو 16يوالي 

كان بمعيدن % منهم في المدن. وفي فترة ال مانينيات من القرن الماضي، ارداد عدد السي26الريفية، بينما يعيش 

ة في في السنة. ومع تطور الخدمات الصحية وانخفاا معدن الوفيات، اردادت الك افة السكاني نسمةمليون  18

    إلى يدوث ك ير من المشكالت االجتماعية.ا أد  ف، مم  ايرالمدن واأل

% ميين 75.3% ميين النسيياء، و53.7% ميين مجمييو  السييكان )64.8نسييأة التعليييم فييي الهنييد يييوالي  تألييغ

% ميين 51.7% ميين النسيياء، و25.6% ميين مجمييو  السييكان )39.1الرجييانل. وتألييغ نسييأة القييو  العامليية 

ل واطنمي 1000طفي لكي  22.3أي  ،%2.23، فيما تألغ نسأة المواليد سنة 63الرجانل. ويألغ متوس  الحياة 

 ً  .سنوي ا

% مين التركيأية العرقيية للشيعب الهنيدي، تُعتأَير اليأالد 80 ىإلى الهندوس، الذين يشك لون ييوال باإلضافة 

% على األقيي. وفيي الهنيد أقلييات دينيية 13.4ثاني أكأر دولة إسالمية بعد إندونيسيا، وتألغ نسأة المسلمين فيها 

 %ل، وغيرهم. 0.76الأوذيين )%ل، و1.84%ل، والسيخ )2.33أمر ، م ي المسيحيين )

 فاعلية الكيان الصهيوني:  – 3

بقوتها العسيكرية وقيدرتها  المحافي الدولية والمجتمع الدولىويضورها فى  "دولة" أي يمكن قياس فاعلية

وعالقاتهييا  ية بنائهييا االقتصييادر ألمنهييا الييوطنى ووضييعه موضييع التنفيييذ والتطأيييق، أو بقييو  علييى بلييورة تصييو  

رة ة وفتن أسواق جديدة لمنتجاتها، وكذل  بقدرة الدولة على نسج عالقات دولية مؤث  التجارية وطاقتها التصديري  

 ر مكانتها السياسية والدولية.الة، وإقامة تحالفات جديدة تعز  وفع  
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وقيدرتها عليى  يياسيوالس يسيتراتيجة بيالتخطي  اإلة بمد  كفياءة أجهيزة الدولية المعني يوترتأ  هذ  الفاعلي  

إطيار تعزييز  يواسيت مار  في ياية الدوليية، وتشيخيا الوضيع اليدولرصد وتحليي المتغييرات الجدييدة فيى السي

قتصييادية والسياسييية ليييا باعتأارهييا مجيياالت دوات العسييكرية والتكنولوجييية واإلالمصييلحة الوطنييية بجميييع األ

 الهدف المشترك للدولة. تكمي بعضها بعضاً وتصب فى اتجا  تحقيقلما منفصلة، وإن  

العدييد مين التقيارير العربيية والدوليية، وكيذل  األبحياث  اعتماد هذ  المقيياس لفاعليية الدولية فيإن   وإذا صن  

راته النوعية كالقدرة على ومؤم   يقتصادفى المجان اإل يق الكيان اإلسرائيلإلى تفو   والدراسات، تشير بوضوح  

 يوالتكنوليوج يإطيار التطيور العلمي ي، وكذل  فييمستو  الدمي الفردرمجيات وغير  والتصدير فى مجان الأ

راته المختلفة، كاألبحاث والمؤتمرات وبيراءات االمتيرا  وميزانييات التطيوير وانفتياح الجماعية العلميية ومؤم  

 اإلسرائيلية على الخارج.

 ،نحيو مياص ىتطيور عالقيات إسيرائيي الدوليية ماصية فيي آسييا والهنيد والصيين علي أتيفي هذا السياق ي

وكييذل  إفريقييييا ودون ييييوا النييييي كمقييياس للفاعليييية اإلسيييرائيلية والصيييهيونية فييي تعزييييز عالقيييات الكييييان 

مين  هيذا الكييان مزييداً  ىة تضيفي عليفتن أفق لعالقيات جدييدة ونوعي ي ىالصهيوني الدولية واإلقليمية وقدرته عل

ة الممكنة ة السياسي  ر  من قيود االرتأاط األيادي بالواليات المتحدة األمريكية والتأعي  ة األمر الواقع وتحر  مرعي  

ع فيي الوقي  ذاتيه هيامش المنياورة السياسيية وس يوتُ  ،أو أوييد واييد   قطب   ىاء االقتصار في عالقاتها علمن جر  

 ً  بعم ننه من كسر أطواق العزلة التي تمك  مك  وتُ  ،لعالم العربيا ىللضغ  عل والدبلوماسية أمامه وتمنحه أوراقا

 طوان فترة الخمسينيات والستينيات والسأعينيات.كيان العدو من بنائها يون  العرب ينالدبلوماسي

ضيوء الم ليا  ىبيد أنه إذا أمكن بنياء تفسيير للتفيوق اإلسيرائيلي العسيكري واالقتصيادي والتكنوليوجي علي

والمسيياعدات والميينن  ،ميياص نحييو   ىفييي تحييالف إسييرائيي والغييرب والواليييات المتحييدة علييي المعييروف المتم  يي

الجاليييات اليهودييية السييي ما  ،ي اليهودييية والصييهيونية فييي الخييارجوامتييدادات إسييرائي ،اهيياوالقييروا التييي تتلق  

التماس المأامير  وأميرا وليا آمراً  ،واللوبيات اليهودية في الواليات المتحدة وغيرها من بلدان أوروبا الغربية

 ً ميين دوائيير ومراكييز الأحييا العلمييي والتكنولييوجي فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية  واالقتييراب المأاميير أيضييا

ه فإن ي ،مة في الدفا  وغير  من المجاالتولوج إسرائيي للتكنولوجيات المتقد   ىوغيرها وانتفاء القيود الغربية عل

 ،نحو ماص ىالدولية في آسيا وإفريقيا والهند والصين عل كيان العدوتطور عالقات  من الصعوبة بمكان تفسير

 الكيان الغاصبته في يصار ومقاطعة ضوء تقاعا النظا  العربي والدون المؤثرة فيه عن القيا  بمهم   ىعل إال  

ية الضيروري  يه عن هذ  المواجهة الدبلوماسي  بي وتخل   ،العنصرية والعدوانية وكشف طأيعته ة فيي سيياق ة والمهم 

 الصرا  العربي اإلسرائيلي إن في يالة السلم وإن في يالة الحرب.

ً  فتقيدييييا  ،الحقأية التيي سيلف  اإلميارة إليهيا النظا  العربي لم يعد كما كان عليه الحان فيي غير أن    يالييا

ضي  وتعر   ،هيزات عنيفيةترك والتضيامن العربيي لض  قاعيدة العميي العربيي المشيوتعر   ،الفاعلية والتأثير ىإل

 كييان العيدو،الدون العربية لتأثيرات كأيرة وضخمة من جيراء نميو أدوار الفياعلين اإلقليمييين كتركييا وإييران و

مين اإلرهيياب  ة فيي مسلسييي يأيدو أنييه ال نهايية لييهودميي العيالم العربييي منيذ بداييية العقيد ال يياني مين األلفييية ال ال ي

 .والتحل ي والتراجع واالنتفاضات
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جدون األعمان بطريقة وتغير  عنيفة   ض  الدون الوطنية في سوريا والعراق وليأيا واليمن لهزات  تعر  قد و

ويسم معركة وجود  ،االعتأارات الداملية ىعنوانها إنقاذ الدولة الوطنية وإعادة الأناء والتركيز عل ملفتة للنظر

للدولية بيي مياركتها فييه جماعيات وفياعلون  كياراً الذي لم يعيد ايت ،لوطنية في مواجهة اإلرهاب والعنفالدولة ا

وليم تفلين الحيدود الجغرافيية والسياسيية التيي  .المتشيددين والعقائيديين الطيائفيينأقي من الدولة من اإلرهيابيين و

وان والسييالح لتمويييي هييذ  ق األمييوكييذل  تييدف   ،وصييوب ق اإلرهييابيين ميين كييي يييدب  كانيي  قائميية فييي منييع تييدف  

 ىولم تعد هذ  الدون واألنظمية قيادرة علي ،متجددين طوان هذ  السنوات العجافة وعد   تاداً كها عوتمل   الجماعات

الشواطئ األوروبية فيي  ىفي موجات نزوح وهجرة إليائسين قوا وتوفير مالذات آمنة لهم فتدف   يماية مواطنيها

 تها.غير مسأوق في تاريخ الهجرات في المنطقة برم   مشهد  

ة المشيهد ملفي يآمير  ىتواري القضية الفلسيطينية والصيرا  العربيي اإلسيرائيلي إلي ىكي ذل  إل ىوقد أفض

فيي ييين أن الدبلوماسيية اإلسيرائيلية  ،وأصأن لكي دولة عربية مأن يغنيها عن االهتميا  بهيذ  القضيية ،العربي

ً إقليمي  ر النظا  العربي والتحديات التي يواجهها الذي أوجد  تع    المأساوي تست مر هذا الفراغ ً وداملي   ا  .ا

ً  وتكاد تكون مصر هي الدولة الوييدة الناجية مين آثيار هيذ  العواصيف وااليتجاجيات التيي أفضي   تقريأيا

 ىوفرضيي  أجنييدة جديييدة عليي ،رعزعيية أركييان الدوليية العربييية الوطنييية وعصييف  باالسييتقرار القييائم قألهييا ىإليي

 اإلسال  السياسي ودولة الخالفة. ىبية تح  مسم  المنطقة العربية وفتح  الأاب لإلرهاب والجماعات اإلرها

ان العا  الواييد اليذي سييطر فييه اإلميوان المسيلمون   ومأرت عواقأه إب  لهذا المخط   فمصر انتأه  مأكراً 

يزييران ووضع  نهاية لهذ  السييطرة فيي ال الثيين مين  ،مقدرات الأالد ىويلفاةهم من التيارات اإلسالمية عل

ً ن  من وتمك   2013عا  فيي مضيمار التنميية وتجدييد الأنيية  استعادة كيان الدولة ومواجهة اإلرهاب والسير قدما

 ة انطالق االقتصاد المصري.التحتية ومط  

 

 ستراتيجية:إ سرائيليةإ اختراقات – 4

عالقات  ييا نجح  في إقامة ،اةسيوية صعيد القارة ىة علستراتيجية مهم  إق  إسرائيي امتراقات يق  لقد 

وذليي  عأيير  ،د وبورمييا وكمأوديييا والصييين والهنييدأبررهييا تركيييا واليابييان وتايالنيي ،مييع العديييد ميين دون القييارة

بسيأب  محكمة اإلغالق في وجه إسيرائيي الظاهر التي كان  في على أبواب آسيا ةاستراتيجية الطرق المتواصل

التي ربط  العيرب بسسييا عأير يركية التضيامن  التعاطف اةسيوي مع القضية الفلسطينية والعالقات التاريخية

 اإلفريقي اةسيوي ويركة عد  االنحيار.

 ىمجييرد انتظييار فييتن أبييواب آسيييا أو التعويييي عليي ىولييم تسييتند إنجييارات إسييرائيي فييي هييذا المضييمار عليي

أيي ماصية مين ق ،منيذ أن اصيطدم  بجيدار اليرفم اةسييوي   استراتيجية نشطةما تأن  وإن   ،المتغيرات الدولية

 ً  لورراء إسرائيي. الصين والهند في الخمسينيات عندما كان موسي ماري  رئيسا
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من العناصير  عدد   على ،من أجي تحقيق األهداف اإلسرائيلية ،ه للهندارتكز الخطاب اإلسرائيلي الموج  لقد 

ي فيي العناصير يتم  يأون هيذ  و .المترابطة التي بمقدورها التيأثير عليي مواقيف النخأية والحكومية واليرأي العيا 

 رئييا يكومية العيدو وفيق ميا قاليه ،جيزء ال يتجيزأ مين القيارة اةسييويةهيا رعم إسرائيي أنهيا دولية آسييوية وأن  

إسرائيي وضع  نفسها في يالة جوار جغرافي  ومن هذا الموقع الجغرافي فإن   .موسي ماري  في الخمسينيات

ويعنيي ذلي  أن  ،هيو العيرف فيي العالقيات اإلقليميية كميا ب إمكانيية تأيادن المصيالن والمنيافعويسن جيوار يرت ي

 مين ناييية   .مين انتمائهيا اةسييوي وال تعرقليه يالمنطقية وأن عالقتهيا بيالغرب ال تقل ي نإسرائيي ليس  غريأة ع

ي بيي  مأيرة فيي مقاومية اإلرهياب اإلسيالمي والفلسيطيني فيي هيا تم  يه للهند أن  رعم  في مطابها الموج    أمر

زا  الهنييدي   مأرتهييا للهنييد لمواجهيية تييداعيات النييأن تقييد   بالتييالي ويمكنهييا دامييي الكيييان.محتليية واألراضييي ال

 ،دون مين كشييميرد التيي يقودهييا إسيالميون متشييد  وتقلييا موجييات اإلرهياب والتميير   ،الأاكسيتاني ييون كشييمير

ي نيد ميع إسيرائيي عأير ة للهوبذل  تستغي إسرائيي مشكالت الهنيد فيي كشيمير وميع باكسيتان إليجياد مصيالن مهم 

 بين الألدين. الوثيق إقامة العالقات والتعاون

كميا  ،طي الوييد في منطقة الشرق األوس زعم أنه الألد الديموقراي العدو اإلسرائيلي آمر فإن   صعيد   ىعل

وذليي  أيييد أوجييه الشييأه  ،لقييارة الهندييية والألييدان اةسيييويةالهنيد ميين أكأيير وأعييرق الييديموقراطيات فييي مييأه ا أن  

إسيرائيي  دركوتي ر تعاون الديموقراطيات فيي مواجهية اإلرهياب واليدون االسيتأدادية.والتماثي بين الألدين ويأر  

وتأكيييد أمنهييا  ،تطييوير نظمهييا الدفاعييية والتسييليحيةالمشييكالت التييي تواجههييا الهنييد فييي مجييان  فييي هييذا السييياق

 ،عييد تفكيي  االتحيياد السييوفيتي السييابقن السييوفيتية الروسييية بالتسييل  قييد  أنظميية  ميينتعيياني  أن هييا ييييا ،اإلقليمييي

ميية ميين الواليييات المتحييدة تكنولوجيييات متقد   ىوصييعوبة الحصييون عليي ،اجتهييا لتجديييد هييذ  اليينظم وتطويرهيياوي

 مة في مجان الدفا التكنولوجيات المتقد  و الهند بين   إسرائيي نفسها في هذا اإلطار كحلقة وصيوتقد   .األمريكية

إسرائيي المرتأة  وتحتي   ،اً وأجهزة اإلنذار المأكر من طرار فالكون المحمون جو    نوالتسلين وتطوير نظم التسل  

 الهند. ىر السالح إلال ال ة في الدون التي تصد  

د ه للهند يجمع بين إرضياء الطميوح الهنيدي فيي التفير  الخطاب الدعائي اإلسرائيلي الموج   ومن الواضن أن  

مية فيي مجيان تكنولوجييا متقد   ىوبيين المصيلحة الوطنيية الهنديية فيي الحصيون علي ،ديموقراطية في آسياكأكأر 

بيييد أنييه مهمييا يكيين الخطيياب  .دي فييي كشييمير ومييأه القييارة الهنديييةالييدفا  ومعالجيية قضييايا األميين القييومي الهنيي

اقترن  بظروف إقليمية  إسرائيي معالم سياسية هندية إراءاستجابة الهند لهذا الخطاب وصياغة  اإلسرائيلي فإن  

مشيهد التسيوية الرسيمية العربيية التيي بيدأتها  هنياكف ،لنظر في موقف الهند إراء إسرائييودولية اقتض  إعادة ا

تأيادن واعتيراف مصير بإسيرائيي و ،1979المصيرية اإلسيرائيلية فيي عيا  فاق كامب دافييد والمعاهيدةمصر بات  

ن وي العيرب مجتمعيأ يقً  ،وعقب انتهاء يرب الخلييج ال انيية ضيد العيراق ،ل وبعد ذ ،العالقات الدبلوماسية معها

يصيغة مؤتمر مدريد وإطار التفاوا ال نائي والتفاوا متعد   ي التفاقييات سيال  وفيق د األطيراف بهيدف التوص 

رق ميتراكية فيي مي  االتحاد السوفيتي والأليدان اإلانهيار وتفك   أمر ، من نايية   وكذل  .338و 242ينالقرار

الواليييات المتحييدة  اتييه فييإن  ذوفييي الوقيي  ، ذليي  الحييين ىكييان يليييف الهنييد ومصييدر تسييليحها يتييأوروبييا والييذي 

االنتشييار النييووي  ىميين القيييود عليي ي النظييا  العييالمي الجديييد قييد فرضييا مزيييداً م  األمريكييية والحييديا عمييا ُسيي
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ر الهند التي كان  تطو   ىوانطأق ذل  عل ،والدون لهما    بعم القوللحؤون دون تمل   مةوالتكنولوجيات المتقد  

 مشروعها الوطني لتحديا الدفا  وتعزيز أمنها الوطني.

وكييان االعتييراف بإسييرائيي وإقاميية العالقييات معهييا وتييدعيم التعيياون بييين الألييدين فييي المجييان العسييكري 

 ً ً واقعي   والسياسي واالقتصادي والتكنولوجي مخرجا زييز المصيلحة الوطنيية لتطوير وتحديا الدفا  الهندي وتع ا

الييدون العربيية ذاتهييا أو بعضيها قاميي   ماصية أن   ،الهنديية وإعيادة بنيياء الموقيف التقليييدي الهنيدي إراء إسييرائيي

وأدركيي  الهنييد بحكييم مأراتهييا  ،ة أك يير ميين المليي فالهنييد ليسيي  ملكي يي ،لفعييي بتغيييير موقفهييا إراء إسييرائييبا

مسيتلزمات تطيوير  ىالتعاطف الغربيي وبوابية الحصيون علي ىإل إسرائيي هي المدمي ويساسياتها السياسية أن  

 أبحاث الدفا  الهندية.

ؤسسيية إييياء بعيم األطير الم ىهة للهند تنطيوي علية مأادرات عربية موج  غياب أي   آمر فإن   صعيد   ىعل

ر مين عيز   قيد ،لمصيالن المشيتركة العربيية الهندييةأو إيجياد مؤسسيات جدييدة تيدعم ا ،للعالقات التاريخية بالهنيد

ر من تل  القييود المعنويية والرمزيية والتقليديية التيي كاني  تحكيم التحر   ىه الهندي الجديد وساعد الهند علالتوج  

 .كيان العدوالموقف الهندي من 

 

  :تطور العالقات اإلسرائيلية الهندية  - 5

نسيمة، ونسيأة التكياثر ليد  الجاليية اليهوديية  39500 ىييوال 1948بلغ عدد اليهود في الهند قأي عا  لقد 

في بداية الخمسينيات مين القيرن الماضيي، كيان وبين الجاليات اليهودية المختلفة في الهند هي األعلى في العالم 

إليى  1997ألف نسيمة، وبسيأب الهجيرة إليى "إسيرائيي" انخفيم عيددهم عيا   30 ىعدد اليهود في الهند يوال

، مورعين على عدة مناطق فيي نسمة 5400، أما اليو  فيُق در عدد اليهود في الهند بحوالي نسمة 6000يوالي 

 .الهند

، لكنهيا بعيد عيامين، ونتيجية للضيغوط الدبلوماسيية 1948تعترف الهند بـ "إسرائيي" عند تأسيسها عيا   لم

وافق  الهند على اعتماد  1951دون تأادن السفراء بينهما. وفي عا   من التي مورس  عليها، اعترف  بها فق 

 بعد عامين. دافتتاح القنصلية اإلسرائيلية في الهن قنصي إسرائيلي على أراضيها، ثم تم  

ن في العالقات بين الهند و"إسرائيي"، ماصة في إطار التعاون المعلومياتي عقد السأعينيات نقطة تحو   كان

بعيد رييارة موميي  اً كأيير اً هذ  العالقيات تطيور ، مهدت2015ا  يون الملف النوويي الأاكستاني. وفي بداية ع

األمنية، ييا تُعتأَير  صناعاتللهند، ومشاركة "إسرائيي" في معرا ال السابق يعلون ورير الدفا  اإلسرائيلي

 الهند وجهة مركزية للصادرات األمنية والتكنولوجية اإلسرائيلية.

ة مع الهند قائالً: "أعتقد أن الشيراكة بيننيا هيي السفير اإلسرائيلي السابق "ألون أومفز" عمق العالق لخ ا

ً به معمسألة وجودية، وذل  بسأب ما نقو    على الحياة اليومية لإلسرائيليين والهنود". كأير   ر بشكي  ا يؤث  ، مم  ا
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اعتأر اإلسرائيليون والهنود الزيارة ذات و ،لخارجية الهندي بزيارة "إسرائيي"، قا  ورير ا2012عا   في

ب تراتيجية، فقد يظي  بتغطية إعالمية واسعة في وسائي اإلعال  اإلسرائيلية والهندية، وذل  لميا ترت يأهمية إس

التعياون والمياء والطاقية والتكنولوجييا، و زراعةعليها من توقيع العديد من االتفاقيات بين الألدين في مجاالت ال

 .األمني ومحاربة اإلرهاب

، لفحيا إمكانييية 2011سييالح الطييران اإلسييرائيلي الهنيد عييا   ن نحوسييتان مسيؤونارار اللييواء عييد كميا

التعاون في مجان الطيران الحربي بين الألدين، وذل  على ضوء األرمة السياسيية ميع تركييا، وفحيا إمكانيية 

ا فاقيات، نتج عنهعلى مجموعة ات   يعالتوق أن تكون الهند بديالً لتركيا في هذا المجان. وعلى إثر هذ  الزيارة، تم  

ً ئيلي للأحا في اعتأار الهند يليففي نفا العا  توجه إسرا ً إستراتيجي   ا  لـ "إسرائيي" في المستقأي. ا

يي الهنيد يليفييرص "إسرائيي" على الحفاظ على عالقات اقتصادية جيدة ميع الصيين، إال أن   ومع ً هيا تفض   ا

ً إستراتيجي   القواسم المشيتركة ميع الهنيد  إلى أن   إضافةً ، يي  تر  فيها القوة األكأر بين دون آسيا في المستقأي، ا

 األمريكية من الصين. مواقفالهند أقرب إلى ال أكأر، ماصة في المجاالت االقتصادية. كما أن  

كان المنعطف األهم في مسار العالقات اإلسرائيلية الهندية وتطورها، هو المفاوضيات بيين "إسيرائيي"  ثم

ع  هييذ  المفاوضييات الهنييد علييى رفييع مسييتو  العالقيية مييع فقييد مييج   ،1992ومنظميية التحرييير الفلسييطينية عييا  

ً ها قد م  عرض"إسرائيي"، لدرجة أن   وذلي  كميا يأيدو مين أجيي  ،للمشاركة في مفاوضات السال  بيين الطيرفين ا

 تأسيا موضع قد  للهند في السياسة الدولية.

ألوليى ليية، وهيو ييرب الخلييج اكما كان هناك منعطف آمر ساهم في تغيير االصطفافات في الساية الدو 

ً أساسي   اً ، والتي كان  عنصر1991عا     هأيوط أسيعار الينف  فيي في تغيير نظرة الهند للدون العربية، فقيد أد   ا

 يينه إلى تقليي اعتماد الهند على الدون العربية. 

يير، هنيياك الييدور الييذي  إضييافةً  كسييتان، والييذي الغييرب فييي تهدئيية الوضييع بييين الهنييد وبا أد ا إلييى كييي مييا ذُك 

ي التقيارب بيين الهنيد يتصاعد بين الحين واةمر منذ بْدء الصرا  بينهما على إقليم كشمير. ساعد هيذا اليدور  في

ً والغيرب عمومي ، مارسي  منظمييات 1991ميهر يزيييران  وفييي. تحسيين عالقييات الهنيد مييع "إسيرائيي" فييي، وا

ً ضغط الواليات المتحدة األمريكية يهودية مناصرة لـ "إسرائيي" في على الهند، مين أجيي إقامية عالقيات  اً كأير ا

كالً من إيزي ليألر، نائب رئيا  ، ُعقد لقاء ضم  1991 تشرين ال اني 21سية كاملة مع "إسرائيي". وفي دبلوما

يهيود أسيتراليا، ميع رئييا يكومية الهنيد فيي يينيه "نيارا سييمحا راو".  يياداتالكونجرس اليهودي العيالمي، وق

ل، فيي 8486طلب ليألر تقوية العالقات مع "إسرائيي"، على أن يشمي ذل  تصوي  الهند لصيالن القيرار رقيم )

 يةلعنصيرالجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو القرار الذي ينا  على إلغاء اعتأار الصهيونية مكالً من أميكان ا

 ت  الهند لصالن القرار المذكور. والتمييز العنصري، وبعد أقي من مهر صو  

الهند ترغيب فيي  استدعاء السفير اإلسرائيلي للخارجية الهندية، وإبالغه بأن   ، تم  1992 كانون ال اني وفي

 فتن عالقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيي"، ثم أعلن  الخارجية الهندية ذل  في مؤتمر صحفي.
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 :األمنية بين "إسرائيل" والهند العالقات - 6

 عليييى التعييياون اً ى انهييييار االتحييياد السيييوفيتي مقتصيييرالتعييياون األمنيييي بيييين "إسيييرائيي" والهنيييد يتييي كيييان

ً االستخأاراتي والمعلوماتي، مصوص ق بالملف النووي الأاكستاني، فقد كان  "إسرائيي" تمتل  الك ير فيما يتعل   ا

رت العالقيات ومين ثيم تطيو   علوميات،الملف، وليديها االسيتعداد لمشياركة الهنيد هيذ  الممن المعلومات يون هذا 

ً رد عامطرفين وأصأح  في اردياد مط  األمنية بين ال  بعد عا .  ا

مقابييي يصييولها علييى اليورانيييو  الييالر   1962وقييد قاميي  إسييرائيي بإنشيياء مفاعييي نييووي للهنييد عييا  

ً  تستخد هي لمفاعالتها النووية، و الهند قرب الحدود الأاكستانية الستخدامها ضد باكسيتان في قاعدة جوية  أيضا

عليى معلوميات ييون المفاعيي النيووي  1977يصي الموساد اإلسيرائيلي عيا   في هذا السياق. وق  الضرورة

 كأير. ا رفع مستو  التعاون األمني بين الألدين بشكي  الأاكستاني، وعرا هذ  المعلومات على الهند، مم  

ي1978عا   وفي ة ييون ، رار الهند وفد رفييع المسيتو  مين المخيابرات اإلسيرائيلية، وقيد   معلوميات هام 

ي ا أذهيي الهنيود اليذين أدركيوا أنهيم ال يعرفيون سيو  القلييي عين هيذا المفاعي والأرنامج النيووي الأاكسيتاني، مم 

ً نووي   اً ومأير خابراترئيا جهار الم الأرنامج. وفي العا  التالي، رار "إسرائيي" وفد هندي ضم    في الجهار. ا

ة للمخييابرات اإلسييرائيلية فييي الهنييد. وبعييد تييدمير افتتيياح مم لي يي لتأييادن المعلومييات والزيييارات، تييم   ونتيجيية

، سييع  الهنييد إلييى التعيياون مييع "إسييرائيي" لتييدمير المفاعييي النييووي 1980المفاعييي النييووي العراقييي عييا  

   لم يتم.الأاكستاني بالتنسيق معها، إال أن ذل

إن اإلسـرائيـيليين يملكيون كيي المعلوميات المتعلقية بالمفاعيي ن عمييي موسياد سيابق: "في السياق نفسه يقو

اليييذي قيييأم علييييه  "،مها لهيييم الجـاسـيييـوس اإلســرائـييييـلي )جوناثيييان بيييوالردلالنيييووي الأاكسيييتاني والتيييي قيييد  

بييين  األمني يية تطييورت العالقييات . وقييد1985تشييرين ال يياني عييا فييي  كيييانا لصييالن الوهييو يتجس يي يييوناألمريك

قامي  "إسيرائيي"  إذالطرفين، وانتقل  من مجان التعاون االستخأاراتي إلى إتما  صفقات سالح ضخمة بينهما،

ً بأيع الهند سفن  يربية وصواريخ ومدافع، ومعدات طيران، ومعدات كهرو ضوئية.  ا

م ي: صفقة فالكون، التي تُقد ر قيمتها بحوالي  إتما  صفقات سالح مهمة بين الطرفين، ، تم  2000عا   بعد

مليار دوالر، والتي بموجأها باع  "إسرائيي" للهند طائرات تجسا من نو  "فالكون"، وهيي طيائرات تحميي 

ة للصيواريخ مين نيو  مضياد   يخمليون دوالر، ممل  صوار 260منظومة إنذار مأكر. إضافة إلى صفقة بقيمة 

كميا اميتمل  الصيفقة عليى منظومية "أرون ييروك"  ،عات الجويية اإلسيرائيليةتياج الصينا"براك"، وهيي مين إن

 المستخدمة في صواريخ ييتا.

ون" الطيرار ال اليا، وكيان دت "إسرائيي" الهند بطائرات بدون طييار مين نيو  "فيالك، رو  2004عا   في

اإلسيرائيلية يتسيحاق ملييار دوالر. وبعيد ذلي  قيا  مسيؤون الصيناعات الجويية  1.1من صفقة بقيمية  اً ذل  جزء
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لأييع ملييار وملييار دوالر  صفة ريارات للهند، بهدف إتما  صفقات جديدة، تتراوح  قيمتها ما بين ننيسان، بعد  

ً طائرات من نو  "فالكون" أيض  .ا

"، 1الهند، يسب مصادر الجيش الهندي، مراء طائرات إسرائيلية بدون طيار، من نو  "هيارون وتحاون

ً سلحة وتنفييذ عملييات هجوميية، علميأوالتي تستطيع يمي  أن الحكومية الهنديية سيمح  للقيوات الجويية بشيراء  ا

 . 2016عا   دمةمليون دوالر من الصناعات اإلسرائيلية، والتي ستدمي الخ 400عشر طائرات بقيمة 

لصييناعات العسييكرية الهندييية، فييإن الهنييد تُعتأَيير المسييتورد األكأيير ل  economic timesةصييحيف ويسييب

ات عسيكرية مين "إسيرائيي" بقيمية تصيي إليى عشيرة ا كان  قد امترت فيي العقيد السيابق معيد  ياإلسرائيلية، ي

د للسيالح إليى الهنيد بعيد "إسيرائيي" تُعتأَير ثياني أكأير ميور   التقيديرات إليى أن   تشييرو مليارات دوالر بالمجمي.

تجارة  تأة ال ال ة. كما تشير التقديرات إلى أن  ق على الواليات المتحدة التي تأتي في المرروسيا، وهي بذل  تتفو  

عين ذكير األرقيا   طيرفينالسالح بين الهند و"إسرائيي" هي أكأير قطيا  تجياري بينهميا. وبيالرغم مين امتنيا  ال

ً بحيوالي ملييار دوالر سينوي  رها بعم اإليصائيات تقد   أن   الحقيقية لحجم هذ  التجارة، إال   % 15، وهيذا يعيادن ا

ً ات السييالح اإلسييرائيلي سيينوي  صييادر ميين مجمييي عييات اإلسييرائيلية للسييوق الهندييية فييي مجييان التوق   حسييبوب .ا

ً يتياج الهندي سوف يتنامى تدريجي  اال االيتياجات األمنية، فإن   ، 2017مليار دوالر عيا   12.72، ليصي إلى ا

ملييار  3متها ييوالي . كما تنوي الهند عقد صفقة عسكرية مع "إسرائيي" قي2022مليار دوالر عا   17.18و 

ه ليزر لصالن سالح الجيو الهنيدي، و  164ن دوالر، تتضم   يقنألية ذكيية مخص   250موج  نة صية ألهيداف محص 

منظوميية صييواريخ مضييادة  321إلييى ذليي ، هنيياك تَقييدُّ  كأييير فييي المفاوضييات لشييراء  تحيي  األرا. إضييافةً 

ا، يقيم الجيشيان المجان األمني أيض وفي .صاروخ وقاعدة إطالق 8356ر، ومليون دوال 525للدبابات، بقيمة 

الهنييدي واإلسييرائيلي تييدريأات مشييتركة بييين فتييرة وأميير ، تُقييد   "إسييرائيي" ماللهييا تييدريأات ماصيية للجنييود 

 .ما في مجان أنشطة مكافحة اإلرهابالهنود، السي  

ً أساسيي   اً عنصيري الييو ، يشيك  قيد أصيأن  التعياون األمنيي والعسيكري بيين اليدولتينأن  القون،  مالصة فيي  ا

ي عنيه، فالهنيد تحصيي بموجأيه عليى أسيلحة متطيورة العالقات بين الطرفين، ال يستطيع أي طرف منهما التخل ي

هيذا  ن  إفي وبالمقابيي،ق فيي أي مواجهية قادمية ميع أي دولية مجياورة، ماصية باكسيتان. ونوعية، قد تمنحها التفو  

يالتعاون يمنن "إسرائيي" رافعة اقتصادية قوية، و ا يؤكيد أن العالقية ماصة في مجان الصناعات العسيكرية، مم 

 بين الطرفين، في الحاضر والمستقأي، هي عالقة إستراتيجية بامتيار. 

 

 :االقتصادية بين الهند و"إسرائيل" العالقات - 7

ً ا وبيين الهنيد، وفتحي  الأياب  واسيعكأير بينه "إسرائيي" على تطوير التعاون االقتصادي بشكي   يرص   ا

ً التجياري عموميلتطوير عالقاتها االقتصادية في المجياالت المختلفية، ماصية فيي مجياالت الزراعية والتأيادن  ، ا

ومنهيا إليى األسيواق العالميية  ندية،دمل  "إسرائيي" إلى األسواق الهووالذي أصأن يُقد ر بمليارات الدوالرات. 

 باسم مركات ومركاء هنود. 
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دة، تشيمي قييا  مأيراء وميركات إسيرائيلية ة متعيد  يي" للهنيد مسياعدات فني يمجان الزراعة، تُقد    "إسرائ في

ر، واستصييالح األراضييي ومكافحيية التصييح   بتييدريب بع ييات ومأييراء هنييود فييي مجيياالت مختلفيية، م ييي الييري  

وإدارة االقتصياد  لمتجيددة،والزراعة في الدفيئات الأالستيكية، وكذل  فيي مجيان معالجية مييا  الأحير، والطاقية ا

 .مائيال

، 1992ومسيتمر. ففيي عيا   متسيار    المجان التجاري، تتصاعد معدالت التجيارة بيين الأليدين بشيكي   وفي

يون دوالر، وبعيد مل 180كان يجم التأادن التجاري بين الهند و"إسرائيي" في الصناعات المدنية يقدر بحوالي 

ً يوالي عشرين عام دوالر. وبالنسيأة للتجيارة  ييارمل 5التجياري ، تجياور يجيم التأيادن 2011، وبالتحديد عيا  ا

المرتأة العامرة على مستو  العالم، والمرتأة ال ال ة على مستو  آسييا  الخارجية اإلسرائيلية، كان  الهند تحتي  

 بعد الصين وهونغ كونج.

مييواد "إسييرائيي" إلييى الهنييد المعييادن ال مينيية والميياس واأليجييار الكريميية، وأدوات االتصيياالت، وال تُصييد ر

ات الطأييية. أمييا الهنييد فتُصييد ر إلييى "إسييرائيي" األيجييار الكريميية، والمييواد الكيميائييية والأالسييتيكية، والمعييد  

 الأالستيكية والكيميائية والمطاط. 

ً مجان السياية، يزور الهند سنوي   في ألف سائن إسرائيلي. ويسب التقديرات اإلسرائيلية، فإنيه  40 ىيوال ا

 في كي بي  إسرائيلي مخا على األقي، قد قضى أسأوعين في الهند. مالن عشر سنوات سيكون

ة مم لي ي اً ذا المجيان، أقامي  "إسيرائيي" ميؤمرلعميق التعياون بينهميا فيي هي اً مجان التكنولوجيا، ونظير وفي

 .ة الصناعات التكنولوجية في الهنداقتصادية في مدينة باجنجلور، وهي مدين

للأضييائع  اً تجارييية مييع الهنييد، سييتجعي منهييا جسييرسييرائيلية للعالقيية الاإلمييارة إلييى أن التقييديرات اإل تجييدر

والعربييية األميير   ماصيية، والييدون اإلسييالمية فارسيييوالتكنولوجيييا اإلسييرائيلية، للوصييون إلييى دون الخليييج ال

ميركة  3300إليى وجيود أك ير مين  فةً فيي هيذ  اليدون، إضيا اً لحجم الجالية الهندية الكأير جد   اً عامة، وذل  نظر

 .سرائيلي وبضائعه تجا  دون الخليجلعأور اإل اً في دبي، والتي بدورها ستكون جسر هندية مسجلة

 

 :والهند إسرائيل وباكستانجدلية العالقة بين  – 8

يتيأثيرات مه ،في مجيان اليدفا  والتسيلين والتكنولوجييا ةً ماص   ،كان لتطور العالقات الهندية اإلسرائيلية ة م 

 يييا ارتيأت باكسيتان أن   ،الطيرف اةمير فيي النيزا  ييون كشيميرو ،النووي المسلم للهندكستان الجار با ىعل

ييي ،التعييياون الهنيييدي اإلسيييرائيلي لوجييييا المتقدمييية فيييي جميييع فيييي مجيييان التجسيييا بالطيييائرات ذات التكنو ةً ماص 

الهنييدي فييي الييدفا  ر قييدرات وأن يعييز   ،وباكسييتانبييالتوارن اإلقليمييي بييين الهنييد  ميين مييأنه أن يخييي   ،المعلومييات

ً  ما وأن الهند طالما رعم  مراراً السي   ،مواجهة باكستان ي أن التعاون مع إسرائيي عسكريا  ،باكسيتان ه ضيد  موج 

هييي قييوة دعم قيوة عسييكرية ال بييأس بهيا أال وبيي ىالهنييد سيتحظ ه فيي ياليية قيييا  ييرب بييين الأليدين فييإن  أن يي ىبمعني

ألن  ،عهيا تفيوق بك يير مصيلحتها ميع الهنيدإسيرائيي ميي  باكسيتان بيأن مصيلحة إسرائيي. فيي مواجهية ذلي  لو  
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ألطييراف باكسيتان هيي القيوة النوويية اإلسيالمية الويييدة وبمقيدورها تسيريب تكنولوجييا أسيلحة اليدمار الشيامي 

إسرائيي يريصة على تحييد القوة النوويية الأاكسيتانية فيي أي  وفي الوق  ذاته فإن   ،النزا  العربي مع إسرائيي

 مع العرب والمسلمين. صرا  مستقألي

وعلى  ،من إسرائيي وباكستان مارك  فيها الواليات المتحدة األمريكية دة أجرتها كالا لحسابات معق   ونتيجةً 

ً  ن  أيمكيين القييون  ،2001ايلييون 11ضييوء ظييروف ماصيية بييالحرب علييى اإلرهيياب بعييد ً اسييتراتيجي   تفاهمييا غييير  ا

وعييد  اإلمييالن  ،فييي المجييان الجغرافييي الحيييوي ل مييري مكتييوب بييين إسييرائيي وباكسييتان يقضييي بعييد  التييدم  

ي إليى جانيب األطيراف التيي فإسيرائيي ال تتيدم   .ا إسيرائيي وباكسيتانفيهيفي األقاليم التي توجيد   بموارين القو

جانييب األطييراف  ىي إلييكمييا أن باكسييتان ليين تتييدم   ،وأفغانسييتان ىوئ باكسييتان فييي كشييمير وآسيييا الوسييطتنييا

 المتنارعة مع إسرائيي.

أو التفاهم االستراتيجي الصام  كما أسما   ،يوية في هذا التفاهم غير المكتوبمن الألدين مصلحة ي ولكي   

م لهما قومي ليأرالي يسل  الأعم. بيد أن ملف العالقات بين باكستان وإسرائيي يخضع لتنار  تيارين أساسيين أو  

 ،هذ  القاعيدة ىإل اكستان في قضية كشمير وهو على استعداد لالعتراف بإسرائيي استناداً بأن العرب قد مذلوا ب

 بخيذالن العيرب لأاكسيتان فيي القضيية الكشيميرية إال   وهو وإن كان يقير   ،أما ال اني وهو التيار اإلسالمي السائد

 اف بإسرائيي.القضية الفلسطينية هي قضية باكستان األولى وال يرغب في االعتر ه ير  أن  أن  
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ً الفلسطينية، كان  الهند تاريخي   من القضية مواقفالق بفيما يتعل   مين المناصيرين للقضيية الفلسيطينية،  تعيد ا

على إثر االنتخابات األميرة التي  لكن ،2014ت هذ  المواقف يتى عا  ماصة في المحافي الدولية، وقد استمر  

ليـ "إسيرائيي"  اً لقومي الهندي، الذي يُعيدُّ مناصيرنتج عنها فور رئيا الحكومة الحالي )موديل، رعيم الحزب ا

 في مواقف الهند تجا  القضية الفلسطينية. ر كأيربقوة، يدث تغي  

ف ميين إلييى التخييو   ايية تأسيسييهافييي بد العتييراف بييـ "إسيرائيي" وتأييادن السييفارات معهيياارفييم الهنييد  يعيود

رئيا الحكومة الهندية في يينه جواهر الن نهرو، ويزب المؤتمر  ر مصالحها مع العالم العربي، كما أن  تضر  

تيوالي المعسيكر  ان إلى أن "إسرائيي" ك الهندي الذي يرأسه، كانا يدعمان العرب ويعاديان الصهيونية. إضافةً 

ان الحيرب الأياردة، بينميا كاني  الهنيد قريأية إليى المعسيكر الشيرقي األمريكية إب  الغربي بقيادة الواليات المتحدة 

 بقيادة االتحاد السوفياتي. 

  العالقة بين الطرفين فاترة يتى تسعينيات القرن الماضي، عندما انهيار المعسيكر الشيرقي بتفك ي تاستمر  

المتحدة األمريكية على عيالم أييادي القطأيية. فيي االتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الأاردة، وسيطرة الواليات 

، وتغير الحكومة في الهند، واستال  أنيديرا غانيدي لمقالييد السيلطة فيهيا، بيدأ المستجد ة هذ  الظروف الدولية ظي  

لعالقية االأوابة التيي سيتمر  مين مالليه كيان العدو التغير في السياسة الهندية تجا  "إسرائيي"، فقد اعتأرت الهند 
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ر في المواقف الهندية تجا  العالقة مع "إسيرائيي" ن الأارر الذي غي  ع الواليات المتحدة األمريكية. وكان التحو  م

ة الحكيم فيي الهنيد، وهيو إليى سيد   1996 – 1991راو"، رئييا ورراء الهنيد ميا بيين  سيمحاهو وصون "نارا 

ية ميع وسيت  فيي عمليية الالتقيد   لية إليى أن  التقيديرات اإلسيرائي تشييرورجي ليأرالي سعى لالنفتياح عليى الغيرب. 

ومنظميية أعطييى اتفيياق أوسييلو بييين "إسييرائيي"  قييد. والعالقييات مييع الهنييد كأييير   الجانييب الفلسييطيني، يييدعم بشييكي  

ً قوي   اً رالتحرير الفلسطينية، مأر   ً إليد  الدون المعروفة تاريخي   ا العيدو بدعم القضية الفلسطينية، بأن تنفتن على  ا

 لب من مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى مناصر للعدو الصهيوني.بقوة، وتنق

ً يليفي وأوجيد ،لصيالن "إسيرائيي" اً جد   اً كأير اً أثرقد مل ف ن أن هذا التحو   في م    ال ً إسيتراتيجي   ا لهيا  اً جدييد ا

ً دائم اً عضون، وربما تنجن مساعيها لتصأن في العالم. فالهند قوة صاعدة، ولديها طموح كأير في منافسة الصي  ا

ل  في النمو، والسوق الهندية  مستمر   نديفي مجلا األمن. واالقتصاد اله مدمالً هائالً للتجارة اإلسرائيلية. تحو 

ً لعسكرية الهندية، التي تمل  ساليالقوة ا كما أن   ً  ا  .، لها ورنها الفعلي في المنطقةنووي ا

ً ن فيي السياسية الهنديية واضيحظهر التحيو   لقد ، وذلي  عنيدما 2014األمييرة عليى غيزة عيا   فيي الحيرب ا

م  مجموعيية ميين القييو  الأرلمانييية اإلسييالمية، والقييو  المناصييرة للقضييية الفلسييطينية فييي الهنييد بمشييرو  تقييد  

وقف ضد القرار رئيا  قدالحكومة الهندية رفض  هذا المشرو  بقوة، ف أن   لنصرة غزة وإدانة "إسرائيي"، إال  

ائيي" ليـ "إسير اً بأنيه اليزعيم الهنيدي األك ير تأيييدمودي"، الذي يصينفه اإلسيرائيليون  الحكومة الهندية "نيرندار

ً يتى اليو ، والذي مغي سابق منصب مسؤون تطوير العالقات ال قافية واالقتصادية ميع "إسيرائيي". كميا وقيف  ا

اإلسرائيلية الهندية لصداقة سوراج"، التي كان  على رأس لجنة ا ممامن وريرة الخارجية "سو القرار كي   ضد  

ً سييابق ،  BSKS، و"تانجنييدار باجييا"، وهييو ميين نشييطاء الحييزب الحيياكم ورئيييا يركيية اليمييين القييومي الهنييدي ا

ً م مظاهرات في نيودلهي دعموالذي نظ   هنيا نقطية  تظهيرو .2014لـ "إسرائيي" أثنياء الحيرب عليى غيزة عيا   ا

ألوليى تيرفم الحكومية الهنديية ينية، يييا إنيه وللميرة اة في السياسة الهندية تجيا  القضيية الفلسيطن أساسي  تحو  

أصيوات المسيلمين فيي الهنيد واليسيار الهنيدي. لقيد  لنصرة الشعب الفلسطيني وإدانة "إسرائيي"، متجاهلةً  اً قرار

ر "باجا" هذ  المواقف بأن   ً على الدوا ، مصوص هند"إسرائيي" دعم  ال بر  فيي يروبهيا ضيد باكسيتان، بينميا  ا

 سطينيون باكستان، وبالتالي يجب على الهند مناصرة "إسرائيي" بالم ي.يناصر الفل

دت تشكيي لجنة تحقييق فيي ت  ضد "إسرائيي" في األمم المتحدة، وأي  في المقابي، يُذكر أن الهند صو   ولكن

ي رئيا الورراء الهندي نارندرا مودي رار األراض . كما أن  2014الحرب اإلسرائيلية األميرة على غزة عا  

تعنيي العالقية ميع "إسيرائيي" ال  بيأند على دعم الهند للقضية الفلسطينية، وذكر ، وأك  2015الفلسطينية في آب 

 .وقف الدعم للجانب الفلسطيني

هيا أن   هيذا، ليم تفقيد الهنيد توارنهيا فيي عالقاتهيا الخارجيية، فيرغم تطيور عالقاتهيا ميع "إسيرائيي"، إال   ومع

ع إيران، ولم تسمن للعالقات ميع "إسيرائيي" أن تيؤث ر عليهيا. فمصيلحة الهنيد استطاع  الحفاظ على عالقاتها م

بينميا تيرتأ  مصيلحتها ميع إييران  ري،مع "إسرائيي" تقو  على التعاون االقتصادي والتكنولوجي وربما العسك

طاقية. ليذل  ة عوامي مشتركة ال يمكين للهنيد تجاهلهيا، كيالجوار والجغرافييا وال قافية والتياريخ والسياسية والبعد  
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 عليهيا أن تتعيايش ميع هيذ  العالقية، دون أن تضيغ  عليى الهنيد بشيأنها، يييا تيدرك أن   أدرك  "إسيرائيي" أن  

 .أك ر أهمية للهند منها  ،إيران على المستو  اإلستراتيجي
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ينظير إليهيا اإلسيرائيليون عليى  ، الهند وإسرائيي بمجموعة من المصيالن اإلسيتراتيجية بعييدة الميد ترتأ 

ميع  تسيويات المذليةهرولية العيرب تجيا  ال ا الهنيد، فتير  أن  . أم  في يسابات أمنهم القومي أنها مصلحة عليا لهم

ً قوي ي اً رهيا مأير  تقد منح ،الفلسطينيين مع المجحفة والمهينة "إسرائيي"، واتفاقيات التسوية  جدييدة اتلفيتن صيفح ا

دون الخييوف علييى مصييالحها لييد  الييدون ميين طويييي، وربمييا قطيعيية،  هييا، بعييد فتييور  مع ميين التعيياون والتنسيييق

ً ، داعميتسيويةى بعمليية الالعربية. لقد أصأح  الهند، بفعي ما يسم   ً إسيتراتيجي   ا ً بعيد أن كاني  يليفي كييان العيدول ا  ا

ً أساسي   الهند، وذل  على الصعد  بشأن العالقة مع ةكأير اتفي تحقيق امتراق العدو نجن قدو للقضية الفلسطينية. ا

رة الهنديية، وربميا امنطقة مأه القاألمر الذي سه ي لها امتراق  ،السياسية، واالقتصادية والتجاريةالدبلوماسية و

اليذي قفييز قفييزات  خم،بصييورة غيير مأامييرة، وذلي  عيين طرييق التأييادن التجياري الضيي فارسييمنطقية الخليييج ال

 نوعية في العقدين األميرين.

للنظيير أن العالقييات الهندييية اإلسييرائيلية كانيي  بيياررة فييي مجييان التعيياون األمنييي، الييذي بييدأ علييى  والالفيي 

ً تُقد ر بمليارات اليدوالرات سينوي  ر إلى عقد صفقات األسلحة الضخمة، التي مستو  تأادن المعلومات، ثم تطو   ، ا

إليى التيدريأات  ر، إضيافةً المتطيو   ليسيرائيوالتي تشمي الطائرات والدبابات، واألنيوا  المختلفية مين السيالح اإل

المشييتركة بينهمييا. وال ميي  أن الصييرا  العربييي والفلسييطيني مييع "إسييرائيي"، والقييوة النووييية الأاكسييتانية، ومييا 

 في هذا المجان.  ى بمكافحة اإلرهاب، ياضرة بقوة  يسم  

 
 


