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الملخص
تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على تطورات العالقات الهندية اإلسرائيلية وانعكاساتها على موقف الهند من القضية الفلسطينية،
فموقف الهند من الصراع العربي اإلسرائيلي بدأ بمساندة الشعب الفلسطيني ،ثم أخذ بالتحول نحو الوقوف على الحياد أو الموازنة
في عالقاتها مع طرفي الصراع ،إلى أن وصلت إلى الشراكة أو التحالف مع االحتالل اإلسرائيلي ،وهو ما جعل القضية
الفلسطينية تتجه الى خسارة أهم حلفاءها.
تناولت الورقة تسلسل العالقات الهندية اإلسرائيلية وأشكال التعاون ونوعه واألسباب والعوامل التي شكلت دافعًا للهند واسرائيل
لتعميق وتعزيز التعاون فيما بينهما ،مع التركيز على أهم المكاسب التي حققتها إسرائيل من شراكتها مع الهند ،وصوالً لتداعيات
ذلك على العالقات الهندية الفلسطينية.
وقد توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 نجاح إسرائيل في ضرب واختراق شبكة العالقات الفلسطينية والتخلص من أهم الداعمين لقضيتهم عبر التحالف معه. استغالل إسرائيل ألهم محددات السياسة الخارجية الهندية القائمة على تحقيق المصالح القومية ،عبر البحث عن التقاطعاتوالقواسم المشتركة ،ألن إسرائيل تدرك جغرافية الهند وتستغل كل المداخل لتعميق الشراكة معها.
 قدرة إسرائيل على استغالل الظروف الداخلية الهندية ،وما كان لذلك من أثر كبير على التقارب مع نيودلهي ،فالحكومةاليمينية الموالية لواشنط ن تزداد قناعتها مع مرور الوقت بأن المقاومة الفلسطينية ما هي إال جماعات إرهابية تضر بالمصالح
الهندية مع إسرائيل.
 أن التعاون الهندي اإلسرائيلي في باقي المجاالت يضر بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر إذ أنه يوفر فرصة إلفالت إسرائيلمن اإلدانة الدولية في المحافل المختلفة ،كما أنه يفتح السوق الهندية الكبيرة أمام المنتجات اإلسرائيلية مما يمكن إسرائيل من
الصمود أمام حركة المقاطعة الدولية.
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التقارب الهندي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية
تقديم
انتظرت إسرائيل طويالً وبفارغ الصبر تلك اللحظة التي حانت مع وصول رئيس الوزراء الهندي "ناريند ار مودي" الذي زار إسرائيل في 4
يوليو من العام الماضي ،ولم يفوت نتنياهو فرصة ذكرى مرور  25عاماً على العالقات اإلسرائيلية الهندية تمر مرور الكرام ،فتوجه
على رأس وفد كبير من رجال األعمال إلى الهند لتعميق العالقات بين البلدين.
كان عام  2014الذي شهد وصول اليميني المتطرف الهندوسي مودي إلى رئاسة الحكومة
الهندية مثالياً بالنسبة إلسرائيل التي تنفست الصعداء بعد وضع حداً لحقبة نهرو وساللته التي
عرفت بدعمها للقضية الفلسطينية .ورغم مرور أكثر من عقدين على التعاون بين الهند
واسرائيل ،حيث بدأت رسمياً في  1992إال أن األشهر األخيرة شهدت الكثير من الزيارات

شهدت العالقات الهندية مع
إسرائيل تحوالت هامة خالل
العقود الثالثة األخيرة ،وباتت

الدبلوماسية التي تخللها توقيع المزيد من االتفاقيات في المجاالت العسكرية والتجارية

الهند أهم شركاء إسرائيل التي

والزراعية وغيرها ،وهو أمر ال يمكن تجاهله ،ألن انفتاح إسرائيل على دولة مثل الهند

نجحت في تحويل عالقاتها مع

والدخول في شراكة وتحالف استراتيجي معها يشكل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية ،فهذا

الهند من القطيعة إلى التحالف

البلد اآلسيوي الكبير كان أكبر وأهم الداعمين والمناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني.
أوالً :تحوالت العالقات الهندية اإلسرائيلية
شهدت العالقات الهندية مع إسرائيل تحوالت هامة خالل العقود الثالثة األخيرة ،وباتت الهند أهم شركاء إسرائيل التي نجحت في تحويل
عالقاتها مع الهند من القطيعة إلى التحالف ،وشكل المدخل االقتصادي والتعاون العسكري والتكنولوجي عوامل مهمة لوصول العالقات
بين البلدين إلى هذا المستوى ،خاصة وأن الهند لم تعد معنية بالبعد المعنوي ودعمها للقضايا العربية "القضية الفلسطينية" بقدر ما
يهمها مصالحها االستراتيجية ،فهي تسعى ألن تكون القوة األكبر في محيطها األسيوي الم عقد ،وهو ما توفره إسرائيل لها من اتفاقيات
الشراكة والتعاون في المجاالت المختلفة.
 -1الهند وإسرائيل من قطيعة إلى تحالف استراتيجي
حققت إسرائيل نجاحات يصعب تجاهلها في نقل عالقاتها مع الهند من مربع القطيعة إلى مربع الشراكة ،ولما كانت األخيرة تلعب دو اًر
محورياً في كتلة عدم االنحياز خالل مرحلة نهرو وأندي ار غاندي ،كانت القطيعة عنواناً للعالقات الهندية اإلسرائيلية ،غير أن التقارب
بين البلدين بدأ يشق طريقة بعد أقامه عالقات دبلوماسية كاملة عام  ،1992فالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجاالت االقتصادية
والعسكرية والسياسية ،جعل السوق الهندية واحده من أهم األسواق المستقطبة للصناعات العسكرية اإلسرائيلية.
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مع بداية األلفية الثالثة بدأت الزيارات المتبادلة تحقق الكثير من أشكال التعاون ،وفي يوليو  2001وقعت الهند واسرائيل على أول
صفقة تجارية وعسكرية قدرت قيمتها بملياري دوالر أمريكي ،حيث حصلت الهند على
معدات عسكرية إسرائيلية متطورة في المجال الجوي ،لكن العام الذي تلى شهد المزيد من
النشاط للدبلوماسية اإلسرائيلية  ،فاستقبلت العاصمة الهندية وزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك
شمعون بيرز ،كما استقبلت في سبتمبر  2003رئيس الحكومة اإلسرائيلية أريئيل شارون،
وتمخض عن تلك الزيارات حصول الهند على أنظمة رادار من نوع "فالكون" في فبراير
 ، 2004باإلضافة إلى خمسة طائرات استطالع إسرائيلية لتأمين حدودها مع باكستان
والصين عام .2005

ال
أخذ التعاون العسكري شك ا
تصاعديا بين الجانبين وشهد
عام  2009على أكبر صفقة
عسكرية في تاريخ العالقات
بينهما ُقدرت بملياري دوالر

أخذ التعاون العسكري شكالً تصاعدياً بين الجانبين وشهد عام  2009على أكبر صفقة عسكرية في تاريخ العالقات بينهما قدرت
بملياري دوالر ،وبدأت الشركات اإلسرائيلية تستغل هذا التعاون وتوقع مزيداً من الصفقات مع الهند في المجاالت المختلفة ،خاص ًة وأن
دلهي بحاجة لتطوير سالحها القديم الذي كان يعتمد على التكنولوجيا السوفيتية القديمة ،كما أنها تسعى لمواكبة التطور في المجال
االقتصادي والزراعي.
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في ظل التحوالت التي شهدتها منطقة الشرق األوسط خالل ثورات الربيع العربي ،وما ترتب عليها من تحوالت مفصلية أدت إلى انتقال
إسرائيل من موقع العدو إلى موقع الحليف مع الكثير من دول المنطقة ،أصبحت الهند الهدف األكثر سهولة بالنسبة إلسرائيل التي
سعت جاهداً لتطوير عال قاتها مع هذا البلد الكبير من حيث الجغرافيا وعدد السكان والعقول وغيرها من الموارد التي تمكنه من لعب أي
دور سياسي في الوقت الحالي وفي المستقبل ،فكان الرابع من يوليو  ، 2017عالمة فارقة في تاريخ العالقات الهندية اإلسرائيلية ،حيث
استقبلت تل أبيب رئيس الحكومة الهندية "ناريند ار مودي" في زيارة وصفت بالتاريخية ،وقد أعقبتها زيارة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية
"نتنياهو" الذي زار الهند في  13يناير  ،2018وقع خاللها الكثير من الصفقات في المجاالت العسكرية والتجارية والزراعية وغيرها،
لذلك كانت الشراكة الهندية مع إسرائيل كفيلة بتحويل مواقف الهند من حالة الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ،إلى حالة الحياد.

 -2حجم ونوع التبادل التجاري والعسكري والسياسي بين البلدين
تطور ملحوظاً خالل السنوات األخيرة ،وتنوع التبادل التجاري ليشمل الكثير من المجاالت ،الثقافية
شهد التعاون الهندي اإلسرائيلي
اً
واالقتصادية والزراعية والتكنولوجية ،وقد شكلت السوق الهندية الكبيرة حلقة اتصال مع الشرق األقصى ومبيعات السالح.
ومع توسيع هذا التعاون بين البلدين وخصوصاً في المجال األمني ،أصبحت تل أبيب المورد الثاني للسالح إلى الهند بعد روسيا ،وهو
ما مهد الفرصة أمام إسرائيل لنشر غواصاتها في المحيط الهندي.
ومنذ بداية تسعينات القرن الماضي حتى مطلع األلفية الثالثة شهدت عالقات التعاون بين نيودلهي وتل أبيب نحو  200مشروع مشترك
في مجاالت الهندسة وادارة المياه الجوفية ومحاربة التصحر والتكنولوجيا الرفيعة وغيرها .وقد ارتفعت االستثمارات اإلسرائيلية في الهند
من  36مليون دوالر عام  1992إلى مليار دوالر عام .1999
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في هذا الصدد تؤكد "وشريت بيرودكار"  ،الكاتبة "بموقع ميدا" أن زيارة نتنياهو ،في يناير الماضي للهند والذي أصطحب معه عشرات
رجال األعمال ورؤساء الشركات اإلسرائيلية ،تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع الهند من أربعة إلى عشرة مليارات دوالر سنويا،
على أن تتركز في الصادرات العسكرية التي تقدر قيمتها بـ 500مليون دوالر.
من ناحية أخرى شهدت العالقات الدبلوماسية بين البلدين تطور غير مسبوق ،حيث أضحى التعامل الدبلوماسي المتبادل وفق ما يعرف
بمعاملة "الدولة األولى بالرعاية" ،وهو ما يدلل على عمق العالقات الدبلوماسية ،خاص ًة وأن
تل أبيب نجحت في توظيف القضية الهندية الباكستانية لصالحها ،فكسبت موقف الهند
لصالحها في بعض القضايا التي تتعرض فيها إسرائيل لإلدانة الدولية ،مقابل تأييدها للهند
في مواجهة باكستان.

يظهر التقارب في العالقات
الهندية  -اإلسرائيلية بشكل
أكثر وضوحا ،حيث أنها لم تعد

في هذه األثناء يظهر التقارب في العالقات الهندية  -اإلسرائيلية بشكل أكثر وضوحاً ،حيث
أنها لم تعد تتبنى مشروعات ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،كما
أصبحت تمتنع عن إدانة التصرفات اإلسرائيلية حيال الفلسطينيين.

تتبنى مشروعات ق اررات األمم
المتحدة الخاصة بالقضية
الفلسطينية

ولعل أبرز ما يمكن اإلشارة إليه في هذا الصدد انفصال الهند عن انضمامها التقليدي للمعسكر المعادي إلسرائيل ،حين امتنعت عام
 2014عن التصويت على تقرير لألمم المتحدة حول حرب غزة األخيرة  ،2014حتى أن الدبلوماسيين الهنود باتوا يبتعدون عن
استخدام مفردات قاسية بحق إسرائيل كما جرت العادة سابقاً ،رغم استمرار الهند بإدانة االستيطان ،ورفض قرار الرئيس األمريكي
األخير بحق القدس.
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 -3أسباب التحول في العالقات الهندية اإلسرائيلية
ثمة الكثير من األسباب التي كانت بمثابة رافعة للهند واسرائيل ،وحفزت كل من تل أبيب ودلهي لالندفاع نحو تطوير العالقات بينهما،
ولعل أبرز هذه األسباب هي:

أ -التطبيع العربي مع إسرائيل
مع اندالع حرب الخليج الثانية عام 1990انشغلت الدول العربية بتأمين بقاء أنظمتها الحاكمة ،وكان على رأس أولويات العواصم
العربية ،سالمة أراضيها في مواجهة خطر متوقع أو حقيقي من عراق مستبد ،وقد خلقت تلك الحرب وضعاً لم يعد فيه تناقض بين
مناصرة قضية فلسطين ،وفي الوقت نفسه إ قامة عالقات عادية مع إسرائيل ،وكان هذا يعني بالنسبة لغير العرب إمكانية التعامل مع
إسرائيل دون المخاطرة بإغضاب العرب.
في الوقت ذاته كانت آثار تفكك االتحاد السوفييتي ونتائج حرب الخليج التي أسست للحل السلمي ومرحلة جديدة في الشرق األوسط،
وهو ما جعل الكثيرون يستبشرون بإمكانية حل المشكالت الدولية ،األمر الذي مهد الطريق لمحادثات السالم العربية اإلسرائيلية ،والتي
كانت بداية الطريق نحو التطبيع.
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تلك التحوالت أدت إلي تغيير إطار عمل السياسة الخارجية الهندية التقليدية ،وأعطاها بعض القدرة علي المناورة ،حيث لم تعد اسرائيل
دولة منبوذة ،وأصبح من الممكن إقامة اتصاالت دبلوماسية عادية معها ،إضافة الي احتمال آخر ،وهو إدراك الحكومة الهندية وجود
كتلة أصولية إسالمية جديدة محتملة تضم باكستان وايران وجمهوريات آسيا الوسطي ،ال يمكن غض الطرف عن إمكانياتها بإلحاق
الضرر بالمصالح الهندية.
خاص ًة وأن الهند كانت تتعرض للهجوم حول قضية كشمير من عدد من البلدان اإلسالمية ،وبصفة خاصة من باكستان التي واصلت
دعايتها ضد الهند بطريقة متواصلة في غرب آسيا وشمال أفريقيا من أجل خلق كتلة
إسالمية لتدويل المشكلة الكشميرية ،في الوقت الذي نادي فيه البعض بان إسرائيل والهند

في هذا السياق لم تعد الهند

يمكن أن تتعاونا لدرء هذا الخطر الذي دفع إسرائيل والهند للتعاون بشأن محاربة اإلرهاب،

تشعر بأي نوع من الحرج

وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة اإلسرائيلية خالل زيارته األخيرة للهند في منتصف يناير

حينما تحرص على تطوير

 ،2018حيث أكد نتنياهو على تمكن التعاون االستخباراتي الهندي اإلسرائيلي من إحباط

عالقاتها مع إسرائيل ،فزيارة

نحو  30عملية إرهابية خالل السنوات األخيرة على حد زعمه.

نتنياهو األخيرة للهند لم يكن
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في هذا السياق لم تعد الهند تشعر بأي نوع من الحرج حينما تحرص على تطوير عالقاتها

لها أي صدى على المستوى

مع إسرائيل ،فزيارة نتنياهو األخيرة للهند لم يكن لها أي صدى على المستوى العربي ولم

العربي ولم تتأثر العالقات

تتأثر العالقات العربية الهندية بتلك الزيارة ،وما سبقها من زيارات متبادلة بين الجانبين،

العربية الهندية بتلك الزيارة

فغضب الرأي العام الهندي الداخلي والتظاهرات التي خرجت لتعبر عن رفضها لزيارة رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،أرغمت بعض رجال األعمال الهنود وبعض الفنانين اللذين استقبلوا نتنياهو على االعتذار للشعب الهندي ،وقد
أضطر رئيس الوزراء الهندي "ناريند ار مودي" في  10فبراير الجاري إلى زيارة رام هللا ولقاء الرئيس الفلسطيني للتخفيف من حدة
الغضب الذي أجتاح الشارع الهندي على إثر زيارة نتنياهو ،وتحقيق نوع من التوازن في السياسة الخارجية الهندية تجاه الصراع العربي
اإلسرائيلي.

ب -حاجة الهند للتطور التكنولوجي في إسرائيل
في خضم تلك التحوالت التي أرخت بظاللها على المنطقة وما صاحب ذلك من بزوغ التحدي الصيني في آسيا ،وانتقال الثقل
االقتصادي في المنطقة العربية إلى الخليج بعالقاته القوية مع باكستان ،والحاجة إلى فتح السوق الهندي ومن ثم التقارب مع الواليات
المتحدة ،أدركت الهند حاجتها لتطوير اقتصادها ليوا كب التطورات وتعزيز قدراتها األمنية وتطويرها ،فاالعتماد على السالح السوفيتي لم
يعد ممكناً ،فكان ملف التطوير العسكري بشكل خاص على رأس األجندة الهندية ،حيث اندفعت نحو تطوير عالقاتها مع طرف يملك
القدرة على سد تلك الثغرة ،وهي واحدة من الدوافع الرئيسية لقرار تدشين العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام  1992تحت رئاسة
وزراء "ناراسيما راو".
كانت هناك عوامل إضافية في نهاية التسعينيات أدت إلى تعميق الشراكة العسكرية مع إسرائيل ،فالحظر األمريكي على التعاون
العسكري مع الهند بسبب تجاربها النووية كان قد أظهر ضعف قدراتها العسكرية أمام باكستان التي كانت تحظى بدعم أمريكي عام
5

 ،1999وكذلك انحياز الصين لها نظ اًر للتنافس التاريخي بينها وبين الهند ،عالوة على تراجع عالقات الهند بالعالم العربي بعد وصول
حزب "بهارتيا جاناتا" القومي الهندوسي للسلطة ألول مرة ،وابتعاده أكثر عن الشرائح المسلمة داخل الهند وأحزاب اليسار ،وهي عوامل
وظفتها إسرائيل لدخول السوق الهندية.
في هذه األثناء لم تجد دلهي سوى أيادي إسرائيل الممدودة ،والتي طالما تطلعت إلى تشكيل عالقة قوية مع الهند فيما يشبه حباً من
طرف واحد ،حتى قررت الهند أخي اًر االستجابة جزئياً للتودد اإلسرائيلي للحصول على مميزات ترسانة تل أبيب المتطورة ،والتي باتت
دلهي أكبر مستهلك لها في العالم ،عالوة على الوصول بصورة غير مباشرة ألحدث تقنيات الغرب العسكرية من بوابة تل أبيب أيضاً.
()6

لذلك كانت هناك قناعة لدى األوساط السياسية في الهند أنه بينما كانت تصر الهند طويالً علي موقفها المساند للقضية الفلسطينية،
كانت تعتقد بان هناك مزايا كبيرة في تطوير صالت أوثق مع إسرائيل ،بما في ذلك التعاون في مجاالت الزراعة والصناعة والتجارة
والعلوم والتقنية المتقدمة والدفاع ،وأنه يمكن لتجارب إسرائيل وخبرتها في مجال الزراعة والتقنية المتقدمة أن تعود بفائدة كبري علي
الهند ،وهو ما تحقق خالل السنوات األخيرة ،وهنا يمكن اإلشارة ألهم أهداف "إسرائيل" من تقاربها مع الهند:
 تطويق الصين القوة المرشحة لمنافسة الواليات المتحدة األمريكية مستقبالً وضرب أي تحالفات ناشئة بين بكين وموسكو. االقتراب من حدود إيران من الجنوب الشرقي ،ومحاولة حرمانها من أي بدائل اقتصادية وسياسية ،واضعاف قدرتها على مواجهةالواليات المتحدة األمريكية.
 سعيها لكسب مؤيدين جدد في صراعها مع الفلسطينيين ،أو على األقل تحييد موقف الهند من القضية الفلسطينية. اختراق السوق الهندية الكبيرة التي تتجاوز حد المليار و 300مليون نسمه. تحقيق أكبر فائدة من حدود الهند الجغرافية الكبيرة ،خاصة وأن جغرافية إسرائيل الصغيرة تحرمها من إجراء الكثير من عملياتتطوير قدراتها النووية ،وهو أمر توفره الهند المطلة على المحيط الهندي ،أو صحراء راجستان ،وتؤكد الكثير من المصادر اإلعالمية
أن إسرائيل كانت قد أجرت عدة تجارب نووية باالتفاق مع الحكومة الهندية دون اإلعالن عن ذلك.

()7

ج -دور الواليات المتحدة األمريكية
تمثل إسرائيل بالنسبة للهند عامل مهم في تمتين عالقات دلهي بواشنطن ،لما لذلك من
انعكاسات هامة في قضية كشمير ،وفتح أسواق لمنتجاتها في األسواق األوروبية واألمريكية.
وهذا ما دفع الهند

لتنويع مجاالت التعاون في الجوانب االقتصادية والثقافية واألمنية

والعسكرية ،وأهمها ما يتعلق باالقتصاد والتجارة واألمور العسكرية والنووية ،فالتحالف مع
إسرائيل يدعم الهدف الهندي االستراتيجي في أن تصبح ومن منظور وبعد قومي هندوسي
القوة اإلقليمية العظمي في محيطها مثلما أصبحت إسرائيل أو هي في طريقها إلي ذلك،
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تمثل إسرائيل بالنسبة للهند
عامل مهم في تمتين عالقات
دلهي بواشنطن ،لما لذلك من
انعكاسات هامة في قضية
كشمير

وهذا ما تسعى اإلدارة األمريكية لتعزيزه على حساب الصين التي تمثل الخطر األكبر بالنسبة لها ،لذلك عملت الواليات المتحدة
األمريكية على تطوير عالقاتها مع الهند خالل السنوات العشرة الماضية وذلك بالتزامن مع تطور العالقات اإلسرائيلية الهندية ،وخالل
تلك المرحلة الزمنية باعت واشنطن أسلحة إلى نيودلهي ،بـ 15مليار دوالر ،وتخطط إلطالق مشاريع عسكرية في الهند ،خالل السنوات
السبعة المقبلة ،بـ 30مليار دوالر.

()8

من ناحية أخرى هناك حاجة ملح ة لتحسين العالقات مع الواليات المتحدة التي أصبحت القوة العظمي الوحيدة بعد انهيار االتحاد
السوفييتي .ذلك أن الهند أصبحت معرضة للضغط من جانب أمريكا بسبب نفوذها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .ولذلك
سيكون من شأن تطوير العالقات مع إسرائيل أفساح الطريق لتعاون اقتصادي أوثق مع الواليات المتحدة ،ورأت الهند أن العالقات مع
إسرائيل تساعد في إزالة أي توترات في العالقات الهندية األمريكية.

()9

ثانيا :تداعيات التقارب الهندي اإلسرائيلي على القضية الفلسطينية
وفقاً لكل المعطيات السابقة فإن التقارب الهندي مع إسرائيل لن يكون إال على حساب القضية الفلسطينية ،ويمكن توضيح تداعيات هذا
التقارب على القضية الفلسطينية على النحو التالي:

 -1موقف الهند من الصراع العربي اإلسرائيلي
للصرع بين العرب واسرائيل ،وهو موقف أعتاد
ا
يقوم موقف الهند السياسي من القضية الفلسطينية على اإليمان بضرورة التسوية السلمية
الزعماء الهنود أن يؤكدوا عليه في كافة المناسبات المختلفة ،غير أن هذا الموقف الهندي ال يختلف كثي اًر عن موقف معظم الدول
األوروبية والكثير من دول العالم! حتى أن رئيس الوزراء الهندي أثناء استقباله األخير لرئيس الحكومة اإلسرائيلية حرص على تأكيد هذا
الموقف ودعا مع نظيره نتنياهو إلى االستئناف السريع للمفاوضات السلمية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وهو أمر ال يمت لواقع
وتطورات القضية الفلسطينية التي تمر بظروف حرجه بأي صله ،فاإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بشأن توسيع االستيطان واإلمعان في
سياسة الحصار وتهميش دور السلطة الفلسطينية ،وما صاحب ذلك من موقف اإلدارة األمريكية األخير تجاه القدس ،فضالً عن أصرار
الحكومة اإلسرائيلية على عدم وجود شريك فلسطيني ،وهي إجراءات تدركها الهند جيداً ،ما يؤكد على أن تصريحات مسؤوليها ال
تتجاوز مسألة االستهالك اإلعالمي ،وهذا ما ركزت عليه الصحفية "سيما مصطفى" الهندية التي زعمت خالل زيارة نتنياهو للهند ،أنه
لم ت عد هناك عالقات فلسطينية هندية منذ زمن ،وأرجعت الصحفية ذلك إلى االنحياز الهندي الكامل إلسرائيل.

()10

وتأكيداً على ما أشارت إليه الصحف ية الهندية حول العالقات الهندية الفلسطينية ،فإن الدعم الهندي للقضية الفلسطينية وصل إلى أدنى
مستوياته ،وبات يقتصر على الجانب اإلنساني ،كإنشاء بعض المؤسسات التعليمية في رام هللا ،وتقديم عشرات المنح السنوية للطالب
الفلسطينيين ،فضالً عن تقديم مساعدات مالية سنوية تقدر بمليون دوالر أمريكي فقط لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.
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فالهند التي كانت أبرز وأكبر حليف للفلسطينيين حين كانت أول دولة غير عربية تعترف بوثيقة االستقالل الفلسطينية عام ،1988
بعدما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية عام  1975وقررت منحها الوضع الدبلوماسي الكامل عام  ،1982ورفضت في وقت
مبكر قرار تقسيم فلسطين عام  ،1947أضحت غير معنيه بتطوير العالقة مع فلسطين ،وتحافظ عليها بسبب مصالحها االقتصادية مع
الدول العربية ومع إيران ،ولرد اتهامات حزب المؤتمر الوطني الهندي لها بالتواطؤ مع إسرائيل ،ولمراعاة العالقة مع نحو ربع مليار

مسلم في الهند.

()11

ولعل أبرز ما يعزز ذلك الجفاء في العالقات الهندية الفلسطينية تلك التصريحات لمسؤولين هنود أكدوا خاللها عشية التصويت الهندي
ضد إعالن ترامب بشأن القدس عاصم ًة إلسرائيل ،بأن العالقات الهندية اإلسرائيلية ال تتوقف على صوت في األمم المتحدة على حد
وصفهم ،وال شك في أن تراجع الموقف الهندي من القضية الفلسطينية ومحاولة إظهار نوع من التوازن في عالقاتها تجاه الصراع العربي
اء كانت سياسية أو اقتصادية ،فرغم شراكتها مع إسرائيل،
اإلسرائيلي ،يعود إلى أنها لم تعد تخشى أي ضغوط أو مهددات حقيقية ،سو ً
إال أن عالقة تبادلها التجاري مع اإلمارات العربية وصلت إلى  60مليار دوالر أمريكي سنوياً ،ونحو خمسة مليارات دوالر مع سلطنة
عمان ،ولم تتعرض ألي أذى يذكر نتيجة اندفاعها نحو إسرائيل ،حتى أن ماليين عمالها في الخليج والعالم العربي عموماً لم يتأثروا
بتبدل موقف الهند تجاه القضية الفلسطينية ،وهي من أهم العوامل التي شجعت الهند على تبديل مواقفها.

 -2تحول السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية
تؤكد الخبرة التاريخية أن الهند من أهم الداعمين لل قضية الفلسطينية في كافة المؤسسات الدولية ،حيث صوت هذا البلد الكبير على أكثر
بدء من رفض قرار التقسيم رقم  181عام  ،1947مرو اًر بكافة القرار المتعلقة بإدانة
من  30قرار أممي لمصلحة القضية الفلسطينيةً ،
إجراءات االحتالل واالستيطان والالجئين وحق تقرير المصير ،وقد حرصت الهند على تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية حينما صوتت
بالموافقة على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي منح فلسطين صفة دولة غير عضو في األمم المتحدة عام  ،2012غير أن
التحول األبرز في السلوك التصويتي الهندي تجاه القضية الفلسطينية كان عام  ،2014حينما أمتنعت عن أدانة العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة الذي استمر ألكثر من خمسين يوماً ،وراح ضحيته أكثر من  2100شهيد وآالف الجرحى.

()12

في هذه األثناء كانت الكثير من التحليالت السياسية في إسرائيل قد أجمعت على أن مرد التغيير في الموقف الهندي يعود إلى "ناريند ار
مودي" الذي أصبح رئيسا للوزراء في الهند في أبريل  ،2014والذي قرر تغيير النهج الهندي إزاء إسرائيل .ولهذا يعتبر الموقف الهندي
انتصا اًر للموقف اإلسرائيلي في وقت ا رتفعت فيه وتيرة المقاطعة الرسمية والشعبية في الغرب للمؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية ،وكذلك
القتصاد الم ستوطنات اإلسرائيلية الجاثمة على األراضي الفلسطينية ،وال ريب في أن هذا التحول الذي ط أر على السلوك التصويتي
الهندي من شأنه أن يوفر إلسرائيل فرصة إضافية لإلفالت من اإلدانات في المحافل الدولية ،فضالً عن أنها تفتح السوق الهندية الكبيرة
أمام المنتجات اإلسرائيلية  ،بعد ارتفاع وتيرة المقاطعة االقتصادية الشعبية والرسمية الغربية إلسرائيل خالل السنوات األخيرة.

()13

تلك اإلنعطافه غير المسبوقة في السياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينية يمكن إرجاعها لجملة من األسباب أهمها:
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 وصول "ناريند ار مودي" زعيم الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" الذي كان معارضا قوياً لساللة نهرو الذي تبنت سياسةخارجية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ال
 كما أن وقوف إسرائيل إلى جانب الهند ودعمها في قضية كشمير ،تأخذه حكومة مودي بعين االعتبار في سلوكها التصويتي ،فض ًعن الشراكة االقتصادية والعسكرية المتطورة بين البلدين.
اء
 لكن السبب األهم في تبدل سلوك الهند التصويتي يمكن ارجاعه إلى الحالة العربية التي صاحبت العدوان اإلسرائيلي على غزة ،سو ًعلى المستوى الرسمي أو الشعبي ،فرسمياً تجاهلت النظم العربية العدوان وأفشلت كل الدع وات التي جاءت على استحياء ،والتي طالبت
بعقد قمة عربية ،كما أن الرأي العام العربي لم يكن أفضل حاالً من مستوى الحكومات ،وكان أقل من المأمول ،فالمظاهرات الحاشدة
التي شهدتها غالبية العواصم األوروبية وبعض العواصم اإلسالمية لم يكن لها أي صدى حقيقي في الشارع العربي  ،وهي عوامل
شجعت الهند على االمتناع عن أدانة إسرائيل خالل عدوانها على غزة عام .2014
ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو بحث الهند عن شيء من التوازن في عالقاتها بالصراع العربي اإلسرائيلي ،فتأثر سلوكها التصويتي بضغط
الرأي العام العالمي والمحلي ظهر جلياً ،حينما صوتت مؤخ اًر ضد إعالن الرئيس األمريكي المتعلق بمدينة القدس عاصم ًة إلسرائيل،
ورغم االحتجاج اإل سرائيلي الرسمي على موقف الهند آنذاك ،إال أن دلهي أكتفت بالصمت وحاولت بعض الشخصيات الرسمية الهندية
أن تقلل من تصويت الهند ضد إعالن ترامب ،مؤكدين على أن العالقات الهندية اإلسرائيلية ال تتوقف عند قرار أمم متحدة على حد
وصفهم.
لكن على أي حال كان للضغوط المحلية والعالمية دور كبير في التأثير على السلوك التصويتي الهندي ،لكن ذلك لن يثني حكومة
نتنياهو عن التأثير على موقف الهند من خالل إصرارها على تعميق العالقات في المجاالت المختلفة مع الهند ،فزيارة نتنياهو األخيرة
للهند جاءت بعد موقف الهند في األمم المتحدة الذي اعتبرته إسرائيل حينها مخيب بالنسبة لها.

 -3الهند كغطاء "وسيط" للتطبيع العربي مع إسرائيل
رغم التحوالت الهامة التي شهدتها العالقات العربية اإلسرائيلية خالل السنوات األخيرة ،خاص ًة على محاوالت االنتقال من حالة التطبيع
السري إلى العلني ،واستفادة الهند من هذا األمر لتطوير عالقاتها مع إسرائيل دون أي ضغوط  ،إال أن دلهي باتت تشكل عامل أساسي
في تسريع التطبيع العربي مع إسرائيل ،ويبدو أن رئيس حكومة األخيرة بات يمشى بخطى ثابتة نحو تنفيذ الوصية التي طرحها بن
جوريون ،والتي تهدف إلى تطويق إسرائيل ألعدائها العرب من خالل عالقات مع دول تحيط بهم؛ فعالقة إسرائيل والهند قد يكون هدفها
التطبيع مع دول الخليج العربية التي تربطها بالهند عالقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وطيدة للغاية ،لذلك تتخذ إسرائيل من إقامة
عالقة دبلوماسية طبيعية مع دولة كانت تعد حتى وقت قريب من أقوى أنصار العرب ومؤيديهم في العالم ،خصوصاً مواقفها اإليجابية
من القضية الفلسطينية والقضايا العربية األخرى نقطة انطالق مكملة لمحاوالتها التطبيعية مع العالم العربي.
كل من دلهي وتل أبيب بحاجة أكبر لالستفادة من الوضع الجغرافي ،ألن
وفي ظل تطور العالقات الهندية اإلسرائيلية أصبحت ً
األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل باتت تستقبل نحو  45ألف سائح هندي ،كما أن األخيرة تستقبل نحو  90ألف سائح
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إسرائيلي ،وهو ما جعل األراضي األجواء السعودية ضمن أهم أهداف البلدين ،ألن تمكن الطيران المدني الهندي واالسرائيلي من تسيير
رحالت ع بر األجواء السعودية سيزيد من حجم السياحة الهندية اإلسرائيلية وسيقلل من التكلفة االقتصادية لتلك الرحالت التي تضطر
إلى االلتفاف عبر البحر األحمر.

()15( )14

في هذا السياق أكدت مصادر إسرائيلية مؤخ اًر موافقة المملكة العربية السعودية على تسيير طيران هندي عبر أجواءها متجهاً نحو
إسرائيل والعكس ،وهو ما يمكن أن يمهد لفتح األجواء العربية أمام الطيران المدني اإلسرائيلي.

 -4القضية الفلسطينية ليست حجر عثرة في تطور عالقات الهند واسرائيل
أغلب الظن أن التطورات التي شهدتها العالقات الهندية اإلسرائيلية قد أسست لمرحلة سيكون جوهرها على حساب القضية الفلسطينية،
فرئيس الوزراء الهندي ،مودي يتجاهل التطرق لالحتالل ويحاول أن يغيب القضية الفلسطينية عن خطاباته وتصريحاته أثناء لقاءاته
بالمسؤولين اإلسرائيليين.
ولعل تجاهل رئيس الحكومة الهندية  -التي كانت أكبر مناصر للقضية الفلسطينية  -لرام
هللا بعد زيارته لدولة االحتالل في أبريل من العام الماضي ،واالضطرار إلى تخصيص زيارة
لمقر السلطة الفلسطينية مؤخ اًر ألسباب سبق اإلشارة إليها ،يعتبر سابقة خطيرة من شأنها أن
تدفع بقيادات عالمية أخرى للتصرف بالمثل ،مما سينعكس سلباً على موازين القوى بالصراع
العربي اإلسرائيلي ومزيداً من إضعاف القضية الفلسطينية.
فالهند لم تكن لتتبنى هذه المواقف السلبية من القضية الفلسطينية لوال الحديث التطبيعي
العربي اإلسرائيلي الذي يسير على قدم وساق خالل السنوات األخيرة ،كما أن التقاء

فالهند لم تكن لتتبنى هذه
المواقف السلبية من القضية
الفلسطينية لوال الحديث
التطبيعي العربي اإلسرائيلي
الذي يسير على قدم وساق
خالل السنوات األخيرة

المصالح بين البلدين والصفقات التي أبرمت بين نتنياهو ومودي ،ستطوي خمسين عاماً من الموقف الهندي الداعم للفلسطينيين
والمناهض لالحتالل اإلسرائيلي.

()16

ويظهر هذا األمر جلياً في سابقة تاريخية أقدمت عليها حكومة مودي دون أي اعتبار لعالقاتها بالقضية الفلسطينية ،حيث شارك
العشرات من قوات النخبة الهندية في تدريبات الجيش اإلسرائيلي السنوية المسماة "الراية الزرقاء" في نوفمبر الماضي ،وذلك بالقرب من
حدود غزة التي شهدت حروباً إسرائيلية عدوانية قت لت آالف الفلسطينيين ،ولم يتوقف األمر عند ذلك الحد ،فزيارة نتنياهو للهند شهدت
أحداث كثيرة أبرزها ،احتفال بلدية نيودلهي بحضور نتنياهو لتغيير أسم الميدان الخاص بالجنود الهنود الذين قتلوا في معركة حيفا عام
 ، 1918من ميدان "تين ماروتي" إلى "تين ماروتي حيفا تشوك" ،اسم ميدان حيفا.
واألكثر من ذلك أن حكومة مودي لم تكتفى بهذا القدر فأخذت تبحث خالل زيارته لحيفا عن رابطة تجمعه بأصدقائه اإلسرائيليين ،حيث
أشاد مودي بهذه المدينة التي سقط فيها  44جندياً هندياً أثناء "تحريرها" من قوات الحكم العثماني .وكان من األولى أن تبدي الهند
الكثير من األسى على نحو مليون هندي خاضوا حروباً ال ناقة لهم فيها وال جمل تحت التاج البريطاني ،لكن سلوك حكومة مودي جاء
ليؤكد على أن االحتالل البريطاني لفلسطين وتسليمها الحقاً إلى العصابات الصهيونية شيئاً يستحق االحتفال.
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تلك التحوالت في الموقف الهندي جعلت المؤرخ الصهيوني األمريكي "دانيال بايبس" يؤكد في دراسة أعدها مؤخ اًر أن الهند أصبحت من
أكثر الدول المؤيدة إلسرائيل ،ألن األخيرة نجحت في أقناعهم بأن العالقة مع إسرائيل أخالقية تماماً ،بسبب قبول الفلسطينيين للتطبيع
معها وتعاون العرب المكشوف مع حكوماتها.

()17

وهنا لم يعد من المنطق -من وجهة نظر الهنود -التضحية بالمصالح الهندية الوطنية من أجل دعاوى أخالقية خالفية ،فهذا السلوك
الهندي يوضح بشكل جلي أن القضية الفلسطينية لم تعد حجر عثرة في عالقات الشراكة الهندية اإلسرائيلية التي جعلت القضية
الفلسطينية تتوارى تدريجياً بين ملفات و ازرة الخارجية الهندية باعتبارها عبئاً باقياً من فترة تاريخية آن لها أن تنتهي.

النتائج
 ال تفوت إسرائيل أي فرصة وال تدخر أي جهد من أجل الوصول إلى الهند وغيرها من الدول الهامة والقريبة من العالمين العربيواإلسال مي ،وذلك لتفويت أي فرصة على الفلسطينيين وضرب عالقاتهم والتخلص من الداعمين لقضيتهم.
 تستغل إسرائيل محددات السياسة الخارجية الهندية التي تقوم على المصلحة القومية للهند والتي على أساسها تتحرك السياسة الهندية ،وتضع إسرائيل كل إمكانياتها لتحقيق تطلعات الهند ،وذلك عبر البحث عن التقاطعات والقواسم المشتركة ،خاص ًة وأن إسرائيل تدرك
جغرافية الهند وتستغل كل المداخل لتعميق الشراكة معها.
 كان للظروف الداخلية الهندية أثر كبير على التقارب الهندي مع إسرائيل ،فالحكومة اليمينية الموالية لواشنطن تزداد قناعتها معمرور الوقت بأن المقاومة الفلسطينية ما هي إال جماعات إرهابية تضر بالمصالح الهندية مع إسرائيل ،وهذا األمر تجلى في مشاركة
وحدات من الجيش الهندي في مناورة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع غزة.
 ال يمكن التقليل من أه مية مبيعات السالح اإلسرائيلي إلى الهند ألنها تزيد من قدرات إسرائيل على تطوير صناعتها العسكرية علىنحو يزيد أيضاً من قدرتها على تهديد الوطن العربي واإلسالمي ،كما أنها تساعد إسرائيل على مواجهة المخاطر االقتصادية الناجمة
عن أي انتفاضة شعبية أو مواجهة مسلحة ،وبالتالي القدرة على االستمرار في تهديد الشعب الفلسطيني والدول المجاورة.
 كما أن التعاون الهندي اإلسرائيلي في باقي المجاالت يضر بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر إذ أنه يوفر فرصة إلفالت إسرائيل مناإلدانة الدولية في المحافل المختلفة ،كما أنه يفتح السوق الهندية الكبيرة أمام المنتجات اإلسرائيلية مما يمكن إسرائيل من الصمود أمام
حركة المقاطعة الدولية.

التوصيات
 يجب أن يكون الخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للهند خطاباً حضارياً ،ألن اليمين الهندوسي المتطرف ينظر إلى العالم العربيواإلسالمي بحساسية مفرطة ،وهو أمر تستغله إسرائيل جيداً في عالقاتها مع الهند ،لذلك علينا كفلسطينيين تحييد الدين وعدم توظيفه
في عالقاتنا الرسمية مع الهند.
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 إذا كانت إسرائيل قد نجحت في توظيف مصالحها مع الهند باستغالل النظرة السلبية التي يحملها اليمين الهندي للعالم العربيواإلسالمي ،فعلى الفلسطين يين أن يستغلوا أكبر أقلية مسلمة في الهند ،فهذه األقلية الضخمة بإمكانها التأثير على السياسة الخارجية
الهندية ،وقد اضطرت الحكومة الهندية إلى رفض إعالن ترامب بشأن القدس تحت الضغط اإلسالمي للمجتمع الهندي.
 من الواضح أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني ال يرتقي إلى المستوى المطلوب ،ولم تحاول الدبلوماسية الفلسطينية القيام بدورها فيالساحة الهندية ،وذلك على عكس نتنياهو الذي اصطحب خالل زيارته األخيرة للهند الطفل "موشيه هولدسبيرغ" الذي بقي على قيد
الحياة في التفجير الذي استهدف المركز اليهودي في مدينة مومباي عام  2008وقتل فيه والدا الطفل.
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