
ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

 تقديــــر موقــف

 لقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية
واحلسابات األمريكية

 يحيي قاعود

خلدون البرغوثي

الهنــد تمــد يد التعــاون للحكومة اإلســرائيلية الجديدة

د. أوشــريت بيرفادكر

متخصصــة فــي السياســة الخارجية واألمنيــة الهندية

معهــد القدس لالســتراتيجية واألمن 

27 تشــرين األول/أكتور 2021

 تأتي هذه المادة ضمن »مخرجات مراكز األبحاث اإلسرائيلية « الصادرة عن المركز



ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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اتفاقيــات ابراهــام )التطبيــع اإلســرائيلي العربــي( أدخلــت إســرائيل إلــى حقبــة جديــدة مــن الشــراكة اإلقليميــة المدفوعــة بالمصالــح 

القوميــة المشــتركة، ومــن المتوقــع أن تكــون لهــا نتائــج إيجابيــة علــى العالقــات الهندية-اإلســرائيلية.

ــه كانــت مكثفــة وحملــت دعــوة مــن رئيــس  ــام، زيارت ــة الهنــدي د. ســوبرامانيام جايشــانكر إســرائيل لمــدة خمســة أي ــر الخارجي زار وزي

الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي لرئيــس الحكومــة نفتالــي بينيــت لزيــارة الهنــد. عــدد الزيــارات المتبادلــة بيــن المســؤولين مــن الطرفيــن 

فــي الســنوات األخيــرة هــو مؤشــر علــى تصاعــد األهميــة التــي توليهــا الهنــد وإســرائيل للعالقــات بينهمــا. ويبــدو أن حكومــة الهنــد 

مصــرة علــى تعزيــز العالقــات مــع الحكومــة الجديــدة، وعلــى االســتجابة للتطــورات الجيوسياســية فــي المنطقــة، وعلــى رأســها 

اتفاقيــات ابراهــام.

تغيــر الشــخوص فــي الحكومــات قــد يحمــل فرصــا للتغييــر فــي العالقــات بيــن الــدول. فالقيــادة هــي أحــد أهــم المتغيــرات المهمــة 

والمؤثــرة فــي النجــاح والفشــل، بــدءا مــن العمليــات العســكرية إلــى رســم السياســات القوميــة. ومــع انتخــاب مــودي رئيســا للــوزراء فــي 

ــة بينــه وبيــن رئيــس الحكومــة الســابق بنياميــن نتنياهــو إلــى رمــز للعالقــات الرســمية بيــن الدولتيــن.  الهنــد تحولــت العالقــات الودي

سلســلة الجــوالت االنتخابيــة فــي إســرائيل وانعــدام االســتقرار السياســي أثــارت مخــاوف الهنــد علــى مصالحهــا. ومــع تولــي حكومــة 

بينيــت الحكــم، واصلــت الهنــد التعامــل مــع إســرائيل بشــكل طبيعــي. مــودي كان مــن بيــن األوائــل الذيــن هنــأوا بينيــت، ورد بينيــت 

علــى التهنئــة بالقــول إنــه يتطلــع بحــرارة إلــى تعزيــز العالقــات بيــن الدولتيــن. ومــع وجــود فــرق فــي مســتوى االهتمــام بالعالقــات 

الخارجيــة بيــن نتنياهــو وبينيــت، فــإن المصالــح االســتراتيجية المشــتركة هــي نقطــة االرتــكاز فــي العالقــات بيــن إســرائيل والهنــد. زيــارة 

وزيــر خارجيــة الهنــد إلــى إســرائيل كانــت تهــدف إلــى اإلشــارة إلــى االســتمرارية والرغبــة فــي تعميــق العالقــات بينهمــا. والزيــارة رفيعــة 

المســتوى جــاءت كخطــوة مهمــة إلرســاء الثقــة بيــن الحكومتيــن.

لقــد شــهدت العالقــات بيــن الهنــد وإســرائيل فــي الســنوات الخمــس األخيــرة تغيــرات كثيــرة، والثقــة بيــن الطرفيــن تــم بناؤهــا 

بالتدريــج. فمنــذ إقامــة العالقــات الدبلوماســية بيــن الهنــد وإســرائيل فــي مطلــع التســعينيات بقيــت هــذه العالقــات إلــى حــد مــا شــبه 

ــب  ــى جان ــرائيل، إل ــى إس ــودي إل ــة لم ــارة التاريخي ــاه. الزي ــة والمي ــي الزراع ــاون ف ــي والتع ــال األمن ــي المج ــات ف ــتثناء العالق ــرية، باس س

ــر عــن الدعــم الهنــدي إلســرائيل فــي الســاحة الدوليــة، كانــت مؤشــرا علــى التوجــه الجديــد لتعامــل الهنــد مــع إســرائيل. قبــل  التعبي

ذلــك كانــت المخــاوف مــن رد فعــل الــدول اإلســالمية وتأثيرهــا علــى األقليــة المســلمة فــي الهنــد هــي المحــدد لطبيعــة حالــة الحــذر 

فــي العالقــات اإلســرائيلية الهنديــة، لكــن صعــود الحــزب الهندوســي، وتراجــع مركزيــة القضيــة الفلســطينية فــي األجنــدة العالميــة 

وصعــود قــوة الهنــد فــي شــبكة العالقــات مــع الــدول الخليجيــة، كل هــذا فتــح المجــال أمــام التغيــرات التــي نشــهدها اليــوم. جائحــة 

كورونــا أضافــت مســارا جديــدا مهمــا لتعزيــز العالقــات. ففــي خضــم الجائحــة العالميــة، وفيمــا كان ســكان العالــم محاطــون بحالــة 

عــدم اليقيــن، تعاونــت إســرائيل والهنــد بشــكل ســاهم فــي تعميــق الثقــة بيــن شــعبيهما، فاالعتمــاد علــى شــريك اســتراتيجي فــي 

أوقــات األزمــات هــو أحــد أهــم االختبــارات لمتانــة العالقــات بيــن الــدول، وهــو ذو أهميــة فريــدة فــي الثقافــة الهنديــة.

اليــوم نحــن نشــهد توجهيــن بارزيــن فــي تطــور العالقــات؛ األول يتعلــق بتوســيع التعــاون بين الــدول في مجــاالت جديــدة. ففيما كان 

المركــب األمنــي هــو محــور هــذه العالقــات، باتــت هنــاك اآلن مجــاالت أخــرى محوريــة، مثــل المعلومــات )DATA( والصحــة، والطاقــة، 

ــرة خــالل أزمــة  ــة كبي ــر المناخــي. وهــي مجــاالت تحتــل بالتدريــج مكانــة متصاعــدة. فبعــد أن تعرضــت الهنــد ألضــرار اقتصادي والتغي

كورونــا، تســعى حاليــا إلــى تحقيــق معــدل نمــو يصــل إلــى 9 فــي المئــة عبــر إصالحــات اقتصاديــة جديــدة. ومــودي مصــر أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى علــى االنقضــاض علــى األســواق الدوليــة. فــي إطــار اللقــاءات التــي أجراهــا وزيــر الخارجيــة الهنــدي مــع وزيــر الخارجيــة 

اإلســرائيلي يائيــر لبيــد، اتفقــا علــى تجديــد الحــوار حــول اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن الدولتيــن، وأعلنــا عــن االعتــراف بشــهادة التطعيــم ضــد 

كورونــا، مــن أجــل تشــجيع الســياحة المتبادلــة والرحــالت الجويــة بينهمــا.
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اتجــاه آخــر فــي تطــور العالقــات متعلــق بتعميقهــا فــي إطــار متعــدد األطــراف مثــل »الرباعيــة الجديــدة«، ففــي محادثــة أجريــت عبــر 

تطبيــق زوم شــارك فيهــا وزراء خارجيــة الهنــد وإســرائيل واإلمــارات والواليــات المتحــدة، تقــرر إقامــة منتــدى دولــي رباعــي للتعــاون 

ــر البنــى التحتيــة، والمواصــالت، والمطــارات والقطــارات. هــذا اإلطــار قــد  االقتصــادي بيــن الــدول الشــريكة فيــه فــي مجــاالت تطوي

يقــدم دورا مركزيــا للمســتقبل االقتصــادي للهنــد وللمنطقــة بشــكل عــام. فدمــج الثــروة اإلماراتيــة، والمعرفــة اإلســرائيلية، ومجــاالت 

الصناعــة الهنديــة، يتوافــق مــع سياســة Make in India التــي يتبناهــا مــودي. كمــا أن التواجــد الهنــدي القديــم فــي الخليــج قــد يشــكل 

بالنســبة إلســرائيل رافعــة أخــرى لهــا هنــاك. أحــد الجوانــب المهمــة لهــذا المنتــدى الجديــد هــو مجــال األمــن البحــري، فالهنــد 

واإلمــارات والواليــات المتحــدة تتعــاون فــي الســنوات األخيــرة فــي عــدة مجــاالت، األهــم بينهــا هــو حمايــة حريــة المالحــة البحريــة 

فــي المحيــط الهنــدي. وإلســرائيل توجــد مصلحــة لالنضمــام إلــى هــذه المهمــة مــن بــاب الحفــاظ علــى حريــة عملهــا فــي هــذه 

المنطقــة المهــددة مــن قبــل إيــران.

اتفاقيــات إبراهــام تشــكل بالنســبة للهنــد فرصــة نــادرة لتحــدي السياســات الخارجيــة الصينيــة فــي المنطقــة. فــرص الهنــد لتحــدي 

الطموحــات الصينيــة، وللتحــول علــى قــوة رائــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين مرتبطــة بقدرتهــا علــى تطويــر طــرق تجاريــة تمكنهــا 

ــي  ــرة ف ــدول المؤث ــد وال ــن الهن ــات بي ــة للعالق ــة. اإلدارة الذكي ــواق األوروبي ــى األس ــد إل ــن الهن ــريع م ــكل س ــات بش ــل المنتج ــن نق م

ــة.  ــق« الصيني ــزام والطري ــة »الح ــى خط ــر ردا عل ــد توف ــي ق ــذه، والت ــة ه ــرق التجاري ــر الط ــي تطوي ــي ف ــر أساس ــي عنص ــة ه المنطق

توســع الصيــن فــي المنطقــة وخاصــة تجــاه إســرائيل واإلمــارات، أصبــح فــي نظــر حكومــة دلهــي مثــل الشــوكة فــي حلقهــا، وبعــد 

أن كانــت مكتفيــة فقــط بالمعارضــة األميركيــة للتقــارب الصيني-اإلســرائيلي، فقــد يمنــح المنتــدى الجديــد الهنــد إنجــازات كبيــرة فــي 

هــذا المجــال.

زيــارة وزيــر الخارجيــة الهنــدي إلســرائيل تشــكل حلقــة مهمــة فــي سلســلة األحــداث اإليجابيــة فــي الســنوات األخيــرة فــي عالقاتهــا 

ــى  ــت إل ــي بيني ــارة نفتال ــرائيل. زي ــع إس ــتراتيجية م ــراكة االس ــي الش ــة ف ــار الثق ــي إظه ــرى ف ــة كب ــارات أهمي ــذه الزي ــد. وله ــع الهن م

الهنــد ستشــكل خطــوة إضافيــة فــي تمتيــن العالقــات فــي حقبــة مــا بعــد كورونــا. ويبــدو أن اتفاقيــات ابراهــام أدخلــت إســرائيل إلــى 

حقبــة جديــدة مــن الشــراكة اإلقليميــة، المدفوعــة بالمصالــح القوميــة المشــتركة، ومــن المتوقــع أن تكــون لهــا تأثيــرات إيجابيــة علــى 

العالقــات الهنديــة اإلســرائيلية. وإقامــة »الرباعيــة الجديــدة« ســتعزز الشــراكة بيــن الــدول وتتوافــق مــع اتجاهــات السياســة الخارجيــة 

الهنديــة. هنــا، يجــب أن نفتــرض أن تعميــق العالقــات بيــن إســرائيل والهنــد ســيؤدي إلــى ردود فعــل مــن قبــل الصيــن التــي ســترى 

فــي منتديــات مــن هــذه النــوع مبــادرة لكبــح جمــاح طموحاتهــا القوميــة. 
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