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االستثمار الهندي في ميناء حيفا: شراكة إستراتيجية متنامية

منال عالن*

* باحثة في العالقات الدولية، مختصة في الشأن الهندي- فلسطني. 

فــازت »مجموعــة آدنــي« الهنديــة، ومجموعة 

مناقصــة  فــي  اإلســرائيلية،  »جــادوت« 

مشــتركة قدمــت ضمــن عمليــة خصخصــة 

وبيــع مينــاء حيفــا، مببلــغ 4٫1 مليــار شــيكل 

إســرائيلي، وذلــك يــوم 14 متــوز/ يوليــو 2022. 

ــي/  ــرين الثان ــال )تش ــذا املق ــداد ه ــد إع وعن

ــت  ــا زال ــراء م ــة الش ــت عملي ــر(، كان نوفمب

مســتمرة. هــذه العمليــة ميكــن رؤيتهــا 

مــن  إقليميــة  حتــوالت سياســية  ضمــن 

أهــم معاملهــا إســتراتيجية أميركيــة ملوازنــة 

النفــوذ الصينــي فــي املنطقــة ببدائــل، منهــا 

احلضــور الهنــدي بديــالً للصــني، وميكــن رؤيــة 

صفقــة املينــاء ضمــن شــراكة إســتراتيجية 

إســرائيلية هنديــة متناميــة، منــذ عــام 

2014، كمــا يجــدر االلتفــات لتزامــن اتفاقيــة 

املينــاء مــع انعقــاد أول قمــة رباعيــة هنديــة، 

ــم  ــت اس ــة حت ــرائيلية، أميركي ــة، إس إماراتي

  .»I2U2«

ــاء  ــى مين ــتحواذ عل ــة االس ــجم عملي تنس
حيفــا مــع احلســابات اإلســتراتيجية للواليات 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــدة األميركي املتح
التنســيق مــع حلفائهــا  األوســط، عبــر 
وشــركائها؛ وقــد تزامنــت عمليــة االســتحواذ 
ــي  ــس األميرك ــارة الرئي ــع زي ــاء م ــى املين عل
 14 إلــى »إســرائيل« فــي  بايــدن  جوزيــف 
متــوز/ يوليــو 2022 1. كمــا أنهــا تتماشــى 
لسياســة  اإلســتراتيجية  األهــداف  مــع 
اخلارجيــة الهنديــة فــي غــرب آســيا )جوارهــا 
ــى  ــي عل ــتحواذ نيودله ــكل اس ــد(؛ يش املمت
ــا  ــاء حيف ــة مين ــاذي »حملط ــا احملُ ــاء حيف مين
جديــدة« فــي خليــج حيفــا اململــوك للصــني، 
فرصــة إســتراتيجية لتواجــد هنــدي، ملوازنــة 
ومواجهــة الصــني فــي غــرب آســيا بشــكل 

ــاص.  ــكل خ ــا بش ــي حيف ــام، وف ع

ــاء  ــى مين ــتحواذ عل ــة االس ــع صفق تض
إســرائيلية«،  هنديــة  »بشــراكة  حيفــا 

ــة  ــتراتيجية واقتصادي ــراكة إس ــار وش ــام مس ــرائيلية، أم ــة اإلس ــات الهندي العالق
جديــدة بــني البلديــن؛ إذ جــاءت عمليــة االســتحواذ فــي أعقــاب تنــاٍم جديــد للعالقــة 
الثنائيــة بــني الهنــد و»إســرائيل«، وتشــكُل حلــف يضــم إليهمــا اإلمــارات والواليــات 

ــدة. املتح
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خصخصة ميناء حيفا واحلسابات اإلستراتيجية األميركية

ــي %98  ــل حوال ــم نق ــرائيل«2، إذ يت ــي »إس ــي ف ــاء الرئيس ــا املين ــاء حيف ــر مين يعتب
مــن البضائــع مــن وإلــى »إســرائيل« عــن طريــق البحــر3، فــإّن مينــاء حيفــا هــو أكثــر 
»املوانــئ اإلســرائيلية« نشــاطاً. ويعتبــر أيضــاً األكثــر كفــاءة؛ ويتميــز بأعلــى املعاييــر 
العامليــة والقــدرات املعتــرف بهــا مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة4.

 ،MH /11 ــم ــرار رق ــص، الق ــؤون التخصي ــرائيلية« لش ــة اإلس ــة الوزاري ــدرت »اللجن أص
ــاء حيفــا  ــذي يقتضــي بـ»خصخصــة شــركة مين ــر 2020، ال ــي/ يناي ــون الثان فــي كان
ــة،  ــة املالي ــة، واملرون ــرة البحري ــا: اخلب ــروط، أهمه ــن الش ــة م ــاً جملموع ــدودة«، وفق احمل
وحمايــة املصالــح احليويــة بتنســيق مــع اجلهــات اخملتصــة، إلــى جانــب شــروط تتعلــق 
ــات  ــرة اخلدم ــة، ودائ ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف ــك االس ــني، وكذل ــاألرض واملوظف ب
البحريــة، وغيرهــا. مبوجــب اخلطــة5. وتصــل فتــرة امتيــاز وتشــغيل املينــاء حتــى عــام 

.6  2054

ــن  ــزء م ــم، كج ــئ العال ــم موان ــى أه ــيطرة عل ــى الس ــا إل ــني بدوره ــعى الص تس
مشــروعها »احلــزام والطريــق« املتعــدد اجلوانــب وخاصــة فــي البنيــة التحتيــة؛ متتلــك 

ــة7. ــي 63 دول ــم فــي حوال ــع أنحــاء العال ــاء فــي جمي ــر مــن 100 مين الصــني أكث

وكانــت اجملموعــة الصينيــة »شــانغهاي إنترناشــيونال بــورت غــروب« قــد فــازت 
ــك  ــام 2015، وذل ــا« ع ــي حيف ــج ف ــة اخللي ــغيل »محط ــث وتش ــاء وحتدي ــاءات بن بعط
علــى مــدار 25 عامــاً، وانطلــق بنــاء »محطــة مينــاء جديــدة فــي خليــج حيفــا«، فــي 

ــي 2021 8.   ــمياً ف ــح رس ــام 2018، وافتت ع

أعربــت اإلدارات األميركيــة منــذ بدايــة »املشــروع الصينــي اإلســرائيلي« فــي محيــط 
ــردد  ــة يت ــاذٍ ملنطق ــروع ُمح ــذا املش ــى أن ه ــراً إل ــة9؛ نظ ــا األمني ــن مخاوفه ــج ع اخللي
عليــه األســطول الســادس األميركــي10؛ وتتضمــن هــذه اخملــاوف احتمــاالت التجســس 
الصينــي؛ بفضــل تواجــد الصــني فــي محيــط اخلليــج، مــا يوفــر لهــا فرصــة للمراقبــة 
التكنولوجيــة وجمــع معلومــات اســتخباراتية. وأقــرت البحريــة األميركيــة فــي عــام 
2018، بــأن عملياتهــا الطويلــة فــي حيفــا قــد تتغيــر مبجــرد أن تبــدأ الشــركة الصينيــة 

أعمالهــا فــي مينــاء خليــج حيفــا فــي عــام 2021 11. 

تبــدو اســتجابة »إســرائيل« للمخــاوف األمنيــة حلليفتهــا الواليــات املتحــدة األميركية، 
فمثــالً ووفقــاً لتقريــر »اإلســتراتيجية األميركيــة اإلســرائيلية التعاونيــة« فــي شــباط/ 
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فبرايــر 2021، مت إنشــاء إســتراتيجية شــاملة لتقييــم األنشــطة الصينيــة واالســتجابة 
ــة  لهــا فــي »إســرائيل« وحولهــا، ال ســيما اســتثماراتها فــي البنيــة التحتيــة احليوي

وشــراء التقنيــات ذات االســتخدام املــزدوج12. 

ــرائيل«  ــت »إس ــني، رفض ــاه الص ــرائيلية« جت ــة اإلس ــة »احلكوم ــار لسياس ــي اختب ف
ــة  ــي منطق ــة ف ــة اخلفيف ــكك احلديدي ــروع الس ــة ملش ــركات الصيني ــاءات الش عط
ــر 2022؛ وســط ضغــوط أميركيــة إلبعــاد بكــني  ــي/ يناي ــون الثان ــل أبيــب« فــي كان »ت
عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الضروريــة13. فــي حــني قــد أعــرب مســؤول دبلوماســي 
ــة  ــتطلع احلكوم ــرائيل س ــاءات، »أن إس ــن العط ــابق م ــت س ــي وق ــرائيلي« ف »إس
األميركيــة علــى أي اتفاقيــات بنيــة حتتيــة وتكنولوجيــا كبــرى مــع الصــني، وســتعيد 

ــنطن«14. ــب واش ــى طل ــاء عل ــا بن ــر فيه النظ

ــاً  ــت عرض ــرائيلية«، قّدم ــفن اإلس ــاء الس ــواض بن ــات أح ــركة صناع ــر أن »ش يذك
باالشــتراك مــع شــركة »موانــئ دبــي العامليــة«، ملناقصــة خصخصــة مينــاء حيفــا في 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 15.  ثــم أعلنــت شــركة »موانــئ دبــي العامليــة« اإلماراتيــة 
ــائل  ــفت وس ــمبر 2021 16. وكش ــون األول/ ديس ــي كان ــة ف ــن املناقص ــحابها م انس
»إعــالم إســرائيلية« عــن رفــض إســرائيلي للعــرض الــذي قّدمتــه الشــركة اإلماراتيــة 
»ألســباب إســتراتيجّية، تالمــس األمنيــة“17، ورمبــا يأتــي تفســير ذلــك فــي إطــار اخلطــوة 
»اإلســرائيلية« اخلاصــة بشــروط »خصخصــة شــركة مينــاء حيفــا احملــدودة«، الصــادر 
ــني أمــور أخــرى، التنســيق مــع اجلهــات  ــي 2020، مــن ب ــون الثان ــر/ كان بقــرار فــي يناي
ــة  ــد للمصالــح احليوي اخملتصــة ومنهــا وزارة الدفــاع فــي »إســرائيل«؛ لتفــادي أي تهدي

والقوميــة للبلــد18.  

يعتقــد أّن انســحاب شــركة »موانــئ دبــي العامليــة« اإلماراتيــة، جــاء العتبــارات 
إســتراتيجية أميركيــة، ففــي حــال اســتحوذت شــركة اإلمــارات علــى مينــاء حيفــا، 
قــد يتيــح احتماليــة تعــاون صينــي إماراتــي فــي مينــاء حيفــا؛ نظــراً لوجــود تعــاون 
ــي  ــي ف ــال الصين ــس األعم ــع مجل ــة م ــة« اإلماراتي ــي العاملي ــئ دب ــركة »موان ــني ش ب
اإلمــارات19؛ مــع األخــذ باالعتبــار اســتحواذ الصــني علــى »محطــة مينــاء حيفــا جديدة« 
ــة ســالفة  ــك تعارضــاً مــع السياســيات األميركي ــا يشــكل ذل ــج حيفــا. م فــي خلي
الذكــر فــي تعاونهــا مــع »إســرائيل«، وقــد يتســبب فــي ظهــور حتديــات محتملــة أمــام 

واشــنطن ملواجهــة الصــني. 
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ــان أميركــي إســرائيلي، فــي 13  ــرة، صــدر بي ــاء حيفــا األخي ــاً مــع مناقصــة مين تزامن
متــوز/ يوليــو 2022، يتضمــن »إطــالق احلــوار اإلســتراتيجي اجلديــد رفيــع املســتوى حــول 
التكنولوجيــا، واملكلــف بإقامــة شــراكة تكنولوجيــة بــني الواليــات املتحــدة وإســرائيل. 
بشــأن التقنيــات واحللــول احلاســمة والناشــئة للتحديــات العامليــة«، وتضمــن البيــان 
مــن بــني أمــور أخــرى، »ســيتم العمــل علــى دفــع وتســهيل حــوار ثنائــي رفيع املســتوى 
بــني الــوكاالت بقيــادة مجلســي األمــن القومــي لكل مــن الواليــات املتحــدة وإســرائيل، 
لتعزيــز تعاوننــا فــي حمايــة التقنيــات الهامــة والناشــئة فــي اجملــاالت ذات االهتمــام 
العاملــي، منهــا أمــن البحــوث وفحــص االســتثمار وضوابــط التصديــر، وكذلــك بشــأن 
ــئة«20.  ــة والناش ــات الهام ــة للتقني ــتراتيجيات احلماي ــي وإس ــتثمار التكنولوج االس
ــو  ــاء حيفــا فــي 14 متــوز/ يولي ــوم واحــد مــن إعــالن فــوز مناقصــة مين ــل ي ــك قب وذل
ــة إســرائيلية«، مــا قــد يفســر احلســابات األميركيــة املســبقة  2022 بشــراكة »هندي

ملينــاء حيفــا.  

ــي  ــا ف ــوع خــاص، مب ــق مــن ن ــف وثي ــات املتحــدة وإســرائيل بتحال ــاط الوالي رغــم ارتب
ذلــك الشــق األمنــي، إال أّن إحــدى ثغــرات هــذا التحالــف، عــدم قــدرة الواليــات املتحــدة 
ــة  ــتها اخلارجي ــة سياس ــرائيل« خلدم ــا »إس ــع حليفته ــر م ــكل مباش ــيق بش التنس
ــن. لصــد النفــوذ الصينــي فــي املنطقــة؛ فهــو ليــس هدفــاً مشــتركاً يجمــع البلدي

مناقصة ميناء حيفا.. وتعاون رباعي جديد في الشرق األوسط

تقــدم فــي مناقصــة مينــاء حيفــا، وذلك يــوم 14 متــوز/ يوليــو 2022، ثــالث مجموعــات21.  
ــة،  ــي« الهندي ــة آدن ــرض »مجموع ــوز ع ــن ف ــرائيلية«، ع ــة اإلس ــت »احلكوم وأعلن
ومجموعــة »جــادوت« اإلســرائيلية22. وتقضــي الصفقــة بــأن يســتحوذ املالكــون اجلــدد 
علــى 100 % مــن أســهم الشــركة، بحيــث تســتحوذ الشــركة الهنديــة علــى 70 % مــن 

األســهم، و»اإلســرائيلية« علــى 30 23%. 

ــاً وشــركة عاليــة الكفــاءة لعمليــة االســتحواذ؛ إذ مت  قدمــت الهنــد شــريكاً مضمون
 Adani Ports and Special Economic Zone االســتحواذ علــى املينــاء مــن قبــل شــركة
Limited )APSEZ Ltd(، وهــي أكبــر مشــغل للموانــئ التجاريــة فــي الهنــد، ومتثــل مــا 
يقــرب مــن ربــع حركــة الشــحن فــي البــالد، عبــر وجــود 13 مينــاء محليــاً فــي ســبع 
ــام  ــدي غوت ــر الهن ــة، للملياردي ــيس اجملموع ــود تأس ــد24. ويع ــي الهن ــة ف ــات بحري والي
أدانــي25، وهــو أغنــى رجــل فــي الهنــد وآســيا26، وكذلــك هــو شــخص مقــرب مــن رئيس 
الــوزراء الهنــدي احلالــي، نارينــدرا مــودي؛ إذ ينحــدر الرجــالن مــن واليــة غوجــارات غــرب 
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الهنــد، وتربطهمــا عالقــات قويــة تتحــدث عنهــا وســائل اإلعــالم الهنديــة واألجنبية27.

كمــا قدمــت »مجموعــة آدنــي«، مبلغــاً أعلــى مــن ثانــي عــرض بنســبة 55 %، وأعلى من 
العــرض البالــغ 870 مليــون دوالر الــذي كان مــن املتوقــع أن حتصل عليه »إســرائيل«28. 

ــر: »مســرور بالفــوز  ــى توتي ــدة عل ــو 2022 تغري ــي فــي 14 متــوز/ يولي ــام أدان كتــب غوت
ــة  ــادوت. أهمي ــريكنا غ ــع ش ــرائيل م ــي إس ــا ف ــاء حيف ــة مين ــة خصخص مبناقص
إســتراتيجية وتاريخيــة هائلــة لــكال البلديــن! فخــور بالتواجــد فــي حيفــا، حيــث قــاد 

ــكري“29 . ــخ العس ــي التاري ــان ف ــالح الفرس ــم س ــد أعظ ــام 1918، أح ــود، ع الهن

ــى الرســمية  ــل ســاعات مــن اإلعــالن عــن الفــوز باملناقصــة، ُعقــدت القمــة األول قب
ــد،  ــات الهن ــادة حكوم ــن ق ــي تضم ــو 2022 30، الت ــوز/ يولي ــي 14 مت ــة »I2U2« ف جملموع

ــدة31. ــة املتح ــارات العربي ــة، واإلم ــدة األميركي ــات املتح ــرائيل، والوالي وإس

ــي  ــاون ف ــادة التع ــع، وزي ــدول األرب ــداف ال ــة أه ــترك للمجموع ــان املش ــح البي أوض
»االســتثمارات املشــتركة، واملبــادرات اجلديــدة فــي مجــاالت امليــاه، والطاقــة، والنقــل، 
والفضــاء، والصحــة واألمــن الغذائــي، وكذلــك تعزيــز التعــاون االقتصــادي فــي الشــرق 
ــات  ــم التفاقي ــى الدع ــد عل ــان »التأكي ــل البي ــا واص ــيا«. كم ــوب آس ــط وجن األوس
إبراهيــم وغيرهــا مــن ترتيبــات الســالم والتطبيــع مــع إســرائيل«32. وفــي إشــارة عبــر 
التصريحــات االفتتاحيــة لالجتمــاع الرســمي لتشــكيل مجموعــة »I2U2«، مت احلديــث 
ــن  ــط واألم ــة والنف ــات الطاق ــا، أزم ــة، منه ــة واإلقليمي ــات العاملي ــم التحدي ــن أه ع

ــة33. ــل احلــرب الروســية األوكراني ــي ظ ــي ف الغذائ

ــي  ــابقة ف ــة الس ــات األميركي ــع السياس ــة، م ــة الرباعي ــكيل اجملموع ــى تش يتماش
ــة،  ــة أميركي ــاءت برعاي ــي ج ــة« الت ــات اإلبراهيمي ــت »االتفاقي ــالً، أتاح ــة، فمث املنطق
ــبت  ــاً؛ إذ اكتس ــرائيل« مع ــارات و»إس ــم اإلم ــة تض ــة رباعي ــكيل مجموع ــو تش نح
العالقــات »اإلماراتيــة- اإلســرائيلية» منــذ توقيــع »اتفاقيــات إبراهيــم« زخمــا34ً، فهنــاك 
ــاك  ــا أن هن ــرائيل«35، كم ــارات و»إس ــن اإلم ــع كل م ــد م ــع الهن ــة جتم ــات وثيق عالق
عالقــات إســتراتيجية متميــزة جتمــع الواليــات املتحــدة مــع هــؤالء البلــدان الثالثــة36. 

يفتــح تشــكيل مجموعــة »I2U2« الطريــق أمــام التنســيق املتزايــد وتنامــي العالقــات 
بــني دول اجملموعــة )الهنــد، وإســرائيل، وأميــركا، واإلمــارات(؛ حيــث أســفر االجتمــاع األول 
للمجموعــة الرباعيــة، إطــالق مشــاريع ومبــادرات اقتصاديــة جتاريــة واســتثمارية بــني 

الــدول األربــع. باإلضافــة إلــى إمكانيــة التنســيق مــع منتديــات إقليميــة أخــرى37.  
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أمــا مســتقبالً، وفــي إطــار عمليــة اســتحواذ مينــاء حيفــا »بشــراكة هنديــة 
إســرائيلية«، رمبــا ســيكون هنــاك تعــاون ثالثي متنــاٍم بــني الهند واإلمــارات و«إســرائيل« 
ــة  ــارات اتفاقي ــد واإلم ــت الهن ــالً، وقع ــة؛ فمث ــدة األميركي ــات املتح ــب الوالي ــى جان إل
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة فــي آذار/ مــارس 2022 38، التــي قــادت إلــى بــدء اتفاقيــة 
التجــارة احلــرة بــني البلديــن، فــي األول مــن أيــار/ مايــو مــن نفــس العــام39.  وفــي نهايــة 
الشــهر ذاتــه، وقعــت اإلمــارات و»إســرائيل« اتفاقيــة منطقــة جتــارة حــرة40. واســتؤنفت 
لقــاءات وجهــود تطبيــق اتفاقيــات التجــارة احلــرة بــني الهنــد وإســرائيل41، ومــع الوصول 
لالتفاقيــات املتبادلــة يتوقــع أن يتطــور إلــى تعــاون ثالثــي؛ فمثــالً، يذكــر أن أول ســفينة 
ــوم 12 تشــرين األول/  ــاء حيفــا، ي ــع مــن اإلمــارات ترســو مبين ــة بالبضائ شــحن محمل
أكتوبــر 2020، كانــت عبــر شــركة الشــحن الدوليــة، وتعمــل فــي خــط مالحــي جتــاري 
ــي  ــدة42.  وبالتال ــات املتح ــى الوالي ــوالً إل ــرائيل، وص ــروراً بإس ــد، م ــارات والهن ــني اإلم ب
ينبغــي النظــر إلــى أن مجموعــة »I2U2« قــد تعــزز وتدعــم الشــراكات الثنائيــة بــني 
ــر  ــة، عب ــداف اجملموع ــع أه ــبق م ــا س ــق م ــد يتواف ــة؛ فق ــة للمجموع ــاء األربع األعض
ــاً  ــة، وفق ــاء األربع ــني األعض ــا ب ــاق عليه ــة مت االتف ــاريع اقتصادي ــادرات ومش ــرح مب ط

للبيــان املشــترك للمجموعــة43.

ــوم  ــورك ي ــي نيوي ــدة ف ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــاع اجلمعي ــش اجتم ــى هام ــراً، وعل مؤخ
ــن  ــة ع ــرت اجملموع ــة »I2U2«، »وعب ــاع جملموع ــد اجتم ــبتمبر 2022، عق ــول/ س 20 أيل

التزامهــا بتعميــق الشــراكة االقتصاديــة بــني الــدول األربــع. قامــوا بتقييــم املشــاريع 
احلاليــة فــي الزراعــة والطاقــة النظيفــة، واســتعرضوا املشــاريع احملتملــة للمســاعدة 

ــز أهــداف اجملموعــة«44. فــي تعزي

مجموعة »I2U2« وميناء حيفا.. هدف مشترك هندي أميركي ملواجهة الصني

ــارة  ــى( ضمــن »األهــداف املتعــددة« لزي جــاء تشــكيل مجموعــة »I2U2« )القمــة األول
الرئيــس األميركــي جوزيــف بايــدن إلــى الشــرق األوســط فــي )13-16 متــوز/ يوليــو 2022(؛ 
هــذه اجلولــة عمومــاً ســيطر عليهــا هــدف تشــكيل »حتالفــات إســتراتيجية جديــدة« 
ملواجهــة النفــوذ الصينــي، ولتحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي املنطقــة. بالتأكيــد تلــك 
ــي  ــة ه ــون املصادف ــد تك ــران.45*  وق ــة إي ــة ملواجه ــة اخلاص ــت اجملموع ــة ليس اجملموع
ــاء،  ــة املين ــة خصخص ــالن عملي ــن إع ــة م ــاعات قليل ــد س ــة »I2U2« بع ــاد قم انعق
ــة، تخــدم  ــك القمــة الرباعي ــات املتحــدة، وكذل ــة بالنســبة للوالي لكــن هــذه العملي
هــدف التصــدي للصــني فــي املنطقــة؛ إذ ســيتنافس املــالك اجلــدد ملينــاء حيفــا مــع 
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»محطــة مينــاء حيفــا جديــدة« فــي خليــج حيفــا، والــذي تديــره مجموعــة شــنغهاي 
ــئ اململوكــة للصــني46. الدوليــة للموان

ــا،  ــج حيف ــي خلي ــدة« ف ــا جدي ــاء حيف ــة مين ــى »محط ــني عل ــتحوذ الص ــا تس وفيم
فــإن الهنــد ســوف تســتحوذ علــى مينــاء حيفــا األكثــر كفــاءة، وإذ كانــت اجملموعــة 
الصينيــة أكبــر شــركة لــدى الصــني فــي البحريــة، فاجملموعــة الهنديــة كذلــك. أمــا 
عــن طبيعــة عمليــة املناقصــة، فــإن الهنــد حظيــت بعقــد خصخصــة وبيــع مينــاء 
حيفــا علــى عكــس الصــني التــي خصخصــت حتديــث وتشــغيل مشــاريع جتاريــة، كمــا 

أن مــدة عقــد اخلصخصــة مــع الصــني أقــل مــن الهنــد بحوالــي عشــر ســنوات.  

ــاك  ــإن هن ــة »I2U2«، ف ــاء مجموع ــع أعض ــتركة جتم ــا مش ــاك قضاي ــت هن إذا كان
ــني  ــت بك ــإذا كان ــني؛ ف ــوع الص ــا موض ــر، وأهمه ــات نظ ــالف وجه ــا اخت ــا فيه قضاي
ــارات  ــن اإلم ــترك كل م ــن تش ــن ل ــي، لك ــنطن ونيودله ــع واش ــتركاً يجم ــاً مش هدف

ــدف.  ــس اله ــرائيل« بنف و«إس

وكمــا ســلف ذكــره فقــد اتخــذت الواليــات املتحــدة سياســاتها اخلاصــة حــول تعاملها 
ــم  ــة«، لتقيي ــرائيلية التعاوني ــة اإلس ــتراتيجية األميركي ــر »اإلس ــرائيل« عب ــع »إس م
األنشــطة الصينيــة واالســتجابة لهــا فــي »إســرائيل« وحولهــا، وهنــاك تقاريــر واضحة 
ــاء  ــة مين ــة خصخص ــن مناقص ــة« م ــي العاملي ــئ دب ــركة »موان ــحاب ش ــول انس ح
ــة اســتحواذ  ــاء حيفــا. وفــي عملي ــة أي تدخــل صينــي فــي مين ــع احتمالي حيفــا، ملن
ــة  ــة األميركي ــة الهندي ــإّن املصلح ــرائيلية«، ف ــة إس ــراكة هندي ــا »بش ــاء حيف مين
تلتقــي بوضــوح ملواجهــة بكــني فــي منطقــة الشــرق األوســط، مــع األخــذ باالعتبــار 

العالقــات الوثيقــة التــي جتمــع الهنــد مــع كل مــن »إســرائيل« واإلمــارات. 

أكــدت الواليــات املتحــدة فــي إطــار »إســتراتيجية احمليطــني الهنــدي والهــادئ للواليــات 
ــن أن  ــة ال ميك ــح األميركي ــر 2022؛ »أن املصال ــباط/ فبراي ــي ش ــادرة ف ــدة« الص املتح
تتقــدم إال إذا رســخنا بقــوة فــي منطقــة احمليطــني الهنــدي والهــادئ وتقويــة املنطقــة 
ــة  ــا جمهوري ــات... ومنه ــة التحدي ــركاء. ملواجه ــاء والش ــرب احللف ــع أق ــها، م نفس
الصــني الشــعبية«. وحتتــوي اإلســتراتيجية، مــن بــني أمــور أخــرى، علــى خطــة عمــل 

ــاء اتصــاالت داخــل املنطقــة وخارجهــا47.  وبن

ــي  ــس األميرك ــدم الرئي ــة »I2U2«، ق ــاع مجموع ــي اجتم ــة ف ــة االفتتاحي ــي الكلم ف
ــة  ــى رئيــس دول ــدرا مــودي، وإل ــدي، نارين ــوزراء الهن ــدن، الشــكر لرئيــس ال ــف باي جوزي
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اإلمــارات العربيــة املتحــدة، محمــد بــن زايــد آل نهيــان، »علــى العمــل الــذي تقومــان 
ــط،  ــرق األوس ــي الش ــيني ف ــركاء األساس ــني الش ــاون ب ــط والتع ــق التراب ــه لتعمي ب

ــة«48. ــاريع مهم ــدمي مش ــادئ لتق ــدي واله ــني الهن ــة احمليط ومنطق

ــات  ــر التصريح ــني عب ــن الص ــث ع ــاً احلدي ــم إطالق ــم يت ــه ل ــى أن ــه، إل ــدر التنوي يج
ــني  ــي ح ــة »I2U2«، ف ــكيل مجموع ــاع تش ــر اجتم ــة عب ــادة اجملموع ــة لق االفتتاحي
أيضــاً لــم يشــر البيــان املشــترك للمجموعــة الرباعيــة إلــى موضــوع الصــني49. رمبــا 
ناقــش القــادة األربعــة صفقــة مينــاء حيفــا، والتداعيــات الصينيــة عبــر تواجدهــا فــي 
»محطــة مينــاء حيفــا جديــدة« فــي خليــج حيفــا، فــي جلســة احلــوار املغلقــة التــي 

ــة مــن كّل مــن القــادة األربعــة. ــت التصريحــات االفتتاحي تل

لــم تشــارك أي شــركة صينيــة فــي العطــاءات للمناقصــة فــي مينــاء حيفــا50. فــكان 
ــوف  ــاء، س ــتحواذ املين ــا الس ــة عطاءاته ــركات الصيني ــت الش ــو قدم ــح ل ــن املرج م
يتــم رفضهــا مــن قبــل »احلكومــة اإلســرائيلية«، مثلمــا حــدث مــع مشــروع الســكك 
ــر  ــلف الذك ــا س ــام 2022، كم ــي ع ــب« ف ــل أبي ــة »ت ــي منطق ــة ف ــة اخلفيف احلديدي

أعــاله. 

حتــرص الواليــات املتحــدة على ضــرورة اســتقطاب الهنــد ضمــن منتديــات أو مجموعات 
ــي  ــدي ف ــط الهن ــي احملي ــد ف ــتراتيجي للهن ــي اإلس ــع اجلغراف ــبب املوق ــة؛ بس إقليمي
جنــوب آســيا، ودورهــا فــي الشــرق األوســط »غــرب آســيا اجلــوار املمتــد للهنــد«؛ ففــي 
جنــوب آســيا هنــاك »حتالــف كــواد« )أســتراليا والهنــد واليابــان والواليــات املتحــدة(51، 
وفــي منطقــة الشــرق األوســط، مت تشــكيل مجموعــة »I2U2«، مــا قــد يتيــح طرقــاً 
ــوب آســيا  ــات املتحــدة ملواجهــة الصــني فــي جن ــد والوالي ــدة أمــام الهن وفرصــاً عدي
مــن جهــة، وفــي غــرب آســيا مــن جهــة أخــرى؛ فهنــاك تخوفــات صينيــة مــن حتــول 
»حلــف كــواد« إلــى »حلــف ناتــو آســيوي«؛ حيــث حــذر مســؤول صينــي مــن خطــورة 
ــة  ــدة مجموع ــيع أجن ــيؤدي توس ــا س ــواد(52. ورمب ــي )ك ــمال األطلس ــف ش ــع حل توس
»I2U2« مســتقبالً إلــى قلــق الصــني، وهــذا ســيعتمد علــى منــو نشــاط اجملموعــة مــع 
إمكانيــة ضــم دول أخــرى مــن منطقــة جنــوب آســيا ومــن منطقــة الشــرق األوســط؛ 

 .53»I2U2« فهــو هــدف مرجــح، وفــق البيــان املشــترك األول جملموعــة
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استحواذ ميناء حيفا.. مشاريع اقتصادية وإستراتيجية هندية إسرائيلية

تاريخيــاً، بــدأت العالقــات الهنديــة اإلســرائيلية، منــذ اعتــراف الهنــد بإســرائيل فــي 17 
أيلــول/ ســبتمبر 1950. وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، أنشــأت الوكالــة اليهوديــة مكتبــاً 
ــى  ــم إل ــاري ث ــب جت ــى مكت ــاً إل ــه الحق ــذي حتول ــاي(، وال ــاي )مومب ــي بومب ــرة ف للهج
ــام 1992  ــي ع ــط ف ــة مت فق ــفارات املنتظم ــاح الس ــن افتت ــام 1953، لك ــة ع قنصلي

ــن54. ــني البلدي ــة ب ــية كامل ــات دبلوماس ــت عالق ــا أقيم عندم

مــع بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين، وحتديــداً عــام 2003، وقعــت البلــدان »بيــان دلهــي 
للصداقــة والتعــاون«، عقــب زيــارة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي آنــذاك أرييــل شــارون إلــى 
ــن،  ــني البلدي ــات ب ــهدت العالق ــد-55. ش ــزور الهن ــرائيلي ي ــس وزراء إس ــد -أول رئي الهن
تطــوراً متناميــاً مــع حكومــة نارينــدرا مــودي عــام 2014؛ إذ زار مــودي »إســرائيل« فــي 
ــى مــن نوعهــا لرئيــس وزراء هنــدي  ــارة هــي األول ــر تلــك الزي ــو/ متــوز 2017، وتعتب يولي
ــذاك، بنيامــني نتنياهــو،  ــوزراء اإلســرائيلي آن ــام رئيــس ال ــل ق ــزور »إســرائيل«. باملقاب ي
بزيــارة إلــى الهنــد فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 56. ومت احلفــاظ علــى زخــم العالقــات 
ــات  ــية، وآلي ــادرات الدبلوماس ــتمرار املب ــع اس ــني م ــني اجلانب ــة ب ــتراتيجية الثنائي اإلس
ــات  ــع قطاع ــي جمي ــات ف ــن االتفاقي ــد م ــع العدي ــب توقي ــى جان ــة، إل ــاور ثنائي تش

التعــاون 57.

اقتصاديــاً، باتــت الهنــد ثانــي شــريك جتــاري إلســرائيل فــي آســيا، وتاســع شــريك جتاري 
ــرائيل 7.86  ــد وإس ــني الهن ــة ب ــارة الثنائي ــت التج ــث بلغ ــم؛ حي ــتوى العال ــى مس عل
مليــار دوالر أميركــي )باســتثناء الدفــاع(، وبلغــت االســتثمارات املتبادلــة بــني اجلانبــني 

ــي58. ــون دوالر أميرك 402.76 ملي

ــن  ــلحة م ــتٍر لأس ــوق مش ــر س ــد أكب ــد الهن ــن، تع ــاع واألم ــاالت الدف ــي مج ــا ف أم
»إســرائيل«59، وتعــد »إســرائيل« رابــع أكبــر مــورّدي أســلحة الدفــاع للهنــد60. فــي حــني 
ــن، مبيعــات األســلحة، واملشــاركة فــي  تتضمــن العالقــات اإلســتراتيجية بــني البلدي

ــادرات دبلوماســية عســكرية 61. مكافحــة اإلرهــاب، وتدريبــات ومب

مــن ناحيــة إســتراتيجية دفاعيــة وأمنيــة، قبــل شــهر ونصــف مــن عمليــة االســتحواذ 
ــاع اإلســرائيلي بنيامــني غانتــس  ــر الدف ــارة وزي ــداً عقــب زي ــاء حيفــا، وحتدي ــى مين عل
ــرائيلية  ــة اإلس ــة الهندي ــاد الرؤي ــو 2022 62، مت اعتم ــران/ يوني ــي 2 حزي ــد ف ــى الهن إل
بشــأن التعــاون الدفاعــي لتعزيــز اإلطــار احلالــي، عبــر مناقشــة طــرق تعزيــز التعــاون 
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فــي جميــع اجملــاالت مــع التركيــز علــى البحــث والتطويــر فــي التقنيــات املســتقبلية 
واإلنتــاج الدفاعــي املشــترك63. وفــي إطــار »الشــراكة الدفاعيــة الهنديــة اإلســرائيلية«، 
ــة؛  ــاص الهندي ــاع اخل ــركات القط ــع ش ــرائيلية« م ــاع »اإلس ــركات الدف ــترك ش تش
إلنتــاج »أنظمــة فرعيــة متخصصــة وأنظمــة األمــن الداخلــي«، عبــر مبــادرة »صنــع 
ــادرة، فــي حــني أيضــاً حتظــى  ــك املب ــد«؛ حيــث تشــترك »إســرائيل« فــي تل فــي الهن
»مجموعــة آدنــي« بنصيبهــا فــي تلــك املشــاريع64. مــا قــد يوفــر ذلــك فرصــاً عديــدة 
لتنامــي العالقــات الثنائيــة اإلســتراتيجية األمنيــة والدفاعيــة بــني الهند و»إســرائيل«.  

فــي حزيــران/ يونيــو 2022، قالــت وزارة االقتصــاد »اإلســرائيلية« لوســائل اإلعــالم إن وفداً 
ــيق  ــار وتنس ــد اإلط ــة قواع ــدس ملناقش ــي الق ــارة كان ف ــة والتج ــن الصناع ــاً م هندي
أســس املفاوضــات التفاقيــة التجــارة احلــرة بــني »إســرائيل« والهنــد. ومــع ذلــك، لــم 

يتــم حتديــد موعــد الســتئناف احملادثــات التجاريــة65.

متاشــياً مــع صفقــة اســتحواذ مينــاء حيفــا، فمــن املرجــح أن يتــم اســتئناف املفاوضات 
ــا  ــا؛ فكالهم ــن إعداده ــاء م ــو االنته ــدان نح ــني البل ــرة ب ــارة احل ــة التج ــام اتفاقي إلمت
سيســاعد علــى خفــض التكلفــة فــي املشــاريع االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية 

بــني البلديــن. 

ــريك  ــع ش ــا م ــاء حيف ــى مين ــتحواذها عل ــي«، »إن اس ــة آدن ــركة »مجموع ــت ش قال
»إســرائيلي« محلــي ســيعزز املمــرات التجاريــة مــع املوانــئ الهنديــة للشــركة، وميكــن 
أن يربــط أوروبــا والشــرق األوســط بشــكل أفضــل علــى املــدى الطويــل«. وقــال كاران 
ــر  ــى تطوي ــع إل ــر، نتطل ــدى القصي ــى امل ــي، »عل ــئ آدن ــذي ملوان ــس التنفي ــي الرئي آدن
ممــرات جتاريــة إســتراتيجية بــني موانئنــا فــي الهنــد وحيفــا«66. كمــا أوضــح، آدنــي، بــأن 
»هــذا الفــوز مينحنــا تواجــداً أكبــر بكثيــر فــي »إســرائيل«، أحــد أكثــر شــركاء الهنــد 
اإلســتراتيجيني، والــذي تعمــل معــه مجموعــة آدنــي ملــدة ســت ســنوات طويلــة لبنــاء 

شــبكة عالقــات عبــر العديــد مــن الصناعــات«67. 

خامتة

ــتراتيجية؛  ــية وإس ــة وسياس ــاداً اقتصادي ــا أبع ــي طياته ــة »I2U2« ف ــل مجموع حتم
ــرات  ــن متغي ــة، م ــكيل اجملموع ــا تش ــاء به ــي ج ــة الت ــروف احمليط ــى الظ ــراً إل نظ
وحتــوالت إســتراتيجية جديــدة تشــهدها العالــم؛ أهمهــا احلــرب الروســية األوكرانيــة، 
لذلــك تعــددت وجهــات النظــر حــول احلديــث عــن األهــداف والغايــات وراء تشــكيل تلك 
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ــداف  ــن األه ــة »I2U2« ضم ــكيل مجموع ــع تش ــرى، يق ــور أخ ــني أم ــن ب ــة. فم اجملموع
ــر  ــدة«، عب ــات املتح ــادئ للوالي ــدي واله ــني الهن ــتراتيجية احمليط ــي »إس ــة ف األميركي

ــا.  ــركاءها وحلفاءه ــع ش ــة، جتم ــات إقليمي ــات أو مجموع ــكيل منتدي تش

ــة  ــي منطق ــة، وف ــة األميركي ــة اخلارجي ــي السياس ــة ف ــة ملح ــني أولوي ــر الص تعتب
الشــرق األوســط، وهــذا يشــمل مينــاء حيفــا، رمبــا كانت الصــني الهــدف الضمنــي غير 
ــى »إســرائيل«  ــدن إل ــف باي ــارة الرئيــس جوزي ــة، عقــب زي ــن للتحــركات األميركي املعل
فــي 14 متــوز/ يوليــو 2022، ومــن ثــم عقــد االجتمــاع الرســمي األول لتشــكيل مجموعة 
ــة  ــراكة هندي ــا »بش ــاء حيف ــة مين ــوز مبناقص ــن الف ــالن ع ــبق اإلع ــذي س »I2U2«، ال

إســرائيلية«، فــي اليــوم ذاتــه.  

يشــكل اســتحواذ الهنــد علــى مينــاء حيفــا، جناحــاً إســتراتيجياً واقتصاديــاً لنيودلهي؛ 
إذ يعتبــر أول اســتحواذ هنــدي فــي البحــر األبيــض املتوســط، باإلضافــة إلــى محاولــة 
ــي  ــدة« ف ــا جدي ــاء حيف ــة مين ــي »محط ــني ف ــام الص ــتراتيجي أم ــوزان إس ــق ت حتقي

خليــج حيفــا. 

وأخيــراً، تخــدم صفقــة االســتحواذ علــى مينــاء حيفــا، بشــراكة »هنديــة إســرائيلية«، 
ــى لتنامــي شــراكتها اإلســتراتيجية مــع »إســرائيل«،  ــد بالدرجــة األول ــح الهن مصال
ــي  ــب السياس ــى اجلان ــتثماري، وعل ــاري واالس ــادي والتج ــب االقتص ــى اجلان ــك عل وذل

والدفاعــي واألمنــي.  
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