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  *النبي عبد شعبان أمين
  "اإلسرائيلي القومي األمن" نطاق توسيع: والهند إسرائيل

  
 ويالحظ. العربي القومي األمن يف ذلك وتأثير الهندية، – اإلسرائيلية العالقات تطور املقالة هذه تتناول
 ضخامة من مالرغ على متوقعة، غير وبسرعة كثيراً، تطورت الهندية – اإلسرائيلية العالقات أن الكاتب

 اإلقليمية والعوامل العالقات، هذه إليه وصلت الذي املدى ويتعقب العربي، العامل يف الهندية املصالح
 القومي األمن نطاق وسّع الذي األمر الدولية، إسرائيل عالقات شبكة ضمن الهند جعلت التي والدولية

  .العربي القومي األمن حساب على اإلسرائيلي
   

  مدخل
 الدبلوماسية العالقات إقامة الهند أعلنت حين التسعينيات، بداية منذ الهندية – اإلسرائيلية قاتالعال تطورت
 الدويل بالنظام حلقت التي الكبرى التحوالت ضوء يف وذلك ،29/1/1992 يف السفارة مستوى على الكاملة
 واقتصادياً  سياسياً فتعمقت يداً،جد مساراً العالقات هذه اتخذت ولقد الباردة، احلرب بعد ما مرحلة يف اجلديد

 أن منذ الهندية – اإلسرائيلية العالقات يف جذرياً حتوالً األمر هذا ويعد. وأمنياً ودفاعياً عسكرياً وكذلك وثقافياً،
 الواقع األمر اعتراف بها اعترفت ثم ،15/5/1948 يف إنشاؤها تم حين اليهودية بالدولة االعتراف الهند رفضت

 1953 يونيو/حزيران يف قنصلية أصبح بومباي، يف إسرائيلي جتاري مكتب افتتاح وجرى ،17/9/1950 يف
 العالقات جتد ومل ،1991 سنة حتى الدنيا حدودها يف ظلت العالقات لكن. بها الدول من كبير عدد اعتراف بعد

  .التطور إىل طريقها العسكرية
 أخذت الباردة، احلرب بعد ما فترة يف حتوالت من الدويل النظام شهده ما على عالوة اإلسرائيلية، اجلهود ونتيجة

 االستراتيجية، الشراكة مرحلة إىل ووصلت وجيزة فترة يف تعمقت إذ جديداً، مساراً اإلسرائيلية – الهندية العالقات
 نم كل لسان على اإلسرائيلي – الهندي - األميركي احملور إعالن بعد 2003 سنة يف االستراتيجي التحالف ثم

 العشاء حضوره أثناء يف السابقة فاجبايي بيهاري أتال حكومة يف ميشرا براجيش الهندي القومي األمن مستشار
 ورئيس األميركية، املتحدة الواليات يف 8/5/2003 يف األميركية – اليهودية للجنة والتسعين الثامن السنوي
  .2003 برسبتم/أيلول يف أعلنه الذي شارون السابق اإلسرائيلي الوزراء

 نالت إذا إالّ  االستراتيجي والتحالف الشراكة مرحلة لتدخل تطورها يف تستمر أن العالقات هذه وسع يف يكن ومل
 الواليات سيزاحم الذي اآلسيوي الصيني للقطب املوازية القوة الهند يف ترى التي األميركية املتحدة الواليات دعم

 النظر وجهة من – يؤدي آسيا، يف كبرى كقوة الهند صعود إن بل تقبل،املس يف الدويل النظام زعامة على املتحدة
  .اآلسيوي اإلقليمي النظام توازن إىل – األميركية االستراتيجية

  
  الدراسة إشكالية: أوالً 

 املصالح ضخامة من الرغم على كثيراً تطورت الهندية – اإلسرائيلية العالقات أن يف الدراسة هذه إشكالية تتلخص
 به تقوم الذي التأثير وإىل الهندية، – اإلسرائيلية العالقات طبيعة إىل التعرف من إذاً، بد وال. العربية -  ةالهندي

 العالقات إليه وصلت الذي املدى ما: هو الرئيسي التساؤل ولعل. الدولية عالقاتها شبكة يف الهند لدمج إسرائيل
 األمام؟ إىل وإسرائيل الهند بين العالقات دفع يف اإلقليميةو الدولية البيئة ساهمت وهل الهندية؟ – اإلسرائيلية

 القضايا وما الهندية؟ – اإلسرائيلية العالقات تطور يف تؤثر التي العوامل ما: مثل أيضاً، أُخرى أسئلة وثمة
 تطور انعكاسات وما البلدين؟ بين العالقات جمرى يف تؤثر التي الهندية – اإلسرائيلية العالقات يف املتشابكة
  العربي؟ القومي األمن على الهندية – اإلسرائيلية العالقات

 يف التوجه وأحادية املنقوص، االعتراف" هي الباردة احلرب فترة يف العالقات على الغالبة السمة إن القول يمكن
 آسيا جتاه صهيوينال العمل كثافة وكذلك العالقات، لتطوير املتكررة اإلسرائيلية املبادرات جند إذ ،"العالقات تطوير
 هذه أن كما إسرائيل، جتاه الهندية السياسات تغيير دون حتول التي احلواجز إزالة أجل من خاصة، والهند عامة،

 السالح ومبيعات واالقتصادية والسياسية الدبلوماسية اآلليات وجميع كلها، الضغط وسائل استخدمت األخيرة
  .جتاهها الهند سياسات يف للتأثير
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 إقامة الهند إعالن يف واضحاً ذلك وجاء اجلديد، الدويل النظام ظل يف نتائجها الباردة احلرب فترة ودجه وحققت
 تطور إىل أدت التي التحوالت أبرز ذلك وكان ،1992 يناير/الثاين كانون يف الكاملة الدبلوماسية العالقات
 هي العالقات يف التطور من املرحلة هذه على الغالبة السمة فإن ولهذا،. كافة واألبعاد املستويات على العالقات

  .اجملاالت خمتلف يف االستراتيجية الشراكة مرحلة دخولها
 احملور تشكيل تم ثم اإلرهاب، مكافحة ضوء يف الهندي – اإلسرائيلي التعاون تعزز سبتمبر،/أيلول 11 أحداث بعد

 هذا وعلى الثالثية، العالقات وكذلك البلدين، بين الثنائية العالقات فتعززت الهندي، – اإلسرائيلي – األميركي
  .االستراتيجي التحالف مرحلة العالقات دخلت األساس

 تكتمل مل البلدين بين الدبلوماسية العالقات أن من الرغم على أنه إىل اإلسرائيلية – الهندية العالقات تاريخ ويشير
 سنة يف العبرية بالدولة نيودلهي اعتراف منذ بينهما طعتنق مل والعسكرية األمنية العالقات فإن ،1992 سنة يف إالّ

 بسبب مقطوعة السياسية العالقات كانت الذي الوقت يف والهبوط والصعود واجلزر املد من فترات شهدت إذ ،1950
 أن ويبدو. الناصر عبد جمال الراحل الرئيس عهد يف بمصر وخصوصاً بالعرب، القوية وعالقاتها الهند توجهات

 جماالت تدخل وبدأت املاضية، القليلة األعوام خالل كبيرة بصورة تطورت البلدين بين العسكرية اتالعالق
  )1.(خطرة
 ضرورة إىل أشار إذ ،2000 يونيو/حزيران 14 يف إسرائيل زيارته أثناء يف الهندي الداخلية وزير عنه عبر ما وهذا
 اإلرهاب أسماه ما ملواجهة النووي اجملال ذلك يف بما اجملاالت كل يف اإلسرائيلي – الهندي التعاون دعم

 كما الداخلية، وزير تصريحات شجبها تبلّغه كي القاهرة يف الهند سفير العربية اجلامعة استدعت ولهذا اإلسالمي،
 عمرو املصري اخلارجية وزير وقال ونيودلهي، أبيب تل بين العسكري التعاون تنامي إزاء قلقها عن مصر أعربت
  )2.(فعل ردة فعل لكل وإن تتابعه، مصر وإن للغاية، مهم املوضوع ذاه إن موسى
 جاسوانت الهند خارجية وزير زيارة أثناء يف بالواقعية، اتسمت والتي للهند، اجلديدة اخلارجية السياسة وجتلت
  :هما ئيليةاإلسرا -  الهندية العالقات تطوير طريق على مهمتان خطوتان أُعلنت إذ ،2/7/2000 يف إلسرائيل سينغ

 لبحث السنة، يف مرتين دورياً وتلتقي وإسرائيل، الهند خارجية وزيرَي جتمع مشتركة وزارية جلنة إنشاء – 1
  .بينهما التعاون أوجه وتوسيع

 وظيفية أداة وتكون اجلانبين، من واالستخبارات األمن مسؤويل كبار جتمع مشتركة عمل جمموعة إنشاء – 2
 إىل ليفي دافيد اإلسرائيلي نظيره جاسوانت دعا وقد. اإلرهاب مكافحة أجل من ملستمرا املشترك والعمل للحوار

  )3.(اإلرهاب يسمى ما حماربة يف العامل قيادة على معاً والعمل الطرفين، بين والنووي االستخباراتي التعاون
  

  الهندية – اإلسرائيلية العالقات تطور يف املؤثرة واألهداف العوامل: ثانياً 
  إسرائيل يف الداخلية العوامل - أ
  :الدولية للعالقات إسرائيل استراتيجيا – 1

 املنطقة إىل إسرائيل لنظرة عملياً جتسيداً  اجلوهر حيث من تبقى اإلسرائيلية اخلارجية السياسة استراتيجيا إن
 وذلك عدائهم، يف مراراالست عن األعداء وثني األصدقاء، من املزيد لكسب دائم سعي بأنها تلخيصها ويمكن والعامل،

 هنا، ومن)  4.(عليها واحملافظة حمايتها تاليًا ومطلوب ثابتة، قيم هي باملصالح املتعلقة القيم أن قاعدة على
  :هي أسس عدة على تقوم الدولية للعالقات إسرائيل استراتيجيا فإن

  .إقليمي أمني نظام إيجاد مع الذاتية القدرة - 
  )5.(العاملي االقتصادي النظام إىل إسرائيل وضم العامل، أرجاء خمتلف يف الصديقة الدول مع التعاون - 
  :الهندية – اإلسرائيلية العالقات لتطوير الدائم اإلسرائيلي السعي – 2

  :السمات من بعدد الهند جتاه الرسمية اإلسرائيلية الدبلوماسية تتميز
 غير األُخرى األجهزة من بعضاً دبلوماسيتها جناحإل جتند إنها بل فحسب، احلكومية األجهزة على تعتمد ال فهي - 

  )6.(أيضاً الرسمية
 من مُنع بومباي يف اإلسرائيلي فالقنصل كثيرة، احلقيقة هذه على والدالئل بسهولة تُستفز ال دبلوماسية إنها - 

 إسرائيل من هندال إىل مسافرين أو لطائرات الدخول تأشيرات أن كما مرة، من أكثر تكريمه حفالت وأُلغيت نشاطه،
 استقباله يتم ومل نيودلهي، يف بالهبوط إسرائيل لرئيس يُسمح مل ذلك، من وأكثر مرة، من أكثر ألغيت أو مُنعت
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 تكن مل كلها األمور هذه لكن واملطار، الفندق بين تنقله فاتورة دفع على وأُرغم الهندية، احلكومة جانب من رسمياً
  )7.(ليةاإلسرائي اخلارجية الستفزاز كافية

 سياسيين من الرسميين، وغير الرسميين الزائرين من بطوفان الهند إغراق على اإلسرائيلية الدبلوماسية عملت - 
  )8.(الهنود املسؤولين صبر ينفد بأن أمل على الدائم التشكي موقع يف العربية الدبلوماسية تبقى كي وموسيقيين،

 الدول، من كبيراً عدداً إن القول على تركز إذ األمثلة، خالل نم اإلقناع على اإلسرائيلية الدبلوماسية تقوم - 
 عالقاته تدهور إىل ذلك يؤدي أن دون من إسرائيل مع كاملة دبلوماسية عالقات أقام وإفريقيا، آسيا يف وخصوصاً

  )9.(بالعرب
  :الهند جتاه الصهيوين والضغط النشاط وسائل تعدد – 3

  :منها الهندي اجملتمع يف تأثيرلل متعددة وسائل على إسرائيل تعتمد
 وال األُخرى، اليمينية األحزاب أو احلاكم، املؤتمر حزب داخل يف سواء املتطرفة اليمينية األحزاب استقطاب – 1

  .جاناتا وبهاراتيا الهندوكي، سواتنترا حزبَي سيما
 من الهندي البرملان يف كتلة دتوجِ أن من مكّنها الذي األمر الهندي، البرملان يف أعضاء إسرائيل استقطاب – 2

  )10.(الهندي البرملان يف إسرائيل أصدقاء اسم عليها يطلق األحزاب خمتلف
 يف اجلمود بوقف مطالبة مرة من أكثر كتبت التي" إنديا أوف التايمز" مثل إلسرائيل املؤيدة الصحف استقطاب – 3

  .إلخ ،"هيرالد فونا"و ،"ستاندرد سانداي"و ،"تايمز هندوستان"و ،"اإلكسبرس"و اإلسرائيلية، – الهندية العالقات
 بين العالقات دعم على تعمل التي اإلسرائيلية، – الهندية الصداقة جمعية يؤسسون الهند يف إسرائيل أنصار – 4

 مثل إسرائيل حلساب تعمل نشر ودور منظمات هناك أن كما الهندي، اجملتمع يف بارزة شخصيات وتضم البلدين،
 دبلوماسية عالقات إقامة إىل وتدعو بإسرائيل، تشيد التي النشرات بتوزيع تقوم وهي الديمقراطية، فكاراأل منظمة

  )11.(معها
  الهند يف الداخلية العوامل - ب
  :الهند يف والهندوسية اإلسالمية األصولية صعود – 1

 أيوديا مدينة يف 1992 ديسمبر/األول كانون يف بابري مسجد هدم أحداث مع تترسخ األصولية مظاهر بدأت
 وقد)  12(الهندية، بومباي مدينة شهدتها طائفي عنف أحداث من ذلك أعقب وما براديش، أوتار والية يف الهندية

 العلمانية من تتخذ التي الهند يف والطائفي واالقتصادي السياسي لالستقرار تهديداً  جمملها يف األحداث هذه مثلت
  )13.(والطبقات واألديان واألجناس الطوائف املتعدد الهندي تمعاجمل استقرار على للحفاظ سبيالً 

 منظمة املثال، سبيل على الهندوسية املنظمات أهم من فكان رسمية، منظمات شكل يف األصوليات هذه وتبلورت
 هدم أحداث بعد احلكومة حظرتها وقد باجرانغ، جيش ومنظمة العاملية، الهندوسية واملنظمة الهندوسية، اخلدمة
 –" باريشاد ويشواهيندو" منظمة إن بل ،"خطر يف الهندوسية" شعار رفعت التي هي املنظمات فهذه بابري، مسجد
 باكستان: إستهان كادوهي مسلمانون" شعار رفعت - الهندوسية اخلدمة ملنظمة الفرعية املنظمات إحدى

  )14.(املقابر أو باكستان: فقط مكانين للمسلم أن أي ،"ياقيرستان
 أن من له بد ال كان ككل العامل مستوى على بروزه أن يف شك فال اإلسالمي اإلحياء أمّا الهندوسي؛ اإلحياء عن هذا

 الدول قائمة رأس يف املدرجة الدول وهي وباكستان، وأفغانستان إيران إىل الدول أقرب ألنها الهند، على ينعكس
 الهندوس بين الطائفي العنف هناك ذلك، جانب إىلو)  15.(األوسط الشرق يف الديني العنف حركات ترعى التي

 اإلسالم بروز أن الهند رأت وقد)  16(مدراس، يف والتاميل الهندوس بين السياسي والصراع البنجاب، يف والسيخ
 عمقاً يشكل ما وهو اإلسالمية، الدول من بعدد حماطة أصبحت إذ القومي، ألمنها مباشراً تهديداً يمثل السياسي
  )17.(باكستان التقليدي لعدوها ياًاستراتيج

  :الهند يف االقتصادية األزمة – 2
 برنامج بتطبيق عليها التغلب احلكومة حاولت)  18(عنيفة اقتصادية بأزمة التسعينيات بداية يف الهند مرت

 لىع للحصول الدولية التمويل ومؤسسات الدويل النقد صندوق مع االتفاق طريق عن وذلك االقتصادي، لإلصالح
 االقتصادي، اإلصالح سياسات تطبيق تواجه التي الصعوبات على وللتغلب التنمية، مشاريع لتمويل قروض

)  19.(فقراً األكثر الطبقات بها تتأثر والتي السياسات، هذه تطبيق على تترتب التي االجتماعية اآلثار وخصوصاً
 مستقرة أصبحت يترأسها التي األقلية كومةح أن ،1991 أغسطس/آب يف الهند، وزراء رئيس نارسيماراو، وصرح
  )20.(استقاللها منذ الهند تواجهها اقتصادية أزمة أسوأ بأنه وصفه ما ملواجهة ومهيأة
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 لكن التصدير، يف وتوسعاً  اقتصادياً نمواً الهندي االقتصاد شهد حين الثمانينيات يف متوقعة األزمة هذه تكن ومل
 سنة يف اخلارجي الدين وارتفع ،%15 نسبة إىل التضخم وصل إذ قتصادية،اال األزمة معامل بدت 1991 سنة يف

 النقد من الهند احتياطي وانخفض اإلجمايل، احمللي الناجت من% 24 يعادل ما أي دوالر، مليار 63 إىل 1990
  )21.(دوالر مليار 1.9 إىل األجنبي

 بعد عليها الدويل اجملتمع فرضها التي لعقوباتا جرّاء الهند يف حدة االقتصادية األزمة ازدادت ذلك، على عالوة
 إىل حاجتها وكذلك كبيرة، بصورة الهند يف تفاقمت التي األزمة وهذه)  22(األخيرة، النووية جتاربها إجراء

 انخفضت إذ وإسرائيل، املتحدة الواليات مع للتقارب السعي إىل دفعتاها الدولية، املالية املؤسسات مساعدة
 4.1و 4.9و 6.5 بنحو مقارنة وذلك ،1991 سنة أوائل يف دوالر مليار من أقل إىل األجنبي النقد من احتياطاتها

 مدفوعاتها ميزان يف كبيراً  عجزاً واجهت أنها كما التوايل، على 1989و 1988و 1987 سنوات يف دوالر مليارات
 اخلليج حرب إليه أدت ما إىل باإلضافة هذا دوالر، مليون 9680 إىل وصل 1991 – 1990 املالية السنة خالل

  )23.(العراق يف الهندية املشاريع ووقف العربي، اخلليج من هندي عامل ألف 200 نحو عودة من الثانية
  :املتطرف جاناتا بهاراتيا حزب وصعود املؤتمر حزب ضعف – 3

 املؤتمر حلزب أتاح انديغ فاسم ،)للهند الروحي األب( غاندي اسم من قوته من كبيراً  جانباً املؤتمر حزب استمد
 فعاد فشلت إنها إالّ احلكم، املعارضة فيها تولت قصيرة زمنية فترة باستثناء اآلن، حتى االستقالل منذ الهند حكم

 االسم فقد قد املؤتمر حزب يكون راجيف، ابنها ثم غاندي إنديرا اغتيال مع لكن أُخرى، مرة السلطة إىل املؤتمر
  )24.(عليه اعتمد ما كثيراً الذي الكاريزمي

) 1980 – 1977( قصيرة فترة باستثناء ،1989 سنة حتى الهند يف احلكومات جميع املؤتمر حزب شكل لقد
 الفترة خالل البلد يف الطوارئ غاندي إنديرا فرضت عندما وذلك مرة، ألول يتفوق أن جاناتا حزب فيها استطاع
 بهاراتيا حزب بقيادة الهندوسية القومية احلركة صعود مع املؤتمر حزب ضعف وتزامن)  25.(1977 – 1975
 اإلقليمية األحزاب أهمية زيادة ومع)  26(،1996 سنة منذ الهند يف احلكم إىل املتطرف اليميني جاناتا

  )27.(والطائفية
  :الدولية للعالقات الهندية االستراتيجيا – 4

 االنحياز عدم وحلفاء باندونغ مسيرة ذاكرتها من أسقطت أن بعد الدولية وعالقاتها دورها لتعميق الهند تسعى
 الصين وملواجهة الدويل، الصعيد على واالقتصادية السياسية املكاسب من املزيد حلصد وذلك اإليجابي، واحلياد

 والذي آسيا، يف األوحد االقتصادي القطب واليابان الدولية، الساحة يف املؤثرة األوىل اآلسيوية القوة تمثل التي
  .السياسي فلكه يف يدور كونه من الرغم على عاملياً، األميركي العمالق ينافس

 لقرب الطريق تمهد هادئة استراتيجيا بلورة إىل رامية الهندية التحركات فلتكن الصين، مع املواجهة تكن مل وإذا
 عاملياً، قارةال صدارة ويفرض والسياسية، االقتصادية الدوليتين الساحتين على مكانه سيأخذ جديد قطب ميالد

  )28.(بها للحاق وراءها اخلطى الهند وتسرع الصين تقوده الذي اآلسيوي القرن هو فيصبح
  :األوسط الشرق جتاه اخلارجية السياسة تقويم إعادة إىل الدعوة – 5

 السياسة تقويم إعادة إىل يدعو الهند داخل قوى اجتاه بروز مع املتطرف الهندوسي جاناتا حزب صعود تزامن
 نهرو نظامي إىل شديدة انتقادات القوى هذه وجهت فقد. خاصة وإسرائيل عامة، األوسط الشرق جتاه ارجيةاخل

 اإلسالمية ولألقلية الهندية، – العربية للعالقات فيها مبالغاً أهمية أولت التي املؤتمر حزب سياسات وإىل وغاندي،
 القوى خمتلف دعوة من الرغم على وإسرائيل، األوسط الشرق جتاه الهندية للسياسة رئيسيين كمحدِّدَين الهندية
 نهرو رفض خاص بشكل هؤالء وانتقد. بإسرائيل العالقات تطوير إىل آنذاك واليسارية اليمينية الهندية احلزبية
 قبول الهند رفض وكذلك فلسطين، تقسيم لقرار الرافض الهندي املوقف ثم لليهود، قومي وطن إنشاء وغاندي
  )29.(ديني أساس على دولة إنشاء الهند رفض من كجزء 1949 مايو/أيار يف املتحدة األمم يف عضواً إسرائيل

  
  بإسرائيل عالقاتها لتطوير الهند أهداف

  :اإلسالمية األصولية مقاومة – 1
 تم وقد كبيرة، بأهمية 2000 يونيو/حزيران يف إلسرائيل أدفاين كريشنا الل الهندي الداخلية وزير زيارة حظيت

 حتاول الهند بأن ذلك)  30(األمن، جمال يف الدولتين مسؤويل تضم عمل جمموعة تكوين على خاللها التفاقا
)  31.(واجلهاد" حماس" وخصوصاً واللبنانية، الفلسطينية املقاومة مواجهة يف إسرائيل جتربة من االستفادة
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 تقوية على وجيرانهما، – وإسرائيل الهند – دينالبل بين الراديكايل اإلسالم تيار من املتبادل اخلوف ساعد وفعالً،
 تشعر جعلتها األخيرة األعوام يف الهند شهدتها التي الطائفية األحداث أن كما)  32(اإلسرائيلية، – الهندية الروابط

  )33.(الراديكالية احلركات خطر عن منأى يف ليست بأنها
  :العسكري التعاون – 2

 تكنولوجيا جمال يف اإلسرائيلية اخلبرة من االستفادة هو إسرائيل، عم تقاربها من الهند أهداف أهم إن
  )35.(الباليستية الصواريخ وتكنولوجيا النووية، التكنولوجيا سيما وال)  34(السالح،

 إىل البوابة أنها على إسرائيل إىل تنظر فالهند  )36(الغرب، دول على لالنفتاح آسيا بوابة إسرائيل اعتبار – 3
 بإسرائيل عالقاتها تعتبر أنها كما اجملاالت، خمتلف يف بها عالقاتها لتوثيق الهند تسعى التي املتحدة الواليات

 إسرائيل تتمتع اللذين األوروبي واالحتاد املتحدة الواليات من كل مع ضخمة جتارية عالقات لبناء طريقها هي
  )37.(احلرة للتجارة باتفاقية معهما

 يف االستراتيجي التوازن إىل مهمة إضافة بمثابة إسرائيل مع تعاونها الهند رتعتب ذلك، إىل باإلضافة – 4
  )38.(الصين وبين بينها التوازن تدعيم وكذلك كشمير، قضية شأن يف باكستان مع املواجهة

 اقتصادية، دوافع فهناك استراتيجية، شراكة لبناء والهند إسرائيل من كالً حترك التي الدوافع تتنوع وهكذا، – 5
 مواجهة يف النووي اجملال ليشمل يمتد التعاون أن كما استراتيجية، أمنية ودوافع األسلحة، وجتارة وجغرافية،

  )39.(معاً والهند إسرائيل يؤرق والذي وإيران، باكستان من كل يف النووي التطور
  

  بالهند عالقاتها لتطوير إسرائيل أهداف
 دفاع خطوط عمل يف والرغبة الباكستاين، العسكري النشاط اقبةومر اإلسالمية، النووية القنبلة مواجهة – 1

 املؤيد الباكستاين املوقف إطار يف وخصوصاً )  40(آسيا، يف اإلسالمي األصويل املد تنامي ضد متقدمة ومواجهة
  )41.(أفغانستان مساحة ثلثي من أكثر على واملسيطرة احلاكمة طالبان مليليشيا

  )42.(صناعتها يف الذاتي االكتفاء حتقيق إىل تتطلع إسرائيل ألن اخلارج، يف رائيليةاإلس السالح صادرات دعم – 2
 العزلة ضد ضمانة يشكل ما وهو نسمة، مليار من أكبر قوامها اإلسرائيلية للتجارة سوقاً الهند تشكل – 3

 الفترة خالل املنطقة اتسياس يف ومؤثراً  كبيراً دوراً  ستؤدي أنها عن فضالً  إسرائيل، إىل بالنسبة الدبلوماسية
  )43.(املقبلة

 شبه يف لها قدم موطئ إيجاد إسرائيل وحماولة اآلسيوية، القارة يف واستراتيجياً متميزاً موقعاً الهند احتالل – 4
  )44.(وإيران باكستان من بالقرب الهندية القارة

 يف عليها الطريق لقطع سعيها يلوبالتا األوسط، الشرق دول مع هندي عسكري تعاون أي من إسرائيل تخوّف – 5
  )45.(الصين مع اتبعتها التي نفسها االستراتيجيا وهي الصدد، هذا
 وهو األوسط، الشرق يف األوضاع تدهور حالة يف سيما وال إسرائيل، عانتها التي السياسية العزلة حالة إنهاء – 6

 سنة يف والصين الهند من بكل إسرائيلية اتعالق إقامة بعد األسبق إسرائيل وزراء رئيس شمير يتسحاق أعلنه ما
 دبلوماسية عالقات لديها أصبح إسرائيل أن باعتبار ،"اآلن انتهت الدولية إسرائيل عزلة أن" بـ صرّح إذ ،1992
  )46.(آسيا يف اإلقليمية القوى وبأكبر األمن، جملس يف الدائمة اخلمس األعضاء بالدول كاملة

 بواسطة النووية األسلحة جتربة إىل اللجوء دون من النووي برناجمها لتطوير 1979 سنة منذ إسرائيل سعي – 7
 النووية جتاربها إلجراء اإلمكان لها توفر فالهند ثم ومن اجلغرافية، رقعتها ضيق بسبب وذلك فعلية، تفجيرات

 التجارب من نجتربتي أن إىل املصادر من العديد أشار وقد. راجستان صحراء يف أو الهندي، احمليط يف سواء
  )47.(إسرائيل حلساب كانتا 1998 سنة يف الهند أجرتها التي اخلمس

 املناط القديم االستراتيجي دورها بأن املتحدة، الواليات وخصوصاً الغربية، للدول اإليحاء إسرائيل حماولة – 8
 وأنها املتطرف، اإلسالمي تغلغلال مواجهة يف املرة هذه لكنه قائماً، زال ما املنطقة يف الشيوعي التغلغل ملنع بها
  .استراتيجية بمهمات االضطالع على قادراً مهماً حليفاً زالت ما
 دول بين الفاصل احلد إىل حدودها تمتد كبرى منطقة وجعلها العربي، إطارها من األوسط الشرق منطقة إخراج – 9

  )48.(إليران الشمالية احلدود من بدالً  وروسيا الوسطى آسيا
 حميط وإلقامة ،1948 سنة يف إقامتها منذ عليها مفروضة كانت التي العزلة لكسر إسرائيل سعي – 10

  .العربية للضغوط مضادة ضغوطاً خالله من وتشكل فيه تتوسع لها، استراتيجي
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  .الهند ويف آسيا يف املوجودين اليهود هجرة الستكمال إسرائيل سعي – 11
 األوىل،: هي دوائر ثالث يف التهديد مصادر حماصرة هو بالهند عالقاتها جرّاء إسرائيل إليه تتطلع ما أهم إن – 12

 مثل العربي العمق دول الثانية، وفلسطين؛ ولبنان واألردن وسورية مصر - ) الطوق دول( لها اجلغرايف اجلوار دول
 يف تدخل كلها الفرعية رالدوائ وهذه. وباكستان إيران الثالثة، واجلزائر؛ والسودان واليمن والسعودية والعراق ليبيا
 كانون يف بالكنيست واخلارجية الدفاع جلنة أمام شارون عرّفها والتي إلسرائيل، احليوي اجملال دائرة
 من املمتدة املنطقة يف احليوية إسرائيل مصالح حتوي بأنها للدفاع، وزيراً كان عندما ،1982 ديسمبر/األول

 آسيا جمهوريات( السوفياتي االحتاد جنوب ومن غرباً، األطلسي يطاحمل على املغربي الساحل إىل شرقاً باكستان
  )49.(جنوباً املندب باب عند األحمر للبحر اجلنوبي واملدخل إفريقيا جنوب إىل شماالً،) حالياً الوسطى

 الشرق، رأقطا إىل لها الطبيعي العبور طريق إنه إذ متزايدة، أهمية ذات منطقة الهندي احمليطَ  إسرائيل اعتبار – 13
 شك وال. لها املعادين العرب جيرانها جانب من أمامها املسدودة البرية الطرق استخدام تستطيع ال أنها وخصوصاً

)  50(احمليط، هذا على املطلة الدول رابطة تتزعم أنها كما الهندي، احمليط منطقة يف مهم دويل العب الهند أن يف
 املندب باب مضيق وهي الهندي، احمليط على تطل التي املسيطرة النقطة على إسرائيل اهتمام ينصب هنا، ومن

  )51.(وشرقها آسيا جنوب إىل إسرائيل صادرات تمر خالله من والذي ،)األحمر للبحر اجلنوبي املدخل(
 تقليدي حليف بأنها تتميز كانت بدول مهمة عالقات إسرائيل إقامة خالل من العربي للعامل النفسي االختراق – 14
 تسعى والذي اإلسالمي، احلزام يسمى ما منطقة من قريب كموقع للهند االستراتيجية األهمية على عالوة له،

  )52.(خماطره من نفسها لتأمين إسرائيل
 لكسب إسرائيل تسعى إذ العربية، للقضايا الهندي السياسي التأييد وحَدّ  العربية، للقوى الهندي الدعم حتجيم – 15

  .األوسط الشرق يف األمنية الترتيبات ومستقبل السالم جتاه سيما وال إلسرائيلية،ا للمواقف الهند تأييد
  )53.(اإلسرائيلية النووية الترسانة دعم يف الهندي النووي البرنامج استثمار – 16

  
  األوسط الشرق يف اإلقليمية العوامل -  ج
  :العربي اخلليج منطقة يف األميركي الوجود – 1

 هذه الهند أدركت وقد جتاهلها، يمكن ال حقيقة املنطقة يف األميركي الوجود أصبح لثانيةا اخلليج حرب وقوع مع
 الهندية األهداف أبرز أحد يُعدّ مالئمة وأسعار بكميات النفط على احلصول أن فيه شك ال فممّا. حينها يف احلقيقة

 على سلبية انعكاسات من له بما يج،اخلل يف السياسية األوضاع استقرار عدم إن إالّ )  54(اخلليج، منطقة جتاه
 حد على الهند يف واالقتصادي السياسي القرارين صانعي أمام املشكالت من كثيراً يثير وأسعاره، النفط تدفقات

  )55.(سواء
  :األوسط الشرق يف السالم عملية انطالق – 2
 منظمة بين 13/3/1993 يف أوسلو اتفاق وتوقيع ،30/10/1991 يف للسالم مدريد مؤتمر عقد أن يف شك ال

 أمام صورتها وحسّنا إسرائيل، أمام آسيا وحتديداً العامل، أبواب فتحا إسرائيل، وحكومة الفلسطينية التحرير
 خارجية وزير زيارة عقب واضحاً األمر هذا وبدا)  56.(بعد يتحقق مل سالم ثمار حتصد فأخذت الدويل، اجملتمع
 بين املستوى رفيع اتصال أول يف وذلك يومين، استمرت والتي ،17/5/1993 يف للهند، بيرس شمعون إسرائيل

  )57.(29/1/1992 يف بينهما الدبلوماسية العالقات إقامة منذ وإسرائيل الهند
 من العديد لدى املبرر انتفاء إىل أدى ،1991 سنة يف مدريد مؤتمر منذ األوسط الشرق يف السالم عملية انطالق إن

 عملية بدأوا القضية، أصحاب العرب دام ما العبرية، بالدولة عالقاتها فتور على لإلبقاء ياوإفريق آسيا يف الدول
  )58.(معها سالم

  آسيا جنوب يف اإلقليمية العوامل -  د
  :وباكستان الهند بين التسلح سباق – 1

 النمو هذا ينكر أن أحد استطاعة يف يعد ومل العامل، يف للسالح املستوردة الدول قمة على 1990 سنة الهند تربعت
 العامل دول أكثر هي أُخرى دول أربع مع القمة الهند تعتلي إذ)  59(آسيا، جنوب يف الهندية العسكرية للقوة املتزايد
 لنحو املستوردة الدول هي أُخرى، دول وأربع الهند تعتبر الدفاع، ميزانية إىل فبالنسبة. التسلح على إنفاقاً الثالث
 الثالث العامل يشتريه ممّا% 65 سنوياً تستقبل جميعاً أنها أي األسلحة، من الثالث العامل جتارة إجمايل من% 65
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 واألسلحة والصواريخ التقليدية األسلحة جمال يف وباكستان الهند بين التسلح سباق جرى وهكذا)  60.(السالح من
  .النووية

  :آسيا جنوب يف والطائفي اسيالسي االستقرار وعدم والهندوسية، اإلسالمية األصولية صعود – 2
 أدت إذ العامل، يف مكان كل ويف الهندية، القارة شبه باقي يف املسلمين يف حتمي تأثير باكستان لتحوّل كان لقد

 يف املتنامية الهندوسية األصولية تفاقم إىل والتسعينيات، الثمانينيات نهايات يف اإلسالمية، الراديكالية زيادة
 أكثر واملسلمين الهندوس بين التوترات جعال الهندوسية، األصولية وزيادة راديكالية، إىل ستانباك حتوّل إن. الهند
  )61.(القارة شبه عبر حدة
  .العالقات يف للتوتر مصدراً  واحلدود السالم قضايا تشكل إذ الباكستانية، – الهندية العالقات تأرجح – 3
  .باكستان يف السياسي النظام استقرار عدم – 4
  .كشمير إقليم بشأن وباكستان الهند بين الصراع استمرار – 5
  .الهندية القارة شبه يف االنفصالية احلركات وجود استمرار – 6

  
  الهندية – اإلسرائيلية العالقات تطور يف املؤثِّرة الدولية العوامل -  هـ

 احلظر ومعاهدة النووي، االنتشار منع معاهدة إىل االنضمام قضية منها قضايا عدة يف العوامل هذه تتمثل
 رئيس أوضح وقد)  62(املعاهدتين، هاتين اآلن حتى توقّع مل فالهند آسيا، جنوب يف النووية التجارب على الشامل
 نفسها ألزمت الهند أن ،1998 سبتمبر/أيلول يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية أمام كلمته يف الهندي، الوزراء
 املوقف أن هي القول خالصة. رسمي تعهد إىل ذلك حتويل إمكان وأكد أُخرى، ةنووي جتارب إجراء بعدم طواعية
 معاهدة من الباكستاين املوقف يتمثل بينما هو، كما استمر النووي االنتشار منع معاهدة لتوقيع الرافض الهندي
  )63.(إليها تانباكس النضمام شرطاً املعاهدة إىل الهند انضمام اشتراطه يف النووية للتجارب الشامل احلظر

 ظل يف – ما حد إىل –) 64(اإلسرائيلي املوقف مع النووي االنتشار منع معاهدة من الهندي املوقف تشابه إن
 اإلسرائيلية الشراكة أن سيما وال النووي، النادي إىل الدخول يف الهند موقف يدعم البلدين، بين استراتيجية شراكة

 النووي البرنامج على الدولية الشرعية ستضفي التي األميركية املتحدة تالواليا مع شراكة إىل ستؤدي الهندية –
)  65(،1998 سنة تفجيرات منذ عليها املفروضة الدولية العزلة وتنهي النووي، النادي إىل دخولها وتدعم الهندي،

 املتحدة الوالياتو الهند بين النووي اجملال يف االستراتيجي للتعاون اتفاق بتوقيع األفق يف يلوح بدا ما وهو
 الرئيس وأعلنه توقيعه، وتم ،2005 يوليو/تموز يف االتفاق مالمح إىل اجلانبان توصل فقد)  66.(األميركية
  )67.(2/3/2006 يف بوش جورج األميركي

 الهند بين االتفاق قضايا أبرز ولعل وروسيا، الصين من وكل الهند بين العالقات يف فيتمثل الثاين العامل أمّا
 اإلرهاب مكافحة وكذلك منهما، أي مصلحة يف ليس ذلك أن باعتبار املنطقة يف األميركية الهيمنة رفض صينوال
 التعامل وكيفية واالستخبارات، املعلومات تبادل على االتفاق إىل دفعهما ما وهو الدولتين، على خطر من يمثله ملا

 بين االقتصادية العالقات تنمية وضرورة ويل،الد اإلرهاب ملكافحة مشتركة ثنائية اتفاقات وإقامة معها،
  )68.(البلدين
 أثناء يف متينة صداقة عالقة اجلانبان طور إذ تقليدياً، للغاية متميزة عالقات الروسية - الهندية العالقات وتعتبر
 تطورها الهندية - الروسية العالقات وواصلت)  69.(االستراتيجي التحالف إىل ترقَ  مل لكنها الباردة، احلرب

 روسيا يجمع استراتيجي مثلث تشكيل فكرة بحث إىل أوصلها الذي النحو على الباردة احلرب إبان يف الطبيعي
  )70.(الهند جانب إىل والصين االحتادية

 الشاملة االقتصادية القضايا تعرض تعد مل ألنها االنحياز، عدم حركة دور تراجع يف الثالث العامل ويتمثل
 دبلوماسيتها إىل نظراً  إنها إالّ  السياسة، بهذه تمسكها تعلن زالت ما الهند أن ومع. ركةاحل هذه دول جملموع

 باملنظمات أكثر االهتمام إىل مضطرة فإنها االقتصادية، أزمتها لعالج حديثاً انتهجتها التي االقتصادية
. دولة عشرة اخلمس موعةوجم اإلقليمي، للتعاون آسيا جنوب ورابطة آسيا، شرق جنوب رابطة مثل االقتصادية

 اخلارجية السياسة فإن ،15/12/1993 يف له تصريح يف اخلارجية للشؤون الهندي الدولة وزير تعبير وبحسب
  )71.(والتجارية االقتصادية سياستها ستتبع الهندية

 االحتاد انهيار أعقاب ففي الوسطى، آسيا جمهوريات بشأن واإلقليمي الدويل التنافس فهو الرابع العامل أمّا
 القوى بين للتنافس مصدراً أصبحت اجلمهوريات من جديدة جمموعة الدولية الساحة على ظهرت السوفياتي،
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)  72(والهند املتحدة والواليات ،)للتنافس األوىل احللقة دول( وتركيا وإيران روسيا مثل واإلقليمية، الدولية
 سياسي بدور للقيام حماولة يف وذلك ،)للتنافس الثانية احللقة دول( وإسرائيل العربية والدول والصين وباكستان

 السياسي تطورها يف للتأثير أو الطبيعية، مواردها الستغالل سواء)  73(املنطقة، تلك يف حاكم واقتصادي
 واإلقليمية، العاملية القوى من كل التنافس هذا شمل وقد. اإلقليمية تفاعالتها نمط يف للتحكم أو واالقتصادي،

  )74.(وباكستان الهند اوبينه
 إسرائيل بين التحالف عالقات إىل نظراً  بأنه ذلك وإسرائيل، الهند بين للتقارب املتحدة الواليات دعم هناك وأخيراً،
 – تركي – هندي حتالف إقامة إىل بإسرائيل، الهند عالقات تطوير من تهدف املتحدة الواليات فإن وتركيا،
  )75:(يلي ما أهدافه تكون أميركي

  .وإيران روسيا حدود على لواشنطن موالية قوة ووجود اآلسيوية، القارة يف التفاعالت ضبط - 
 رئيس كان الذي التحالف هذا والصين، وروسيا الهند بين ثالثي حتالف إلقامة حماولة أي على الطريق قطع - 

  .إليه دعا قد بريماكوف يفغينى األسبق الروسي الوزراء
 ومصالح ملصاحلها تهديد من ذلك يمثله وما آسيا، يف األصولية للتوجهات تنامياً نطنواش تعتبره ما مواجهة - 

  .املنطقة يف حلفائها
  

  الهندية – اإلسرائيلية للعالقات السياسية األبعاد: ثالثاً 
 ةبدول الهند اعترفت عندما املاضي القرن خمسينيات مطلع إىل وإسرائيل الهند بين الرسمية العالقات بداية ترجع

 تركيا هما إسالميتان دولتان بينها بها، دولة 40 من أكثر اعتراف إىل مستندة الواقع، األمر أساس على إسرائيل
 األوضاع من جمموعة توفرت لكن)  76(القنصلي، التمثيل على بدايتها يف العالقة هذه اقتصرت وقد. وإيران

  )77.(29/1/1992 يف وإسرائيل هندال بين الكاملة الدبلوماسية العالقات قيام إعالن يف ساعدت
 من موقفه عن نهرو أعرب ،1933 سنة يف أنه نرى الصهيونية، من الهند موقف على لالطالع الوراء إىل عودة ويف

 يرى أنه فيها وجاء السنة، تلك من مايو/أيار يف أعلنها رسالة يف وذلك الفلسطينية، واملسألة والصهيونية اليهود
 انغمست تقريباً كلها الشعوب لكن اخملتار، الله شعب أنهم إىل ويذهبون بالغرور، يتسمون متميز، شعب اليهود أن
 جاء بلفور وعد وأن وفلسطين، القدس نحو تدفعهم التي املاضي دعوة بأنها الصهيونية ويصف. الغرور هذا يف

 العربي الطابع إبراز ويف الصهيونية معارضة يف حتدد ونهرو لغاندي الفكري اإلطار أن أي. العامل يهود لكسب
 العالقات نمط يف وأثر الهند، مصالح مع تفاعل الذي األمر واالستعمار، الصهيونية بين الربط يف وكذلك لفلسطين،

  )78.(والهند إسرائيل بين
 الصهيونية جتاه الهندي املوقف فإن بعام، الكاملة الدبلوماسية العالقات إقامة إعالن وقبل ،1991 سنة يف أمّا

 أيدته كانت الذي القرار وهو والصهيونية، العنصرية بين يساوي املتحدة األمم يف قراراً الهند عارضت عندما غيرت
 دان والذي ،3379 الرقم وحمل الثالثين، دورتها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية أصدرته عندما 1975 سنة يف

 يف جوهرية نقلة إسرائيل عدّته ما وهذا)  79(العنصري، والتمييز العنصرية أشكال من شكالً  واعتبرها الصهيونية
  )80.(جتاهها الهند سياسات

 إدراج بريطانيا طلبت عندما فإنه اإلسرائيلي، – الفلسطيني الصراع من التاريخي الهندي باملوقف يتعلق وفيما
 من خاصة جلنة لتشكي العامة اجلمعية وقررت ،2/4/1947 يف املتحدة األمم أعمال جدول يف فلسطين قضية
 اللجنة يف الهندي الوفد أكد فلسطين، يف املشكلة جوانب جميع واستقصاء املوقف لدراسة الهند بينها دولة 11

 مشكلة وأن تاريخها، عبر الهند يف اضطهاد ألي يتعرضوا مل اليهود أن من بالده موقفَ آصف السيد برئاسة
 واضح الهندي البيان وهذا. دولة لبناء أساساً ليس الدين وأن ،ودية بطريقة واليهود العرب بين حلها يجب فلسطين

 يف الصراع أن تأكيد تم ثانية ناحية ومن هندياً، مسلماً الهندي املندوب اختير ناحية، فمن حتليله، يف الداللة
 يكون أن يمكن ال الدين أن ثالثة، ناحية ومن ودياً، واليهود العرب بين حله يجب وأنه دينياً، صراعاً ليس فلسطين

  )81.(دولة لقيام متيناً أساساً
 إنشاء عارضت كما ،1947 سنة يف املتحدة األمم يف فلسطين تقسيم مشروع الهند عارضت األساس هذا وعلى
  )82.(1917 سنة يف بلفور وعد صدور منذ األفق يف الحت التي الفكرة وهي فلسطين، يف لليهود قومي وطن

 الل وجواهر غاندي املهاتما منذ فلسطين املصيرية وقضيتهم للعرب املؤيدة يةالهند السياسة أسس ترسخت لقد
 وفاة فبعد التسعينيات؛ سبقت التي العقود طوال ثابتاً نهجاً وأصبحت املؤتمر، حزب سياسة يف وجتذرت نهرو،
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 إن إالّ لوماسية،الدب العالقات إقامة بهدف النبض جس وحماولة غاندي إنديرا حكومة اختبار إسرائيل أرادت نهرو
 زاملان الصهيوين الكيان لرئيس السماح 1966 مارس/آذار يف نيودلهي رفضت عندما عنيفاً رداً واجهت أبيب تل

  )83.(بورما إىل طريقها يف نيودلهي يف توقفت التي الطائرة من بالنزول شازار
 البالد ويف فلسطين يف جديدة عربية أراضي إسرائيل واحتالل ،1967 يونيو/حزيران من اخلامس عدوان وبعد

  )84:(يلي ما الهندي السياسي اخلطاب أكد إذ العربية، سياستها بثوابت الهند تمسكت األُخرى، العربية
  .العدوان نتيجة احملتلة باألراضي االحتفاظ مبدأ كلياً الهند معارضة – 1
  .22/11/1967 يف باإلجماع صدر الذي ،242 األمن جملس قرار الهند تأييد – 2
  .كافة احملتلة العربية األراضي من اإلسرائيلية القوات انسحاب تأكيد – 3
  .املشروعة الفلسطيني الشعب حلقوق الكامل الهندي التأييد – 4
  .العربية الدول على اإلسرائيلي العدوان إدانة – 5

 ملصلحة جاءت التي راتالقرا جميع مع الهند فوقفت العامة، اجلمعية يف وخصوصاً الدولية، احملافل يف أمّا
 إسرائيل يدعو والذي ،1967 سنة يف العامة اجلمعية عن الصادر 2253 القرار تأييدها وأعلنت الفلسطينية، القضية

 للقرارات تأييداً صوتت كما املستقبل، يف منها واالمتناع القدس مدينة وضع لتغيير املتخذة التدابير إلغاء إىل
 يف اإلنسان حلقوق املستمرة النتهاكاتها إسرائيل إدانة على نصت التي تلك وخصوصاً الشأن، هذا يف األُخرى

 صوتت فقد. جنيف اتفاق وخرقها الفلسطيني، الشعب ضد والقمعية التوسعية ولسياستها احملتلة، األراضي
 التي تاملداوال يف االشتراك إىل التحرير منظمة دعت التي ،3236و ،3227و ،3210 القرارات جانب إىل نيودلهي

  )85.(املراقب مركز الفلسطينية التحرير منظمة ومنح الفلسطيني، الشعب حقوق وإقرار العامة، اجلمعية جتريها
 تلك يف لكنها بإسرائيل، العالقات لتطبيع شرطاً الفلسطينية القضية حل جعلت ،1992 سنة قبل الهند وكانت
 شرطاً مستقلة فلسطينية دولة قيام جلعل مستعدة غير اأنه صراحة وأوضحت األمرين، بين الربط عدم قررت السنة،
 العامل، يتبعه كان ما مع توافقه من أكثر السياسة مع متوافقاً القرار هذا وكان. بإسرائيل عالقاتها لتحسين مسبقاً
 إن إذ للفلسطينيين، إسرائيل معاملة جتاه فعلها ردات يف حدة أقل الهندية احلكومة أصبحت األخيرة األعوام فخالل
) احلكومة( أنها كما الهندية، احلكومة جانب من لطيفاً رفضاً  إالّ األخيرة األعوام يف تواجه مل تلك، إسرائيل سياسة

  )86.(إسرائيل يف األُخرى اإلرهابية والهجمات الفلسطينية االنتحارية الهجمات شجب أيدت
 يف احلكم سدة إىل املتطرفة الهندوسية)  78(يفاجباي حكومة وصول منذ اإلسرائيلية – الهندية العالقات وشهدت

. اإلسرائيلي – العربي الصراع من املبدئي الهند موقف من الرغم على وذلك إيجابية، ومستجدات تطورات نيودلهي،
 على اإلبقاء مع إسرائيل، وبين بينها استراتيجي حتالف إقامة إىل ترمي خارجية سياسة الهند اتبعت هنا، ومن

  )88.(العربي العامل مع وحةمفت األبواب
 الكاملة، الدبلوماسية العالقات إقامة إعالن بعد وإسرائيل العرب مع متوازنة سياسة بانتهاج الهند بدأت وهكذا،

 سنة يف الهند عارضت عندما واضحاً التحول هذا وبدا. بعدها ما سياسة هي التسعينيات قبل ما سياسة تعد فلم
  )89.(والصهيونية العنصرية بين يساوي ةاملتحد األمم يف قراراً 1991

 وسمعتها إسرائيل مكانة يف ومؤثرة اعتبارية أهمية لقراراتها حيث الدولية احملافل من كثير ويف نيودلهي، إن إالّ
 حقوق مؤتمرات تصدرها التي القرارات ملصلحة تصوّت مل فهي تماماً، مغايرة مواقف اتخاذ إىل تلجأ الدولية،
 اإلسرائيلية، االستيطان سياسة دان الذي القرار على تصوت مل أنها كما الفلسطيني، الشعب حلماية ةالدولي اإلنسان

  )90.(نيروبي يف عُقد الذي السكان مؤتمر عن والصادر
 القمعية إسرائيل لسياسات الهنديين االنتقاد أو االعتراض صوتَي خفوت إىل اإلشارة من بد ال ذلك، إىل باإلضافة

 القرى تدمير ويف الله، رام يف عرفات ياسر الرئيس حصار يف أوجها بلغت سياسات وهي الفلسطينية، األراضي يف
  )91.(وغيرها وطولكرم ونابلس جنين يف بمذابح والقيام واملدن،

 االنتفاضة من جاناتا حكومة موقف على انعكست للهند املتطرفة الهندوسية السياسة فإن ذلك، على عالوة
 رأسها وعلى لهم الصديقة الدول من خاصة، والفلسطينيون عامة، العرب توقع فقد ،2000 نةس يف الفلسطينية

 انتفاضته يف الفلسطيني للشعب التأييد جانب تتخذ أن االنحياز، عدم حلركة املؤسسة الدول من باعتبارها الهند
 اتخذت الهندية احلكومة لكن ،اإلسرائيلي العدوان ضحية هم الفلسطينيين أن إىل نظراً  اإلسرائيلي، احملتل ضد

 هذا واستفزها فاجأها التي العربية الشعوب بمشاعر احلائط عرض ضاربة إسرائيل، تأييد إىل أقرب حمايداً موقفاً
  )92.(الفلسطيني الشعب على عدوانها يف إلسرائيل املساند الهندي املوقف
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 بل واإلسالمية، العربية الشعوب مشاعر فقط يسل االنتفاضة، من الهندية للحكومة السلبي املوقف هذا أثار وقد
 يعبر الذي املعارض الهندي املؤتمر حزب استياء أثار كما الهند، سكان من مسلم مليون 100 من أكثر مشاعر أيضاً

 شنت التي غاندي سونيا املؤتمر حزب رئيسة تصريح املوقف هذا عن عبر وقد تقريباً، الهند سكان نصف عن
 الهند عالقات خانت بأنها واتهمتها األوسط، الشرق يف سياستها بسبب جاناتا حزب حكومة ضد شديداً  هجوماً

  )93.(الفلسطينية باحلركة التاريخية
 دعم على احلصول إىل ورائها من هدف والتي ،2000 أغسطس/آب يف لنيودلهي بيرس شمعون زيارة أثناء ويف

 وال كلينتون، إشراف حتت الفلسطينيين مع ديفيد كامب يف جارية كانت التي املفاوضات يف إسرائيل ملوقف الهند
 بيرس بلّغ كما. املوحدة عاصمتها القدس بجعل إلسرائيل املؤيد موقفها الهند أعلنت القدس، قضية إزاء سيما

 مع املتعاطفة الهند ملواقف بلده ارتياح عدم ،2002 يناير/الثاين كانون يف الهند زيارته خالل الهنود املسؤولين
 إىل منه إشارة يف وذلك العامة، اجلمعية يف التصويت عمليات ببعض يتعلق فيما وخصوصاً العربية، القضايا
  )94.(الفلسطينيين ضد املفرطة القوة الستخدامها إسرائيل إدانة يف العربية الدول مع توافقت التي الهند مواقف
  )95:(يلي فيما تتمثل ئيسيةر اعتبارات خمسة إىل الهندي املوقف يف التغير إرجاع ويمكن

 زاد والذي البلدين، بين التجاري التبادل حجم إىل اإلشارة ويكفي بإسرائيل، ومهمة مفيدة عالقات الهند إقامة – 1
  .1992 سنة يف دوالر مليون 2.2 كان بينما ،2000 سنة يف دوالر مليار على
 الفضاء وجمال العسكرية واجملاالت املتقدمة وجياالتكنول يف مهمة قطاعات شمل إسرائيل مع الهندي التعامل – 2

 يف الهند أجرتها التي اخلمس النووية التجارب من جتربتين أن إىل أشار الصحفية التقارير بعض إن حتى والذرة،
  .إسرائيل حلساب كانت ،1998 سنة
 يف أيضاً بل السياسي، أو االقتصادي اجملال يف فقط ليس املتزايدة، الهندية -  األميركية العالقات تأثير – 3

  .الصدد هذا يف معروف املتحدة الواليات يف اليهودي اللوبي ودور. العسكري اجملال
 هذه تتعرض أن يتوقع ال أحداً إن إذ العربية، والدول الهند بين والثقافية والسياسية التجارية العالقات ثبات – 4

 يطور كله فالعامل غريباً، ليس وهذا وحتسُّنها، إلسرائيليةا – الهندية العالقات تطور نتيجة مساس ألي العالقات
 هذه يف استثناء الهند تكون فلماذا أذى، ألي العربية بالدول عالقاته تتعرض ال ذلك ومع بإسرائيل، عالقته

  املمارسات؟
 يف الهندية سةالسيا مواقف يف التأثير يف ضغط عامل كانوا الذين وهم الهند، يف للمسلمين السياسي الثقل إن – 5

 حزب سياسة ظل يف لضغوط يتعرضون أنفسهم، هم أنهم كما الضعف، يواجه الهندي، املؤتمر وحزب نهرو عهد
  )96.(2002 سنة من األول النصف يف كوجارات أحداث يف ظهر كما املتشدد، الهندوسي جاناتا بهاراتيا

 يف الهندي السفير صرّح فقد الشامل، الدمار ةأسلح من خالية منطقة األوسط الشرق جعل بقضية يتعلق فيما أمّا
 Kanual( سيبال كانوال القاهرة Sibal(، وإسرائيل الهند من كالً  بأن الصحف، إلحدى ،26/3/1996 يف 
 والتقنية األسلحة جمال يف بإسرائيل عالقات تقيم ال دولته وأن النووي، االنتشار منع معاهدة تعارض
  )97.(النووية

 االنتشار عدم معاهدة إىل االنضمام إىل إسرائيل دعوة العامة اجلمعية يف العرب طرح دماعن ،2000 سنة ويف
 جعل إىل الدعوة مع يتناقض هذا وأن ذلك، من امتنعت التي األوسط الشرق يف الوحيدة الدولة باعتبارها النووي
 جعل قرار من السادسة الفقرة دض التصويت على وإسرائيل الهند اجتمعت الشامل، الدمار أسلحة من خالية املنطقة
 138 تأييد مقابل يف وذلك الشامل، الدمار أسلحة من وخالية النووي، السالح من جمردة منطقة األوسط الشرق

 الوحيدة الدولة بصفتها النووي االنتشار منع معاهدة إىل باالنضمام إسرائيل تطالب السادسة والفقرة. للقرار دولة
 الهند وكانت. املذكورة للمعاهدة العاملية مفهوم تأكيد إطار يف هذا وأن االتفاقية، إىل املنضمة غير املنطقة يف

  )98.(النووي بتسلحها خاصة العتبارات التصويت من باالمتناع تكتفي 2000 سنة قبل
 للعلماء املتكررة الزيارات فإن البلدين، بين نووي تعاون لوجود املتكرر واإلسرائيلي الهندي النفي من الرغم وعلى

 احلميد عبد الهندي الذرة عامل أن" تايمز الواشنطن" كشفت إذ ذلك، غير توضح اآلخر، لبلد كلٌّ واإلسرائيليين، الهنود
 صحيفة ذكرت كما)  99(،1997 سنة وشتاء 1996 سنة صيف يف إلسرائيل سريتين بزيارتين قام مسلحي

 ،1996 يونيو/حزيران يف مرات عدة أبيب تل زار الكالم، أبو الهندي، النووي البرنامج أبا أن الصهيونية" معاريف"
 كريشنا الل الهندي الداخلية وزير تصريح فإن ذلك، إىل باإلضافة) 100.(النووية التفجيرات قبل 1998 سنة ويف

 جميع يف إسرائيل مع كامالً تعاوناً يؤيد بأنه" 1999 نوفمبر/الثاين تشرين يف أبيب تل زيارته خالل أدفاين
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 من قسماً أن وإىل نووي، تعاون وجود إىل يشير ،"تعزيزه يجب الذي النووي اجملال ذلك يف بما اجملاالت،
  )101.(ملفاعالتها الثقيل بالسائل الهند زودت التي إسرائيل حلساب أُجري الهندية النووية التفجيرات

 حكومتها موقف اتسم إذ اجلديدة، توجهاتها دليؤك فجاء الثانية، اخلليج أزمة من املتحدة األمم يف الهند موقف أمّا
 مرتكزاً سياسياً  موقفاً نيودلهي حكومة إعالن من الرغم فعلى والتناقض؛ بالغموض للكويت العراقي الغزو جتاه
 األمم يف عضو دولة ألي الداخلية الشؤون يف التدخل حق رفض: أهمها لعل احليادية، العامة املبادئ من عدد على

 إيجاد على العمل العراق؛ يف والشيعة باألكراد يتعلق فيما وخصوصاً اإلنسانية، االعتبارات شعار حتت املتحدة
 االلتزام ضرورة اخلليج؛ دول جميع واستقالل سيادة حماية اخلليج؛ منطقة يف اإلقليمية السالمة لضمان آلية

 أيدت فإنها)  102(واحد؛ إطار يف ليجاخل وأزمة الفلسطينية القضية من كل وضع ضرورة الدولية؛ الشرعية بقرارات
 بومباي مطار يف بالهبوط التحالف هذا لطائرات سمحت إذ)  103(الثانية، اخلليج حرب يف الدويل التحالف قوات

 إعالنها من الرغم على وذلك اخلليج، نحو متجهة الهندي اجلوي اجملال الطائرات عبور أثناء يف بالوقود للتزود
  )104.(احلرب تلك يف مباشرة بصورة اشتراكها عدم

 فإنه ،2003 مارس/آذار يف العراق ضد املتحدة الواليات قادتها التي احلرب من الهندي باملوقف يتعلق وفيما
 العامل دول أغلبية مواقف مع ثانية، ناحية ومن العربي، اخلليج منطقة يف مصاحلها مع ناحية، من متماشياً، جاء

 املتحدة األمم تفقد أن من تخوفه فاجبايي بيهاري أتال الهندي الوزراء رئيس دىأب إذ العاملي، العام والرأي
 التحالف وكان. العراق ضد حرباً وشنت إطارها، خارج املتحدة الواليات حتركت إذا معنوياً موتاً وتموت فاعليتها

 حرب لشن ألميركيةا اخلطط بقوةٍ معارضته 16/2/2003 يف أكد فاجبايي بزعامة احلاكم الديمقراطي القومي
 احلرب قامت وعندما احلرب، نتيجة الهند ومنها أُخرى دول على وخيمة اقتصادية عواقب من حمذراً العراق، على

 لقوات السريع االنسحاب إىل يدعو قراراً الهندي البرملان وأصدر أخالقية، وال قانونية غير الهند اعتبرتها
  )105.(التحالف

  
  الهندية – اإلسرائيلية للعالقات واألمنية واالستخباراتية العسكرية يجيةاالسترات األبعاد: رابعاً 

  الهندية – اإلسرائيلية للعالقات والدفاعية العسكرية االستراتيجية األبعاد – أ
 الهندية العسكرية بأن ذلك الهندية، احلكومة من إسرائيل جتاه عداء أقل دائماً الهندية الدفاعية املؤسسة كانت لقد

 املتقدمة األسلحة إنتاج تطوير ويف احلروب ساحة يف إسرائيل حققتها التي اإلجنازات علمي بتفهم تتابع كانت
 حققتهما اللذين العسكري واألداء االستراتيجي بالتقدم وإعجاب تقدير لديها تنامى ولذلك أعوام، عبر

 اإلسرائيلي اجلانبين عالقات يف خاصاً واهتماماً أولوية والدفاعي العسكري اجملال ويحتل)  106.(إسرائيل
  :هي االعتبارات من بمجموعة ارتباطاً  وذلك)  107(والهندي،

 إفادة على القدرة لديه منهما كالً أن يعني الذي األمر متطورة، سالح صناعات لديه والهند إسرائيل من كالً  أن – 1
  )108.(اآلخر

 اإلقليمي نظامها يف النووية الدمار أسلحة نزع مسألة من وتقف شامل، دمار أسلحة تمتلك الدولتين كلتا أن – 2
 الهدف وحدة فإن نفسه، املوقف تبني إىل الطرفين تدعو التي األسباب اختالف من الرغم وعلى. معارضاً موقفاً
  )109.(بينهما الروابط تعميق يف تساهم ربما جديدة رابطة تصنع

 وعدم بالغموض املتسمة البلدين بين العالقات جوانب أكثر يةالهند – اإلسرائيلية العسكرية العالقات تُعدّ  – 3
 العالقات مالمح بعض إىل تشير ما كثيراً األخيرة هذه أن مع اإلعالم وسائل عن البعد كل بعيدة أنها كما الوضوح،
 هذه تمارس كما إسرائيل، مع إبرامها تم عسكرية اتفاقات أي الهنود املسؤولون وينكر. البلدين بين العسكرية

  )110.(الدفاع بصادرات تتعلق التي التفصيالت نشر على صارمة رقابة األخيرة
  :التايل النحو على البلدين بين العسكري التعاون نتناول أن ويمكن

  :العسكرية واملعدات األسلحة تكنولوجيا نقل – 1
 منتوجاتها تسويق توسيع إىل إسرائيل حاجات مع تكامالً العسكرية التكنولوجيا أحدث المتالك الهند سعي يشكل

 مثل – الوطنية بخبراتها مستعينة بمفردها الهند بها قامت التي األساسية الدفاع مشاريع استهلكت فقد. العسكرية
 عديدة صعوبات نيودلهي وتواجه. طويالً ووقتاً طائلة مبالغ – اخلفيفة القتال وطائرة أرغون اخلفيفة القتال دبابة

 الهند تمد أن عن عاجزة روسيا أن كما الصواريخ، أنواع خمتلف وكذلك ، UAVs” طيار ونبد الطائرات تطوير يف
 ما وهو الدفاعية، حاجاتها لتلبية إسرائيل نحو التوجه إىل األخيرة هذه دفع الذي األمر أسلحة، من به وعدتها بما
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 بلغت إذ) 111(الثالث، املركز نسافر حتتل حين يف روسيا، بعد للهند ومعدات أسلحة مصدر ثاين أكبر إسرائيل جعل
 يف دوالر مليون 900 يعادل ما أي دوالر، مليار 120 نحو ،2005 – 2003 الفترة خالل فيها األسلحة مبيعات

  )112.(بالسنة دوالر مليار 1.5 إىل مبيعاتها تصل التي بروسيا مقارنة وذلك السنة،
 الباردة، احلرب بعد ما حقائق فرضتها ضرورة أنه على لإسرائي مع العسكري التعاون إىل تنظر الهند كانت وإذا
 مصانع لدعم السالح مبيعات بها تأتي اقتصادية فرصة الهند مع العسكري تعاونها يف ترى إسرائيل فإن

  )113.(السالح
  :املشترك العسكري واإلنتاج البحث – 2
% 2.5 بلغت التسعينيات أوائل يف فاعهاد فميزانية صغيرة، ليست األسلحة جمال يف الهندية السوق أن يف شك ال

 خمصصاً كان% 5 منها دوالر، مليارات 10 فبلغت 1997 – 1996 الفترة خالل أمّا اإلجمايل، احمللي الناجت من
 نسبة من الدفاعية معداتها يف الهندية احمللية املكونات زيادة إىل تطلعت الهند أن كما الدفاع، جمال يف للبحث
 احمللي للتصنيع املالية املوارد من املزيد توفير أجل من وذلك ،2005 سنة بانتهاء% 70 ىلإ 1998 سنة يف% 30
  )114.(إسرائيل مع املشترك العسكري واإلنتاج البحث من مزيد إىل الدافع كان وهذا اخلارجي، االستيراد من بدالً
  :ويشمل الصواريخ تكنولوجيا جمال يف التعاون – 3
  .والقاذفات صواريخال جمال يف التعاون – أ

  .النووية الرؤوس حاملة الباليستية الصواريخ تطوير – ب
  :الفضاء مشاريع يف التعاون – 4

 أبريل/نيسان يف إسرائيلية مصادر ذكرت إذ الصاروخي، اإلطالق جمال يف تعاونتا وإسرائيل الهند أن يذكر
 ثالث مراحل ذو املدى بعيد فضائي صاروخ وهو شافيت، الصاروخ بيع على الهند مع تعاقدت إسرائيل أن ،1997

  )115.(األرض من القريبة املدارات إىل اخلفيفة الصناعية األقمار إطالق يف
 ”GSLV” األقمار إطالق عربات على باالعتماد صناعي قمر إلطالق 2000 سنة يف تخطط الهند وكانت

(Geostationary Satellite Launch Vehicle(، باإلضافة طائلة، أمواالً  يستهلك طالقاإل يف البرنامج وهذا 
 النظام هذا استيراد بأن ذلك إسرائيل، مع التعاون إىل الهند اجتهت ولذا واجلهد، الوقت من كثيراً يستغرق أنه إىل

 التكنولوجيا على للحصول عنه غنى ال وشريكاً معتمداً  مصدراً أصبحت إسرائيل أن كما الهند، على كثيراً يوفر
  )116.(وحتديثها

 يف البلدين بين الفضائي للتعاون اتفاقية أيضاً، – وإسرائيل الهند – البلدين كلتا يف الفضاء وكالتا وأبرمت
 هارئيفين آيف الكولونيل اإلسرائيلي الفضائي البحث برنامج رئيس خالل من وذلك ،2002 نوفمبر/الثاين تشرين

)Avi Hareven(، استوريراجنانك. ك الهندي الفضائي البحث منظمة ورئيس )K. Kasturirangan .(أن ويذكر 
 دوالر مليار ونصف مليار إىل تصل بميزانية العامل يف املتقدمة البرامج أكبر من يُعد الهندي الفضاء برنامج
  )117.(دوالر مليون 70 إىل تكلفته تصل الذي الفضائي إسرائيل ببرنامج مقارنة

  :النووي اجملال يف التعاون – 5
 االقتصادية اجملاالت يف تعرضه ما كل على الثمن إسرائيل فيه تطلب الذي اجملال هو لنوويا اجملال إن

  )118.(النووية أهدافها لها يحقق نيودلهي مع نووي تعاون إقامة تريد أبيب تل إن إذ وغيرها، والعسكرية
 مرات عدة أبيب تل بزيارة قام الكالم، أبو الهندي، النووي البرنامج أبا أن الصهيونية" معاريف" صحيفة وذكرت

 باكستان خارجية وزير أعلن كما)  119(النووية، التفجيرات قبل 1998 سنة ويف ،1996 يونيو/حزيران يف
 يف املستخدمة كمبيوتر سوبر بأجهزة الهند بتزويد إسرائيل قيام عن معلومات حكومته لدى أن خان، أيوب جوهر
 أوائل يف األميركية املتحدة الواليات من إسرائيل عليها حصلت التي األجهزة وهي النووية، التجارب إجراء

  )120.(التسعينيات
 سريتين بزيارتين قام مسلحي احلميد عبد الهندي الذرة عامل أن" تايمز الواشنطن" كشفت ذلك، إىل باإلضافة
  )121.(1997 سنة وشتاء ،1996 سنة صيف يف إلسرائيل

 بنتاسولفان – كيميائية مادة من طناً  38 حتمل حاويات أربع نكيةالسريال السلطات ضبطت ،16/4/1997 ويف
 أن يعني ما وهو إسرائيل، إىل طريقها يف بومباي من قادمة األعصاب، غاز صناعة يف تستخدم – الفوسفور

  .الشامل الدمار أسلحة جمال إىل امتد البلدين بين الدفاعي التعاون
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 الهندية، اجلوية القواعد إحدى يف 16 – وإف 15 – إف إسرائيلية ةمقاتل 12 وجود إىل أشارت املعلومات وكانت
 كاهوتا يف الباكستاين النووي اجملمع تشمل أهداف ضرب على البلدين بين جتري مشتركة جوية تدريبات أن وإىل

 إىل ،1998 مايو/أيار يف اإلسرائيلي، الدفاع وزير مردخاي، يتسحاق بادر ولذلك منه، القريبة العسكرية والقواعد
 التجارب بعد باكستان أجرتها التي النووية التجارب عقب والصاروخية اجلوية القواعد استعداد درجة رفع

  )122.(الهندية
 أنه" بـ 1999 نوفمبر/الثاين تشرين يف أبيب تل زيارته خالل أدفاين كريشنا الل الهندي الداخلية وزير تصريح إن

 إىل يشير ،"تعزيزه يجب الذي النووي اجملال ذلك يف بما)  123(اجملاالت، ميعج يف إسرائيل مع كامالً تعاوناً  يؤيد
 التي إسرائيل حلساب أُجري ،1998 سنة يف الهندية النووية التفجيرات من قسماً أن وإىل نووي، تعاون وجود
  )124.(ملفاعالتها الثقيل بالسائل الهند زودت

  
  الهندية – اإلسرائيلية للعالقات منيةواأل االستخباراتية االستراتيجية األبعاد – ب

 تأسيس على قادتها لدى الرأي استقر فقد احلساسية، شديدة أمنية بيئة يف طويلة فترة إسرائيل بقاء خالل من
 اخلارجية للعمليات املوساد: هي رئيسية ثالثة فروعاً ويشمل العامل، يف األجهزة أقوى من يكون استخبارات جهاز

)MOSSAD‐Foreign  Operations(، الداخلي لألمن بيت والشين )SHIN  BET‐Domestic  Security(، 
 AMAN‐Army’s( العسكرية االستخبارات شعبة وهي وأمان Intelligence Branch(، أن يمكن فروع وهي 

 اتوب اجلهاز، هذا إسرائيل أسست وقد. واخلارج الداخل يف احملتملة لألخطار ورصدها بتوقعها الكامل اإلنذار توفر
  )125.(االستخبارات عمليات يف العاملي املستوى على سمعته الفروع هذه من لكل

  )126:(التايل النحو على االستخبارات جمال يف إسرائيل من لالستفادة الهند سعت ولذا،
 لىع استخبارات جهاز إىل بحاجة فهي ولذا، واخلارجية، الداخلية والتهديدات اخملاطر من كثيراً  الهند تواجه – 1

 بناء يف يساعدها أن يمكن اجملال هذا يف اإلسرائيليين اخلبراء مع التعاون فإن وبالتايل، التميز، من عالية درجة
 أكان سواء التهديدات، بعض من نفسها اخملاوف تشاركها إسرائيل أن وخصوصاً قوي، استخبارات جهاز

  .اإلرهاب أم اإلسالمية الراديكالية
 املعلومات تبادل فإن وبالتايل، اإلسالمية، األصولية للجماعات الدائم الهجوم موضع يف بأنها الهند تشعر – 2

 يف طويلة خبرة إلسرائيل والتي املماثلة، الهجمات مع التعامل يف يساعدها أن يمكن الشأن هذا يف إسرائيل مع
  .معها التعامل

 حتصل أن للهند ويمكن استخباراتية، راضألغ التقنية عالية وأجهزة أدوات تنتج اإلسرائيلية الصناعات إن – 3
  .اجملال هذا يف إسرائيل مع بتعاونها التقنيات هذه على
 ما وهو والرصد، الكشف يف املستوى عالية آليات من تمتلك بما اإلرهاب، بمكافحة طويلة خبرة إسرائيل لدى – 4

 وال واالستخباراتي، التقني بالتعاون ذلكو الهندية، القارة شبه يف اإلرهابية العمليات مواجهة على الهند يساعد
  .بإسرائيل مقارنة اإلرهاب مواجهة على القدرة حمدودة تُعدّ الهند أن سيما

 أي عن تختلف األخيرة هذه أن تدرك ألنها الداخلي، األمن جمال يف إسرائيل مع التعاون هو الهند أولويات أحد إن
 ترى الهند أن كما ،1948 مايو/أيار يف قيامها منذ دائمة حرب ةحال يف فهي والشرقي، الغربي العاملين يف دولة

 األمن جمال يف خبرتها من االستفادة أجل من معها، للتعاون تسعى فإنها ولهذا، إسرائيل، حلالة مماثلة حالتها أن
 تقنيات من لديها بما ومراقبتها احلدود بإدارة متميزة وخبرات قدرات إسرائيل لدى ذلك، إىل باإلضافة. الداخلي
  )127.(اجملال هذا يف منها تستفيد ألن تسعى والهند الداخلي، األمن إدارة يف متقدمة

  
  العربي القومي األمن على الهندية – اإلسرائيلية العالقات تطور انعكاسات: خامساً 

 بتحقيق طهارتبا وخصوصاً – التعاون هذا وطبيعة حجم وكذلك وإسرائيل، الهند بين التعاون جماالت تعدد يعكس
 التي والتحديات التهديدات هذه ظل يف القومي أمنهما مطالب وتلبية اجلانبين، لكال االستراتيجية األهداف

  .والتداعيات اآلثار من عدداً – تواجههما
 يتعلق فيما التكامل وحتقيق املصالح تبادل على يقوم وإسرائيل الهند بين العسكري التعاون جوهر أن يف شك وال

 والتداعيات اآلثار يف يزيد ما وهو – والنووي التقليدي فوق بُعدها يف سيما وال – منهما لكل العسكرية تبالقدرا
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 هذه حركة صعوبة يف يزيد كما وإسرائيل، الهند من بكل عالقاتها بحسب أُخرى إقليمية أطراف تواجهها قد التي
  .والتداعيات اآلثار تلك حلَدّ األطراف

 الدولية التوجهات يف السلبية تأثيراتها لها أن فيه شك ال فمما التداعيات، لتلك ملالشا املنظور إطار ويف
 املساعي يف وكذلك األوسط، الشرق منطقة من الشامل الدمار أسلحة لنزع املبذولة باجلهود املتعلقة واإلقليمية

 هذه تشهدها التي القضايا عالج يف يساهم بما املنطقة يف التوتر حدة وخفض التسلح، من احلد إىل تهدف التي
  :كالتايل جوانبها، خمتلف يف االنعكاسات هذه متابعة ويمكن)  128.(املنطقة

  
  السياسية االنعكاسات

 الساحة يف العربي السياسي الرصيد من قلّال واشنطن، من أخضر وبضوء بدعم الهند مع إسرائيل تقارب إن – 1
 1992 سنة يف الهند موافقة يف املثال، سبيل على ذلك، ويتضح  )129.(خاصة اآلسيوية القارة ويف عامة، الدولية

 الذي للقرار وفقاً بالعنصرية الصهيونية مساواة إللغاء املتحدة األمم يف املتحدة الواليات تبنته الذي القرار على
 ضد التصويت على وإسرائيل الهند اجتماع يف وكذلك ،10/11/1975 يف الدولية املنظمة هذه أصدرته كانت
 وكانت. لها دولة 138 تأييد مقابل يف االنتشار حظر معاهدة عاملية على تنص والتي القرار، من السادسة الفقرة
  .نووية أسلحة بامتالكها تتعلق خاصة حلساسيات التصويت من باالمتناع تكتفي سابقة أعوام يف الهند
 السياسة تعد مل إذ الهندية، – اإلسرائيلية العالقات يف التطور نتيجة العربية القضايا من الهندي املوقف تغيُّر – 2

  )130.(املاضي يف كانت كما الهندية
  )131.(العربي العامل وتطويق الهند، عبر الوسطى آسيا جمهوريات إىل إسرائيل نفاذ – 3
 شُكل، وراحمل هذا أن من الرغم على العربي، القومي لألمن اإلسرائيلي – الهندي – األميركي احملور تهديد – 4

 حماربة بذريعة الثالث الدول هذه بها تقوم التي اجلهود وتوحيد إيران، وحماصرة الصين، تطويق أجل من أساساً،
 واالقتصادية، العسكرية وإمكاناتها األميركية املتحدة بالواليات عالقاتها ضوء وعلى إسرائيل، إن إالّ اإلرهاب،
  .القطري أو القومي بعده يف القومي لألمن تهديداً  ليشكل التحالف هذا توجه أن تستطيع

 االستراتيجي التحالف عن والهند، وإسرائيل املتحدة الواليات بين الثالثي التحالف فصل املمكن غير من – 5
  )132.(آسيا قارة يف اإلسرائيلي التغلغل وعن وأنقرة، أبيب وتل واشنطن بين القائم

 من اخملاوف تتقاسمان وإسرائيل فالهند والغرب، اإلسالمي يالعرب العامل بين احلضارات صراع تغذية – 6
 الدول بعض وتتهمان وغيرها، السعودية العربية اململكة يف وخصوصاً زعمهما، حد على الراديكايل، اإلسالم
 من العربية الدول على للضغط تسعيان كما لهما، اجملاورة الدول يف الراديكايل اإلسالم حركات بمساندة العربية

 ويشجع املسلمين، وغير املسلمين بين صراع أنه على الصراع وإسرائيل الهند وتُبرز)  133.(املتحدة الواليات اللخ
 العالقات توثيق إىل الدعوة على العربي العامل يف كبيراً قطاعاً اإلسرائيلي – الهندي العسكري التعاون

 أنه على الهندية القارة شبه يف الصراع وتصور بابال هذا تطرق أن بدورها حتاول التي بباكستان، االستراتيجية
 اإلسالمية القنبلة يسمونه عمّا إسرائيل، جانب ومن الغرب، يف احلديث وهذا. هندوسي -  إسالمي صراع

 يف قصد، دون من أو بقصد يتورطون، بعضهم، أو العرب، يجعال أن يمكن اخلط، على إسرائيل ودخول الباكستانية،
  )134.(الهندية القارة شبه يف الصراع تعقيدات

 تنفيذ وحماولة عزلتها إنهاء أجل من وذلك آسيا، يف املستمر بتغلغلها خمططها لتنفيذ تسعى إسرائيل إن – 7
 الشعب جتاه سياستها على العاملي االحتجاج تزايد مع وخصوصاً الفلسطينية، القضية لتصفية خمططاتها
 عالقاتها بأن ذلك املصلحة، منطق على تعتمد وهي. جانبها إىل كبرى دولة الهند كسب تريد أنها كما الفلسطيني،

  )135.(معها التجاري التبادل تدعيم خالل ومن إليها، األسلحة أحدث تصدير خالل من جاءت بالهند
  

  االقتصادية االنعكاسات
 الهند يف يوجد إذ لعربي،ا اخلليج الختراق إسرائيل أمام الباب فتح الهندية، – اإلسرائيلية العالقات تطور إن – 1

 دول وخصوصاً العربي، العامل يف رعاياها من ماليين 4 من أكثر ويعمل العامل، يف إسالمية جالية أكبر ثاين
 ذلك، إىل باإلضافة. إليها بالنسبة للطاقة الرئيسي املصدر تعدّ وإيران العربي اخلليج دول أن عن فضالً اخلليج،

 إسرائيل أن يعني الذي األمر اجلانبين، بين املصالح وتداخل اخلليج، منطقة من لهندل اجلغرايف القرب طبعاً، هناك
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 ضد التخريبية مشاريعها لتمرير حتى أو منتوجاتها، لتسويق سواء اخلليج، منطقة إىل خلفياً طريقاً  الهند يف وجدت
  )136.(العرب

 عامالً  لهما يشكل أن يمكن الوسطى، آسيا يف ةالنفطي اإلسالمية بالدول عالقاتهما وإسرائيل الهند توثيق إن – 2
 احلاجات مع يتوائم املطلب هذا أن وخصوصاً البترول، أسعار خفض أجل من النفطية العربية الدول على للضغط
 أن اإلسرائيلية السياسة تقويمات وتؤكد. والصناعي االقتصادي صعودها ضوء يف النفط من املتزايدة الهندية

  )137.(العربي العامل نفوذ تقليص إىل سيؤدي والغاز طالنف أسعار انخفاض
 تواجه الذي الوقت يف السلمية، لألغراض النووية الطاقة جمال يف الهندي – العربي التعاون غياب خلّف لقد – 3

 ةاملتقدم التكنولوجيا مفاصل ويشمل املتحدة، الواليات تقوده غربياً حصاراً السياسية وحداتها بكل العربية األمة
  )138.(وإسرائيل العربية األمة بين األيام مرور مع تتسع كبيرة فجوة كلها،

 ضمن ذلك يفرض اإلسرائيلي – الهندي التعاون إن إذ التكنولوجيا، جمال يف الهندي – العربي التعاون غياب – 4
  .إسرائيل خمططات

 الدولية اإلدانة من لإلفالت إسرائيل أمام فرصة يوفر املتعددة، اجملاالت يف اإلسرائيلي – الهندي التعاون إن – 5
 من يمكّنها الذي األمر اإلسرائيلية، املنتوجات أمام الكبيرة الهندية السوق يفتح أنه كما احملافل، خمتلف يف

  )139.(العربية املقاطعة مواجهة يف الصمود
  

  واألمنية واالستخباراتية العسكرية االنعكاسات
 توقيع عدم على ونيودلهي أبيب تل اتفاق هو اإلسرائيلي – الهندي العسكري نالتعاو من يبرز ما أخطر إن – 1

 أكبر يشكل اإلسرائيلي – الهندي التنسيق هذا بأن ذلك الشامل، الدمار وأسلحة النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة
  )140.(والبعيد القريب املدى يف العربي القومي لألمن حتدٍّ
 الهند أن وخصوصاً اإلسرائيلية، النووي الردع قدرات وزيادة دعم إىل يؤدي البلدين نبي النووي التعاون إن – 2

  )141.(العربي القومي األمن تهديد من إسرائيل يمكّن الذي األمر متقدماً، نووياً برناجماً تمتلك
 الهند بين املكثف العسكري التعاون ضوء يف وذلك العسكري، اجملال يف الهندي – العربي التعاون غياب – 3

  .وإسرائيل
 العربية الدول وأمن عامة، اخلليج أمن يف الهندية، القارة شبه يف اإلسرائيلي للوجود واملباشر السلبي التأثير – 4

 أن ذلك على والدليل إليها، بالنسبة املهمة املناطق من باعتبارها اخلليج منطقة إىل إسرائيل تنظر إذ خاصة، فيه
 واسعة مناطق إىل تمتد إنشاؤها املزمع إسرائيل دولة حدود جعلت ومشاريعها، العاملية الصهيونية احلركة خرائط
 دعا إسرائيل، يف القرار صانعي من عدداً أن كما. الكبرى إسرائيل إطار ضمن العربية اجلزيرة شبه تخوم إىل تصل
  .اخلليج منطقة احتالل إىل مرات عدة
 يف مباشر، غير بشكل ولو تساهم، أن من إسرائيل يمكّن الهندية القارة شبه يف اإلسرائيلي الوجود إن – 5

  )142.(العربي اخلليج منطقة يف األمنية الترتيبات
 عندما شارون أريئيل صرح اإلسرائيلي، الكنيست يف واخلارجية الدفاع جلنة جلسة ويف ،21/12/1982 يف – 6

 إىل شرقاً  وإيران باكستان من تمتد إلسرائيل املباشرة ويةاحلي املصالح دائرة أن: "بـ إسرائيل يف للدفاع وزيراً كان
 ومدخل إفريقيا جنوب حتى شماالً اإلسالمية الوسطى آسيا دول ومن غرباً، األطلسي احمليط على املغرب ساحل
 غرباً، اخلليج من الهندية اخلارجية بحسب يمتد الهندي احليوي اجملال فإن املقابل ويف ؛"جنوباً األحمر البحر
 أن العرب، االستراتيجيين اخلبراء آلراء وفقاً معناه، وهذا شرقاً، ونيبال بنغالدش إىل ووصوالً بباكستان، مروراً
 العسكري التعاون من ملزيد وحمفزة مالئمة بيئة توفير يعني الذي األمر اجملالين، بين كبيراً تطابقاً هناك

  )143.(البلدين لكال احليوي اجملال ضمن تقع ليجاخل منطقة أن وخصوصاً العرب، حساب على واالستراتيجي
 القومية املصالح خاصة بصورة يخدم املتعددة، األبعاد بهذه وإسرائيل، الهند بين االستراتيجي التعاون إن – 7

 فهي للهند، كلها والعسكرية والتقنية االستخباراتية املساعدات هذه تقدم إسرائيل كانت وإذا. البلدين لكال واألمنية
 العربية املنطقة يف إلسرائيل االستراتيجية األهداف يخدم ما تقدم أن الهند على يتعين إذ مقابل، دون من ليست

 يف كثيفة اقتصادية ومصالح بشرياً حضوراً  للهند أن سيما وال نفسها، والدفاعية االستخباراتية الساحات على
  .املنطقة هذه يف اإلسرائيلية اخملططات خدمي أن يمكن الذي األمر اخلليجية، وخصوصاً العربية، الدول
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 والتي املسلحة، والصراعات األزمات أثناء يف خطورته تبرز إلسرائيل استراتيجياً عمقاً تشكل الهند أصبحت – 8
 العربي القومي باألمن احملدق اخلطر حجم إدراك يمكن وبالتايل، األوسط، الشرق منطقة يف تقع أن احملتمل من

  )144.(وقومياً قطرياً 
 صناعة جمال يف الهندي التفوق من تستفيد كي إسرائيل أمام اجملال يفتح اإلسرائيلي – الهندي التعاون هذا – 9

 إمكانات يف يزيد ما وهو ،"أفق" اإلسرائيلي التجسس أقمار برنامج لدعم وذلك وإطالقها، الصناعية األقمار
 يف اإلسرائيلية القدرات على ذلك وانعكاسات واحلرب، السلم اتأوق يف املعلومات توفير وكذلك واإلنذار، االستطالع

 الواليات مع اجملال هذا يف التعاون غرار على الهندية األقمار شبكة من االستفادة إىل باإلضافة الردع، جماالت
  .املتحدة

 اجملاالت يف بحاثواأل للتكنولوجيا ونقالً  مشتركة مشاريع يشمل كي وإسرائيل الهند بين التعاون تطوير إن – 10
 قدرات يف يزيد أنه كما إسرائيل، ملصلحة خمتالً العسكري التوازن ويجعل العربي، القومي األمن يهدد العسكرية،

 ينعكس الذي األمر اإلنتاج، تكاليف وخلفض الرئيسية، التسلح منظومات إلنتاج الذات على االعتماد على إسرائيل
  )145.(العربية اإلمكانات مواجهة يف إلسرائيليةا العسكرية واإلمكانات القدرات على
 القدرات مقارنة إطار يف األوسط الشرق منطقة يف العسكرية للقوى االستراتيجي التوازن يف اخللل زيادة – 11

  .اإلسرائيلية بالقدرات العربية العسكرية
 يف تتمثل والتي العربية، لردعا قدرات تنامي حدّ إىل تهدف التي اإلسرائيلية املساعي دعم يف املساهمة – 12

 تلك تراجع على والعمل اإلسرائيلي، للعمق التهديد مصدر باعتبارها الباليستية والصواريخ بعد، عن اإلطالق أسلحة
 املتعلقة تلك وخصوصاً البلدين، لكال املماثلة البرامج يف اخلبرات وتبادل التعاون خالل من وذلك القدرات،

  .االستراتيجي اإلنذار وبأنظمة الباليستية، اريخللصو املضادة بالصواريخ
 الشرقي التسلح تفصيالت بعض على التعرف فرصة إلسرائيل تتيح الهندية – اإلسرائيلية العالقات إن – 13

 بها تقوم التي التطوير برامج خالل من وذلك الهند، تمتلكه والذي العربية، الدول بعض يف واملوجود املماثل،
 املواجهة دول يف سيما وال العربية، القدرات مواجهة يف اإلسرائيلية القدرات يدعم ما وهو الهند، ملصلحة إسرائيل

  .سورية مثل أراضيها حتتل إسرائيل زالت ما التي
 وإقامة األمنية بالترتيبات يتعلق ما وخصوصاً املنطقة، يف اإلسرائيلية املصالح مع الهندية املصالح توافق – 14

  .العربي القومي األمن مع وأهدافها سياساتها تعارضت التي احملاور
 للتعاون املنتظر التطور إطار يف العربية الردع أسلحة تأثير وتراجع واإلنذار، االستطالع قدرات زيادة – 15

  .التجسس وأقمار الصناعية األقمار جماالت يف اإلسرائيلي – الهندي
 يف اخلارجية التهديدات ملواجهة إليه حتتاج والذي إسرائيل، إليه تفتقر الذي االستراتيجي العمق توفير – 16

 عسكرية تسهيالت أو الهندية األراضي استخدام واحتماالت املواجهة، دول خارج واإلسالمية العربية الدائرتين
 إلسرائيل تهديداً تمثل والتي العسكري، الطابع ذات احليوية األهداف إىل اإلجهاضية الضربات توجيه لها تتيح

  )146.(الهند مع املصالح بين التوافق إطار يف وذلك ،)واإليرانية الباكستانية النووية املنشآت(
 مياه إسرائيل استخدام يف أساساً تتمثل والتي األمنية، االستراتيجية العالقات عن الناجمة اخملاطر إن – 17

 مباشراً تهديداً  اإلسرائيلي البحري الوجود كليش إذ األكبر، اخلطر هي الهندي، األسطول مع بالتعاون الهندي احمليط
 سيما وال آسيا، غرب بجنوب اإلسالمية وللدول والعراق، العربي اخلليج دول وخصوصاً العربي، الوطن شرق جلنوب

  .وباكستان إيران
 يزيد نحو على العسكرية صناعتها تطوير إسرائيل إمكانات يف فتزيد للهند اإلسرائيلية األسلحة مبيعات أمّا – 18
 الفلسطيني الشعب تهديد يف االستمرار على قدرتها وبالتايل واإلسالمي، العربي الوطن تهديد على قدرتها يف

   )147.(اجملاورة العربية والدول
   

  .التجارة كلية مصر،/أسيوط جامعة يف الدولية والعالقات السياسية العلوم أستاذ  (*)
  املصادر

)1(  Harsh V. Pant, “India‐Israel Partnership: Convergence and Constraints”, Middle 

East Review of International Affairs, vol. 8, no. 4 (December 2005), p. 61. 
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 شؤون" ،"عربي وغياب أمريكي أخضر ضوء: الهندية – اإلسرائيلية العسكرية العالقات" ناصر، حممد شحاته  )2(
  .49 ص ،)2001 ربيع( 25 العدد ،"خليجية

 آب/أغسطس( 80 العدد ،"إسرائيلية خمتارات" ،"العربي والوطن اإلسرائيلي – الهندي التعاون" عزت، منى  )3(
  .77 ص ،)2001

 ،)1994 آب/أغسطس( 32 العدد ،"األوسط شؤون" ،"الدولية للعالقات إسرائيل استراتيجية" مرتضى، إحسان  )4(
  .45 ص

 صيف( 107 العدد ،"األوسط شؤون" ،"األوسط الشرق يف اإلسرائيلية منيةاأل التهديدات" موسوي، حسين سيد  )5(
  .138 ص ،)2002

 مركز الفلسطينية، التحرير منظمة: بيروت" (وإسرائيل الهند: آسيا يف اإلسرائيلي التسلل" الرحمن، عبد أسعد  )6(
  .69 – 68 ص ،)1967 األبحاث،

  .70 ص نفسه، املصدر  )7(
  .نفسه املصدر  )8(
  .73 ص نفسه، ملصدرا  )9(
 وزارة موقع والهند، إسرائيل بين الكاملة الدبلوماسية العالقات إقامة على عاماً 15 مرور بمناسبة االحتفال  )10(

  :31/1/2007 اإلسرائيلية، اخلارجية
  http://www.altawasul.net/MFAAR/feedback.htm 

 مركز الفلسطينية، التحرير منظمة: بيروت" (1970 – 1967 العامل دول مع إسرائيل عالقات" موسى، شحادة  )11(
  .386 ص ،)1971 األبحاث،

)12(  P.R. Kumaraswamy, “India and  Israel Evolving Strategic Partnership”, Mideast 

Security and Policy Studies, no. 40 (September 1998); http://www.biu.ac.il/Besa 

 نيسان/أبريل( 113 العدد ،"الدولية السياسة" ،"والعلمانيين املتشددين صراع: الهند" علي، حممد الدين جمال  )13(
  .163 ص ،)1993

 ص ،)1993 تموز/يوليو( 113 العدد ،"الدولية السياسة" ،"الهندوسي – اإلسالمي العنف" قمحة، ناجي أحمد  )14(
133.  

)15(  Christine Fair,  India and Pakistan Engagement: Prospects  for Breakthrough or 

Breakdown?  Special  Report,  no.  129  (January  2005),  p.  9; 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr129.htm 

  .133 ص ذكره، سبق مصدر قمحة،  )16(
 والتحوالت ياآس" ،)حمرر( سليم السيد حممد: يف ،"آسيا يف لألمن اجلديدة اإلشكاليات" عامود، أبو سعد حممد  )17(

  .16 ص ،)1998 اآلسيوية، الدراسات مركز: القاهرة" (العاملية
)18(  “Israel’s  Foreign  Relations:  Israel‐India  Relations”,  Britain‐Israel 

Communications & Research Centre (BICOM): http://www.bicom.org 

  .164 ص ذكره، سبق مصدر علي، حممد  )19(
  .225 ص ،)1991 األول تشرين/أكتوبر( 106 العدد ،"الدولية السياسة شهريات"  )20(
  www.aljazeera.net: 11/10/2001 ،"الهندي االقتصاد تطور" العال، عبد الرحمن عبد  )21(
 137 العدد ،"الدولية السياسة" ،"كشمير إقليم حول الباكستاين – الهندي الصراع" الفتاح، عبد بشير  )22(

  .240 ص ،)1999 تموز/يوليو(
 شؤون" ،"العربي القومي األمن على وتداعياتها اإلسرائيلية – الهندية العالقات تطور" ناصر، حممد شحاته  )23(

  .39 ص ،)2001 ربيع( 25 العدد ،"خليجية
  .133 ص ذكره، سبق مصدر قمحة،  )24(
)25(  Teresita Schaffer & Hemani Saigal‐Arora, “India: A Fragmented Democracy”, The 

Washington Quarterly, vol. 22, no. 4 (Autumn 1999), p. 144. 

)26(  Ibid., p. 147. 
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 146 العدد ،"الدولية السياسة" ،"األديان وتعايش السلطة تداول: الهندية العلمانية" قابيل، مي  )27(
  .77 ص ،)2001 األول تشرين/أكتوبر(
 159 العدد ،"الدولية السياسة" ،"اآلسيوية األقطاب لتعدد يةالهند االستراتيجية" األفندي، نزيرة  )28(
  .61 ص ،)2005 الثاين كانون/يناير(
 شباط/فبراير( 110 العدد ،"االستراتيجي األهرام ملف" ،"إسرائيل من الهند تريد ماذا" فرحات، فايز حممد  )29(

  .21 ص ،)2004
)30(  P.R. Kumaraswamy, “Strategic Partnership between Israel and India”, Middle 

East Review of International Affairs, vol. 2, no. 2 (May 1998), p. 43. 
 آذار/مارس( 87 العدد ،"إسرائيلية خمتارات" ،"اإلسرائيلية – الهندية الشراكة آفاق" املغربي، طلعت  )31(

  .92 ص ،)2002
 ص ،)2005 آب/أغسطس( 8 العدد ،"استراتيجية قراءات" ،"اإلسرائيلي – الهندي الوفاق" سويلم، حسام  )32(

10.  
)33(  .Kumaraswamy, “India and Israel…”, op. cit 

)34(  Subhash Kapila, “India‐Israel Relations: The Imperatives for Enhanced Strategic 

Cooperation”, South Asia Analysis Group: http://www.saag.org/ 
  .39 ص ذكره، سبق مصدر ،..."اإلسرائيلية – الهندية العالقات تطور" صر،نا  )35(
 ،"سياسية بحوث سلسلة" ،"2003 – 1950 وإسرائيل، الهند بين االستراتيجية العالقات" حسين، زكريا  )36(

  .12 ص ،)2004 أيار/مايو( 146 العدد
)37(  Dinesh  Kumar,  “India  and  Israel:  Dawn  of  a New  Era”,  December  1,  2001: 

http://www.freerepublic.com/focus/news/686517/posts link with www.westerndefense.org 

 148 العدد ،"الدولية السياسة" ،"سبتمبر 11 وتداعيات اإلسرائيلية - الهندية العالقات" طاهر، حممد أحمد  )38(
  .125 ص ،)2002 نيسان/أبريل(

  .20 ص ،)2001 واملتابعة، للتنسيق زايد مركز: ظبي أبو" (آسيا يف اإلسرائيلي التوغل"  )39(
)40(  .Kumaraswamy, “India and Israel…”, op. cit 

  .20 ص ذكره، سبق مصدر ،"آسيا يف اإلسرائيلي التوغل"  )41(
  .125 ص ذكره، سبق مصدر طاهر،  )42(
  .7 ص ذكره، سبق مصدر ،"اإلسرائيلي – الهندي الوفاق" سويلم،  )43(
  .40 ص ذكره، سبق مصدر ،..."اإلسرائيلية – الهندية العالقات تطور" ناصر،  )44(
  .3 ص ذكره، سبق مصدر حسين،  )45(
  .نفسه املصدر  )46(
  .125 ص ذكره، سبق مصدر طاهر،  )47(
  .153 ص ذكره، سبق مصدر موسوي،  )48(
 عزت رؤوف وهبة مصطفى نادية: يف ،"اآلسيوية القارة يف ونفوذها إسرائيل عالقات" سويلم، حسام  )49(

 البحوث مركز: القاهرة" (املستقبل وسيناريوهات الواقع خريطة: الداخل من إسرائيل" ،)حمرران(
  .877 – 875 ص ،)2003 السياسية، والدراسات

  .146 ص ،)2001 خريف( 27 العدد ،"خليجية شؤون" ،"الهندي احمليط جتمع دول" علي، سيد سماح  )50(
)51(  Efraim Inbar, “The Indian‐Israeli Entente”, the Begin‐Sadat (BESA) Center for 

Strategic Studies (Winter 2004) pp. 99‐100; http://www.biu.ac.il/Besa/ 
  .3 ص ذكره، سبق مصدر حسين،  )52(
  .11 ص نفسه، املصدر  )53(
  .3 ص نفسه، املصدر  )54(
 ،)1994 الثاين كانون/يناير( 115 العدد ،"الدولية السياسة" ،"إليرانيةا – الهندية العالقات تطوير حول"  )55(

  .129 ص
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 الفلسطينية، واألبحاث والدراسات للنشر اجلليل دار: عمّان( عقلي بدر ترجمة ،"املسيرة" سبير، أوري  )56(
  .177 ص ،)1998

  .75 ص ذكره، سبق مصدر ،..."اإلسرائيلي – الهندي التعاون" عزت،  )57(
  .51 ص ذكره، سبق مصدر ،..."الهندية – اإلسرائيلية العسكرية العالقات" ناصر،  )58(
 حتى وبنغالدش وبوتان والهند بباكستان عبوراً أفغانستان إىل تصل التي املنطقة هي آسيا جنوب  )59(

  .سريالنكا
 107 العدد ،"الدولية السياسة" ،"كشمير إقليم حول الباكستاين – الهندي النزاع" السعيد، باهر  )60(

  .204 ص ،)1992 الثاين كانون/يناير(
)61(  C.  Raja Mohanm,  “What  if  Pakistan  Fails?  India  Isn’t Worried..  Yet”,  The 

Washington Quarterly, vol. 28, no. 1 (Winter 2004‐2005), p. 123. 

 الشرق أوراق" ،"وباكستان لهندا تفجيرات بعد عربي خيار أي: النووي والسباق 21 القرن" فخر، أحمد  )62(
  .12 ص ،)1998 الثاين تشرين/نوفمبر – تموز/يوليو( 22 العدد ،"األوسط

 السياسة" ،"عام بعد املوقف: الباكستانية – الهندية النووية التفجيرات" أحمد، حممد وعادل حماد فوزي  )63(
  .70 ص ،)1999 تموز/يوليو( 135 العدد ،"الدولية

)64(  .Kumaraswamy, “India and Israel…”, op. cit 

 العدد ،"الدولية السياسة" ،"األمريكية املتحدة والواليات الهند بين النووي التعاون اتفاق" راشد، سامح  )65(
  .206 ص ،)2006 نيسان/أبريل( 164

)66(  “Statement  of  Richard  A.  Falkenrath”,  The  Brookings  Institution, May  11, 

2006: http://www.brookings.edu/ 
)67(  ”U.S.  ‐  India Civil Nuclear Cooperation  Initiative”, U.S. Department of State, 

December 18, 2006: http://www.state.gov 

 153 العدد ،"الدولية السياسة" ،"التاريخية االنفراج قمة: الصينية – الهندية العالقات" الصادق، هشام  )68(
  .245 ص ،)2003 تموز/يوليو(

)69(  Dietmar  Rothermund,  “India  and  the  Soviet  Union”,  The  Annals  of  the 

American  Academy  of  Political  and  Social  Science,  vol.  386,  nos.  1,  78; 

http://www.sagepub.com/ 
 عامود أبو سعد وحممد سليم السيد حممد: يف ،"كشمير قضية جتاه الكبرى القوى سياسات" جاد، عماد  )70(

  .239 ص ،)2002 اآلسيوية، الدراسات مركز: القاهرة" (كشمير قضية" ،)حمرران(
 آسيا" ،)حمرر( سليم السيد حممد: يف ،"آسيا يف اإلقليمية القوى أدوار حتوالت" املنعم، عبد فارس أحمد  )71(

  .133 ص ،)1998 اآلسيوية، الدراسات مركز: القاهرة" (العاملية والتحوالت
)72(  .Inbar, op. cit., p. 101 

)73(  .Kumaraswamy, “India and Israel…”, op. cit 

 السيد حممد: يف ،"الوسطى آسيا على الدويل والتنافس العاملية التحوالت" سليم، السيد حممد  )74(
  .317 ص ،)1998 اآلسيوية، الدراسات مركز: القاهرة" (العاملية والتحوالت آسيا" ،)حمرر( سليم

  .37 ص ذكره، سبق مصدر ،..."اإلسرائيلية – الهندية العالقات تطور" ناصر،  )75(
 ،"اخلليج أخبار" ،"اإلسرائيلي – الهندي للتحالف جديدة دفعة: للهند اإلسرائيلي اخلارجية وزير زيارة"  )76(

21/2/2004.  
)77(  Arthur G. Rubinoff, “Normalization of India‐Israel Relations: Still born for Forty 
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