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م�صامني اخلطاب الهندي املوايل 

لـ“اإ�صرائيل” و�صماته

املـوايل  الهنـدي  اخلطـ�ب  م�سـ�مني  االأول:   املبحث 

                              لـ“اإ�سرائيل”:

مع  للعالقة  �ملوؤيدين  �لهنود  و�ل�صيا�صيني  و�لباحثني  �ل�صحفيني  كتابات  حتليل  عند 

، جند �أّن جممل خطابهم يقوم على جمموعة من �مل�صامني �لتي بر�أيهم جتعل 
“�إ�رش�ئيل”1

ز على �لفو�ئد �لتي �صتجنيها �لهند من هذه  �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” �رشورية، وهي تركِّ

�لعالقة، ويتم �لرتويج لها من خالل جمموعة من مر�كز �الأبحاث �مل�صتقلة، وتلك �لتابعة 

�لكيان  مع  متنوعة  باأ�صكال  عالقات  لهم  ممن  �أ�صاتذة  عليها  ويقوم  �جلامعات،  لبع�ص 

�ل�صهيوين، كما تقوم �ل�صحف وو�صائل �الإعالم �ملختلفة بن�رش �أخبار ومقاالت ت�صّب يف 

�لهدف نف�صه. وفيما يلي �أهم �مل�صامني �لتي يطرحها هذ� �خلطاب: 

اأواًل: احل�سول على تقني�ت ال�سالح املتقدم:

نتيجة   ،
2
�ل�صالح جمال  يف  عالية  تكنولوجيا  �صاحبة  �أنها  على  “�إ�رش�ئيل”  ُتقدم 

لتعاونها مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �لتجارب �لع�صكرية، وكذلك من خالل قدرتها 

على تطوير وحتديث �الأ�صلحة �لرو�صية وخ�صو�صاً �لدبابات، وقد حّققت نتائج مميزة 

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صني تتعاون معها. وهكذ� �صّورت  �ملجال جعلت دول كبرية مثل  يف هذ� 

�الأمر وكاأنه �إذ� �أر�دت �لهند مو�كبة تطّور منظومات �لت�صليح �لعاملية فعليها �لتعاون مع 

“�إ�رش�ئيل”.

لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعلمية و�لكتابات �ل�صحفية �ملو�لية  �لدر��صات  �لدر��صة على حتليل م�صامني �لعديد من  قامت   
1

وقد �أرفقت يف �ملر�جع؛ ومنها:

 Manoj Kumar, “India-Israel Relations: Perceptions and Prospects Strategic Assessment,” Strategic
 Assessment, vol. 19, no. 4, site of The Institute for National Security Studies (INSS), January 2017,
pp. 93–102, http://www.inss.org.il/publication/india-israel-relations-perceptions-prospects/l
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وتعّد “�إ�رش�ئيل” من �أبرز �لدول �مل�صدرة لل�صالح حول �لعامل، حيث �أ�صبحت ثامن 

32014، وبلغ جممل �تفاقيات �ل�صالح خالل  �أكب م�صّدر يف �صوق �ل�صالح �لعاملي �صنة 

. ت�صّدر “�إ�رش�ئيل” �ل�صالح �إىل �لعديد من 
4
�لفرتة 2004–2011، قر�بة 13 مليار دوالر

مما  �الإ�رش�ئيلي  لل�صالح  �الأول  �مل�صتورد  فهي  �لهند؛  �أبرزها  �لعامل،  يف  و�ملناطق  �لدول 

.
5
يجعلها حمط �هتمام مركزي عند �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليني

التقومي والنقد:

�إنه من �الأهمية مبكان �أن نحاول �لتحّقق من �صدقيّة م�صامني هذ� �خلطاب بعر�صها 

على �لوقائع و�حلقائق �مل�صابهة يف كل مكان وطئت فيه �لقدم �الإ�رش�ئيلية، وحماولة تتبُّع 

�ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي و��صتجالء مر�ميه وماآالت هذه �لعالقة، و�إن كانت بالفعل ت�صّب يف 

م�صلحة �لدول �لتي تقرتب من “�إ�رش�ئيل”، ولذ� فاإننا �صنناق�ص فيما يلي هذه �مل�صامني 

حيث وردت، كل على حدة.

جمال  يف  تطور�ً  معه  �لعالقة  �صت�صبب  �قت�صادي  �رشيك  �أنها  على  “�إ�رش�ئيل”  تقدم 

�أنه بتحليل نوعية �ل�صادر�ت �صنجدها  �لتنمية و�لرخاء لدى �ل�صعب �لهندي، و�حلقيقة 

تت�صكل �أ�صا�صاً من �ل�صالح، وهو ما يوؤّكد �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى �إىل رفع م�صتوى �ل�رش�ع 

ومناء  رخاء  �إىل  ولي�ص  �لع�صكرية،  منتجاتها  لت�صويق  و��صتنز�فها  �ملنطقة  يف  و�لت�صليح 

ت�صتنزف  وهمية  �رش�عات  �أو  عبثية  حروب  يف  به  و�لزج  توريطه  بل  �لهندي،  �ل�صعب 

ثرو�ته.

“�إ�رش�ئيل”  كانت  �إذ�  هو،  �ملجال  هذ�  يف  ُتثار  �أن  يكن  �لتي  �الأ�صئلة  �أهم  �أحد  ولعل 

تكنولوجيا  �أرقى  �إليها  �أن ت�صّدر  �ملعقول  لها، فهل من  �أكب �صوق �صالح  �لهند  ترى يف 

�لهند  �أنها �صتزيد �صهية  يقت�صي  �ملنطق  �أّن  �أم  �لهند؟  �لتي متتلكها وتوّطنها يف  �ل�صالح 

 TIV of Arms Exports From the Top 50 Largest Exporters, 2013–2017, site of Stockholm International  
3

Peace Research Insititue (SIPRI), 17/2/2017, http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php

Israel Among Top Arms Exporters and Importers, The Jerusalem Post, 28/8/2012,l  
4

 http://www.jpost.com/Defense/Israel-among-top-arms-exporters-and-importers

 Ullekh NP, $10 bn Business: How Israel Became India’s Most Important Partner in Arms  
5

Bazaar, site of The Economic Times, 24/9/2012, https://economictimes.indiatimes.com/news/
economy/foreign-trade/10-bn-business-how-israel-became-indias-most-important-partner-in-
 arms-bazaar/articleshow/16507523.cms
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ل�رش�ء �ملزيد من �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي لتبِقي حاجتها م�صتمرة، حتى تتمكن من �ال�صتفادة 

لدى  ما  �آخر  لن حت�صل على  �أي�صاً  �لهند  �أن  يعني  ما  من ذلك الأطول مّدة ممكنة، وهو 

لدى  ما  مع  مقارنة  ن�صبياً  قدية  و�أ�صلحة  تقنيات  بل  وتقنية،  �صالح  من  “�إ�رش�ئيل” 
.
6
�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

ومما يجدر �أخذه بعني �العتبار، �أن كثري�ً من مكونات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي م�صتورد 

من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهناك �تفاقيات حتظر على “�إ�رش�ئيل” ت�صدير �أ�صلحة 

و�لتي  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مو�فقة  دون  �أخرى  دول  �إىل  �ملكونات  هذه  حتوي 

كثري�ً ما تدخل يف مناف�صة مع “�إ�رش�ئيل” على �أ�صو�ق �ل�صالح وتعّطل �صفقاتها ب�صبب 

كيف  بنا  ير  �لع�صكرية،  �الإ�رش�ئيلية   - �ل�صينية  �لعالقة  در��صة  خالل  ومن  �ملناف�صة، 

��صطرت “�إ�رش�ئيل” �أن تدفع تعوي�صات لل�صني ب�صبب عدم وفائها بالتز�ماتها بت�صدير 

�إلغاء �صفقة طائر�ت  �أمريكي تعوي�صاً عن   )350 مليون دوالر 
7
�لتكنولوجيا �لع�صكرية

�إنذ�ر مبكر فالكون(، وذلك حتت �صغط مبا�رش من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، مما ي�صري 

باالإر�دة و�مل�صالح  �ملجال حمكوم  “�إ�رش�ئيل” يف هذ�  �أّن �صقف  �أو �صك  لب�ص  �أدنى  دون 

�الأمريكية، ما يعني �أنها لي�صت حليفاً موثوقاً الأنها حمكومة بتاأثري�ت خارجية يكن �أن 

تطغى على �لعالقات �لثنائية بينها وبني �لدول �لتي تقيم عالقات معها.

“�إ�رش�ئيل” على جتاوز �لواليات �ملتحدة، فاإنها �صتورط من  �أن جتر�أت  و�إن ح�صل 

بت�صدير  “�إ�رش�ئيل”  قامت  حني  ح�صل  كما  عنها،  غنى  يف  هم  م�صاكل  يف  معها  يتعامل 

�لتكنولوجيا �لع�صكرية �الأمريكية �إىل �ل�صني من دون علم �لواليات �ملتحدة. ومل يكت�صف 

�أثناء حتليقها بالقرب من مقاتالت  �ملقاتلة �ل�صينية يف  �إال بال�صدفة حني �رتطمت  �الأمر 

زودت   ،Python 3 �أو   3 بيتون  طر�ز  من  �أمريكية  �صو�ريخ  حتمل  وهي  �أمريكية، 

“�إ�رش�ئيل” �ل�صني بها �رش�ً. و�أحدث هذ� �الأمر �أزمة هائلة يف �أروقة �صنع �لقر�ر �الأمريكي 
.
8”The Phalcon Controversy و�صّميت �الأزمة بـ“�أزمة فالكون

Mathew Samuel, An Israeli Shot In India’s Arm, site of Tehelka, 26/7/2014, http://www.tehelka.  
6

com/2014/07/india-israel-defence-ties-get-a-quiet-boost/ (Accessed 27/3/2017)l

 Jonathan Adelman, ”The Phalcon Sale to China: The Lessons for Israel,“ site of Jerusalem  
7

Center for Public Affairs, 1/3/2002, http://www.jcpa.org/jl/vp473.htm

�نظر: حممد خري �لو�دي، العالقات ال�شينية الإ�رشائيلية: احل�شابات الباردة )بريوت: د�ر �لفار�بي،  
8 

2012)، �ص 7–126.
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ومن �جلدير باالنتباه يف هذ� �ل�صياق، �أّن لـ“�إ�رش�ئيل” تاريخ �أ�صود يف هذ� �ملجال. فقد 

قامت “�إ�رش�ئيل” بت�صدير �ل�صالح �إىل مناطق تع�صفها �حلروب �الأهلية بد�ية بغو�تيماال 

يف �أثناء حربها �الأهلية مرور�ً بال�صيلفادور، و�أثيوبيا وجنوب �ل�صود�ن، و�صوالً �إىل دعم 

نظام �لف�صل �لعن�رشي يف جنوب �إفريقيا بال�صالح، مما ي�صع عالمات ��صتفهام عديدة 

.
9
على �نتهازية هذه �لدولة وعدم �حرت�مها ل�صيادة �لدول �لتي تتعامل معها

ملخ�س:

و�الأمنية  �لدفاعية  �ل�صناعات  يف  متقدمة  دولة  �أنها  على  نف�صها  “�إ�رش�ئيل”  تروج 

�لهند.  �آ�صيا وغريها، ومنها  �لكبى يف  �لدول  وت�صتخدم ذلك يف �صبيل فتح عالقات مع 

�إال �أن هذ� �ل�صالح ما هو �إال ��صتري�د �أمريكي، عد� عن كونه �صالحاً ذو حّدين، حيث يزيد 

�عتمادية �لهند على “�إ�رش�ئيل” دفاعياً وينعها من �البتكار �لذ�تي، عد� عن �أن “�إ�رش�ئيل” 

ال يوؤمن جانبها، فقد �صبق و�أن زودت دوالً باأ�صلحة ما، وزودت �أخرى مب�صاد�ت هذه 

�الأ�صلحة.

ث�نيــً�: احل�سـول علــى التكنـولــوجيــ� االإ�ســرائيليـة:

تعّد “�إ�رش�ئيل” من �لدول �لر�ئدة يف جمال �لتقنية �لعالية High Tech، فبالرغم من 

تر�جعها من �خلانة �الأوىل عاملياً، كاأكرث دولة �إنفاقاً على �لعلوم �لتطبيقية و�لتكنولوجيا 

 .
10

ح�صب عدد �ل�صكان �صنة 1991، �إىل �خلانة 13 �صنة 2011، �إال �أنها ما ز�لت يف �لطليعة

�إ�رش�ئيليني باحثني  من  �صدرت  �لتي  �لعلمية  �ملقاالت  عدد  بلغ   ،2005 �صنة   ويف 

6,309 مقاالت؛ ما تقّدر ن�صبته بحو�يل 0.89l% من �الإنتاج �لعلمي �لعاملي يف ذلك �لعام، 

مما يعني باأن �الإنتاج �لعلمي �الإ�رش�ئيلي �صنة 2005 فاق ن�صبة عدد �صكان �لكيان مقارنة 

 Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Whom Israel Arms and Why (London:  
9

 IB Tauris, 1987); Jane Haapiseva-Hunter, Undercutting sanctions: Israel, the U.S., and South
 Africa: a Report (Washington Middle East Associates, 1987); Claire Hoy and Victor Ostrovsky,
 By Way of Deception: a Devastating Insider’s Portrait of the Mossad (General Paperbacks,
 1991); and Jan Pieterse, ”State Terrorism on a Global Scale: The Role of Israel,“ Crime and
Social Justice Journal, no. 21/22, 1984, pp. 58–80.l

 Yarden Skop, Israel’s Scientific Fall From Grace: Study Shows Drastic Decline in Publications  
10

per Capita, Haaretz newspaper, 2/9/2013,l

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.544767



39

م�س�مني اخلط�ب الهندي املوايل لـ“اإ�سرائيل” و�سم�ته

�الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صادر�ت  2017، �رتفعت  ! ومنذ �صنة 
11

�أ�صعاف  10 بـ  �لب�رشية  بتعد�د 

.
جمال �لتكنولوجيا �لنووية ب�صكل هائل لتبلغ �أكرث من 10 مليار�ت دوالر �صنة 122014

ومن �ملجاالت �لتي تبع فيها “�إ�رش�ئيل” وحتتاجها �لهند ما يلي:

1. التكنولوجيا النووية:

ت�صعى �لهند ل�صد �لعجز يف ميد�ن توليد �لطاقة للتخفيف من �العتماد على ��صتري�د 

، وهي 
13ً

�لطاقة من �خلارج من خالل �لطاقة �لنووية، كما �أّن لها برناجماً نووياً مل يعد �رشّيا

تريد �أن ت�صتفيد من �لتجربة �الإ�رش�ئيلية يف هذ� �ملجال، و�لتي تعود �إىل عقد �خلم�صينيات 

من �لقرن �لع�رشين، وهي حماطة بال�صني و�لباك�صتان وهما جار�ن نوويان، وكي تبقى 

قدرتها على �لردع �لنووي قائمة، فعليها �أن تناف�صهما بامتالك �لتكنولوجيا �لنووية.

التقومي والنقد:

كما �أّن “�إ�رش�ئيل” دولة غري �أ�صيلة يف تكنولوجيات عديدة، فهي كذلك لي�صت �أ�صيلة 

يف هذ� �ملجال، فهي م�صتوردة �بتد�ء من فرن�صا ومن دول �أخرى، �لفارق �لوحيد �ملغري 

وال  �الأخالقية  �ل�صو�بط  يهمها  وال  �لقانون،  فوق  دولة  �أّنها  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالتعامل 

وجتهيز�ت  �أدو�ت  من  تورده  ما  لقاء  ُيدفع  منا�صباً  ثمناً  هناك  �أّن  طاملا  �لدويل  �لقانون 

مدمرة، و�لتعامل مع كيان عايل �لنفعية بهذ� �ملقد�ر، هو م�صاألة غاية يف �خلطورة، �إذ يعني 

فيما يعني، �أّن �لتحالف معه حتالف رخي�ص قابل لالهتز�ز بل �النقالب �إىل �ل�صد �إذ� كان 

هناك م�صرٍت يدفع �ل�صعر �ملنا�صب.

وبناء عليه، فلي�ص مفاجاأ �أن �ل�صني لديها �أ�صعاف �لقدرة �ل�رش�ئية �لتي متتلكها �لهند، 

�الإ�رش�ئيلية  �لهندية  “�ل�صد�قة”  و�صع  وبالتايل  ب�صهولة  “�إ�رش�ئيل”  �إغو�ء  وباإمكانها 

�ملزعومة على �ملحّك!

 Ofri Ilan, Israel Ranks Fourth in the World in Scientific Activity, Study Finds, Haaretz,  
11

17/11/2009, http://www.haaretz.com/israel-ranks-fourth-in-the-world-in-scientific-activity-study-
finds-1.4034

High-Technology Exports (current US$), 2014, site of The World Bank,l  
12

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD

 Adrian Levy, ”India is Building a Top-Secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons,  
13

Experts Say,“ site of Foriegn Policy, 16/12/2015, https://foreignpolicy.com/2015/12/16/india_
nuclear_city_top_secret_china_pakistan_barc/ (Accessed 27/3/2017)l
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2. احل�شول على تكنولوجيا الطريان والف�شاء:

الأغر��ص  �صناعية  �أقمار  �إطالق  من  يكنها  �صاروخي  نظام  المتالك  �لهند  ت�صعى 

مع  �لعالقة  �أن  تعتقد  وهي  و�ال�صتخبارية،  �لع�صكرية  و�الأغر��ص  و�الت�صاالت  �لطق�ص 

�لكلفة  وقليل  وفّعال  متطّور  برنامج  �إىل  �لو�صول  على  ت�صاعدها  �أن  يكن  “�إ�رش�ئيل” 
ن�صبياً، ويكن �أن يخدم �أي�صاً يف �صناعة �صو�ريخ بعيدة �ملدى قادرة على حمل روؤو�ص 

م�صبار   104 تاريخية  �صابقة  يف  �لهند  �أطلقت  وقد  حالياً.  متتلك  مما  فتكاً  �أكرث  نووية 

.
ف�صائي يف �صاروخ و�حد يف مطلع �صنة 142017

و“�إ�رش�ئيل” كانت من �أو�ئل �لدول �لتي �أطلقت �صو�ريخ باجتاه �لف�صاء �خلارجي، 

�الإ�رش�ئيلية  �لف�صاء  �صناعات  �رشكة   ،Offeq �أفق  �ل�صناعية  �أقمارها  �أوىل  �أطلقت  حيث 

Israel Aerospace Industries (IAI)i، �صنة 1988، لتكون ثامن دولة يف �لعامل تدخل 

.
15

�صمن هذ� �ل�صباق

وتعمل على ��صتغالل حاجة �لهند �إىل هذ� �ملجال، لذ� �صاركت �رشكة �صناعات �لف�صاء 

�صنة   
16Aero India �إنديا  �إيرو  �لهند  يف  �ل�صهري  �جلوي  �ملعر�ص  يف  بقوة  �الإ�رش�ئيلية 

.
17

2017، و�لذي يعد ثاين �أكب عر�ص جتاري يف �لعامل بعد معر�ص باري�ص �جلوي

التقومي والنقد:

هناك معوقات حقيقية يف جمال �لتعاون بني �جلانبني يف هذ� �ملجال، فالهند قد دخلت 

 The Missile Technology �ل�صو�ريخ  تكنولوجيا  مر�قبة  نظام  �تفاقية  موؤخر�ً 

 India’s Record-Breaking Launch: 104 Satellites on One Rocket, Video Report, site of  
14

The Wall Street Journal, 15/2/2017, http://www.wsj.com/video/india-record-breaking-
launch-104-satellites-on-one-rocket/1F453B1C-5E19-4954-B4DE-1ABFD3CB89B1.html 
l(Accessed 27/3/2017)l

ملزيد من �لتفا�صيل حول جمال عمل �ل�رشكة، �نظر:  
15

 Site of Israel Aerospace Industries (IAI), http://www.iai.co.il/2013/22031-en/homepage.aspx

ملزيد من �لتفا�صيل حول �ملعر�ص، �نظر:  
16

Site of Aero India, http://www.aeroindia.in/Default.aspx

حول �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية �لتي ُعِر�صت يف �ملعر�ص �جلوي، �نظر:  
17

 Israel Aerospace Industries (IAI), http://www.iai.co.il/2013/37164-en/MediaRoom.aspx
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�صنة  يف  ودخلتها  �صبق  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  كما   ،
18Control Regime (MTCR)l

قدرة  حتّدد  �تفاقية  فهي  ز�لت،  قد  تعاونهم  �أمام  �لقيود  �أن  يعني  ال  هذ�  ولكن   ،1991

عن  ف�صالً  �لهند،  �إىل  �ملجال  هذ�  يف  �حل�ّصا�صة  �لتكنولوجيا  ت�صدير  على  “�إ�رش�ئيل” 
قيود مرتبطة مب�صدر �لتكنولوجيا �الإ�رش�ئيلية وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لتي 

�حل�صابات  مع  دوماً  تتطابق  ال  قد  و�لتي  و�ال�صرت�تيجية،  �ل�صيا�صية  ح�صاباتها  لها 

�الإ�رش�ئيلية كما تبنّي يف حادثة �ملقاتلة �ل�صينية. وعلى �صبيل �ملثال �أبدت �لهند �هتماماً 

�صتو�جه  �الإ�رش�ئيلية، ولكنها  لل�صو�ريخ  �مل�صادة   Arrow �ل�صهم  مبنظومة �صو�ريخ 

فاإّنه قد  �إ�رش�ئيلياً  �أنه قد مّت تطويرها  �إذ بالرغم من  �صعوبات يف حال قّررت �رش�ءها، 

بني  �ملوّقعة  �لتكنولوجية  �حلقوق  �تفاقية  حتت  تدخل  يجعلها  ما  �أمريكياً،  متويلها  مّت 

“�إ�رش�ئيل” من  “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا. هذ� وقد حاولت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية منع 
�إىل   Advanced Electronic Equipment (AEE)l �إلكرتونية متطورة  بيع جتهيز�ت 

�لهند، مع �أّنها مل حتِو �أّي تكنولوجيا �أمريكية، لذ� فاإّن �لهند �إذ تتعامل مع “�إ�رش�ئيل”، 

ال تتعامل يف �حلقيقة مع طرف حّر �الإر�دة قادر �أّن يقّرر وينّفذ ما يلتزم به دون تدخل 

.
19

�أطر�ف خارجية

3. احل�شول على تكنولوجيا الربجميات:

جد�ً  مهم  جمال  وهو  �ملجال،  هذ�  يف  تطور�ً  �لدول  �أكرث  من  �ليوم  “�إ�رش�ئيل”  تعد 

خدمات  �إىل  �خلدمات  حتويل  يف  مهم  �أّنه  كما  و�ملدنية،  �لع�صكرية  �ل�صناعات  ملختلف 

�إلكرتونية، وهو مهم �أي�صاً يف جمال �الأمن �الإلكرتوين، وذلك حلماية �أنظمة �الت�صاالت 

�إ�صهامها يف  �لنووية، عد� عن  �ملفاعالت  �أنظمة  �الإلكرتونية، وحتى  و�لتجارة و�حلكومة 

جمال �حلرب �الإلكرتونية، وهو �أمٌر ال يكن للهند �أن ت�صتغني عنه مع �لتهديد�ت �ملتنامية 

يف هذ� �ملجال.

 Kallol Bhattacherjee, India Joins Missile Technology Control Regime, Top 5 Things  
18

to Know, site of The Hindu newspaper, 18/10/2016, https://www.thehindu.com/news/
national/%E2%80%8BIndia-joins-Missile-Technology-Control-Regime.-Top-5-things-to-
know/article14405165.ece (Accessed 27/3/2017)l

 Farah Naaz, ”Indo-Israel Military Cooperation,“ Strategic Analysis Journal, vol. 24, Issue 5,  
19

2000, pp. 969–985.l
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بعد  دولة  ثاين  يجعلها  مما  “�إ�رش�ئيل”،  يف  نا�صئة  �رشكة   3,850 قر�بة  وهناك 

للتقنية �إ�رش�ئيل  معهد  �أو  تخنيون  معهد  وي�صنّف   .
20

�ملجال هذ�  يف  �ملتحدة   �لواليات 

 Weizmann ومعهد و�يزمان للعلوم Technion – Israel Institute of Technology

هند�صة  جمال  يف  �لعامل  يف  معهد�ً   20 �أف�صل  قائمة  �صمن   ،Institute of Science

.
21

�حلا�صوب

التقومي والنقد:

من �مل�صتغرب �أن يكون مقبوالً لدى دولة كالهند، تطمح للعب دور عاملي، �العتماد يف 

تطوير �لبجميات �حل�صا�صة �لتي تقوم عليها منظومات �القت�صاد و�الأمن و�جلي�ص على 

قوة �أجنبية لها عالقات ع�صكرية و�أمنية مع �أعد�ء لدودين مثل �ل�صني وغريها، وعالقة 

مميزة مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و�لتي ثبت جت�ص�صها حتى على �أقرب �أ�صدقائها 

�الآمنة،  عن  تكون  ما  �أبعد  �صيا�صة  هي  �أكرث.  يدفع  ملن  لبيعها  م�صتعدة  وهي   ،
22

كاأملانيا

و�الأوىل �أن يتّم تطوير هذه �لتكنولوجيا بعيد�ً عن �أيدي �لغرباء وخ�صو�صاً �الإ�رش�ئيليني، 

يف  �آنفاً  ذكرها  مّت  و�لتي  عاملياً،  �لهند  بها  ت�صتهر  �لتي  �ملحلية  �خلب�ت  من  و�ال�صتفادة 

�لدر��صة. 

ملخ�س:

“�إ�رش�ئيل” وال �صك متقدمة يف �ملجال �لتكنولوجي �لنووي، �أو �لف�صائي �أو �لبجمي، 
وتعمل على �ال�صتفادة من ذلك يف عالقاتها �ل�صيا�صية، ولكن ما يثري �لعجب �أن دولة يف 

حجم وقدر�ت �لهند ت�صع نف�صها يف مو�صع �عتماد على دولة ال ت�صاهيها ال يف ميز�ن 

�حلجم وال �لقوة، عد� عن خطورة تلويث �صمعتها دولياً.

 Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle (London:  
20

Twelve, 2009).l

 Academic Ranking of World Universities in Computer Science – 2012, site of Academic  
21

Ranking of World Universities, http://www.shanghairanking.com/SubjectCS2012.html

 U.S. Spy Agency Tapped German Chancellery for Decades: WikiLeaks, Reuters News Agency,  
22

 10/7/2015, http://www.reuters.com/article/us-germany-usa-spying-idUSKCN0PI2AD20150709
(Accessed 29/3/2017)l
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الزراعة  جم�ل  يف  االإ�سرائيلية  ب�خلربات  اال�ستع�نة   ث�لثً�: 

                 وحتلية املي�ه:

نتيجة لتاأ�صي�ص “�إ�رش�ئيل” يف منطقة جافة تعاين من �صّح �ملياه حيث تبلغ �الأر��صي 

خب�ت  توظيف  عب  كبرية  جتربة  �كت�صبت  فقد  فقط،   %20l حو�يل  للزر�عة  �ل�صاحلة 

علمية متطورة و��صتثمار �أمو�ل طائلة يف جمال تطوير �لزر�عة يف �الأماكن �جلافة بحيث 

من   %3.6lو �الإجمايل،  �لقومي  �الإنتاج  من   %2.5l متثل  �لزر�عية  �ملنتجات  �أ�صبحت 

�ل�صادر�ت.

ويف جمال تنقية �ملياه �لعادمة و�إعادة ��صتخد�مها، وكذلك حتلية مياه �لبحر، ومبا �أّن 

�لعامل يعاين �ليوم من زيادة ��صتهالك �ملياه نتيجة لزيادة �ل�صكان وتغيري طبيعة حياتهم، 

م�صدر  ت�صكل  �أ�صبحت  �ملنزيل  ولال�صتهالك  للزر�عة  �لنقية  �ملياه  على  �حل�صول  فاإّن 

مع  و��صعة  جتربة  ولـ“�إ�رش�ئيل”  �مل�صكلة،  هذه  من  تعاين  �لتي  �لبالد  عند  كبري  �هتمام 

كثري من �لدول �الإفريقية يف هذ� �ملجال، ولذ� تظّن �لهند باأنه ال مانع من �أن ت�صتفيد من 

.
23

�خلب�ت �الإ�رش�ئيلية لتطوير �لقطاع �لزر�عي لديها حلّل م�صكلة �ملياه

�أ�صمته  ما  عب  عالقاتها  يف  �لتو�صع  على  فرّكزت  �الأمر  لهذ�  “�إ�رش�ئيل”  وتنبّهت 

�مل�رشوع  منها  �لهند،  ويف  �إفريقيا  يف  كبرية  مب�صاريع  وبد�أت  �لزر�عية”  “�لدبلوما�صية 
 Israel’s Agency ما�صاف  موؤ�ص�صة  به  تقوم  �لذي  �الإ�رش�ئيلي   - �لهندي  �لزر�عي 

 for International Development Cooperation in the Ministry of Foreign
Affairs—Mashav، �لتابعة لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، ويف هذ� داللة و��صحة على 

.
24

فعالية هذه �الأد�ة يف بناء عالقات متينة حول �لعامل

فيه،  عظمى  قوة  �أنها  على  نف�صها  �إظهار  على  “�إ�رش�ئيل”  تعمل  �ملياه،  جمال  يف 

ال�صتغالل هذ� �الأمر يف �جلانب �لدبلوما�صي فيما ت�صميه “دبلوما�صية �ملياه” لفتح خطوط 

.
25

مع �لدول �ملحتاجة، �إ�صافة �إىل ترويج �قت�صادها

 India, Israel Sign MoU on Water Management, Desalination: Govt, site of Indian Express,  
23

24/11/2016,l http://www.newindianexpress.com/nation/2016/nov/24/india-israel-sign-mou-on-
water-management-desalination-govt-1542226.html (Accessed 27/3/2017)l

�نظر �إىل �لتعريف �لعام بامل�رشوع على موقع �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف دلهي:  
24

Site of Israel Ministry of Foreign Affairs,l http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Publications/Subject_
 Publications/Documents/Indo-Israeli%20Agricultural%20Project.pdf

 Simona Weinglass, How Israel Became a Water Superpower, site of The Times of Israel,  
25

 1/12/2015, http://www.timesofisrael.com/how-israel-became-a-water-superpower/l
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التقومي والنقد:

�الإ�صاءة �إىل �لبيئة يف �لكيان �ل�صهيوين �أكب من �أن تغطى بالدعايات �لكاذبة، فيكفي 

�أن نعلم �أّن �أكرث �صطاآن �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط تلّوثاً على �الإطالق هي �صاطئ مدينة يافا 

م�صادر  تلويث  خالل  من  �لفل�صطينية  �لبيئة  على  �العتد�ء  مّت  وقد   ،
26

�أبيب( )تل  �ملحتلة 

�ملياه وحتويل جماريها، فكيف يكون من ال ي�صتطيع �أن يحافظ على �صالمة ما لديه من 

.
27

م�صادر طبيعية قادر�ً على م�صاعدة غريه يف هذ� �ملجال

 Toi staff, Deliberate Sewage Dump Closes 6 Tel Aviv Beaches, The Times of Israel, 29/11/2015,  
26

 http://www.timesofisrael.com/deliberate-sewage-dump-closes-6-tel-aviv-beaches/ (Accessed
 29/3/2017); Michelle Malka Grossman, Ministry Issues Water Pollution Warning for Palmahim
Beach, The Jerusalem Post, 16/3/2016,  http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/
 Environment/Ministry-issues-water-pollution-warning-for-Palmahim-Beach-448157
 (Accessed 29/3/2017); and Zafrir Rinat, Study Finds Most Tel Aviv Area Wells Too Polluted to
Draw Drinking Water, Haaretz, 18/1/2012, http://www.haaretz.com/study-finds-most-tel-aviv-
area-wells-too-polluted-to-draw-drinking-water-1.407880 (Accessed 29/3/2017)l

�إ�رش�ئيل،  يف  و�الأمنية  �لع�صكرية  �ملنظومة  ف�صاد  يك�صف  �ل�صفقات  وعقد  �الأ�صلحة  ت�صدير  ��صتيوي،  بثينة   
27

موقع �صا�صة بو�صت، 2015/9/12، �نظر: 

 )تاريخ �لو�صول 2017/3/29)؛ و�نظر �أي�صاً:

Tamar Berman, Isabella Karakis and Shay Relcher, Environmental Health in Israel 2014 
(Jerusalem: Environment and Health Fund and Ministry of Health, 2014), https://www.health.
gov.il/PublicationsFiles/BSV_sviva2014_EN.pdf; Israel’s Environmental Challenges, site 
of AYTZIM Ecological Judaism, http://aytzim.org/resources/educational-materials/29-
israels-environmental-challenge; Amos Harel, A Rare Look Into the Dark World of Israeli 
Arms Traders, Haaretz, 2/9/2015, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.674067 
l(Accessed 29/3/2017); Gili Cohen, Corruption Suspected at IDF Border Fence Project, Haaretz, 
15/2/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.703333 (Accessed 29/3/2017); 
Gili Cohen, Defense Ministry Official: Israel, Like Other Countries, Exports Arms Not Only 
to Democracies, Haaretz, 20/6/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.726097 
(Accessed 29/3/2017); Gili Cohen, Watchdog: Israeli Army Breaking Rules on Accepting 
Donations, Haaretz, 28/3/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.711261 
(Accessed 29/3/2017); Lior Dattel and Reuters, Israel Ranks Among Western World’s Most 
Corrupt Countries, Haaretz, 26/10/2010, http://www.haaretz.com/israel-news/israel-ranks-
among-western-world-s-most-corrupt-countries-1.321251 (Accessed 29/3/2017); and 
Anshel Pfeffer, Israel’s Corrupt Political System Is a Breeding Ground for Crooked Leaders 
Like Olmert, Haaretz, 26/5/2015, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.658065 
(Accessed 29/3/2017)l
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“�إ�رش�ئيل” عدة  �ملائي، حيث قامت  �ملنتج  �لغ�ص يف  �الأمر تعّدى ذلك ملرحلة  و�إن  بل 

مر�ت بتزويد جري�نها مبياه ملوثة ت�صببت يف �أزمة �صحية مثل تلك �لتي حدثت يف �الأردن 

غزة  قطاع  مياه  تلويث  يف  مبا�رش  ب�صكل  ت�صببت  و�إنها  بل   .
282009 و�صنة   1998 �صنة 

.
29%95l حيث بلغت ن�صبة �ملياه �مللوثة يف غزة حو�يل

�إّنه من �مللفت جد�ً لالنتباه، �أّن �لدول �لتي تعاملت مع “�إ�رش�ئيل” منذ مدة طويلة يف 

يف  نوعية  نقلة  ي�صّكل  �أن  يكن  زر�عتها  يف  كثري�ً  �صيئاً  ت�صتفد  مل  �لزر�عة  تطوير  جمال 

�قت�صاد �لبلد �أو م�صتوى �لرخاء فيها، بل �إنه من خالل �رش�ء �لذمم و�لوالء�ت ��صتطاعت 

“�إ�رش�ئيل” �أن ت�صتنزف �قت�صاد�ت بع�ص �لدول من خالل بيعها بذور�ً ت�صبّبت باإف�صاد 
نوعيات  توريدها  حول  قوية  �صبهات  وهناك  �حليو�نية،  بالرثوة  و�الإ�رش�ر  �ملحا�صيل 

ت�صبب  و�أ�صمدة  �ملحلية،  �ملحا�صيل  على  وتق�صي  بالرتبة  ت�رش  �لبذور  من  مهند�صة 

�ل�رشطان وتعقِّم �الأر�ص، كما ك�صفت �إحدى �ل�صحف �مل�رشية �إبان والية وزير �لزر�عة 

.
30

�مل�رشي يو�صف و�يل

�مللفت للنظر، عند مقارنة �لو�رد�ت �لزر�عية بالو�رد�ت �الأخرى كالع�صكرية و�الأمنية، 

و�إعا�صة  باإطعام  معنية  لي�صت  “�إ�رش�ئيل”  باأن  يوحي  ما  وهو  للغاية،  حمدودة  جندها 

�ل�صعب �لهندي بل بتوريطه يف حروب و�رش�عات ع�صكرية تفني �لنا�ص وت�صتهلكهم.

وعلى ما يبدو فاإّن �لفقاعة �ملحيطة بالدعاوى عن ت�صدير تقنيات زر�عية ومائية هدفها 

ت�صليلي للتغطية على �جلانب �حلقيقي يف �لعالقة وهو �جلانب �الأمني و�لع�صكري، وما 

ي�صّح على عدم ��صتد�مة وت�صدير تكنولوجيا �ل�صالح ي�صح حكماً يف �أنو�ع �لتكنولوجيا 

�الأخرى، و�لهدف، كما �أ�صلفنا، هو �إبقاء �لهند م�صتهلكًة للمنتجات و�لب�صائع �الإ�رش�ئيلية.

حممد �لنجار، مياه �إ�رش�ئيلية ملوثة لالأردن تثري خماوف “�صيف �صاخن”، موقع �جلزيرة.نت، 2009/3/19،   
28

https://bit.ly/2DwDmLe :نظر�

�ملياه �لتي يتم تزويدها يف قطاع غزة غري �صاحلة لل�رشب، و�إ�رش�ئيل متنع �إدخال �ملعد�ت و�ملو�د �ل�رشورية   
29

لرتميم �صبكات �ملياه و�ملجاري، موقع بت�صيلم — مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي 

�ملحتلة، 2010/8/23، �نظر:

http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20100823_gaza_water_crisisl

“�ل�صعب” تن�رش �الأ�صباب �حلقيقية لعدم حماكمة يو�صف و�يل على جر�ئم �الإبادة  �أبو �لعينني،  عبد �لرحمن   
30

http://www.elshaab.org/l :جلماعية، موقع جريدة �ل�صعب �جلديد، 2013/10/29، �نظر�

)تاريخ �لو�صول 2017/3/29)



46

تفكيك اخلطاب املوايل لـ“اإ�سرائيل”: الهند منوذجًا

ملخ�س:

يظن �لر�ئي �أن �لتقدم �لتكنولوجي �الإ�رش�ئيلي يعني �أن باالإمكان ��صتري�د خب�تهم يف 

جماالت خمتلفة، �إال �أنه على �لرغم من �لتقدم �لتكنولوجي، ثبت �أن لل�صلوك �الإ�رش�ئيلي 

�أ�رش�ر كارثية على �لبيئة ومنها �صو�طئ فل�صطني �ملحتلة على �لبحر �ملتو�صط.

االأمنيــة  والتجهيـــزات  املنظـــومــ�ت  تبّنــي   رابـعـــً�: 

                     ومك�فحة “االإره�ب”:

تقّدم “�إ�رش�ئيل” نف�صها على �أنها ذ�ت خبة طويلة يف مكافحة “�الإرهاب” من خالل 

و�لتهديد�ت  �هلل(،  وحزب  �لعربية  �لدول  مع  )�حلروب  �خلارجية  �لتهديد�ت  مكافحة 

�أنظمة  فطّورت  “�الإرهاب”،  �صياق  يف  ي�صعونها  و�لتي  �لفل�صطينية(  )�ملقاومة  �لد�خلية 

عالية �لتعقيد و�لفاعلية يف هذ� �ملجال، �صو�ء على م�صتوى �لوقاية �أم �ملو�جهة، وذلك على 

�مل�صتوى �لع�صكري و�ال�صتخباري و�الأمني، و�أ�صبحت “بيت خبة” يف مقاومة �لتيار�ت 

.
31

“�جلهادية” �الإ�صالمية و�لتي ُتطرح يف �لهند كتهديد حقيقي لال�صتقر�ر

التقومي والنقد:

كل  �أّن  وهي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقات  باإقامة  �لتفكري  عند  مهمة  حقيقة  �إدر�ك  يجب 

“�إ�رش�ئيل” تعّر�صت الأنو�ع جّمة من �مل�صاعب �لد�خلية  �أقامت عالقات مع  �لدول �لتي 

�أمنية هّددت �الأمن �لد�خلي لهذه �لدول كم�رش؛  ب�صبب هذه �لعالقة، وفوقها �خرت�قات 

�صالم”  “معاهدة  توقيع  من  �لرغم  على  عليها  تتج�ص�ص  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �كت�صفت  و�لتي 

�الأردن  �أما   .
32

عز�م عز�م  �الإ�رش�ئيلي  �جلا�صو�ص  �كت�صفت  عندما  وذلك  �لطرفني،  بني 

“�إ�رش�ئيل” تبعتها عالقات دبلوما�صية  “�صالم” مع  �الأخرى معاهدة  و�لتي وّقعت هي 

�صاحة  �إىل  �الأردن  تتحول  �أن  �إىل  يوؤدي  �أن  كاد  كبري  �أمني  خلرق  تعر�صت  فقد  معلنة، 

رئي�ص  �غتيال  حماولة  على  �الأخرية  �إقد�م  عند  “و�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  حركة  بني  حرب 

 High Level Home Front Group, ”Fighting Terror Effectively: An Asessment of Israel’s  
31

  Experience on the Home Front,“ site of High level Military Group (HLMG), November 2016,
http://www.high-level-military-group.org/pdf/hlmg-fighting-terror-effectively.pdf

Egyptians Release Israeli ‘Spy’, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 5/12/2004,l  
32

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4069795.stm (Accessed 29/3/2017)
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�ملكتب لل�صيا�صي للحركة خالد م�صعل يف و�صط �لعا�صمة �الأردنية، ولكنها ف�صلت نتيجة 

فقد  �الإمار�ت  يف  �أما   .
33

حينها ح�صني  �مللك  وتدخل  مل�صعل،  �ل�صخ�صي  �ملر�فق  ليقظة 

�غتال فريق من �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �أحد قياد�ت حما�ص يف �إحدى فنادق دبي، م�صتخدماً 

جو�ز�ت مزورة للعديد من �لدول، ومل تك�صفهم �صوى كامري�ت �لفندق لتتحول بعد ذلك 

قبل  من  و�لقتل  �خلطف  عمليات  تكررت  فقد  �أوروبا،  دول  يف  �أّما   .
34

دولية ف�صيحة  �إىل 

.
35

�ملو�صاد للعديد من �الأ�صخا�ص خارج نطاق �لقانون بذر�ئع خمتلفة

تزعم “�إ�رش�ئيل” �أنها مثال يحتذى يف جمال �الأمن، و�أنها م�صتعدة مل�صاركة خب�تها 

�لتقنية مع �لدول �الأخرى، متنا�صية �أن تاريخها مبني على خمالفة �لقانون �لدويل و�نتهاك 

�لتي  �لت�صعة  باحلروب  مرور�ً   ،1948 �صنة  �لعرقي  �لتطهري  من  �بتد�ء  �لدول،  �صيادة 

خا�صتها “�إ�رش�ئيل” مع �لعرب، عد� عن ت�صببها باندالع �النتفا�صتني و�لهبّات �ملتعددة. 

�أبرز عو�مل عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أن  �أنها  “�إ�رش�ئيل” منذ قيامها  �أثبتت 

وجودها �صبّب �ختالالً يف مبد�أ �ل�صلم و�الأمن �لدوليني �لذي كان �ل�صبب �ملركزي لتاأ�صي�ص 

منظمة �الأمم �ملتحدة United Nations يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �لثانية. 

، وعمليات تهريب �لفال�صا  
36

وال ن�صتثني من ذلك حاالت �لتج�ص�ص على �أقرب حلفائه

Falasha و�ختطاف �خل�صوم و�إعد�مهم، وعمليات ع�صكرية خاطفة تنتهك حرمة دول 
ذ�ت �صيادة، و�ختطاف �لطائر�ت و�ل�صفن، وتزوير �لعمالت و�جلو�ز�ت وتبي�ص �الأمو�ل 

.
37

و�الجتار يف �ملو�د و�لتكنولوجيا غري �مل�رشوعة

 Yaser Abu Hilalah, Kill Him Silently: Mossad vs Khaled Meshaal, site of Al Jazeera, 30/1/2013,  
33

 http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/01/201312210472621589.html
(Accessed 29/3/2017)l

https://bit.ly/2DO9WJx :غتيال حممود �ملبحوح، �جلزيرة.نت، 2010/12/16، �نظر�  
34

 Victor Ostrovsky and Claire Hoy, By Way of Deception: The Making and Unmaking of a  
35

Mossad Officer (New York: St. Martin’s Press, 1990), pp. 86–89.l

 Rupert Cornwell, US Accuses Israel of ‘Alarming, Even Terrifying’ Levels of Spying,  
36

The Independent newspaper, London, 8/5/2014, http://www.independent.co.uk/news/world/
 americas/us-accuses-israel-of-alarming-even-terrifying-levels-of-spying-9341264.html
 (Accessed 29/3/2017); and Tom Rogan, Supporting Israel Doesn’t Mean Supporting Israeli
Espionage in America, site of Cable News Network (CNN), 5/1/2017,l

http://edition.cnn.com/2017/01/05/opinions/limiting-israel-espionage-in-america-rogan/ 
(Accessed 29/3/2017)

 Harriet Sherwood, Adolf Eichmann’s Capture, as Told by the Mossad, in Israel Exhibition,  
37

The guardian newspaper, 15/2/2012, https://www.theguardian.com/world/2012/feb/15/adolf-
eichmann-exhibition-tel-aviv
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لطبيعة ن�صاأة  “�الإرهاب”، فهو مثري لل�صخرية نظر�ً  �لزعم �الإ�رش�ئيلي مبحاربة  �أما 

“�إ�رش�ئيل”، و�ملجازر �ملروعة و�لتطهري �لعرقي �لذي �رتكبته �لع�صابات �ل�صهيونية يف 
. بل �إن بع�صاً من جمرمي �حلرب �ل�صهاينة تبو�أو� رئا�صة �لوزر�ء 

38
�صبيل �إقامة دولتهم

 Ariel Sharon �صارون  و�أريل  بيجن  ومناحيم   Yitzhak Shamir �صامري  كاإ�صحق 

�صاحب جمزرة �صب� و�صاتيال، بينما يو�َصم �لفل�صطيني �لذي يحارب يف �صبيل حقه يف 

!
تقرير �مل�صري بـ“�الإرهابي”39

�أدو�ت  لتطوير  و�أمو�له،  �لغرب  دعم  بت�صخري  �لوظيفي  �الإمبيايل  �لكيان  هذ�  يقوم 

�أ�صوة بامل�صتعمرين �الأوروبيني  �ل�صكان �الأ�صليني،  قمع وقتل وتدمري ي�صتخدمها �صّد 

�لذين نهبو� ثرو�ت �لعامل و��صتعبدو� �أهله قروناً عديدة، ثم يزعم �أّن ما يقوم به �أمر مثري 

لالإعجاب وجتربة ت�صتحق �لت�صدير و�لت�صويق يف دول �أخرى تعاين من �ال�صطر�بات 

��صتخبارية  �أجهزة  �صنيعة  �إما  �ال�صطر�بات  هذه  �أّن  معه  يقف  ومن  متجاهالً  �الأمنية، 

�أجنبية، �أو نتيجة الختالالت �جتماعية و�صيا�صية يجب �لوقوف على �أ�صبابها ومعاجلتها 

�ل�رش�عات  من  �لنوع  هذ�  فاإّن  و�إال  �ملنفردة،  �الأمنية  �حللول  عن  بعيد�ً  ناجعة،  معاجلة 

لديها �أّن  تزعم  “�إ�رش�ئيل”،  مثل  جهات  �إال  يفيد  وال  ي�صيبها  �لتي  �لبلد�ن   �صي�صتنزف 

مبليار�ت  تبيعها  �لتي  و�الأجهزة  �ملنظومات  بت�صدير  �مل�صاكل  لهذه  �لناجع  �لعالج 

�لدوالر�ت لدول لن جتني من ور�ئها �صوى مزيٍد من �ال�صطر�ب و��صتنز�ف �ملو�زنات 

مليار�ت   6 حو�يل  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت   ،2016 �صنة  ويف  و�الأمو�ل. 

�أن  �ملتحدة  لالأمم  تقرير  حتدث  بينما   .
40

�آ�صيا �إىل  منها   %50l �ل�صالح،  �صادر�ت  من 

مليار�ت  7 بـ   2012 �صنة  �ملبلغ  وقّدر  عنها،  �الإف�صاح  يتم  مل  دول  مع  �صفقات   هناك 

.
41

دوالر �أمريكي

 Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (United Kingdom (UK): Oneworld Publications,  
38

2007).l

“الأرا�شي  يف  املقاومة  الدويل:  القانون  يف  امل�شري  لتقرير  القوة  ا�شتخدام  م�رشوعية  عمر�ن،  ح�صان   
39

الفل�شطينية املحتلة” منوذجاً )�إ�صطنبول: مركز �إدر�ك للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2016).

 Toi Staff, Israel Sold $5.7 Billion in Military Hardware in 2015, The Times of Israel, 6/4/2016,  
40

 http://www.timesofisrael.com/israel-sold-5-7-billion-in-military-hardware-in-2015/ (Accessed
 29/3/2017)l

 Gili Cohen, Israel Reveals More Than $7 Billion in Arms Sales, but Few Names, Haaretz,  
41

9/1/2014, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.567693 (Accessed 29/3/2017)l
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و��صتمر�ر�ً  “�الإرهاب”،  ظاهرة  �لدول  من  وكثري  �ملتحدة  �لواليات  ��صتغلت  كما 

خلدمة  �لعامل  من  متعددة  مناطق  يف  �ملتمردة  �حلركات  دعم  يف  �الإ�رش�ئيلي  للما�صي 

، فاإّن “�إ�رش�ئيل” نفخت يف ظاهرة “�الإرهاب” يف �ل�رشق 
42

م�صاحلها �أو ت�صويق �صالحها

�إحدى  �أن  على  مّطلع  على  يخفى  وال   .
43

�أ�صبابه من  وكانت  موجته  وركبت  �الأو�صط 

�الأ�صباب �لتي قادت �إىل �لتطرف يف �ملنطقة مرّدها �إىل �لتدخل �الأجنبي و�لذي بد� ب�صكل 

.
فّج و�رشيح منذ �صقوط �لدولة �لعثمانية، مرور�ً بت�صهيل تاأ�صي�ص “�إ�رش�ئيل”44

بحركات  �لفل�صطينية  �ملقاومة  حركات  ربط  على  “�إ�رش�ئيل”  عملت  �ل�صياق  هذ�  يف 

كامتد�د و�لدويل،  �الإقليمي  �الإعالم  يف  نفوذها  خالل  من  �إياها  م�صّورة   “�الإرهاب”، 
كياناً  “�إ�رش�ئيل”  وجعل  مو�جهتها،  يف  م�رشوعية  الكت�صاب  وذلك  �لتطرف،  حلركات 

دولياً طبيعياً ي�صتخدم �آليات و�أ�صاليب للحفاظ على �صلطة �لدولة و�أمن �ملو�طنني، ولي�ص 

�أر�صه و�غت�صب حقوقه. وعلى �لرغم من  باأكمله من  ر �صعباً  كقوة �حتالل غا�صب هجَّ

، فعلى �صبيل 
45ً

�أن ت�صوير �الإمبيالية حلركات �ملقاومة كحركات “�إرهابية” لي�ص جديد�

�الحتالل  من  كل  للمحتل  �ل�صعبية  باملقاومة  “�الإرهاب”  خلط  من  به  قام  ما  هذ�  �ملثال، 

�لعن�رشي  �لف�صل  ونظام  �جلز�ئر،  ثم  مل�رش  �لفرن�صي  و�الحتالل  للهند،  �لبيطاين 

�إن  بل  عليهم،  و�لعدو�ن  �الآخرين  بلد�ن  �حتالل  و�إد�مة  لتبير  كاأد�ة  �إفريقيا  جنوب  يف 

فبذلك   .
“�الإرهاب”46 من  �لعامل  حتمي  �أنها  بادعائها  �إ�صافية  خطوة  خطت  “�إ�رش�ئيل” 

Jan Pieterse, op. cit.l  
42

 Turkish Premier Says Israeli ‘Provocations’ radicalizing Muslim World, The Jerusalem Post,  
43

16/1/2015, http://www.jpost.com/Middle-East/Turkish-premier-says-Israeli-provocations-
radicalizing-Muslim-world-387998 (Accessed 29/3/2017)l

 Fadi Farasin, Cihat Battaloglu and Adam Bensaid, ”What is Causing Radicalism in the  
44

 MENA?,“ Research Paper, Arab Center for Reseach and Policy Studies, Doha, February 2017,
pp. 15–20,l

https://www.dohainstitute.org/en/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/What_is_Causing_
Radicalism_in_the_Middle_East_and_North_Africa.pdf

 Charlotte Alter, Netanyahu Tells World Leaders ‘Hamas is ISIS and ISIS is Hamas’, site of  
45

 Time, 29/9/2014, http://time.com/3445394/netanyahu-un-general-assembly-hamas-abbas/
(Accessed 29/3/2017)l

Tovah Lazaroff, Netanyahu: Israel Protects Europe from Middle East Radicalism,l  
46 

The Jerusalem Post, 7/3/2016, http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-Israel-is-a-beacon- 
of-democracy-that-protects-Europe-from-Mideast-radicalism-447130 (Accessed 29/3/2017)l
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�ملقاومة  بربط  وقامت  عموماً  للعنف  �ملناه�صة  �لدولية  �مل�صاعر  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلت 

غري  ب�صكل  �الأور�ق  خلط  مما  بـ“�الإرهاب”،  ح�رش�ً  �ملحتل  �إىل  �ملوجهة  �لفل�صطينية 

وجعله  “�الإرهاب”،  تعريف  على  لالتفاق  �ملتعمد  �لدويل  �الإهمال  م�صتغلة  م�صبوق، 

حم�صور�ً بامل�صلمني وح�رشه باالأفر�د و�ملجموعات دون �لدول �لتي متار�صه على نطاق 

الرتكاب  حجة  �ملزعوم  �ملحدود  “�الإرهاب”  فاأ�صبح  �ملاليني.  وت�صتهدف  بكثري  �أو�صع 

.
47ً

“�إرهاب” �صامل فتّاك، �أكرث تدمري�ً و�أعمق تاأثري�

ملخ�س:

�ل�صمعة يف �ملجال �الأمني وعدم �حرت�م �صيادة �لدول،  “�إ�رش�ئيل” �صجل �صيء  لدى 

�رتكبتها  �لتي  �ملروعة  �ملجازر  ب�صبب  حاالت  عدة  يف  باالرهاب  ��صمها  �رتباط  عن  عد� 

�صّد �ملدنيني �لفل�صطينيني و�للبنانيني. ولدى “�إ�رش�ئيل” �صجل طويل يف جمال �لتج�ص�ص 

وبناء �صبكات ��صتخبار�تية على �أر��صي �لعديد من �لدول، وحتديد�ً حلفاوؤها. 

خ�م�سً�: جذب اال�ستثم�رات:

�أمر  هو   Foreign Direct Investment �ملبا�رشة  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  جذب  �إن 

�القت�صاد  حركة  تن�صيط  يف  ترغب  و�لتي  �لهند،  مثل  �لنامية  للدول  بالن�صبة  حموري 

و�يجاد فر�ص عمل حقيقية للعدد �لكبري من �ل�صكان، وهذ� له عو�ئد �قت�صادية وجمتمعية 

تنويع  �أجل  من  لال�صتثمار  حيوية  �أ�صو�ق  عن  تبحث  �لهند  فاإن  ذلك،  �إىل  �إ�صافة  مهّمة. 

م�صادر دخلها وبناء تو�زن يف خارطتها �القت�صادية بحيث ال تكون معتمدة على دولة ما 

�أو منطقة ما. و�صيجري نقا�ص هاتني �لنقطتني وفح�ص مدى متا�صكهما فيما يلي:

1. فتح فر�س ا�شتثمارية يف “اإ�رشائيل”:

ُي�صّكل  �أن  يكن  ومتطور،  ع�رشي  �قت�صاد  ذ�ت  دولة  �أنها  على  “�إ�رش�ئيل”  تقدَّم 

فر�صة ��صتثمارية مو�تية يف جماالت متعددة، وخ�صو�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” ترتبط بالعديد 

 Daniel Kurtzer, How Terrorism Helped Found Israel, The Washington Post newspaper,  
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13/3/2015, https://www.washingtonpost.com/opinions/assessing-role-of-terrorism-by-jewish-
underground-in-founding-of-israel/2015/03/13/9ac811fe-b938-11e4-9423-f3d0a1ec335c_
story.html?utm_term=.f94b5be97e78; and Jan Pieterse, op. cit.l
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ت�صويق  عند  �أف�صلية  �مل�صتثمرين  يعطي  ما  وهو   ،
48

�جلمركي �الإعفاء  �تفاقيات  من 

كما  �الإ�رش�ئيلية.  �ملحلية  �ل�رشكات  مع  بالتعاون  جديدة  �أ�صو�قاً  لهم  ويفتح  ب�صائعهم 

�أّن لديهم فر�صاً مهمة يف جمال ��صتك�صاف �لغاز يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، وهو جمال 

�لتي  �لهندية  لل�رشكات  ��صتثمار�ت �صخمة، وي�صكل عن�رش�ً جاذباً  ي�صتوعب  �أن  يكن 

.
49

تبحث عن �أ�صو�ق متطورة لرتويج منتجاتها حول �لعامل

التقومي والنقد:

قبل كل �صيء، تقوم “�إ�رش�ئيل” با�صتغالل مو�رد ال تنتمي �إليها و�إمنا للفل�صطينيني، 

�لدول  �الأمر قد يعّر�ص  �لدويل، و�أي تو�طئ جتاري مع هذ�  للقانون  �نتهاكاً  مما ي�صكل 

�لدر��صة.  هذه  من  �لر�بع  �لف�صل  يف  تو�صيحه  �صيتم  كما  �لقانونية،  للم�صاءلة  �ملتو�طئة 

�رشقي  يف  �لغاز  حقول  هي  “�إ�رش�ئيل”  تروجها  �لتي  �ال�صتثمارية  �لفر�ص  �أكب  ومن 

، وهي حقول ال تنتمي لها بل لدول 
50Leviathan �ملتو�صط، حتديد�ً حقل غاز ليفياثان 

، و�إن �أي تغيري يف �الأنظمة �ملجاورة لـ“�إ�رش�ئيل” �أو تغري يف 
51

جماورة، �إ�صافة لقطاع غزة

�صيا�صاتها �صيعر�ص �لهند لتوتر معها بال �صك.

“�إ�رش�ئيل” �لعديد من �تفاقيات �لتجارة �حلرة مع �لعديد من �لدول �ملتقدمة و�لنامية، ومنها ما كان  وّقعت   
48

�لتجارة  و“�تفاقية  �الأوروبي”  �الحتاد   - �إ�رش�ئيل  �حلرة  �لتجارة  منطقة  “�تفاقية  مثل:  �إقليمية  �تفاقيات 

من �لعديد  مع  فردياً  كان  ما  ومنها   ،”European Free Trade Association (EFTA)l  – �إ�رش�ئيل   �حلرة 

�لدول، كالواليات �ملتحدة �الأمريكية، وكند�، و�ملجر، وبولند�، ورومانيا، وتركيا، وبلغاريا وغريها. 

�الإ�رش�ئيلية  �لهندية  �لتجارة  �الإ�رش�ئيلية، وجمموعة  �الآ�صيوية  �لتجارة  �مل�صاريع غرفة  �الأمثلة على هذه  من   
49

Site of Israel-India Business, http://www.israel-india.info :لتابعة لها. ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر�

حقل غاز ليفياثان؛ هو حقل غاز طبيعي �صخم يقع يف �رشقي �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط قبالة �صو�حل فل�صطني   
50

كم جنوب   47 مع �ملنطقة �القت�صادية �مل�رشية كذلك. وهو على بعد  �ملحتلة ولبنان، ويتد�خل ب�صكل ب�صيط 

كم غرب حيفا يف حو�ص �مل�رشق، وهي  غرب حقل غاز تامار Tamar. يقع حقل �لغاز على بعد حو�يل 130 

�ملا�صي. وقد  �لعقد  �لعامل خالل  �لبحرية يف  �أكب �الكت�صافات  منطقة هيدروكربونية غنية، وهي و�حدة من 

�خلارجية  �لعالقات  تغيري  باإمكانه  للغاز  �حلقل  هذ�  على  �لعثور  باأن  يقّدر  �أن  �ملر�قبني  ببع�ص  �الأمر  بلغ 

�لقريب،  تامار  غاز  حقل  �إىل  �حلقل  هذ�  �أ�صفنا  و�إن  وم�رش.  تركيا  حتديد�ً  �ملجاورة،  �لدول  مع  �الإ�رش�ئيلية 

�الأو�صط.  �ل�رشق  �لطاقة يف  لـ“�إ�رش�ئيل” لت�صبح العباً رئي�صياً يف جمال  للغاز هو فر�صة  ليفياثان  فاإن حقل 

لتلبية �لغاز  من  يكفي  ما  يحمل  باأن  يقّدر  للغاز  ليفياثان  حقل  فاإن   ،2017 ل�صنة  �لتقدير�ت  بع�ص   وح�صب 

�الحتياجات �ملحلية لـ“�إ�رش�ئيل” ملدة 40 عاماً.

 The Disputed Gas Fields in the Eastern Mediterranean, Al Jazeera, 7/3/2017,  
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http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/03/disputed-gas-fields-eastern-
 mediterranean-170307170904483.html (Accessed 31/3/2017); and Yuri M. Zhukov, Trouble in
  the Eastern Mediterranean Sea, The Coming Dash for Gas, site of Foreign affairs, 20/3/2013,
https://www.foreignaffairs.com/articles/cyprus/2013-03-20/trouble-eastern-mediterranean-sea
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وعلى �صبيل �ملثال، بالنظر �إىل �أحو�ل �لدول �الإفريقية �لتي تروج للنماء ب�صبب �لعالقة 

مع “�إ�رش�ئيل”، نرى �أن هذه �لعالقة مل متنعها من �النزالق �إىل مزيد من �لتخلف، الأنها 

جنوب  ولعل  �خلارج،  من  وهمي  حّل  ��صتري�د  �إىل  و�جتهت  �لد�خلية  �الأ�صباب  جتاهلت 

�ل�صود�ن من �أبرز تلك �الأمثلة.

العالقات  خالل  من  العامل  حول  اليهودية  ال�شتثمارات  جلب   .2 
             الإ�رشائيلية:

من �ملعلوم �أن �لكثري من �لعالقات �الإ�رش�ئيلية مع دول �لعامل �ملختلفة كان مدخلها عن 

طريق رجال �الأعمال �ملو�لني لها من �ليهود �ملنت�رشين يف �أنحاء �لعامل، وح�صور هوؤالء 

�أو غري مبا�رش  �أنهم ي�صيطرون ب�صكل مبا�رش  كبري يف عامل �ال�صتثمار و�القت�صاد، كما 

�لتي  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  جمال  يف  منها  �ال�صتفادة  �صخمة يكن  �أمو�ل  روؤو�ص  على 

ت�صعى ور�ءها غالبية دول �لعامل �لثالث، ويكن لـ“�إ�رش�ئيل” من خالل عالقتها �ملميزة 

�إيجاباً على منو �القت�صاد  �أن يوؤّثر  �أن تقنعهم باال�صتثمار يف �لهند مما يكن  مع هوؤالء 

�لهندي، ويوفر فر�ص عمل كبرية.

التقومي والنقد:

على �لرغم من �أن ��صتقطاب روؤو�ص �الأمو�ل �خلارجية يبدو �أمر�ً جمدياً من �لناحية 

يعرف  من  وخري  �أجنبية،  لقوى  �لبالد  م�صتقبل  رهن  يعني  باملقابل  فاإّنه  �القت�صادية، 

و�لتي  �ل�رشقية،  �لهند  �رشكة  خالل  من  كان  �إليها  �ال�صتعمار  دخل  ما  فاأول  �لهند.  ذلك 

وقوتها  �صعتها  من  �لرغم  على  م�صتعمرة  �أ�صبحت  حتى  �لبالد  على  تدريجياً  �صيطرت 

لبيطانيا، تلك �جلزيرة �لتي ال تكاد ُترى على خريطة �لعامل، وقامت هولند� كذلك باأمر 

�صبيه يف �إندوني�صيا. وال يغيب عن �لذكر ما حتدث به بع�ص �ملر�قبني عن �نهيار �قت�صاد 

و�أو�صك  و�صحاها،  ع�صية  يف  �ملال  �أ�صو�ق  دهمت  �قت�صادية  �ألعاب  يف  �آ�صيا  �رشق  بلد�ن 

 �قت�صاد هذه �لبلد�ن، �لتي كانت ت�صمى بالنمور �الآ�صيوية، �أن تنهار على �أيدي م�صاربني

، ت�صعى 
52

George Soros، كما ورد يف بع�ص �لرو�يات �أمثال جورج �صور�ص  ج�صعني 

مفتعل  ت�صخيم  خالل  من  لالبتز�ز  عر�صة  �قت�صادها  لتجعل  �أمثاله  ال�صتقطاب  �لهند 

�نظر �تهامات رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �ل�صابق مهاتري حممد Mahathir Mohamad جلورج �صور�ص، يف:  
52

The Wall Street Journal, 22/9/1997, https://www.wsj.com/articles/SB874869702799623500
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ل�صوق �الأور�ق �ملالية، ثم ت�صفيته و�لهروب باملليار�ت �إىل مكان �آخر، ف�صالً عن ترويج 

.
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�لف�صاد �ملايل كتبيي�ص وغ�صيل �الأمو�ل

ملخ�س:

حتتاج  وكذلك  �إليها،  ب�صائعها  ت�صّدر  الأ�صو�ق  حتتاج  نامية  كقوة  �لهند  �أن  �صّك  ال 

�لرغم  على  “�إ�رش�ئيل”  �أن  للنظر،  و�لالفت  �خلارج.  من  �ملبا�رشة  �ال�صتثمار�ت  جلذب 

يتجاوز ال  و�صوقها  �لدولية،  �ل�صاحة  يف  �صغري  �القت�صادي  وزنها  �أن  �إال  تقدمها   من 

�ل�صتة ماليني �صخ�ص.

�س�د�سً�: املدخل املث�يل للوالي�ت املتحدة:

بعد تفكك �الحتاد �ل�صوفييتي يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، ظهرت �لواليات �ملتحدة 

�الأ�صغر  �لدول  جميع  وجهة  جعلها  مما  �لدويل  �لنظام  على  مهيمنة  وحيدة  عظمى  قوًة 

�لتي كانت حتتمي باالحتاد �ل�صوفييتي، ومنها �لهند. لذ� �لتفتت “�إ�رش�ئيل” لهذه �لنقطة 

باعتبار عالقتها �ملتينة، حتى �للحظة، بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، وحاولت ��صتغاللها 

لت�صويق نف�صها عند �لدول �لتي كانت حتت هيمنة �ملع�صكر �ل�رشقي.

1. الطريق لعالقة مميزة مع الإدارة الأمريكية:

نتيجة للعالقة �ملميزة لـ“�إ�رش�ئيل” مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، فاإّنها ترّوج �أنها 

�أقوى  مع  �لعالقة  من  و�ال�صتفادة  �ملتحدة،  �لواليات  عند  �رشكائها  ت�صويق  على  قادرة 

دولة يف �لعامل، وبالتايل �حل�صول على فو�ئد جمة يف كافة �ملجاالت، وخ�صو�صاً يف وجه 

�لتمدد �ل�صيني �لذي ي�صبّب قلقاً كبري�ً للعديد من �لدول �ل�صاعدة ومنها �لهند، وذلك على 

�لرغم من �لعالقة �خلا�صة لباك�صتان مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

التقومي والنقد:

بغية �حل�صول على بع�ص  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �لقرب من  �ليوم  �لهند  تن�صد 

كانت  بينما  �لرو�صي،  �ل�صالح  ت�صرتي  عقود  طيلة  كانت  �أّنها  علماً  منها،  �ملكت�صبات 

 John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man: The Shocking Story of How America  
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Really Took Over the World (UK: Ebury Press, 2006).l
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�للدود  عدوها  الإ�صقاط  و��صتخدمتها  �لباك�صتان،  خلف  بثقلها  تلقي  �ملتحدة  �لواليات 

�ملوت،  حتى  فيها  و��صتنز�فه  �أفغان�صتان  يف  توريطه  عب  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �ل�صابق 

فالتحول يف هذ� �ملوقف �لتقليدي يجب �أن يكون له �أ�صباب قوية كي يح�صل.

�لذي تريده �لهند من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية معروف، ولكن ماذ� تريد �لواليات 

�إيجاد  وحماولة  طويالً  عنده  �لتوقف  ي�صتحق  �صوؤ�ل  هذ�  �لهند؟  من  �الأمريكية  �ملتحدة 

�إجابة مقنعة له.

�لتهديد  م�صدر  عن  مو�طنيها  نظر  �رشف  على  �ملتعاقبة  �لهندية  �حلكومات  د�أبت 

�لثانوي  �لتهديد  �أّن  تعلم  الأنها  وذلك  ثانوي،  تهديد  م�صدر  نحو  �حلقيقي  �خلارجي 

هي  هنا  �لثانوي  و�لتهديد  به.  لها  ِقبَل  فال  �حلقيقي  �لتهديد  �أما  معه،  �لتعامل  يكنها 

�لباك�صتان، و�لتي ت�صّكل حو�يل �لُع�رش ن�صبة �إىل �صكان �لهند، بينما �ل�صني �لتي تقرتب 

 ،
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من �لهند يف عدد �ل�صكان تفوقها كثري�ً يف �ملجال �لع�صكري و�القت�صادي و�ل�صيا�صي

وخ�صو�صاً  ر�بحة  خرجت  �لباك�صتان  مع  �لهند  خا�صتها  �لتي  �ل�رش�عات  ففي 

مع مو�جهاتها  يف  خ�رشت  بينما  )بنغالدي�ص(،  �ل�رشقية  �لباك�صتان  �نف�صال   حرب 

.
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�ل�صني

�ملتحدة  �لواليات  بني  �ملرة  هذه  ولكنها  جديدة  باردة  حرب  رحى  تدور  �ليوم، 

و�حلد  �ل�صني  لِلَْجم  �أد�ة  �ملتحدة  للواليات  بالن�صبة  �ليوم  و�لهند  و�ل�صني،  �الأمريكية 

�لتنمية  �ل�صني يف نز�ع م�صلح ي�صغلها عن  �إ�صغال  �لهند هو  من تو�صعها، فاملطلوب من 

�لتناف�صية  قدرتها  ل  ويعطِّ �قت�صادها  يهدم  كبري  م�صلح  �رش�ع  يف  وي�صتنزفها  و�الإنتاج 

�لباك�صتان  فاإّنها تقوي عالقتها مع  �ل�صني متاماً، ولذ�  �لعامل، وهو ما تعيه  على ريادة 

تكفي نظرة �رشيعة لالأرقام الكت�صاف �لفجوة بني �ل�صني و�لهند، حتديد�ً يف �الإنفاق �لع�صكري، �نظر:  
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 Comparison Results of World Military Strengths, Military Power Comparison Results for the
Nations of India and China, site of GlobalFirePower (GFP), 21/1/2016, http://www.globalfirepower.
 com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=India&country2=China
 (Accessed 3/4/2017); and Military Might: India vs Pakistan & China, site of The Times of
India, 30/9/2016, http://timesofindia.indiatimes.com/world/Military-Might-India-vs-Pakistan-
China/articleshow/54606445.cms (Accessed 3/4/2017)l

Eric Margolis, China and India: War of Giants, site of HuffPost, 30/8/2010, http://www.  
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huffingtonpost.com/eric-margolis/china-and-india-a-war-of_b_699687.html (Accessed 3/4/2017)l



55

م�س�مني اخلط�ب الهندي املوايل لـ“اإ�سرائيل” و�سم�ته

با�صتمر�ر و�لتعاون �لع�صكري بينهما على �أ�صده، �الأمر �لذي تخ�صاه �لهند �أ�صد �خل�صية 

�إذ يف حال ح�صول نز�ع م�صلح جدي مع �ل�صني �صتكون حم�صورة بني حجري �لرحى، 

�الأمريكية ال  �ملتحدة  �لواليات  �إذ� كانت  �أي�صاً،  للتفكري  �ل�صني و�لباك�صتان. ومما يدعو 

تريد �لتقدم لل�صني فلماذ� يكن �أن ت�صاعد �لهند كي تنمو وت�صكل هي �الأخرى مناف�صاً 

حمتمالً لها باالإ�صافة �إىل �ل�صني، �إال �إذ� كان ذلك مل�صاعدة �لعمالقني على حتطيم بع�صهما 

�لواليات  من  �القرت�ب  من  ذلك  بعد  ترجى  فائدة  فاأي  �إ�صغالهما،  �الأقل  على  �أو  �لبع�ص 

�ملتحدة �أو من و�صاطة “�إ�رش�ئيل” لديها؟

 2. ا�شتخدام اللوبي الإ�رشائيلي يف الوليات املتحدة حلملها على تبنى 
            مواقف يف �شالح الهند:

�أثبت �للوبي �الإ�رش�ئيلي يف �لواليات �ملتحدة قدرته على �لتاأثري يف مو�قف و�صيا�صات 

�حلكومة �الأمريكية، ولذ� تريد �لهند �الإفادة من قوة هذ� �للوبي حلمل �لواليات �ملتحدة 

على تبني مو�قف تو�فق م�صالح �لهند ملو�زنة �ملوقف �الأمريكي من خ�صم �لهند �للدود 

للبلدين،  خ�صماً  تعد  و�لتي  �ل�صني  مقابل  للهند  دعم  �أو  حتالف  و�إقامة  �لباك�صتان، 

باالإ�صافة �إىل ق�صايا �أخرى عديدة.

التقومي والنقد:

�ملتحدة  �لواليات  لـ“�إ�رش�ئيل” يف  �ملوؤيد  �ليهودي و�للوبي  �للوبي  �أّن  مما ال �صّك فيه 

�الأمريكية �أ�صبح له حظوة وتاأثري كبري على �ل�صيا�صات �خلارجية �الأمريكية، خ�صو�صاً 

تلك �ملرتبطة مبنطقة �ل�رشق �الأو�صط، ولكن ذلك ال يجعله �للوبي �لوحيد �ملوؤثر يف �أمريكا، 

�ل�صياق،  هذ�  يف  مهمة  �أدو�ر�ً  متار�ص  وكبرية  كثرية  و�صغط  م�صالح  جمموعات  فهناك 

�ل�صهيوين  �للوبي  ت�صويق  ويتم  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  يف  �الأخرى  �للوبيات  تهمل  فلماذ� 

على  قادر  غري  �لهند،  �إفادة  على  قادر  �أنه  ُيفرت�ص  �لذي  �للوبي  هذ�  وهل  غريه؟  دون 

�الإ�رش�ر بها �إن مل تلتزم بامل�صالح �الإ�رش�ئيلية؟ وماذ� يعني حتّول �لهند �إىل �أ�صرية لهذه 

لي�ص  ��صتح�صار �جلنِّي  �ل�صهيوين؟ فمن كان قادر�ً على  �لكيان  �ملعتلة مع هذ�  �لعالقة 

بال�رشورة قادر�ً على �رشفه. وملاذ� ال تعمل �لهند على تكوين لوبي هندي مكافئ للوبي 

�ل�صهيوين؟ فالهنود �الأمريكان �أ�صبحو� �ليوم يف منا�صب ح�صا�صة يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية، وهم �أقدر على �إفادة �لهند ومر�عاة م�صاحلها �أكرث من �أي طرف �آخر. وعلى 
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�أن ي�صل   Fareed Zakaria �لهندي فريد زكريا  �الأمريكي  �ملثال ال �حل�رش، كاد  �صبيل 

ملن�صب وزير �خلارجية يف عهد بار�ك �أوباما Barack Obama، عد� عن �لعديد من �ملدر�ء 

بيت�صاي  �صوند�ر   Google غوغل  �رشكة  مدير  مثل  �لهندية،  �الأ�صول  ذوي  و�ملتنفذين 

.Sundar Pichai

�لف�صاد  �لذ�تية و�لق�صاء على  �لقوة  �أن تعتمد على  �الأجدر بقوة �صاعدة كالهند  لعل 

ّل �ل�صلم �الإقليمي، ال �أن تعمل على تكري�ص  �لد�خلي، و�أن تفّعل �لعد�لة �الجتماعية، وحُتِ

�لتبعية لكيان هام�صي له والء�ت متعددة وله �صجل حافل بالتقلب.

�س�بعً�: تدريب الكوادر وتطوير املوارد الب�سرية:

 United Nations Development للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  موؤ�رش  �صنّف 

، مما يعني �أنها 
56

Programme (UNDP)l “�إ�رش�ئيل” يف �ملرتبة 18 يف �لتنمية �لب�رشية

�آ�صيا وهي  �أنها يف �لوقت نف�صه جزء من  �إال  �إىل �لعامل �لغربي،  تنتمي من ناحية �لتطور 

�لكو�در  لتدريب  كمكان  للهنود  بالن�صبة  مثالياً  مزيجاً  ي�صكِّل  مما  �لثقافات،  خمتلطة 

�صابقاً.  �إليها  �الإ�صارة  مّت  �لتي  �ملجاالت  يف  وخ�صو�صاً  �ملجاالت،  خمتلف  يف  وتطويرها 

م�صاريع  عب  �ملميزين  �لطلبة  تبادل  جمال  يف  فتن�صط  �الأمر  هذ�  “�إ�رش�ئيل”  وتدرك 

 IsraAID �إ�رش�-�آْيد  موؤ�ص�صة  مثل  �لن�صطة  �الإغاثية  �ملوؤ�ص�صات  عن  عد�   ،
57

خمتلفة

 �لتي تعمل على حت�صني �صورة هذ� �لكيان.
58Organization

 United Nations Development Programme (UNDP), ”Human Development Report 2015, Work  
56

for Human Development,“ UNDP, p. 47, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_
development_report.pdf

�نظر �أحد �الأمثلة من موقع جامعة تل �أبيب:  
57

Welcome, Students from India! site of Tel Aviv University International, https://international.
tau.ac.il/india

Site of IsraAID, http://www.israaid.co.il :نظر �ملوقع �الإلكرتوين للموؤ�ص�صة يف�  
58
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جدول يو�شح برامج التدريب الإ�رشائيلية اخلا�شة بالهند �شنة 592014

العددبرامج التدريب

امل�شاركون يف برامج داخل “اإ�رشائيل”

68�لزر�عة
7�لطب و�ل�صحة �لعامة

8�لتعليم
1�لتنمية �ملجتمعية

1�لعلوم و�لتكنولوجيا
1�ملبادر�ت �ل�صغرية

1�الت�صاالت
1�ل�صوؤون �لبيئية

امل�شاركون يف برامج يف الهند
12��صت�صار�ت ق�صرية �ملدى
2��صت�صار�ت طويلة �ملدى

103املجموع

التقومي والنقد:

عند ��صتقر�ء �ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ملجال، جند �أّن �صيا�صتها تقوم على �خرت�ق 

�لنخب �ملحلية و�رش�ء �لذمم، وال يكن جتاهل قدرة “�إ�رش�ئيل” على �خرت�ق �لنخب على 

، وكثري من 
60

�إر�دتها �الأمريكي طوع   Congress �لكوجنر�ص  �لعامل حتى بات  م�صتوى 

تدريب  فاإّن  جمتمعاتهم،  يف  النت�صارها  نتيجة  �صطوتها  يخ�صون  �لغربيني  �ل�صيا�صيني 

فقط  وال  و�لتنموي  �القت�صادي  للتعاون  مظهر  جمرد  لي�ص  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لكو�در 

�لدبلوما�صية �ل�صعبية، بل و�أي�صاً هو نوع من �لعمليات �الأمنية وجتنيد �لعمالء باأ�صلوب 

الئق مبكاناتهم �الجتماعية، و�لدولة �لتي تدفع باأيديها �أبناءها �إىل هذ� �مل�صري �إمّنا تهدم 

“�إ�رش�ئيل” حتر�ص على  كانت  تعد، ولو  �أن  �أكرث من  ذلك  و�ل�صو�هد على  بيدها،  �أمنها 

�أمن �أحد حلر�صت على �أمن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �لتي ترعاها وحتميها وتوفر لها 

MASHAV Publishes its 2014 Annual Report, site of Israel Ministry of Foreign Affairs, 9/8/2015,l  59

http://www.mfa.gov.il/MFA/mashav/Publications/Annual_Reports/Documents/Annual 
Report2014.pdf

 Stephen Walt, AIPAC is the Only Explanation for America’s Morally Bankrupt Foreign  
60

Policy, HuffPost, 22/7/2014, http://www.huffingtonpost.com/stephen-m-walt/aipac-americas-
 israel-policy_b_5607883.html (Accessed 3/4/2017); and Michael Hager, The Best Congress
AIPAC Can Buy, site of Foreign Policy Journal, 22/3/2016, https://www.foreignpolicyjournal.
com/2016/03/22/the-best-congress-aipac-can-buy/ (Accessed 3/4/2017)l
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�لدعم �ملايل و�لع�صكري، و�أنقذتها يف �لعديد من �الأزمات �حلرجة، ولكنها كثري�ً ما �غتنمت 

�لفر�صة للتج�ص�ص على �لواليات �ملتحدة ولعل �أ�صهر هذه �لعمليات هي عملية جوناثان 

.
61

بوالرد Jonathan Pollard، �لتي وّترت �لعالقات بينهما ملدة غري ق�صرية من �لزمن

الدوافع  الهنــد:  فــي  اال�ســرائيليــون  اجلنــود   ثــ�منــً�: 

                      واملخ�طر!

يف جو�به عن �صوؤ�ل يف منتدى عام حول �صبب تف�صيل �الإ�رش�ئيليني �لذهاب �ىل �لهند، 

قال بن و�يز Ben Waiz، وهو مدّون �إ�رش�ئيلي، �أن غالبية من يزور �لهند هم من �جلنود 

�لذين �أنهو� خدمتهم �لع�صكرية، و�لتي متتد ملدة عامني �إىل ثالثة �أعو�م، وعادة ما يبحث 

هوؤالء عن معاجلة م�صاكلهم �لنف�صية �لناجتة عن �حلرب وعن �ال�صتجمام يف مكان بعيد 

جد�ً! �لهند بعيدة، ورخي�صة كذلك، بالذ�ت للذين تخرجو� من �جلي�ص ومل يبنو� وظيفة 

تدر عليهم دخالً كافياً بعد. و��صتطرد هذ� �ملدّون يف ذكر حما�صن �لهند و�لت�صابه �لكبري 

بني �ل�صعبني مما يزيد من وترية هذه �ل�صياحة. ولكن، و�إن كان يف جو�ب بن و�يز �رشد 

به  يقوم  �لذي  �لدور  وهو  �الأمر،  هذ�  جوهر  ��صتغفل،  �أو  �أغفل،  �أنه  �إال  �حلقائق،  لبع�ص 

هوؤالء �جلنود يف �لهند!

�إىل �لهند وكثري منهم ي�صتقّر هناك. يف  ياأتي �الآالف من �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني  �صنوياً 

قر�بة  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح  عدد  بلغ  فقط(،  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  )ولغاية   2017 �صنة 

وز�رة  وترغب  �صبقتها.  �لتي  �ل�صنة  عن   %34l بـ  تقّدر  زيادة  بن�صبة  �صائح،  �ألف   50 �لـ 

.
62

�ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية يف رفع عدد �لرحالت �ملتبادلة بني �لبلدين �أكرث من ذلك

موجات  عن  الحقاً،  تف�صيله  �صيتم  كما  وت�رشيبات،  �صحفية  تقارير  عدة  �صدرت 

�مل�صافرين من �جلنود �الإ�رش�ئيليني �لذين �أنهو� �خلدمة �لع�صكرية وعن دورهم �ل�صلبي 

 Rachel Shabi, The Pollard Case: US-Israel Relations in a Nutshell, Al Jazeera,  22/11/2015,  
61

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/11/pollard-case-israel-relations-
nutshell-151122092821542.html (Accessed 3/4/2017)l

Israel Marks Record Tourism from India, site of Financial Express, 14/11/2017, http://www.  
62

 financialexpress.com/lifestyle/travel-tourism/israel-marks-record-tourism-from-india/932194/
(Accessed 29/1/2018)l
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ترّوج  �لتي  و�لهندية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحف  �أجند�ت  عن  ت�صاوؤالت  يطرح  مما  �لهند،  يف 

تايز  و�لهندو   The Hindu �لهندو  �صحيفتي  مثل  �لهند  يف  �الإ�رش�ئيلية  لل�صياحة 

Hindustan Times. فوفقاً ملا ذكرته �صحيفة جوي�ص بو�صت The Jewish Post، فان 

.
63

حو�يل �ألفي جندي “ينحرفون” �صنوياً يف �لهند، و�أن 90l% منهم يتعاطون �ملخدر�ت

هناك �صو�هد على �أن �لرتكيز يف �ل�صياحة على �لهند لي�ص �أمر�ً ع�صو�ئياً مرتوكاً لرغبات 

�جلنود، بل يبدو �أنه �أمر مدبر له، ويجري حتت رعاية منظمات حكومية وغري حكومية 

 ملعاجلة �آثار �ل�صغط �لنف�صي �لو�قع عليهم يف �صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 
64

�إ�رش�ئيلية

ع�صابات  ت�صكيل  رمبا  �أو  �صعبية،  دبلوما�صية  �أو  �أمنية  الأغر��ص  ال�صتخد�مهم  و�أحياناً 

تخدم �مل�صالح �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.

1. اخلطاب الداعم لل�شياحة الإ�رشائيلية يف الهند:

�لبوباغاند�  كمية  من  �لهند  يف  �الإ�رش�ئيلية  لل�صياحة  للمروجني  �ملتابع  �صيتفاجاأ 

تقف  �إ�رش�ئيلية  حكومية  �صيا�صة  هنالك  يبدو،  ما  فعلى  �خلطاب.  هذ�  يف  و�ملخادعة 

�الإعالمي. فبع�ص �ملروجني يبالغ يف  �لتوظيف  �الأمر، تبدو معاملها من خالل  خلف هذ� 

�أنهو�  �لذين  من �جلنود  تاأتي غالباً  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صياحة  ذكر ف�صائل وحما�صن 

�خلدمة �لع�صكرية، بالن�صبة للهند و�لهنود. وال يقف �الأمر عند ذكر �لفو�ئد �القت�صادية 

يجلبون  �الإ�رش�ئيليون  فال�صياح  ذلك،  فوق  ثقافية  فو�ئد  وجود  ويزعمون  بل  لذلك، 

�ل�صياح.  جتذب  ومقاهي  مطاعم  بافتتاح  يقوم  منهم  ي�صتقر  ومن  �الأوروبيني،  �ل�صياح 

وكاأن �مل�صتقبل �ل�صياحي للهند ذ�ت �ملليار و�لن�صف مو�طن، و�لتاريخ �لعريق، و�ال�صم 

�ملروجون  �لهنود  �لكتّاب  وي�صهب  �جلنود.  لهوؤالء  حاجة  يف  عقود  منذ  �لر�ئد  �ل�صياحي 

لذلك يف ذكر ف�صائل هوؤالء �ل�صياح وح�صن تعاملهم و�حرت�مهم للثقافة �لهندية، نا�رشين 

عدة در��صات ف�ّصلت ووثقت يف �صلوكيات �ل�صائح �الإ�رش�ئيلي يف �لهند. 

 Claus Mueller, Former Israeli Soldiers ”Flipping Out“ in India, site of Jewish Post,  
63

 http://www.jewishpost.com/culture/Former-Israeli-Soldiers-Flipping-Out-in-India.html
 (Accessed 29/1/2018); and Ritwik Deo, Why are There so Many Israeli Ex-Soldiers in
India?, site of NewStatesmanAmerica, 15/1/2013,  https://www.newstatesman.com/world-
affairs/2013/01/why-are-there-so-many-israeli-ex-soldiers-india (Accessed 29/1/2018)l

Claus Mueller, Former Israeli Soldiers ”Flipping Out“ in India.l  
64
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�لعالقات  ح�صن  حول  �ملثال  تلَو  �ملثال  ي�رشد  �لكاتب  جتد  �ملقاالت،  هذه  بع�ص  ففي 

. ولكن، هناك حاجة 
65

�ل�صعبية بني �الإ�رش�ئيليني �ل�صياح، و�لذين ي�صتقر غالبهم، و�لهنود

لدر��صة مدى دّقة هذه �الدعاء�ت، فاالأدلة ت�صي بخالف ذلك.

فعلى �صبيل �ملثال، لو �ألقينا نظرة على ما تكتبه �صحف مثل �لهندو �أو �لهندو تايز، 

وغريها من �ل�صحف �لرئي�صية يف �لهند، �صنجد �أن جميع هذه �لن�صو�ص تبز �الإيجابيات 

�أثر�ً  جتد  ال  بينما   ،
66

�ل�صعبني بني  �لعالقة  حميمية  عن  وتتحدث  �ل�صياحة  لهذه  وترّوج 

. فتارة جتد مقاالً عن 
67

للن�صو�ص �لناقدة �أو �لتي تعالج �إ�صكاليات �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية

تعامل  ح�صن  عن  وتارة  �لتعامل،  يف  �حلميمية  عن  وتارة  �لبلدين،  بني  �لقيمي  �لتماهي 

هوؤالء �ل�صياح، بينما عندما ننظر نظرة للو�قع نرى عك�ص ذلك متاماً، كما �صيت�صح الحقاً.

يحاول بع�ص �الإ�رش�ئيليني �لتبير لهذه �مل�صاألة عب �رشد بع�ص �الأ�صباب، �لتي و�إن 

كان بع�صها �صحيحاً، �إال �أن و�صعها بهذ� �ل�صكل يجتزوؤها من �صياقها �لعام، فمثالً نرى 

�لبع�ص يتحدث عن رخ�ص �الأ�صعار يف �لهند، وكونها كبرية وبعيدة ومتنوعة وخمتلفة 

يف �لثقافة و�الأطعمة، ونرى �لبع�ص يتحدث عن �لتقارب �لثقايف وح�صن �لتعامل �ملتبادل، 

و�لبع�ص يتحّدث عن �أن �لهند هي من �لدول �لقليلة �لتي مل يرتبط ��صمها، عب �لتاريخ، 

.
68
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2. خماطر ال�شياحة الإ�رشائيلية على الهند:

لعل �لعائد �ملادي لل�صياحة عموماً، ينع بع�ص �لباحثني من تق�ّصي م�صار �ل�صياحة 

�الإ�رش�ئيلية، �إال �أن نظرة �صاملة لفو�ئد وم�صار �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية على �لهند جتعلنا 

نقول غري ذلك. فال�صياحة عادة يرجتى منها �أمر�ن �أ�صا�صيان؛ �لعائد �ملادي �لذي ينع�ص 

حاملني  لبالدهم  �صيعودون  �لذين  �ل�صياح  لدى  �لبالد  لثقافة  و�لرتويج  �القت�صاد، 

ذكريات �إيجابية جتاه ذلك �لبلد. ولكن جند �أن هذين �لعاملني خمتلفان يف حالة �ل�صياح 

�الإ�رش�ئيليني، فكثري منهم ي�صتقر هناك وغالبيتهم ينخرط يف �أعمال خملّة بالقانون. 

�أنها  �لطرفني،  كال  من  �لهند،  يف  �الإ�رش�ئيلية  لل�صياحة  �ملروجني  من  �لكثري  يزعم 

و�مل�صار  �ملربحة  �لعو�ئد  �إىل  فاح�صة  نظرة  ولكن  �لهند.  وحتديد�ً  للبلدين  بالنفع  تعود 

�القت�صادية و�الأمنية و�ملجتمعية، جتعل من �ل�صعب ت�صديق هذه �الّدعاء�ت، �صو�ء على 

�لتالية  �ل�صطور  �لهند �صنعها. ويف  �لتي حتاول  �ل�صورة  �أم على م�صتوى  �ملادي  �لعائد 

�صيتم در��صة ومتحي�ص هذ� �الأمر ب�صكل �أكرث تف�صيالً:

املخاطر الأمنية واملجتمعية:

اأ. طريق معّبدة باملخدرات!

“ُكل ما عليك هو �تباع �لالفتات �لعبية لت�صل يف �لنهاية �إىل غليون مملوء باحل�صي�ص”. 
لعل هذه �جلملة �لتي جاءت على ل�صان مالك �إحدى �ل�صو�طئ يف والية غو� Goa، و�لتي 

و��صعة  مل�صاحات  و�رش�وؤهم  �الإ�رش�ئيليني،  �الأعمال  لرجال  �أي�صاً  قوياً  ح�صور�ً  ت�صهد 

 Shantaram نايك  �صانتار�م  �ل�صيد  �لوالية  عن  �لبملاين  �لنائب  دفعت  �الأر��صي،  من 

Naik للتحذير من “�حتالل �الإ�رش�ئيليني لـغو�”، و�صلوعهم يف جتارة �ملخدر�ت باملدينة 

وتوفري �لغطاء لها عب �أمالكهم هناك. وكذلك �أيد كبري وزر�ء والية غو� �ل�صيد مانوهار 

باريكار Manohar Parrikar، عدم �لتهاون مع �جليوب �الإ�رش�ئيلية �لتي تخفي �أوكار�ً 

!
69

للمخدر�ت، على حّد تعبريه

 Ritwik Deo, Why are There so Many Israeli Ex-Soldiers in India?, NewStatesmanAmerica,  
69

 15/1/2013.l
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ن�رشت جلنة حتقيق تابعة للكني�صة �لكاثوليكية تقرير�ً من 96 �صفحة بعنو�ن “�ملطالبة 

غو�”، والية  يف  و�أمناطه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحي  لل�صلوك  در��صة  ال:  نقول  �أن  يف   باحلق 

�تهمت فيه �جلنود �ل�صابقني بال�صلوك “غري �لالئق” �لذي يتنافى مع �ملعتقد�ت و�لعاد�ت 

و�حلفالت  �لليل،  طو�ل  و�لهذيان  و�لبغاء،  باملخدر�ت،  �الجتار  ذلك  يف  مبا  �ملحلية 

�ل�صاخبة، و�جلرية. �صبّب هذ� �لتقرير �صجة الأنه كان جريئاً وم�صتند�ً على �أ�صا�صات 

قوية، ومتت حماولة حماربة �نت�صاره على �لف�صاء �الإلكرتوين. فاإن بحثت عن �لعنو�ن 

. ويتجاوز �الأمر 
70

�صتجد �لكثري ممن كتب عنه، �إال �أنك لن جتد �صوى ر�بط و�حد للتقرير

�لتعاطي و�الجتار باملخدر�ت �إىل �جلن�ص و�لبغاء، �إىل حّد و�صفه �لتقرير باأنه رفع ن�صبة 

.
71

�النحر�ف يف كامل �لوالية

ولي�صت هذه �ل�صلوكيات �ملنحرفة �أمر�ً فردياً �أو عفوياً يف حال من �الأحو�ل، فاالأفر�د 

�صّكلو� جيوباً، و�جليوب طّورت مافيات قامت بتنظيم �جلرية �لتي يقومون بها. وعلى 

كما  ذلك،  غري  �أثبتت  م�رّشبة  وثائق  �أن  �إال  لذلك،  غو�  والية  وزر�ء  كبري  نفي  من  �لرغم 

�صيتم تو�صيحه الحقاً.

ب. بني الجتار بالب�رش والدعارة، وجرائم اأخرى!

�إىل  �ملافيات  بل تو�صع عمل هذه  باملخدر�ت،  يكتِف  �ل�صلبي ومل  �ل�صلوك  متادى هذ� 

�ملجل�ص  قام  �لدعارة.  �صوق  يف  �لعمل  �أجل  من  �أخرى  مدن  �إىل  ونقلهم  بالب�رش  �الإجتار 

�أع�صاء  من  �تهامات  عدة  و�صدرت  �حلو�دث  تلك  عن  بالتق�ّصي  �ملحلي  �لت�رشيعي 

�ملجل�ص تقول بوجود هذه �ملافيات. بد�ية حاولت �ل�صلطات نفي �الأمر، حيث �رّشح كبري 

ريغينالدو  �أليك�صو  �لنائب  �صوؤ�ل  على  رّد  يف  للمجل�ص،  باريكار  مانوهار  �لوالية  وزر�ء 

مافيات  وجود  عدم  من  متاأكد  باأنه   ،Aleixo Reginaldo Lourenco لورين�صو 

�أجنبية يف غو�، على �لرغم من �أنه قد �رشح يف مو�صع �آخر عن عدم تهاونه مع �جليوب 

بتاأكيد   WikiLeaks ويكيليك�ص  ت�رشيبات  قامت  الحقاً،  ولكن  واليته.  يف  �الإ�رش�ئيلية 

 خالف ما قاله؛ فقد ن�رشت �لت�رشيبات ت�رشيحات مل�صوؤولني توؤكد وجود هذه �ملافيات،

هناك حماولة ملحا�رشة �نت�صار �لكتيب، لالطالع على ن�صخة منه �نظر:  
70

Claiming the Right to Say No: A Study on Israeli Tourist Behaviour & Patterns in Goa 
(November 2009), https://www.equitabletourism.org/files/fileDocuments530_uid10.pdf
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�أو دول  �أخرى،  �إىل مدن  �ملو�طنني، و�إر�صالهم  وتوؤّكد عملها يف �الجتار بالب�رش، حتديد�ً 

.
72

�أخرى كاململكة �ملتحدة، من �أجل �لعمل يف �لدعارة

 Paul فومل�صبي  بول  مومباي  يف  �لعام  �لقن�صل  عن  �صدرت  �لتي  �لت�رشيبات  نقلت 

ر�كي�ص  مومباي  �رشطة  يف  �جلرية  لفرع  �ل�صابق  �لرئي�ص  عن   2009 �صنة   Folmsbee

مارّيا Rakesh Maria قوله باأن �الإجتار بالن�صاء �لبغايا �الأجنبيات وجلبهّن �إىل مومباي 

.
73

ي�صيطر عليه �أمر�ء �ملافيا �الإ�رش�ئيليون و�لرو�ص �لذين يتمركزون يف غو�

معظم  �أن  �ّدعى  مارّيا  “�أن   09MUMBAI305 بـ  �أمريكياً  �ملرّقم  �لت�رشيب  ون�ّص 

يف  و�الإ�رش�ئيلية  �لرو�صية  �ملافيا  بعمليات  مرتبطة  مومباي  �إىل  �الأجانب  تهريب  حاالت 

، علماً باأن 
غو�، مو�صحاً ملاذ� مل تق�صي �رشطة مومباي على حلقات �الجتار بالب�رش”74

 Maharashtra Anti-Terrorism مارّيا كان رئي�ص فرقة ماهار��صرت� ملكافحة �الإرهاب

Squad، وكان �صابقاً �أحد �ملحققني �لرئي�صيني يف هجمات 2008/11/26 يف مومباي. 

بيد �أن �لت�رشيب قال �أن تعقب زعماء هذه �لع�صابات هو �أمر �صعب جد�ً على �رشطة 

تهريبهّن  مّت  باخلارج  بهّن  �الإجتار  مّت  �للو�تي  �لهنديات  �لن�صاء  معظم  و�أن  مومباي، 

كـ“ر�ق�صات للرق�صات �لهندية �لكال�صيكية”. �رّشح فومل�صبي نا�صباً �لكالم ملارّيا: “�إن 

�الإجتار بالن�صاء �لهنديات يف �خلارج من �أجل �لعمل �جلن�صي غالباً ما يحدث حتت مظلة 

عرو�ص ثقافية... وقال �إن �لعديد من �لن�صاء �لهنديات يتم �الإجتار بهن �إىل �ململكة �ملتحدة 

�لدعارة”.  �لعمل يف  �لعنو�ن لتغطية  �لثقافيات، م�صتغلني هذ�  للر�ق�صات  تاأ�صري�ت  على 

وقد ثبت �أن حانات �لرق�ص هي مكان مثايل لتجنيد �لعاهر�ت، الأن �لن�صاء �لعامالت هناك 

عادة ما يرغبون يف �لذهاب �إىل �خلارج للح�صول على �ملزيد من �ملال. ومل يقت�رش ن�صاط 

�لعمالت  �الأمور فح�صب، بل و�رتبطو� بعمليات ل�رشف  �الإ�رش�ئيلية على هذه  �ملافيات 

ب�صكل غري قانوين يف عّدة مدن، من �صمنها �لعا�صمة دلهي.

 Russian, Israeli Mafias Exist in Goa: Wikileaks, The Times of India, 20/4/2013,  
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عد� عّما �صبق، لعله من �لب�ءة �فرت��ص �أن هذه �الألوف من �جلنود تاأتي فقط لل�صياحة 

و�ال�صتجمام، وهي مرتبطة �رتباطاً وثيقاً باالأجهزة �الأمنية و�ال�صتخبار�تية �الإ�رش�ئيلية. 

وحتى و�إن �فرت�صنا ذلك، جماز�ً، فهل تاأمن �لهند عدم ح�صول �أعمال عنف على �أر��صيها 

جر�ء قدوم هذ� �لعدد �لكبري من �جلنود؟ وعدم حماولة �لبع�ص، �أياً كانو�، �لقيام بعمليات 

ت�صفية ح�صابات على �أر��صيها؟

ج. الأ�رشار املجتمعية:

من �الأ�رش�ر �لناجمة عن هذ� �لنوع من �ل�صياحة هو �ل�رشر �ملجتمعي، و�لذي يتمثل 

�أنهم  نن�صى  �لهندي، وال  لل�صعب  �الجتماعية  �لبنية  بالتاأثري على  �ل�صياح  قيام هوؤالء  يف 

لل�صعب  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح  �حتقار  ذلك  مظاهر  ومن  �صياحاً.  يكونو�  �أن  قبل  جنود 

�لهندي، و�لنظر �إليه بطريقة دونية مما يوؤثر على نف�صية �ل�صعب. ومن �أمثلة ذلك، �حتقار 

جن�ص  من  �ل�صلبية  �ل�صلوكيات  عن  عد�  له،  معادية  بطريقة  و�لت�رشف  �لهندي  �ملجتمع 

قد  و�لتي  �ل�صياحة،  �ملرتتبة على هذه  �الأمنية و�جلنائية  �ملخاطر  نن�صى  وخمدر�ت، وال 

تطول يف حاالت عديدة.

م�صتوطن  جندي  وهو   ،Moshe مو�صيه  قاله  ما  �لهندي  �ملجتمع  �حتقار  �أمثلة  ومن 

من  قطيع  ومثل  يفهمون،  ال  �الأطفال،  “مثل  �لهنود  �أن  �ل�صحفيني،  الأحد  �ل�صفة،  يف 

�أنه  للم�صاكل على  �لهنود وح�صن تعاملهم وجتنبهم  �أن يقر�أ لطف  . فبدالً من 
�لغنم!”75

ف�صيلة، ف�ّصل هذ� �جلندي، وهو مثال بني �أمثلة عديدة، �أن يحّقر ويقلل من �صاأن هوؤالء 

�إن تكرر مر�ر�ً ومن  �ل�صلوك  �لنوع من  �لغنم”، وهذ�  بـ“قطيع من  �لنا�ص عب و�صفهم 

�إ�صعاف  �إما عب  حاالت خمتلفة، فاإنه �صيوؤثر �صلباً على �لهنود �لذين يتعاملون معهم، 

ثقتهم باأنف�صهم، �أو عب �إحد�ث �مل�صاكل �لتي هم يف غنى عنها.

ولعله من �ملفيد �لتكر�ر �أن هوؤالء هم جنود قبل �أن يكونو� �صياحاً، و�لهدف �لرئي�صي 

ل�صفوف  �ن�صمامهم  جر�ء  عليهم  �لو�قع  �لنف�صي  �لو�صع  من  �خلروج  هو  �صفرهم  من 

م�صتمرة،  حفالت  متاماً؛  �لنقي�ص  �إىل  حياتهم  حتويل  �إىل  �إ�صافة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص 

جلبت  ت�رشُّفات  وهي  �لبغاء،  �صبكات  مع  مفتوح  وتعامل  للمخدر�ت،  ُمفرط  وتعاطي 

 Ritwik Deo, Why are There so Many Israeli Ex-Soldiers in India?, NewStatesmanAmerica,  
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 حتذر فيه 
76

��صتهجاناً هندياً حملياً و�صل للكني�صة �لكاثوليكية يف غو�، و�لتي ن�رشت ُكتيّبًا

.
78

؛ ب�صبب ما خا�صوه يف �أثناء خدمتهم باجلي�ص
77

من جتاهلهم لعاد�ت �ل�صكان �ملحليني

“�لوقح  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح  �صلوك  من  �لهندي  �لتذمر  حاالت  من  �لعديد  ح�صلت 

�لهند  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  طالبت  و�أن  �صبق  وقد  تعبريهم.  حّد  على  مبايل”،  و�لال 

.
79

�ل�صياح �الإ�رش�ئيليني بالت�رشف ب�صكل �أف�صل و�أن يثلو� دولتهم على �أح�صن وجه

د. تل اأبيب ال�شغرى؟

ذ�ت   Himachal Pradesh بر�دي�ص  هيم�صال  مثل  �لهند،  يف  �ملناطق  بع�ص  حتولت 

�الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح  ياأتي عدد كبري من  �إىل م�صتوطنات يهودية حيث  �ملناظر �خلالبة، 

يزورون  �لذين  �الأجانب  من   %70l نحو  �أن  �لتقدير�ت  بع�ص  وذكرت  هنا.  وي�صتقرون 

 Dharamkot لوالية هم من “�إ�رش�ئيل”. وذكرت �أن بع�ص �ملناطق مثل قرية د�ر�مكوت�

تو�ص  Kasol، وقرية  وكا�صول   ،Vashisht Old Manali، وفا�صي�صته  �لقدية  ومانايل 

Tosh ت�صل ن�صبة �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني )�مل�صتقرين( فيها ما يقرب من ن�صف �صكانها. 

وذكرت عدة تقارير �أن �ل�صكان �الإ�رش�ئيليني يعي�صون لوحدهم يف معزل عن بقية �ملجتمع 

.
80

وال يختلطون به

3. الإ�رشائيليون يف غوا خطر على ال�شياحة يف الهند!

هكذ� خل�ص �لتقرير �آنف �لذكر �ل�صادر عن �لكني�صة �الأرثوذوك�صية �الأثر �الإ�رش�ئيلي 

�جتماعية  “عو�قب  هناك  �أن  �أي�صاً  و�أ�صاف  �ل�صياحية.  �ملناطق  من  وغريها  غو�،  يف 

�إن  ]للجرية[...  جيوب  �إىل  �ل�صياحة  لتحويل  كارثية  وبيئية  و�صيا�صية  و�قت�صادية 
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تفكيك اخلطاب املوايل لـ“اإ�سرائيل”: الهند منوذجًا

للمجتمعات  �لقليل  �صوى  تقّدم  ال  و�أن�صطتهم  �صفرهم  و�أمناط  وتوقعاتهم  دو�فعهم 

�ملحلية... وهذ� يوؤدي �إىل نزوح كبري لل�صكان �ملحليني”. وذكر �لتقرير �أي�صاً �أن �ل�صياح 

�الإ�رش�ئيليني )�إ�صافة للرو�ص(، يجلبون عو�قب ثقافية و�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية 

وبيئية �صلبية على �ملجتمع �مل�صيف”.

على  للداللة  كافياً   Gomantak Times تايز  �لغومانتاك  �صحيفة  عنو�ن  كان  لقد   

.
فد�حة �مل�صكلة، حيث ن�رشت مقاالً تناق�ص فيه حمتوى �لتقرير قائلًة: “زو�ر �صياطني؟”81

4. ملاذا تتهاون الهند اإذن معهم؟

لعله ت�صاوؤل منطقي جد�ً �أن يتعجب �ملرء من �أن تعطي �حلكومة �لهندية هوؤالء �ل�صياح 

ت�صهيالت لال�صتمر�ر يف هذ� �ل�صلوك. ولعله من �ملنطقي �لت�صاوؤل عن �صبب هذ� �لتهاون، 

�أن �لقدر�ت �الأمنية �لهندية متفوقة! وملاذ� يرّكز هوؤالء �ل�صياح على �لهند حتديد�ً؟  علماً 

وهل هناك تكامل بني هذه �ملوجات من �ل�صياح وبني �ل�صيا�صة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية نحو 

!
82

�لهند؟ لعله من �ملنطقي جد�ً �فرت��ص ذلك

ذكر �لرئي�ص �ل�صابق لوالية مانايل خيمي ر�م �صارما Khimi Ram Sharma، وهو 

�صّد...  “نحن  “�إ�رش�ئيل”:  مع  �لعالقة  لتمتني  �ملرّوج  بي  جي  بي  حزب  عن  منتخب 

�الإ�رش�ئيليني �أو �ملنحرفني �لذين يروجون لثقافة �ملخدر�ت، �إنهم يف�صدون تر�ثنا �لثقايف 

ملا  �لهندية  عند �حلكومة  �إدر�كاً  �أن هناك  �لت�رشيح  . يو�ّصح هذ� 
�لتالل”83 وحرمة هذه 

يجري، فما �ل�صبب �لذي يدفع للتهاون؟

�نفتح باب �لعالقات على م�رش�عيه قبل 25 عاماً، بيد �أنه ظّل مو�رباً من جانب �لهند، 

�الإ�رش�ئيلية،  �لزر�عية  �لتنمية  �رشكات  من  �ال�صتفادة  على  �لهندي  �الهتمام  يقت�رش  �إذ 

و�لتعاون يف �ملجاالت �لع�صكرية �ملتميزة لدى �الإ�رش�ئيليني. وحاولت �حلكومتان تعزير 

.
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م�س�مني اخلط�ب الهندي املوايل لـ“اإ�سرائيل” و�سم�ته

�إن �لتهاون �لهندي مع هذه �مل�صاألة له �آثار كارثية، بالذ�ت �أننا نتحدث عن جنود، مما 

م�صتوى  بلغ  ومهما  كذلك،  �الأمنية  ورمبا  �لع�صكرية،  باملوؤ�ص�صة  مرتبطون  �أنهم  يعني 

باإمكان  �أنه  يعني  ال  ذلك  �أن  �إال  �حلكومتني،  بني  و�الأمني  �ل�صيا�صي  و�لتن�صيق  �لتقارب 

ومما  �أر��صيها.  على  �أخرى  لدولة  �أمنية  خاليا  وجود  من  تاأمن  �أن  �لهندية  �حلكومة 

�مل�صتقرة، وخروجهم من خدمة  �لنف�صية لهوؤالء غري  �أن �حلالة  يزيد من �لطني بلّة، هو 

وجرح  وقتل  �لفل�صطينيني،  للمدنيني  �صكنية  مناطق  وتدمري  ق�صف  ت�صمنت  ع�صكرية 

�ملئات و�الآالف من �الأطفال و�لن�صاء �لفل�صطينيني، يعني �أن لديهم �إما ميالً د�ئماً للعنف 

�أب�صط �الأحو�ل  �أو يف  �أو رغبة يف �النحر�ف،  و�لت�رشف �صمن �صلوك معادي للمجتمع، 

�صعور�ً كبري�ً بالذنب ي�صبب ��صطر�بات نف�صية خطرية.

�الإ�رش�ئيليني ينظرون نظرة  �أن قطاعات كبرية من  ولعل م�صاألة تثري �الهتمام هنا، 

200 مليون م�صلم.  يقل عن  ما ال  فيها  و�لهند  نف�صه.  لالإ�صالم  �أحياناً،  �صلبية، وعد�ئية 

و�مل�صلمني،  لالإ�صالم  �زدر�ئهم  على  �ل�صو�هد  من  �لعديد  �الإ�رش�ئيليون  �لقادة  قّدم  وقد 

وهم زعماء ويح�صبون ت�رشيحاتهم على �الإعالم، فكيف باملو�طنني �لعاديني؟! �إن تكرر 

�ملو�طنني  �صّك  وال  �صيدفع  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح  من  �مل�صلمني  �صّد  �لعن�رشية  �ملو�قف 

�مل�صلمني �لهنود �إىل رّد �لفعل وبالتايل �إحد�ث �أزمات �لهند يف غنى عنها. 

ملخ�س: 

�خلدمة  �أنهو�  �لذين  �جلنود  على  ترتكز  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صياحة  مرّوجو  يّدعي 

بني  �لثقايف  �لتقارب  و�أن  �لهند،  على  �لعظيم  بالنفع  تعود  �أنها  �لطرفني،  من  �لع�صكرية، 

�ل�صعبني ي�صّهل ذلك. ولكن نظرة فاح�صة، كما تبنّي، تدّل على �أن تلك �لدعاية �مل�صللة مل 

تكن �صوى بروباغاند�، يغلب �أنها جزء من �صيا�صة حكومية �إ�رش�ئيلية، من �أجل �أن حتقق 

م�صاحلها على ح�صاب حلفائها. فكما و�صحنا �أعاله، �ل�رشر �الجتماعي و�القت�صادي 

و�الأمني �ملرتتب على هذه �ل�صياحة لي�ص باالأمر �لذي يكن جتاهله.






