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املبحث الأول :م�ضـامني اخلطـاب الهنـدي املـوايل
لـ“�إ�سرائيل”:
عند حتليل كتابات ال�صحفيني والباحثني وال�سيا�سيني الهنود امل�ؤيدين للعالقة مع
“�إ�رسائيل” ،1جند �أنّ جممل خطابهم يقوم على جمموعة من امل�ضامني التي بر�أيهم جتعل
العالقة مع “�إ�رسائيل” �رضورية ،وهي تر ِّكز على الفوائد التي �ستجنيها الهند من هذه
العالقة ،ويتم الرتويج لها من خالل جمموعة من مراكز الأبحاث امل�ستقلة ،وتلك التابعة
لبع�ض اجلامعات ،ويقوم عليها �أ�ساتذة ممن لهم عالقات ب�أ�شكال متنوعة مع الكيان
ت�صب يف
ال�صهيوين ،كما تقوم ال�صحف وو�سائل الإعالم املختلفة بن�رش �أخبار ومقاالت
ّ
الهدف نف�سه .وفيما يلي �أهم امل�ضامني التي يطرحها هذا اخلطاب:

�أو ًال :احل�صول على تقنيات ال�سالح املتقدم:
ُتقدم “�إ�رسائيل” على �أنها �صاحبة تكنولوجيا عالية يف جمال ال�سالح ،2نتيجة
لتعاونها مع الواليات املتحدة الأمريكية يف التجارب الع�سكرية ،وكذلك من خالل قدرتها
على تطوير وحتديث الأ�سلحة الرو�سية وخ�صو�صا ً الدبابات ،وقد ح ّققت نتائج مميزة
يف هذا املجال جعلت دول كبرية مثل ال�صني تتعاون معها .وهكذا �ص ّورت “�إ�رسائيل”
الأمر وك�أنه �إذا �أرادت الهند مواكبة تط ّور منظومات الت�سليح العاملية فعليها التعاون مع
“�إ�رسائيل”.
1

قامت الدرا�سة على حتليل م�ضامني العديد من الدرا�سات العلمية والكتابات ال�صحفية املوالية لـ“�إ�رسائيل”،
وقد �أرفقت يف املراجع؛ 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
2
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وتع ّد “�إ�رسائيل” من �أبرز الدول امل�صدرة لل�سالح حول العامل ،حيث �أ�صبحت ثامن
�أكرب م�ص ّدر يف �سوق ال�سالح العاملي �سنة  ،32014وبلغ جممل اتفاقيات ال�سالح خالل
الفرتة  ،2011–2004قرابة  13مليار دوالر .4ت�ص ّدر “�إ�رسائيل” ال�سالح �إىل العديد من
الدول واملناطق يف العامل� ،أبرزها الهند؛ فهي امل�ستورد الأول لل�سالح الإ�رسائيلي مما
يجعلها حمط اهتمام مركزي عند ال�سا�سة الإ�رسائيليني.5

التقومي والنقد:
�إنه من الأهمية مبكان �أن نحاول التح ّقق من �صدقيّة م�ضامني هذا اخلطاب بعر�ضها
على الوقائع واحلقائق امل�شابهة يف كل مكان وطئت فيه القدم الإ�رسائيلية ،وحماولة تت ُّبع
ت�صب يف
ال�سلوك الإ�رسائيلي وا�ستجالء مراميه وم�آالت هذه العالقة ،و�إن كانت بالفعل
ّ
م�صلحة الدول التي تقرتب من “�إ�رسائيل” ،ولذا ف�إننا �سنناق�ش فيما يلي هذه امل�ضامني
حيث وردت ،كل على حدة.
تقدم “�إ�رسائيل” على �أنها �رشيك اقت�صادي �ست�سبب العالقة معه تطورا ً يف جمال
التنمية والرخاء لدى ال�شعب الهندي ،واحلقيقة �أنه بتحليل نوعية ال�صادرات �سنجدها
تت�شكل �أ�سا�سا ً من ال�سالح ،وهو ما ي�ؤ ّكد �أن “�إ�رسائيل” ت�سعى �إىل رفع م�ستوى ال�رصاع
والت�سليح يف املنطقة وا�ستنزافها لت�سويق منتجاتها الع�سكرية ،ولي�س �إىل رخاء ومناء
ال�شعب الهندي ،بل توريطه والزج به يف حروب عبثية �أو �رصاعات وهمية ت�ستنزف
ثرواته.
ولعل �أحد �أهم الأ�سئلة التي ميكن �أن ُتثار يف هذا املجال هو� ،إذا كانت “�إ�رسائيل”
ترى يف الهند �أكرب �سوق �سالح لها ،فهل من املعقول �أن ت�ص ّدر �إليها �أرقى تكنولوجيا
ّ
وتوطنها يف الهند؟ �أم �أنّ املنطق يقت�ضي �أنها �ستزيد �شهية الهند
ال�سالح التي متتلكها
3

TIV of Arms Exports From the Top 50 Largest Exporters, 2013–2017, site of Stockholm International
Peace Research Insititue (SIPRI), 17/2/2017, http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php

4

Israel Among Top Arms Exporters and Importers, The Jerusalem Post, 28/8/2012,
http://www.jpost.com/Defense/Israel-among-top-arms-exporters-and-importers

5

Ullekh NP, $10 bn Business: How Israel Became India’s Most Important Partner in Arms
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-inarms-bazaar/articleshow/16507523.cms
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ل�رشاء املزيد من ال�سالح الإ�رسائيلي لتب ِقي حاجتها م�ستمرة ،حتى تتمكن من اال�ستفادة
من ذلك لأطول م ّدة ممكنة ،وهو ما يعني �أن الهند �أي�ضا ً لن حت�صل على �آخر ما لدى
“�إ�رسائيل” من �سالح وتقنية ،بل تقنيات و�أ�سلحة قدمية ن�سبيا ً مقارنة مع ما لدى
اجلي�ش الإ�رسائيلي.6
ومما يجدر �أخذه بعني االعتبار� ،أن كثريا ً من مكونات ال�سالح الإ�رسائيلي م�ستورد
من الواليات املتحدة الأمريكية ،وهناك اتفاقيات حتظر على “�إ�رسائيل” ت�صدير �أ�سلحة
حتوي هذه املكونات �إىل دول �أخرى دون موافقة الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي
ّ
وتعطل �صفقاتها ب�سبب
كثريا ً ما تدخل يف مناف�سة مع “�إ�رسائيل” على �أ�سواق ال�سالح
املناف�سة ،ومن خالل درا�سة العالقة ال�صينية  -الإ�رسائيلية الع�سكرية ،مير بنا كيف
ا�ضطرت “�إ�رسائيل” �أن تدفع تعوي�ضات لل�صني ب�سبب عدم وفائها بالتزاماتها بت�صدير
التكنولوجيا الع�سكرية 350( 7مليون دوالر �أمريكي تعوي�ضا ً عن �إلغاء �صفقة طائرات
�إنذار مبكر فالكون) ،وذلك حتت �ضغط مبا�رش من الواليات املتحدة الأمريكية ،مما ي�شري
دون �أدنى لب�س �أو �شك �أنّ �سقف “�إ�رسائيل” يف هذا املجال حمكوم بالإرادة وامل�صالح
الأمريكية ،ما يعني �أنها لي�ست حليفا ً موثوقا ً لأنها حمكومة بت�أثريات خارجية ميكن �أن
تطغى على العالقات الثنائية بينها وبني الدول التي تقيم عالقات معها.
و�إن ح�صل �أن جتر�أت “�إ�رسائيل” على جتاوز الواليات املتحدة ،ف�إنها �ستورط من
يتعامل معها يف م�شاكل هم يف غنى عنها ،كما ح�صل حني قامت “�إ�رسائيل” بت�صدير
التكنولوجيا الع�سكرية الأمريكية �إىل ال�صني من دون علم الواليات املتحدة .ومل يكت�شف
الأمر �إال بال�صدفة حني ارتطمت املقاتلة ال�صينية يف �أثناء حتليقها بالقرب من مقاتالت
�أمريكية ،وهي حتمل �صواريخ �أمريكية من طراز بيتون � 3أو  ،Python 3زودت
“�إ�رسائيل” ال�صني بها �رساً .و�أحدث هذا الأمر �أزمة هائلة يف �أروقة �صنع القرار الأمريكي
و�س ّميت الأزمة بـ“�أزمة فالكون .8”The Phalcon Controversy
6

Mathew Samuel, An Israeli Shot In India’s Arm, site of Tehelka, 26/7/2014, http://www.tehelka.
)com/2014/07/india-israel-defence-ties-get-a-quiet-boost/ (Accessed 27/3/2017

7

Jonathan Adelman, “The Phalcon Sale to China: The Lessons for Israel,” site of Jerusalem
Center for Public Affairs, 1/3/2002, http://www.jcpa.org/jl/vp473.htm

l

	8انظر :حممد خري الوادي ،العالقات ال�صينية ا لإ�رسائيلية :احل�سابات الباردة (بريوت :دار الفارابي،
� ،)2012ص .126–7

37

تفكيك اخلطاب املوايل لـ“�إ�سرائيل” :الهند منوذج ًا
ومن اجلدير باالنتباه يف هذا ال�سياق� ،أنّ لـ“�إ�رسائيل” تاريخ �أ�سود يف هذا املجال .فقد
قامت “�إ�رسائيل” بت�صدير ال�سالح �إىل مناطق تع�صفها احلروب الأهلية بداية بغواتيماال
يف �أثناء حربها الأهلية مرورا ً بال�سيلفادور ،و�أثيوبيا وجنوب ال�سودان ،و�صوالً �إىل دعم
نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب �إفريقيا بال�سالح ،مما ي�ضع عالمات ا�ستفهام عديدة
على انتهازية هذه الدولة وعدم احرتامها ل�سيادة الدول التي تتعامل معها.9

ملخ�ص:
تروج “�إ�رسائيل” نف�سها على �أنها دولة متقدمة يف ال�صناعات الدفاعية والأمنية
وت�ستخدم ذلك يف �سبيل فتح عالقات مع الدول الكربى يف �آ�سيا وغريها ،ومنها الهند.
�إال �أن هذا ال�سالح ما هو �إال ا�سترياد �أمريكي ،عدا عن كونه �سالحا ً ذو ح ّدين ،حيث يزيد
اعتمادية الهند على “�إ�رسائيل” دفاعيا ً ومينعها من االبتكار الذاتي ،عدا عن �أن “�إ�رسائيل”
ال ي�ؤمن جانبها ،فقد �سبق و�أن زودت دوالً ب�أ�سلحة ما ،وزودت �أخرى مب�ضادات هذه
الأ�سلحة.

ثانيــ ًا :احل�صـول علــى التكنـولــوجيــا الإ�ســرائيليـة:
تع ّد “�إ�رسائيل” من الدول الرائدة يف جمال التقنية العالية  ،High Techفبالرغم من
تراجعها من اخلانة الأوىل عاملياً ،ك�أكرث دولة �إنفاقا ً على العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
ح�سب عدد ال�سكان �سنة � ،1991إىل اخلانة � 13سنة � ،2011إال �أنها ما زالت يف الطليعة.10
ويف �سنة  ،2005بلغ عدد املقاالت العلمية التي �صدرت من باحثني �إ�رسائيليني
 6,309مقاالت؛ ما تق ّدر ن�سبته بحوايل  %0.89من الإنتاج العلمي العاملي يف ذلك العام،
مما يعني ب�أن الإنتاج العلمي الإ�رسائيلي �سنة  2005فاق ن�سبة عدد �سكان الكيان مقارنة
l

9

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

10

Yarden Skop, Israel’s Scientific Fall From Grace: Study Shows Drastic Decline in Publications
per Capita, Haaretz newspaper, 2/9/2013,
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.544767
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بتعداد الب�رشية بـ � 10أ�ضعاف !11ومنذ �سنة  ،2017ارتفعت ال�صادرات الإ�رسائيلية يف
جمال التكنولوجيا النووية ب�شكل هائل لتبلغ �أكرث من  10مليارات دوالر �سنة .122014
ومن املجاالت التي تربع فيها “�إ�رسائيل” وحتتاجها الهند ما يلي:

 .1التكنولوجيا النووية:
ت�سعى الهند ل�سد العجز يف ميدان توليد الطاقة للتخفيف من االعتماد على ا�سترياد
الطاقة من اخلارج من خالل الطاقة النووية ،كما �أنّ لها برناجما ً نوويا ً مل يعد �رس ّيا ً ،13وهي
تريد �أن ت�ستفيد من التجربة الإ�رسائيلية يف هذا املجال ،والتي تعود �إىل عقد اخلم�سينيات
من القرن الع�رشين ،وهي حماطة بال�صني والباك�ستان وهما جاران نوويان ،وكي تبقى
قدرتها على الردع النووي قائمة ،فعليها �أن تناف�سهما بامتالك التكنولوجيا النووية.

التقومي والنقد:
كما �أنّ “�إ�رسائيل” دولة غري �أ�صيلة يف تكنولوجيات عديدة ،فهي كذلك لي�ست �أ�صيلة
يف هذا املجال ،فهي م�ستوردة ابتداء من فرن�سا ومن دول �أخرى ،الفارق الوحيد املغري
بالتعامل مع “�إ�رسائيل” �أ ّنها دولة فوق القانون ،وال يهمها ال�ضوابط الأخالقية وال
القانون الدويل طاملا �أنّ هناك ثمنا ً منا�سبا ً ُيدفع لقاء ما تورده من �أدوات وجتهيزات
مدمرة ،والتعامل مع كيان عايل النفعية بهذا املقدار ،هو م�س�ألة غاية يف اخلطورة� ،إذ يعني
فيما يعني� ،أنّ التحالف معه حتالف رخي�ص قابل لالهتزاز بل االنقالب �إىل ال�ضد �إذا كان
رت يدفع ال�سعر املنا�سب.
هناك م�ش ٍ
وبناء عليه ،فلي�س مفاج�أ �أن ال�صني لديها �أ�ضعاف القدرة ال�رشائية التي متتلكها الهند،
وب�إمكانها �إغواء “�إ�رسائيل” ب�سهولة وبالتايل و�ضع “ال�صداقة” الهندية الإ�رسائيلية
املزعومة على املح ّك!
11

Ofri Ilan, Israel Ranks Fourth in the World in Scientific Activity, Study Finds, Haaretz,
17/11/2009, http://www.haaretz.com/israel-ranks-fourth-in-the-world-in-scientific-activity-studyfinds-1.4034

12

High-Technology Exports (current US$), 2014, site of The World Bank,
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD

13

Adrian Levy, “India is Building a Top-Secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons,
_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
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 .2احل�صول على تكنولوجيا الطريان والف�ضاء:
ت�سعى الهند المتالك نظام �صاروخي ميكنها من �إطالق �أقمار �صناعية لأغرا�ض
الطق�س واالت�صاالت والأغرا�ض الع�سكرية واال�ستخبارية ،وهي تعتقد �أن العالقة مع
“�إ�رسائيل” ميكن �أن ت�ساعدها على الو�صول �إىل برنامج متط ّور وف ّعال وقليل الكلفة
ن�سبياً ،وميكن �أن يخدم �أي�ضا ً يف �صناعة �صواريخ بعيدة املدى قادرة على حمل ر�ؤو�س
نووية �أكرث فتكا ً مما متتلك حالياً .وقد �أطلقت الهند يف �سابقة تاريخية  104م�سبار
ف�ضائي يف �صاروخ واحد يف مطلع �سنة .142017
و“�إ�رسائيل” كانت من �أوائل الدول التي �أطلقت �صواريخ باجتاه الف�ضاء اخلارجي،
حيث �أطلقت �أوىل �أقمارها ال�صناعية �أفق � ،Offeqرشكة �صناعات الف�ضاء الإ�رسائيلية
)� ،Israel Aerospace Industries (IAIسنة  ،1988لتكون ثامن دولة يف العامل تدخل
�ضمن هذا ال�سباق.15
i

وتعمل على ا�ستغالل حاجة الهند �إىل هذا املجال ،لذا �شاركت �رشكة �صناعات الف�ضاء
الإ�رسائيلية بقوة يف املعر�ض اجلوي ال�شهري يف الهند �إيرو �إنديا � 16Aero Indiaسنة
 ،2017والذي يعد ثاين �أكرب عر�ض جتاري يف العامل بعد معر�ض باري�س اجلوي.17

التقومي والنقد:
هناك معوقات حقيقية يف جمال التعاون بني اجلانبني يف هذا املجال ،فالهند قد دخلت
م�ؤخرا ً اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا ال�صواريخ The Missile Technology

14

India’s Record-Breaking Launch: 104 Satellites on One Rocket, Video Report, site of
The Wall Street Journal, 15/2/2017, http://www.wsj.com/video/india-record-breakinglaunch-104-satellites-on-one-rocket/1F453B1C-5E19-4954-B4DE-1ABFD3CB89B1.html
)(Accessed 27/3/2017

15

ملزيد من التفا�صيل حول جمال عمل ال�رشكة ،انظر:
Site of Israel Aerospace Industries (IAI), http://www.iai.co.il/2013/22031-en/homepage.aspx

16

ملزيد من التفا�صيل حول املعر�ض ،انظر:
Site of Aero India, http://www.aeroindia.in/Default.aspx

17

حول املنتجات الإ�رسائيلية التي ُعرِ�ضت يف املعر�ض اجلوي ،انظر:

l

Israel Aerospace Industries (IAI), http://www.iai.co.il/2013/37164-en/MediaRoom.aspx
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) ،18Control Regime (MTCRكما �أنّ “�إ�رسائيل” قد �سبق ودخلتها يف �سنة
 ،1991ولكن هذا ال يعني �أن القيود �أمام تعاونهم قد زالت ،فهي اتفاقية حت ّدد قدرة
احل�سا�سة يف هذا املجال �إىل الهند ،ف�ضالً عن
“�إ�رسائيل” على ت�صدير التكنولوجيا
ّ
قيود مرتبطة مب�صدر التكنولوجيا الإ�رسائيلية وهو الواليات املتحدة الأمريكية والتي
لها ح�ساباتها ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،والتي قد ال تتطابق دوما ً مع احل�سابات
تبي يف حادثة املقاتلة ال�صينية .وعلى �سبيل املثال �أبدت الهند اهتماما ً
الإ�رسائيلية كما ّ
مبنظومة �صواريخ ال�سهم  Arrowامل�ضادة لل�صواريخ الإ�رسائيلية ،ولكنها �ستواجه
�صعوبات يف حال ق ّررت �رشاءها� ،إذ بالرغم من �أنه قد ّ
مت تطويرها �إ�رسائيليا ً ف�إ ّنه قد
ّ
مت متويلها �أمريكياً ،ما يجعلها تدخل حتت اتفاقية احلقوق التكنولوجية املو ّقعة بني
l

“�إ�رسائيل” و�أمريكا .هذا وقد حاولت الواليات املتحدة الأمريكية منع “�إ�رسائيل” من
بيع جتهيزات �إلكرتونية متطورة )� Advanced Electronic Equipment (AEEإىل
الهند ،مع �أ ّنها مل حت ِو � ّأي تكنولوجيا �أمريكية ،لذا ف�إنّ الهند �إذ تتعامل مع “�إ�رسائيل”،
ال تتعامل يف احلقيقة مع طرف ح ّر الإرادة قادر �أنّ يق ّرر وين ّفذ ما يلتزم به دون تدخل
�أطراف خارجية.19
l

 .3احل�صول على تكنولوجيا الربجميات:
تعد “�إ�رسائيل” اليوم من �أكرث الدول تطورا ً يف هذا املجال ،وهو جمال مهم جدا ً

ملختلف ال�صناعات الع�سكرية واملدنية ،كما �أ ّنه مهم يف حتويل اخلدمات �إىل خدمات
�إلكرتونية ،وهو مهم �أي�ضا ً يف جمال الأمن الإلكرتوين ،وذلك حلماية �أنظمة االت�صاالت
والتجارة واحلكومة الإلكرتونية ،وحتى �أنظمة املفاعالت النووية ،عدا عن �إ�سهامها يف
جمال احلرب الإلكرتونية ،وهو �أم ٌر ال ميكن للهند �أن ت�ستغني عنه مع التهديدات املتنامية
يف هذا املجال.
18

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

19

Farah Naaz, “Indo-Israel Military Cooperation,” Strategic Analysis Journal, vol. 24, Issue 5,
2000, pp. 969–985.

l

l
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وهناك قرابة � 3,850رشكة نا�شئة يف “�إ�رسائيل” ،مما يجعلها ثاين دولة بعد
الواليات املتحدة يف هذا املجال .20وي�صنّف معهد تخنيون �أو معهد �إ�رسائيل للتقنية
 Technion – Israel Institute of Technologyومعهد وايزمان للعلوم Weizmann
� ،Institute of Scienceضمن قائمة �أف�ضل  20معهدا ً يف العامل يف جمال هند�سة
احلا�سوب.21

التقومي والنقد:
من امل�ستغرب �أن يكون مقبوالً لدى دولة كالهند ،تطمح للعب دور عاملي ،االعتماد يف
تطوير الربجميات احل�سا�سة التي تقوم عليها منظومات االقت�صاد والأمن واجلي�ش على
قوة �أجنبية لها عالقات ع�سكرية و�أمنية مع �أعداء لدودين مثل ال�صني وغريها ،وعالقة
مميزة مع الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي ثبت جت�س�سها حتى على �أقرب �أ�صدقائها
ك�أملانيا ،22وهي م�ستعدة لبيعها ملن يدفع �أكرث .هي �سيا�سة �أبعد ما تكون عن الآمنة،
والأوىل �أن يت ّم تطوير هذه التكنولوجيا بعيدا ً عن �أيدي الغرباء وخ�صو�صا ً الإ�رسائيليني،
واال�ستفادة من اخلربات املحلية التي ت�شتهر بها الهند عاملياً ،والتي ّ
مت ذكرها �آنفا ً يف
الدرا�سة.

ملخ�ص:
“�إ�رسائيل” وال �شك متقدمة يف املجال التكنولوجي النووي� ،أو الف�ضائي �أو الربجمي،
وتعمل على اال�ستفادة من ذلك يف عالقاتها ال�سيا�سية ،ولكن ما يثري العجب �أن دولة يف
حجم وقدرات الهند ت�ضع نف�سها يف مو�ضع اعتماد على دولة ال ت�ضاهيها ال يف ميزان
احلجم وال القوة ،عدا عن خطورة تلويث �سمعتها دولياً.

20

Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle (London:
Twelve, 2009).

21

Academic Ranking of World Universities in Computer Science – 2012, site of Academic
Ranking of World Universities, http://www.shanghairanking.com/SubjectCS2012.html

22

U.S. Spy Agency Tapped German Chancellery for Decades: WikiLeaks, Reuters News Agency,
10/7/2015, http://www.reuters.com/article/us-germany-usa-spying-idUSKCN0PI2AD20150709
)(Accessed 29/3/2017

l

l
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ثالث ًا :اال�ستعانة باخلربات الإ�سرائيلية يف جمال الزراعة
وحتلية املياه:
�شح املياه حيث تبلغ الأرا�ضي
نتيجة لت�أ�سي�س “�إ�رسائيل” يف منطقة جافة تعاين من ّ
ال�صاحلة للزراعة حوايل  %20فقط ،فقد اكت�سبت جتربة كبرية عرب توظيف خربات
علمية متطورة وا�ستثمار �أموال طائلة يف جمال تطوير الزراعة يف الأماكن اجلافة بحيث
�أ�صبحت املنتجات الزراعية متثل  %2.5من الإنتاج القومي الإجمايل ،و %3.6من
ال�صادرات.
l

l

l

ويف جمال تنقية املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها ،وكذلك حتلية مياه البحر ،ومبا �أنّ
العامل يعاين اليوم من زيادة ا�ستهالك املياه نتيجة لزيادة ال�سكان وتغيري طبيعة حياتهم،
ف�إنّ احل�صول على املياه النقية للزراعة ولال�ستهالك املنزيل �أ�صبحت ت�شكل م�صدر
اهتمام كبري عند البالد التي تعاين من هذه امل�شكلة ،ولـ“�إ�رسائيل” جتربة وا�سعة مع
كثري من الدول الإفريقية يف هذا املجال ،ولذا تظ ّن الهند ب�أنه ال مانع من �أن ت�ستفيد من
اخلربات الإ�رسائيلية لتطوير القطاع الزراعي لديها حل ّل م�شكلة املياه.23
وتنبّهت “�إ�رسائيل” لهذا الأمر فر ّكزت على التو�سع يف عالقاتها عرب ما �أ�سمته
“الدبلوما�سية الزراعية” وبد�أت مب�شاريع كبرية يف �إفريقيا ويف الهند ،منها امل�رشوع
الزراعي الهندي  -الإ�رسائيلي الذي تقوم به م�ؤ�س�سة ما�شاف Israel’s Agency

for International Development Cooperation in the Ministry of Foreign

 ،Affairs—Mashavالتابعة لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،ويف هذا داللة وا�ضحة على
فعالية هذه الأداة يف بناء عالقات متينة حول العامل.24
يف جمال املياه ،تعمل “�إ�رسائيل” على �إظهار نف�سها على �أنها قوة عظمى فيه،
ال�ستغالل هذا الأمر يف اجلانب الدبلوما�سي فيما ت�سميه “دبلوما�سية املياه” لفتح خطوط
مع الدول املحتاجة� ،إ�ضافة �إىل ترويج اقت�صادها.25
23

India, Israel Sign MoU on Water Management, Desalination: Govt, site of Indian Express,
24/11/2016, http://www.newindianexpress.com/nation/2016/nov/24/india-israel-sign-mou-on)water-management-desalination-govt-1542226.html (Accessed 27/3/2017
l

l

	24انظر �إىل التعريف العام بامل�رشوع على موقع ال�سفارة الإ�رسائيلية يف دلهي:

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

25

Simona Weinglass, How Israel Became a Water Superpower, site of The Times of Israel,
1/12/2015, http://www.timesofisrael.com/how-israel-became-a-water-superpower/
l
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:التقومي والنقد
 فيكفي،الإ�ساءة �إىل البيئة يف الكيان ال�صهيوين �أكرب من �أن تغطى بالدعايات الكاذبة
�أن نعلم �أنّ �أكرث �شط�آن البحر الأبي�ض املتو�سط تل ّوثا ً على الإطالق هي �شاطئ مدينة يافا
ّ  وقد،26)املحتلة (تل �أبيب
مت االعتداء على البيئة الفل�سطينية من خالل تلويث م�صادر
 فكيف يكون من ال ي�ستطيع �أن يحافظ على �سالمة ما لديه من،املياه وحتويل جماريها
.27م�صادر طبيعية قادرا ً على م�ساعدة غريه يف هذا املجال
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-avivarea-wells-too-polluted-to-draw-drinking-water-1.407880 (Accessed 29/3/2017)

l

، ت�صدير الأ�سلحة وعقد ال�صفقات يك�شف ف�ساد املنظومة الع�سكرية والأمنية يف �إ�رسائيل،بثينة ا�شتيوي
: انظر،2015/9/12 ،موقع �سا�سة بو�ست
ً:)؛ وانظر �أي�ضا2017/3/29 (تاريخ الو�صول

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
(Accessed 29/3/2017); Gili Cohen, Corruption Suspected at IDF Border Fence Project, Haaretz,

l

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-ranksamong-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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بل و�إن الأمر تع ّدى ذلك ملرحلة الغ�ش يف املنتج املائي ،حيث قامت “�إ�رسائيل” عدة
مرات بتزويد جريانها مبياه ملوثة ت�سببت يف �أزمة �صحية مثل تلك التي حدثت يف الأردن
�سنة  1998و�سنة  .282009بل و�إنها ت�سببت ب�شكل مبا�رش يف تلويث مياه قطاع غزة
حيث بلغت ن�سبة املياه امللوثة يف غزة حوايل .29%95
l

�إ ّنه من امللفت جدا ً لالنتباه� ،أنّ الدول التي تعاملت مع “�إ�رسائيل” منذ مدة طويلة يف
جمال تطوير الزراعة مل ت�ستفد �شيئا ً كثريا ً يف زراعتها ميكن �أن ي�ش ّكل نقلة نوعية يف
اقت�صاد البلد �أو م�ستوى الرخاء فيها ،بل �إنه من خالل �رشاء الذمم والوالءات ا�ستطاعت
“�إ�رسائيل” �أن ت�ستنزف اقت�صادات بع�ض الدول من خالل بيعها بذورا ً ت�سبّبت ب�إف�ساد
املحا�صيل والإ�رضار بالرثوة احليوانية ،وهناك �شبهات قوية حول توريدها نوعيات
مهند�سة من البذور ت�رض بالرتبة وتق�ضي على املحا�صيل املحلية ،و�أ�سمدة ت�سبب
ال�رسطان وتع ِّقم الأر�ض ،كما ك�شفت �إحدى ال�صحف امل�رصية �إبان والية وزير الزراعة
امل�رصي يو�سف وايل.30
امللفت للنظر ،عند مقارنة الواردات الزراعية بالواردات الأخرى كالع�سكرية والأمنية،
جندها حمدودة للغاية ،وهو ما يوحي ب�أن “�إ�رسائيل” لي�ست معنية ب�إطعام و�إعا�شة
ال�شعب الهندي بل بتوريطه يف حروب و�رصاعات ع�سكرية تفني النا�س وت�ستهلكهم.
وعلى ما يبدو ف�إنّ الفقاعة املحيطة بالدعاوى عن ت�صدير تقنيات زراعية ومائية هدفها
ت�ضليلي للتغطية على اجلانب احلقيقي يف العالقة وهو اجلانب الأمني والع�سكري ،وما
ي�صح على عدم ا�ستدامة وت�صدير تكنولوجيا ال�سالح ي�صح حكما ً يف �أنواع التكنولوجيا
ّ
الأخرى ،والهدف ،كما �أ�سلفنا ،هو �إبقاء الهند م�ستهلك ًة للمنتجات والب�ضائع الإ�رسائيلية.
28

حممد النجار ،مياه �إ�رسائيلية ملوثة للأردن تثري خماوف “�صيف �ساخن” ،موقع اجلزيرة.نت،2009/3/19 ،
انظرhttps://bit.ly/2DwDmLe :

	29املياه التي يتم تزويدها يف قطاع غزة غري �صاحلة لل�رشب ،و�إ�رسائيل متنع �إدخال املعدات واملواد ال�رضورية
لرتميم �شبكات املياه واملجاري ،موقع بت�سيلم — مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
املحتلة ،2010/8/23 ،انظر:
http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20100823_gaza_water_crisisl

30

عبد الرحمن �أبو العينني“ ،ال�شعب” تن�رش الأ�سباب احلقيقية لعدم حماكمة يو�سف وايل على جرائم الإبادة
اجلماعية ،موقع جريدة ال�شعب اجلديد ،2013/10/29 ،انظرhttp://www.elshaab.org/ :
(تاريخ الو�صول )2017/3/29
l
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ملخ�ص:
يظن الرائي �أن التقدم التكنولوجي الإ�رسائيلي يعني �أن بالإمكان ا�سترياد خرباتهم يف
جماالت خمتلفة� ،إال �أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي ،ثبت �أن لل�سلوك الإ�رسائيلي
�أ�رضار كارثية على البيئة ومنها �شواطئ فل�سطني املحتلة على البحر املتو�سط.

رابـعـــ ًا :تب ّنــي املنظـــومــات والتجهيـــزات الأمنيــة
ومكافحة “الإرهاب”:
تق ّدم “�إ�رسائيل” نف�سها على �أنها ذات خربة طويلة يف مكافحة “الإرهاب” من خالل
مكافحة التهديدات اخلارجية (احلروب مع الدول العربية وحزب اهلل) ،والتهديدات
الداخلية (املقاومة الفل�سطينية) والتي ي�ضعونها يف �سياق “الإرهاب” ،فط ّورت �أنظمة
عالية التعقيد والفاعلية يف هذا املجال� ،سواء على م�ستوى الوقاية �أم املواجهة ،وذلك على
امل�ستوى الع�سكري واال�ستخباري والأمني ،و�أ�صبحت “بيت خربة” يف مقاومة التيارات
“اجلهادية” الإ�سالمية والتي ُتطرح يف الهند كتهديد حقيقي لال�ستقرار.31

التقومي والنقد:
يجب �إدراك حقيقة مهمة عند التفكري ب�إقامة عالقات مع “�إ�رسائيل” ،وهي �أنّ كل
الدول التي �أقامت عالقات مع “�إ�رسائيل” تع ّر�ضت لأنواع ج ّمة من امل�صاعب الداخلية
ب�سبب هذه العالقة ،وفوقها اخرتاقات �أمنية ه ّددت الأمن الداخلي لهذه الدول كم�رص؛
والتي اكت�شفت �أن “�إ�رسائيل” تتج�س�س عليها على الرغم من توقيع “معاهدة �سالم”
بني الطرفني ،وذلك عندما اكت�شفت اجلا�سو�س الإ�رسائيلي عزام عزام� .32أما الأردن
والتي و ّقعت هي الأخرى معاهدة “�سالم” مع “�إ�رسائيل” تبعتها عالقات دبلوما�سية
معلنة ،فقد تعر�ضت خلرق �أمني كبري كاد �أن ي�ؤدي �إىل �أن تتحول الأردن �إىل �ساحة
حرب بني حركة حما�س “و�إ�رسائيل” ،عند �إقدام الأخرية على حماولة اغتيال رئي�س
31

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

32

Egyptians Release Israeli ‘Spy’, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 5/12/2004,
)http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4069795.stm (Accessed 29/3/2017
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املكتب لل�سيا�سي للحركة خالد م�شعل يف و�سط العا�صمة الأردنية ،ولكنها ف�شلت نتيجة
ليقظة املرافق ال�شخ�صي مل�شعل ،وتدخل امللك ح�سني حينها� .33أما يف الإمارات فقد
اغتال فريق من املو�ساد الإ�رسائيلي �أحد قيادات حما�س يف �إحدى فنادق دبي ،م�ستخدما ً
جوازات مزورة للعديد من الدول ،ومل تك�شفهم �سوى كامريات الفندق لتتحول بعد ذلك
�إىل ف�ضيحة دولية� .34أ ّما يف دول �أوروبا ،فقد تكررت عمليات اخلطف والقتل من قبل
املو�ساد للعديد من الأ�شخا�ص خارج نطاق القانون بذرائع خمتلفة.35
تزعم “�إ�رسائيل” �أنها مثال يحتذى يف جمال الأمن ،و�أنها م�ستعدة مل�شاركة خرباتها
التقنية مع الدول الأخرى ،متنا�سية �أن تاريخها مبني على خمالفة القانون الدويل وانتهاك
�سيادة الدول ،ابتداء من التطهري العرقي �سنة  ،1948مرورا ً باحلروب الت�سعة التي
خا�ضتها “�إ�رسائيل” مع العرب ،عدا عن ت�سببها باندالع االنتفا�ضتني والهبّات املتعددة.
�أثبتت “�إ�رسائيل” منذ قيامها �أنها �أبرز عوامل عدم اال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط ،و�أن
وجودها �سبّب اختالالً يف مبد�أ ال�سلم والأمن الدوليني الذي كان ال�سبب املركزي لت�أ�سي�س
منظمة الأمم املتحدة  United Nationsيف �أعقاب احلرب العاملية الثانية.
وال ن�ستثني من ذلك حاالت التج�س�س على �أقرب حلفائه ،36وعمليات تهريب الفال�شا
 Falashaواختطاف اخل�صوم و�إعدامهم ،وعمليات ع�سكرية خاطفة تنتهك حرمة دول
ذات �سيادة ،واختطاف الطائرات وال�سفن ،وتزوير العمالت واجلوازات وتبي�ض الأموال
واالجتار يف املواد والتكنولوجيا غري امل�رشوعة.37
33

Yaser Abu Hilalah, Kill Him Silently: Mossad vs Khaled Meshaal, site of Al Jazeera, 30/1/2013,
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/01/201312210472621589.html
)(Accessed 29/3/2017
l

	34اغتيال حممود املبحوح ،اجلزيرة.نت ،2010/12/16 ،انظرhttps://bit.ly/2DO9WJx :
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Victor Ostrovsky and Claire Hoy, By Way of Deception: The Making and Unmaking of a
Mossad Officer (New York: St. Martin’s Press, 1990), pp. 86–89.

36

Rupert Cornwell, US Accuses Israel of ‘Alarming, Even Terrifying’ Levels of Spying,
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,
http://edition.cnn.com/2017/01/05/opinions/limiting-israel-espionage-in-america-rogan/
)(Accessed 29/3/2017
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Harriet Sherwood, Adolf Eichmann’s Capture, as Told by the Mossad, in Israel Exhibition,
The guardian newspaper, 15/2/2012, https://www.theguardian.com/world/2012/feb/15/adolfeichmann-exhibition-tel-aviv
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�أما الزعم الإ�رسائيلي مبحاربة “الإرهاب” ،فهو مثري لل�سخرية نظرا ً لطبيعة ن�ش�أة
“�إ�رسائيل” ،واملجازر املروعة والتطهري العرقي الذي ارتكبته الع�صابات ال�صهيونية يف
�سبيل �إقامة دولتهم .38بل �إن بع�ضا ً من جمرمي احلرب ال�صهاينة تبو�أوا رئا�سة الوزراء
ك�إ�سحق �شامري  Yitzhak Shamirومناحيم بيجن و�أريل �شارون Ariel Sharon
يو�سم الفل�سطيني الذي يحارب يف �سبيل حقه يف
�صاحب جمزرة �صربا و�شاتيال ،بينما َ
تقرير امل�صري بـ“الإرهابي”!39
يقوم هذا الكيان الإمربيايل الوظيفي بت�سخري دعم الغرب و�أمواله ،لتطوير �أدوات
قمع وقتل وتدمري ي�ستخدمها �ض ّد ال�سكان الأ�صليني� ،أ�سوة بامل�ستعمرين الأوروبيني
الذين نهبوا ثروات العامل وا�ستعبدوا �أهله قرونا ً عديدة ،ثم يزعم �أنّ ما يقوم به �أمر مثري
للإعجاب وجتربة ت�ستحق الت�صدير والت�سويق يف دول �أخرى تعاين من اال�ضطرابات
الأمنية ،متجاهالً ومن يقف معه �أنّ هذه اال�ضطرابات �إما �صنيعة �أجهزة ا�ستخبارية
�أجنبية� ،أو نتيجة الختالالت اجتماعية و�سيا�سية يجب الوقوف على �أ�سبابها ومعاجلتها
معاجلة ناجعة ،بعيدا ً عن احللول الأمنية املنفردة ،و�إال ف�إنّ هذا النوع من ال�رصاعات
�سي�ستنزف البلدان التي ي�صيبها وال يفيد �إال جهات مثل “�إ�رسائيل” ،تزعم �أنّ لديها
العالج الناجع لهذه امل�شاكل بت�صدير املنظومات والأجهزة التي تبيعها مبليارات
الدوالرات لدول لن جتني من ورائها �سوى مزي ٍد من اال�ضطراب وا�ستنزاف املوازنات
والأموال .ويف �سنة � ،2016أعلنت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عن حوايل  6مليارات
من �صادرات ال�سالح %50 ،منها �إىل �آ�سيا .40بينما حتدث تقرير للأمم املتحدة �أن
هناك �صفقات مع دول مل يتم الإف�صاح عنها ،وق ّدر املبلغ �سنة  2012بـ  7مليارات
دوالر �أمريكي.41
l
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Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (United Kingdom (UK): Oneworld Publications,
2007).
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كما ا�ستغلت الواليات املتحدة وكثري من الدول ظاهرة “الإرهاب” ،وا�ستمرارا ً
للما�ضي الإ�رسائيلي يف دعم احلركات املتمردة يف مناطق متعددة من العامل خلدمة
م�صاحلها �أو ت�سويق �سالحها ،42ف�إنّ “�إ�رسائيل” نفخت يف ظاهرة “الإرهاب” يف ال�رشق
الأو�سط وركبت موجته وكانت من �أ�سبابه .43وال يخفى على م ّطلع على �أن �إحدى
الأ�سباب التي قادت �إىل التطرف يف املنطقة مر ّدها �إىل التدخل الأجنبي والذي بدا ب�شكل
فج و�رصيح منذ �سقوط الدولة العثمانية ،مرورا ً بت�سهيل ت�أ�سي�س “�إ�رسائيل”.44
ّ
يف هذا ال�سياق عملت “�إ�رسائيل” على ربط حركات املقاومة الفل�سطينية بحركات
“الإرهاب” ،م�ص ّورة �إياها من خالل نفوذها يف الإعالم الإقليمي والدويل ،كامتداد
حلركات التطرف ،وذلك الكت�ساب م�رشوعية يف مواجهتها ،وجعل “�إ�رسائيل” كيانا ً
دوليا ً طبيعيا ً ي�ستخدم �آليات و�أ�ساليب للحفاظ على �سلطة الدولة و�أمن املواطنني ،ولي�س
هجر �شعبا ً ب�أكمله من �أر�ضه واغت�صب حقوقه .وعلى الرغم من
كقوة احتالل غا�صب َّ
ً45
�أن ت�صوير الإمربيالية حلركات املقاومة كحركات “�إرهابية” لي�س جديدا  ،فعلى �سبيل
املثال ،هذا ما قام به من خلط “الإرهاب” باملقاومة ال�شعبية للمحتل كل من االحتالل
الربيطاين للهند ،واالحتالل الفرن�سي مل�رص ثم اجلزائر ،ونظام الف�صل العن�رصي
يف جنوب �إفريقيا ك�أداة لتربير و�إدامة احتالل بلدان الآخرين والعدوان عليهم ،بل �إن
“�إ�رسائيل” خطت خطوة �إ�ضافية بادعائها �أنها حتمي العامل من “الإرهاب” .46فبذلك
42

Jan Pieterse, op. cit.
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Turkish Premier Says Israeli ‘Provocations’ radicalizing Muslim World, The Jerusalem Post,
16/1/2015, http://www.jpost.com/Middle-East/Turkish-premier-says-Israeli-provocations)radicalizing-Muslim-world-387998 (Accessed 29/3/2017
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MENA?,” Research Paper, Arab Center for Reseach and Policy Studies, Doha, February 2017,
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ا�ستغلت “�إ�رسائيل” امل�شاعر الدولية املناه�ضة للعنف عموما ً وقامت بربط املقاومة
الفل�سطينية املوجهة �إىل املحتل ح�رصا ً بـ“الإرهاب” ،مما خلط الأوراق ب�شكل غري
م�سبوق ،م�ستغلة الإهمال الدويل املتعمد لالتفاق على تعريف “الإرهاب” ،وجعله
حم�صورا ً بامل�سلمني وح�رصه بالأفراد واملجموعات دون الدول التي متار�سه على نطاق
�أو�سع بكثري وت�ستهدف املاليني .ف�أ�صبح “الإرهاب” املحدود املزعوم حجة الرتكاب
“�إرهاب” �شامل فتّاك� ،أكرث تدمريا ً و�أعمق ت�أثريا ً.47

ملخ�ص:
لدى “�إ�رسائيل” �سجل �سيء ال�سمعة يف املجال الأمني وعدم احرتام �سيادة الدول،
عدا عن ارتباط ا�سمها باالرهاب يف عدة حاالت ب�سبب املجازر املروعة التي ارتكبتها
�ض ّد املدنيني الفل�سطينيني واللبنانيني .ولدى “�إ�رسائيل” �سجل طويل يف جمال التج�س�س
وبناء �شبكات ا�ستخباراتية على �أرا�ضي العديد من الدول ،وحتديدا ً حلفا�ؤها.

خام�س ًا :جذب اال�ستثمارات:
�إن جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة  Foreign Direct Investmentهو �أمر
حموري بالن�سبة للدول النامية مثل الهند ،والتي ترغب يف تن�شيط حركة االقت�صاد
وايجاد فر�ص عمل حقيقية للعدد الكبري من ال�سكان ،وهذا له عوائد اقت�صادية وجمتمعية
مه ّمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الهند تبحث عن �أ�سواق حيوية لال�ستثمار من �أجل تنويع
م�صادر دخلها وبناء توازن يف خارطتها االقت�صادية بحيث ال تكون معتمدة على دولة ما
�أو منطقة ما .و�سيجري نقا�ش هاتني النقطتني وفح�ص مدى متا�سكهما فيما يلي:

 .1فتح فر�ص ا�ستثمارية يف “�إ�رسائيل”:
تق َّدم “�إ�رسائيل” على �أنها دولة ذات اقت�صاد ع�رصي ومتطور ،ميكن �أن ُي�ش ّكل
فر�صة ا�ستثمارية مواتية يف جماالت متعددة ،وخ�صو�صا ً �أن “�إ�رسائيل” ترتبط بالعديد
47

Daniel Kurtzer, How Terrorism Helped Found Israel, The Washington Post newspaper,
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

50

م�ضامني اخلطاب الهندي املوايل لـ“�إ�سرائيل” و�سماته
من اتفاقيات الإعفاء اجلمركي ،48وهو ما يعطي امل�ستثمرين �أف�ضلية عند ت�سويق
ب�ضائعهم ويفتح لهم �أ�سواقا ً جديدة بالتعاون مع ال�رشكات املحلية الإ�رسائيلية .كما
�أنّ لديهم فر�صا ً مهمة يف جمال ا�ستك�شاف الغاز يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،وهو جمال
ميكن �أن ي�ستوعب ا�ستثمارات �ضخمة ،وي�شكل عن�رصا ً جاذبا ً لل�رشكات الهندية التي
تبحث عن �أ�سواق متطورة لرتويج منتجاتها حول العامل.49

التقومي والنقد:
قبل كل �شيء ،تقوم “�إ�رسائيل” با�ستغالل موارد ال تنتمي �إليها و�إمنا للفل�سطينيني،
مما ي�شكل انتهاكا ً للقانون الدويل ،و�أي تواطئ جتاري مع هذا الأمر قد يع ّر�ض الدول
املتواطئة للم�ساءلة القانونية ،كما �سيتم تو�ضيحه يف الف�صل الرابع من هذه الدرا�سة.
ومن �أكرب الفر�ص اال�ستثمارية التي تروجها “�إ�رسائيل” هي حقول الغاز يف �رشقي
املتو�سط ،حتديدا ً حقل غاز ليفياثان  ،50Leviathanوهي حقول ال تنتمي لها بل لدول
جماورة� ،إ�ضافة لقطاع غزة ،51و�إن �أي تغيري يف الأنظمة املجاورة لـ“�إ�رسائيل” �أو تغري يف
�سيا�ساتها �سيعر�ض الهند لتوتر معها بال �شك.
48

و ّقعت “�إ�رسائيل” العديد من اتفاقيات التجارة احلرة مع العديد من الدول املتقدمة والنامية ،ومنها ما كان
اتفاقيات �إقليمية مثل“ :اتفاقية منطقة التجارة احلرة �إ�رسائيل  -االحتاد الأوروبي” و“اتفاقية التجارة
احلرة �إ�رسائيل – ) ،”European Free Trade Association (EFTAومنها ما كان فرديا ً مع العديد من
الدول ،كالواليات املتحدة الأمريكية ،وكندا ،واملجر ،وبولندا ،ورومانيا ،وتركيا ،وبلغاريا وغريها.
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من الأمثلة على هذه امل�شاريع غرفة التجارة الآ�سيوية الإ�رسائيلية ،وجمموعة التجارة الهندية الإ�رسائيلية
التابعة لها .ملزيد من التفا�صيل ،انظرSite of Israel-India Business, http://www.israel-india.info :
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حقل غاز ليفياثان؛ هو حقل غاز طبيعي �ضخم يقع يف �رشقي البحر الأبي�ض املتو�سط قبالة �سواحل فل�سطني
املحتلة ولبنان ،ويتداخل ب�شكل ب�سيط مع املنطقة االقت�صادية امل�رصية كذلك .وهو على بعد  47كم جنوب
غرب حقل غاز تامار  .Tamarيقع حقل الغاز على بعد حوايل  130كم غرب حيفا يف حو�ض امل�رشق ،وهي
منطقة هيدروكربونية غنية ،وهي واحدة من �أكرب االكت�شافات البحرية يف العامل خالل العقد املا�ضي .وقد
بلغ الأمر ببع�ض املراقبني �أن يقدّر ب�أن العثور على هذا احلقل للغاز ب�إمكانه تغيري العالقات اخلارجية
الإ�رسائيلية مع الدول املجاورة ،حتديدا ً تركيا وم�رص .و�إن �أ�ضفنا هذا احلقل �إىل حقل غاز تامار القريب،
ف�إن حقل ليفياثان للغاز هو فر�صة لـ“�إ�رسائيل” لت�صبح العبا ً رئي�سيا ً يف جمال الطاقة يف ال�رشق الأو�سط.
وح�سب بع�ض التقديرات ل�سنة  ،2017ف�إن حقل ليفياثان للغاز يقدّر ب�أن يحمل ما يكفي من الغاز لتلبية
االحتياجات املحلية لـ“�إ�رسائيل” ملدة  40عاماً.
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The Disputed Gas Fields in the Eastern Mediterranean, Al Jazeera, 7/3/2017,
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/03/disputed-gas-fields-easternmediterranean-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 �سبيل املثال ،بالنظر �إىل �أحوال الدول الإفريقية التي تروج للنماء ب�سبب العالقة
مع “�إ�رسائيل” ،نرى �أن هذه العالقة مل متنعها من االنزالق �إىل مزيد من التخلف ،لأنها
جتاهلت الأ�سباب الداخلية واجتهت �إىل ا�سترياد ح ّل وهمي من اخلارج ،ولعل جنوب
ال�سودان من �أبرز تلك الأمثلة.

 .2جلب اال�ستثمارات اليهودية حول العامل من خالل العالقات
الإ�رسائيلية:
من املعلوم �أن الكثري من العالقات الإ�رسائيلية مع دول العامل املختلفة كان مدخلها عن
طريق رجال الأعمال املوالني لها من اليهود املنت�رشين يف �أنحاء العامل ،وح�ضور ه�ؤالء
كبري يف عامل اال�ستثمار واالقت�صاد ،كما �أنهم ي�سيطرون ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
على ر�ؤو�س �أموال �ضخمة ميكن اال�ستفادة منها يف جمال اال�ستثمارات الأجنبية التي
ت�سعى وراءها غالبية دول العامل الثالث ،وميكن لـ“�إ�رسائيل” من خالل عالقتها املميزة
مع ه�ؤالء �أن تقنعهم باال�ستثمار يف الهند مما ميكن �أن ي�ؤ ّثر �إيجابا ً على منو االقت�صاد
الهندي ،ويوفر فر�ص عمل كبرية.

التقومي والنقد:
على الرغم من �أن ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال اخلارجية يبدو �أمرا ً جمديا ً من الناحية
االقت�صادية ،ف�إ ّنه باملقابل يعني رهن م�ستقبل البالد لقوى �أجنبية ،وخري من يعرف
ذلك الهند .ف�أول ما دخل اال�ستعمار �إليها كان من خالل �رشكة الهند ال�رشقية ،والتي
�سيطرت تدريجيا ً على البالد حتى �أ�صبحت م�ستعمرة على الرغم من �سعتها وقوتها
لربيطانيا ،تلك اجلزيرة التي ال تكاد ُترى على خريطة العامل ،وقامت هولندا كذلك ب�أمر
�شبيه يف �إندوني�سيا .وال يغيب عن الذكر ما حتدث به بع�ض املراقبني عن انهيار اقت�صاد
بلدان �رشق �آ�سيا يف �ألعاب اقت�صادية دهمت �أ�سواق املال يف ع�شية و�ضحاها ،و�أو�شك
اقت�صاد هذه البلدان ،التي كانت ت�سمى بالنمور الآ�سيوية� ،أن تنهار على �أيدي م�ضاربني
ج�شعني �أمثال جورج �سور�س  ،George Sorosكما ورد يف بع�ض الروايات ،52ت�سعى
الهند ال�ستقطاب �أمثاله لتجعل اقت�صادها عر�ضة لالبتزاز من خالل ت�ضخيم مفتعل
	52انظر اتهامات رئي�س الوزراء املاليزي ال�سابق مهاتري حممد  Mahathir Mohamadجلورج �سور�س ،يف:

The Wall Street Journal, 22/9/1997, https://www.wsj.com/articles/SB874869702799623500
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ل�سوق الأوراق املالية ،ثم ت�صفيته والهروب باملليارات �إىل مكان �آخر ،ف�ضالً عن ترويج
الف�ساد املايل كتبيي�ض وغ�سيل الأموال.53

ملخ�ص:
ال �ش ّك �أن الهند كقوة نامية حتتاج لأ�سواق ت�ص ّدر ب�ضائعها �إليها ،وكذلك حتتاج
جلذب اال�ستثمارات املبا�رشة من اخلارج .والالفت للنظر� ،أن “�إ�رسائيل” على الرغم
من تقدمها �إال �أن وزنها االقت�صادي �صغري يف ال�ساحة الدولية ،و�سوقها ال يتجاوز
ال�ستة ماليني �شخ�ص.

�ساد�س ًا :املدخل املثايل للواليات املتحدة:
بعد تفكك االحتاد ال�سوفييتي يف ت�سعينيات القرن الع�رشين ،ظهرت الواليات املتحدة
قو ًة عظمى وحيدة مهيمنة على النظام الدويل مما جعلها وجهة جميع الدول الأ�صغر
التي كانت حتتمي باالحتاد ال�سوفييتي ،ومنها الهند .لذا التفتت “�إ�رسائيل” لهذه النقطة
باعتبار عالقتها املتينة ،حتى اللحظة ،بالواليات املتحدة الأمريكية ،وحاولت ا�ستغاللها
لت�سويق نف�سها عند الدول التي كانت حتت هيمنة املع�سكر ال�رشقي.

 .1الطريق لعالقة مميزة مع الإدارة الأمريكية:
نتيجة للعالقة املميزة لـ“�إ�رسائيل” مع الواليات املتحدة الأمريكية ،ف�إ ّنها تر ّوج �أنها
قادرة على ت�سويق �رشكائها عند الواليات املتحدة ،واال�ستفادة من العالقة مع �أقوى
دولة يف العامل ،وبالتايل احل�صول على فوائد جمة يف كافة املجاالت ،وخ�صو�صا ً يف وجه
التمدد ال�صيني الذي ي�سبّب قلقا ً كبريا ً للعديد من الدول ال�صاعدة ومنها الهند ،وذلك على
الرغم من العالقة اخلا�صة لباك�ستان مع الواليات املتحدة الأمريكية.

التقومي والنقد:
تن�شد الهند اليوم القرب من الواليات املتحدة الأمريكية بغية احل�صول على بع�ض
املكت�سبات منها ،علما ً �أ ّنها كانت طيلة عقود ت�شرتي ال�سالح الرو�سي ،بينما كانت
53

John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man: The Shocking Story of How America
Really Took Over the World (UK: Ebury Press, 2006).
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الواليات املتحدة تلقي بثقلها خلف الباك�ستان ،وا�ستخدمتها لإ�سقاط عدوها اللدود
ال�سابق االحتاد ال�سوفييتي عرب توريطه يف �أفغان�ستان وا�ستنزافه فيها حتى املوت،
فالتحول يف هذا املوقف التقليدي يجب �أن يكون له �أ�سباب قوية كي يح�صل.
الذي تريده الهند من الواليات املتحدة الأمريكية معروف ،ولكن ماذا تريد الواليات
املتحدة الأمريكية من الهند؟ هذا �س�ؤال ي�ستحق التوقف عنده طويالً وحماولة �إيجاد
�إجابة مقنعة له.
د�أبت احلكومات الهندية املتعاقبة على �رصف نظر مواطنيها عن م�صدر التهديد
اخلارجي احلقيقي نحو م�صدر تهديد ثانوي ،وذلك لأنها تعلم �أنّ التهديد الثانوي
ميكنها التعامل معه� ،أما التهديد احلقيقي فال ِقبَل لها به .والتهديد الثانوي هنا هي
الباك�ستان ،والتي ت�ش ّكل حوايل ال ُع�رش ن�سبة �إىل �سكان الهند ،بينما ال�صني التي تقرتب
من الهند يف عدد ال�سكان تفوقها كثريا ً يف املجال الع�سكري واالقت�صادي وال�سيا�سي،54
ففي ال�رصاعات التي خا�ضتها الهند مع الباك�ستان خرجت رابحة وخ�صو�صا ً
حرب انف�صال الباك�ستان ال�رشقية (بنغالدي�ش) ،بينما خ�رست يف مواجهاتها مع
ال�صني.55
اليوم ،تدور رحى حرب باردة جديدة ولكنها هذه املرة بني الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني ،والهند اليوم بالن�سبة للواليات املتحدة �أداة لِل َ ْجم ال�صني واحلد
من تو�سعها ،فاملطلوب من الهند هو �إ�شغال ال�صني يف نزاع م�سلح ي�شغلها عن التنمية
والإنتاج وي�ستنزفها يف �رصاع م�سلح كبري يهدم اقت�صادها ويع ِّطل قدرتها التناف�سية
على ريادة العامل ،وهو ما تعيه ال�صني متاماً ،ولذا ف�إ ّنها تقوي عالقتها مع الباك�ستان
54

تكفي نظرة �رسيعة للأرقام الكت�شاف الفجوة بني ال�صني والهند ،حتديدا ً يف الإنفاق الع�سكري ،انظر:
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
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Eric Margolis, China and India: War of Giants, site of HuffPost, 30/8/2010, http://www.
)huffingtonpost.com/eric-margolis/china-and-india-a-war-of_b_699687.html (Accessed 3/4/2017
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با�ستمرار والتعاون الع�سكري بينهما على �أ�شده ،الأمر الذي تخ�شاه الهند �أ�شد اخل�شية
�إذ يف حال ح�صول نزاع م�سلح جدي مع ال�صني �ستكون حم�صورة بني حجري الرحى،
ال�صني والباك�ستان .ومما يدعو للتفكري �أي�ضاً� ،إذا كانت الواليات املتحدة الأمريكية ال
تريد التقدم لل�صني فلماذا ميكن �أن ت�ساعد الهند كي تنمو وت�شكل هي الأخرى مناف�سا ً
حمتمالً لها بالإ�ضافة �إىل ال�صني� ،إال �إذا كان ذلك مل�ساعدة العمالقني على حتطيم بع�ضهما
البع�ض �أو على الأقل �إ�شغالهما ،ف�أي فائدة ترجى بعد ذلك من االقرتاب من الواليات
املتحدة �أو من و�ساطة “�إ�رسائيل” لديها؟

 .2ا�ستخدام اللوبي الإ�رسائيلي يف الواليات املتحدة حلملها على تبنى
مواقف يف �صالح الهند:
�أثبت اللوبي الإ�رسائيلي يف الواليات املتحدة قدرته على الت�أثري يف مواقف و�سيا�سات
احلكومة الأمريكية ،ولذا تريد الهند الإفادة من قوة هذا اللوبي حلمل الواليات املتحدة
على تبني مواقف توافق م�صالح الهند ملوازنة املوقف الأمريكي من خ�صم الهند اللدود
الباك�ستان ،و�إقامة حتالف �أو دعم للهند مقابل ال�صني والتي تعد خ�صما ً للبلدين،
بالإ�ضافة �إىل ق�ضايا �أخرى عديدة.

التقومي والنقد:
مما ال �ش ّك فيه �أنّ اللوبي اليهودي واللوبي امل�ؤيد لـ“�إ�رسائيل” يف الواليات املتحدة
الأمريكية �أ�صبح له حظوة وت�أثري كبري على ال�سيا�سات اخلارجية الأمريكية ،خ�صو�صا ً
تلك املرتبطة مبنطقة ال�رشق الأو�سط ،ولكن ذلك ال يجعله اللوبي الوحيد امل�ؤثر يف �أمريكا،
فهناك جمموعات م�صالح و�ضغط كثرية وكبرية متار�س �أدوارا ً مهمة يف هذا ال�سياق،
فلماذا تهمل اللوبيات الأخرى يف ال�سيا�سة الأمريكية ويتم ت�سويق اللوبي ال�صهيوين
دون غريه؟ وهل هذا اللوبي الذي ُيفرت�ض �أنه قادر على �إفادة الهند ،غري قادر على
الإ�رضار بها �إن مل تلتزم بامل�صالح الإ�رسائيلية؟ وماذا يعني حت ّول الهند �إىل �أ�سرية لهذه
العالقة املعتلة مع هذا الكيان ال�صهيوين؟ فمن كان قادرا ً على ا�ستح�ضار اجلنِّي لي�س
بال�رضورة قادرا ً على �رصفه .وملاذا ال تعمل الهند على تكوين لوبي هندي مكافئ للوبي
ال�صهيوين؟ فالهنود الأمريكان �أ�صبحوا اليوم يف منا�صب ح�سا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وهم �أقدر على �إفادة الهند ومراعاة م�صاحلها �أكرث من �أي طرف �آخر .وعلى
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�سبيل املثال ال احل�رص ،كاد الأمريكي الهندي فريد زكريا � Fareed Zakariaأن ي�صل
ملن�صب وزير اخلارجية يف عهد باراك �أوباما  ،Barack Obamaعدا عن العديد من املدراء
واملتنفذين ذوي الأ�صول الهندية ،مثل مدير �رشكة غوغل � Googleسوندار بيت�شاي
.Sundar Pichai
لعل الأجدر بقوة �صاعدة كالهند �أن تعتمد على القوة الذاتية والق�ضاء على الف�ساد
الداخلي ،و�أن تف ّعل العدالة االجتماعيةِ ُ ،
وت ّل ال�سلم الإقليمي ،ال �أن تعمل على تكري�س
التبعية لكيان هام�شي له والءات متعددة وله �سجل حافل بالتقلب.

�سابع ًا :تدريب الكوادر وتطوير املوارد الب�شرية:
�صنّف م�ؤ�رش برنامج الأمم املتحدة للتنمية United Nations Development

)�“ Programme (UNDPإ�رسائيل” يف املرتبة  18يف التنمية الب�رشية ،56مما يعني �أنها
تنتمي من ناحية التطور �إىل العامل الغربي� ،إال �أنها يف الوقت نف�سه جزء من �آ�سيا وهي
خمتلطة الثقافات ،مما ي�ش ِّكل مزيجا ً مثاليا ً بالن�سبة للهنود كمكان لتدريب الكوادر
وتطويرها يف خمتلف املجاالت ،وخ�صو�صا ً يف املجاالت التي ّ
مت الإ�شارة �إليها �سابقاً.
وتدرك “�إ�رسائيل” هذا الأمر فتن�شط يف جمال تبادل الطلبة املميزين عرب م�شاريع
خمتلفة ،57عدا عن امل�ؤ�س�سات الإغاثية الن�شطة مثل م�ؤ�س�سة �إ�رسا�-آ ْيد IsraAID
 58Organizationالتي تعمل على حت�سني �صورة هذا الكيان.
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United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2015, Work
_for Human Development,” UNDP, p. 47, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human
development_report.pdf

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

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

	58انظر املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة يفSite of IsraAID, http://www.israaid.co.il :
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التقومي والنقد:
عند ا�ستقراء ال�سلوك الإ�رسائيلي يف هذا املجال ،جند �أنّ �سيا�ستها تقوم على اخرتاق
النخب املحلية و�رشاء الذمم ،وال ميكن جتاهل قدرة “�إ�رسائيل” على اخرتاق النخب على
م�ستوى العامل حتى بات الكوجنر�س  Congressالأمريكي طوع �إرادتها ،60وكثري من
ال�سيا�سيني الغربيني يخ�شون �سطوتها نتيجة النت�شارها يف جمتمعاتهم ،ف�إنّ تدريب
الكوادر يف “�إ�رسائيل” لي�س جمرد مظهر للتعاون االقت�صادي والتنموي وال فقط
الدبلوما�سية ال�شعبية ،بل و�أي�ضا ً هو نوع من العمليات الأمنية وجتنيد العمالء ب�أ�سلوب
الئق مبكاناتهم االجتماعية ،والدولة التي تدفع ب�أيديها �أبناءها �إىل هذا امل�صري � ّإنا تهدم
�أمنها بيدها ،وال�شواهد على ذلك �أكرث من �أن تعد ،ولو كانت “�إ�رسائيل” حتر�ص على
�أمن �أحد حلر�صت على �أمن الواليات املتحدة الأمريكية التي ترعاها وحتميها وتوفر لها
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الدعم املايل والع�سكري ،و�أنقذتها يف العديد من الأزمات احلرجة ،ولكنها كثريا ً ما اغتنمت
الفر�صة للتج�س�س على الواليات املتحدة ولعل �أ�شهر هذه العمليات هي عملية جوناثان
بوالرد  ،Jonathan Pollardالتي و ّترت العالقات بينهما ملدة غري ق�صرية من الزمن.61

ثــامنــ ًا :اجلنــود اال�ســرائيليــون فــي الهنــد :الدوافع
واملخاطر!
يف جوابه عن �س�ؤال يف منتدى عام حول �سبب تف�ضيل الإ�رسائيليني الذهاب اىل الهند،
قال بن وايز  ،Ben Waizوهو مد ّون �إ�رسائيلي� ،أن غالبية من يزور الهند هم من اجلنود
الذين �أنهوا خدمتهم الع�سكرية ،والتي متتد ملدة عامني �إىل ثالثة �أعوام ،وعادة ما يبحث
ه�ؤالء عن معاجلة م�شاكلهم النف�سية الناجتة عن احلرب وعن اال�ستجمام يف مكان بعيد
جداً! الهند بعيدة ،ورخي�صة كذلك ،بالذات للذين تخرجوا من اجلي�ش ومل يبنوا وظيفة
تدر عليهم دخالً كافيا ً بعد .وا�ستطرد هذا املد ّون يف ذكر حما�سن الهند والت�شابه الكبري
بني ال�شعبني مما يزيد من وترية هذه ال�سياحة .ولكن ،و�إن كان يف جواب بن وايز �رسد
لبع�ض احلقائق� ،إال �أنه �أغفل� ،أو ا�ستغفل ،جوهر هذا الأمر ،وهو الدور الذي يقوم به
ه�ؤالء اجلنود يف الهند!
�سنويا ً ي�أتي الآالف من ال�سياح الإ�رسائيليني �إىل الهند وكثري منهم ي�ستق ّر هناك .يف
�سنة ( 2017ولغاية ت�رشين الأول� /أكتوبر فقط) ،بلغ عدد ال�سياح الإ�رسائيليني قرابة
الـ � 50ألف �سائح ،بن�سبة زيادة تق ّدر بـ  %34عن ال�سنة التي �سبقتها .وترغب وزارة
ال�سياحة الإ�رسائيلية يف رفع عدد الرحالت املتبادلة بني البلدين �أكرث من ذلك.62
l

�صدرت عدة تقارير �صحفية وت�رسيبات ،كما �سيتم تف�صيله الحقاً ،عن موجات
امل�سافرين من اجلنود الإ�رسائيليني الذين �أنهوا اخلدمة الع�سكرية وعن دورهم ال�سلبي
61

Rachel Shabi, The Pollard Case: US-Israel Relations in a Nutshell, Al Jazeera, 22/11/2015,
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/11/pollard-case-israel-relations)nutshell-151122092821542.html (Accessed 3/4/2017

62

Israel Marks Record Tourism from India, site of Financial Express, 14/11/2017, http://www.
financialexpress.com/lifestyle/travel-tourism/israel-marks-record-tourism-from-india/932194/
)(Accessed 29/1/2018

l

l

58

م�ضامني اخلطاب الهندي املوايل لـ“�إ�سرائيل” و�سماته
يف الهند ،مما يطرح ت�سا�ؤالت عن �أجندات ال�صحف الإ�رسائيلية والهندية التي تر ّوج
لل�سياحة الإ�رسائيلية يف الهند مثل �صحيفتي الهندو  The Hinduوالهندو تاميز
 .Hindustan Timesفوفقا ً ملا ذكرته �صحيفة جوي�ش بو�ست  ،The Jewish Postفان
حوايل �ألفي جندي “ينحرفون” �سنويا ً يف الهند ،و�أن  %90منهم يتعاطون املخدرات.63
l

هناك �شواهد على �أن الرتكيز يف ال�سياحة على الهند لي�س �أمرا ً ع�شوائيا ً مرتوكا ً لرغبات
اجلنود ،بل يبدو �أنه �أمر مدبر له ،ويجري حتت رعاية منظمات حكومية وغري حكومية
�إ�رسائيلية 64ملعاجلة �آثار ال�ضغط النف�سي الواقع عليهم يف �صفوف اجلي�ش الإ�رسائيلي،
و�أحيانا ً ال�ستخدامهم لأغرا�ض �أمنية �أو دبلوما�سية �شعبية� ،أو رمبا ت�شكيل ع�صابات
تخدم امل�صالح الأمنية الإ�رسائيلية.

 .1اخلطاب الداعم لل�سياحة الإ�رسائيلية يف الهند:
�سيتفاج�أ املتابع للمروجني لل�سياحة الإ�رسائيلية يف الهند من كمية الربوباغاندا
واملخادعة يف هذا اخلطاب .فعلى ما يبدو ،هنالك �سيا�سة حكومية �إ�رسائيلية تقف
خلف هذا الأمر ،تبدو معاملها من خالل التوظيف الإعالمي .فبع�ض املروجني يبالغ يف
ذكر ف�ضائل وحما�سن ال�سياحة الإ�رسائيلية ،والتي ت�أتي غالبا ً من اجلنود الذين �أنهوا
اخلدمة الع�سكرية ،بالن�سبة للهند والهنود .وال يقف الأمر عند ذكر الفوائد االقت�صادية
لذلك ،بل ويزعمون وجود فوائد ثقافية فوق ذلك ،فال�سياح الإ�رسائيليون يجلبون
ال�سياح الأوروبيني ،ومن ي�ستقر منهم يقوم بافتتاح مطاعم ومقاهي جتذب ال�سياح.
وك�أن امل�ستقبل ال�سياحي للهند ذات املليار والن�صف مواطن ،والتاريخ العريق ،واال�سم
ال�سياحي الرائد منذ عقود يف حاجة له�ؤالء اجلنود .وي�سهب الكتّاب الهنود املروجون
لذلك يف ذكر ف�ضائل ه�ؤالء ال�سياح وح�سن تعاملهم واحرتامهم للثقافة الهندية ،نا�رشين
ف�صلت ووثقت يف �سلوكيات ال�سائح الإ�رسائيلي يف الهند.
عدة درا�سات ّ
63

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

64

Claus Mueller, Former Israeli Soldiers “Flipping Out” in India.

l

l

59

 الهند منوذج ًا:”تفكيك اخلطاب املوايل لـ“�إ�سرائيل
 جتد الكاتب ي�رسد املثال تل َو املثال حول ح�سن العالقات،ففي بع�ض هذه املقاالت
 هناك حاجة، ولكن.65 والهنود، والذين ي�ستقر غالبهم،ال�شعبية بني الإ�رسائيليني ال�سياح
. فالأدلة ت�شي بخالف ذلك،لدرا�سة مدى د ّقة هذه االدعاءات
، لو �ألقينا نظرة على ما تكتبه �صحف مثل الهندو �أو الهندو تاميز،فعلى �سبيل املثال
 �سنجد �أن جميع هذه الن�صو�ص تربز الإيجابيات،وغريها من ال�صحف الرئي�سية يف الهند
ً  بينما ال جتد �أثرا،66وتر ّوج لهذه ال�سياحة وتتحدث عن حميمية العالقة بني ال�شعبني
 فتارة جتد مقاالً عن.67للن�صو�ص الناقدة �أو التي تعالج �إ�شكاليات ال�سياحة الإ�رسائيلية
 وتارة عن ح�سن تعامل، وتارة عن احلميمية يف التعامل،التماهي القيمي بني البلدين
.ً كما �سيت�ضح الحقا،ً بينما عندما ننظر نظرة للواقع نرى عك�س ذلك متاما،ه�ؤالء ال�سياح
 التي و�إن،يحاول بع�ض الإ�رسائيليني التربير لهذه امل�س�ألة عرب �رسد بع�ض الأ�سباب
 فمثالً نرى، �إال �أن و�ضعها بهذا ال�شكل يجتز�ؤها من �سياقها العام،ًكان بع�ضها �صحيحا
 وكونها كبرية وبعيدة ومتنوعة وخمتلفة،البع�ض يتحدث عن رخ�ص الأ�سعار يف الهند
، ونرى البع�ض يتحدث عن التقارب الثقايف وح�سن التعامل املتبادل،يف الثقافة والأطعمة
، عرب التاريخ،والبع�ض يتح ّدث عن �أن الهند هي من الدول القليلة التي مل يرتبط ا�سمها
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 .2خماطر ال�سياحة الإ�رسائيلية على الهند:
تق�صي م�ضار ال�سياحة
لعل العائد املادي لل�سياحة عموماً ،مينع بع�ض الباحثني من ّ
الإ�رسائيلية� ،إال �أن نظرة �شاملة لفوائد وم�ضار ال�سياحة الإ�رسائيلية على الهند جتعلنا
نقول غري ذلك .فال�سياحة عادة يرجتى منها �أمران �أ�سا�سيان؛ العائد املادي الذي ينع�ش
االقت�صاد ،والرتويج لثقافة البالد لدى ال�سياح الذين �سيعودون لبالدهم حاملني
ذكريات �إيجابية جتاه ذلك البلد .ولكن جند �أن هذين العاملني خمتلفان يف حالة ال�سياح
الإ�رسائيليني ،فكثري منهم ي�ستقر هناك وغالبيتهم ينخرط يف �أعمال خملّة بالقانون.
يزعم الكثري من املروجني لل�سياحة الإ�رسائيلية يف الهند ،من كال الطرفني� ،أنها
تعود بالنفع للبلدين وحتديدا ً الهند .ولكن نظرة فاح�صة �إىل العوائد املربحة وامل�ضار
االقت�صادية والأمنية واملجتمعية ،جتعل من ال�صعب ت�صديق هذه اال ّدعاءات� ،سواء على
العائد املادي �أم على م�ستوى ال�صورة التي حتاول الهند �صنعها .ويف ال�سطور التالية
�سيتم درا�سة ومتحي�ص هذا الأمر ب�شكل �أكرث تف�صيالً:

املخاطر الأمنية واملجتمعية:
�أ .طريق مع ّبدة باملخدرات!
“ ُكل ما عليك هو اتباع الالفتات العربية لت�صل يف النهاية �إىل غليون مملوء باحل�شي�ش”.
لعل هذه اجلملة التي جاءت على ل�سان مالك �إحدى ال�شواطئ يف والية غوا  ،Goaوالتي
ت�شهد ح�ضورا ً قويا ً �أي�ضا ً لرجال الأعمال الإ�رسائيليني ،و�رشا�ؤهم مل�ساحات وا�سعة
من الأرا�ضي ،دفعت النائب الربملاين عن الوالية ال�سيد �شانتارام نايك Shantaram
 Naikللتحذير من “احتالل الإ�رسائيليني لـغوا” ،و�ضلوعهم يف جتارة املخدرات باملدينة
وتوفري الغطاء لها عرب �أمالكهم هناك .وكذلك �أيد كبري وزراء والية غوا ال�سيد مانوهار
باريكار  ،Manohar Parrikarعدم التهاون مع اجليوب الإ�رسائيلية التي تخفي �أوكارا ً
للمخدرات ،على ح ّد تعبريه!69
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ن�رشت جلنة حتقيق تابعة للكني�سة الكاثوليكية تقريرا ً من � 96صفحة بعنوان “املطالبة
باحلق يف �أن نقول ال :درا�سة لل�سلوك ال�سياحي الإ�رسائيلي و�أمناطه يف والية غوا”،
اتهمت فيه اجلنود ال�سابقني بال�سلوك “غري الالئق” الذي يتنافى مع املعتقدات والعادات
املحلية مبا يف ذلك االجتار باملخدرات ،والبغاء ،والهذيان طوال الليل ،واحلفالت
ال�صاخبة ،واجلرمية� .سبّب هذا التقرير �ضجة لأنه كان جريئا ً وم�ستندا ً على �أ�سا�سات
قوية ،ومتت حماولة حماربة انت�شاره على الف�ضاء الإلكرتوين .ف�إن بحثت عن العنوان
�ستجد الكثري ممن كتب عنه� ،إال �أنك لن جتد �سوى رابط واحد للتقرير .70ويتجاوز الأمر
التعاطي واالجتار باملخدرات �إىل اجلن�س والبغاء� ،إىل ح ّد و�صفه التقرير ب�أنه رفع ن�سبة
االنحراف يف كامل الوالية.71
ولي�ست هذه ال�سلوكيات املنحرفة �أمرا ً فرديا ً �أو عفويا ً يف حال من الأحوال ،فالأفراد
�ش ّكلوا جيوباً ،واجليوب ط ّورت مافيات قامت بتنظيم اجلرمية التي يقومون بها .وعلى
رسبة �أثبتت غري ذلك ،كما
الرغم من نفي كبري وزراء والية غوا لذلك� ،إال �أن وثائق م� ّ
�سيتم تو�ضيحه الحقاً.
ب .بني االجتار بالب�رش والدعارة ،وجرائم �أخرى!
ِ
يكتف باملخدرات ،بل تو�سع عمل هذه املافيات �إىل
متادى هذا ال�سلوك ال�سلبي ومل
الإجتار بالب�رش ونقلهم �إىل مدن �أخرى من �أجل العمل يف �سوق الدعارة .قام املجل�س
بالتق�صي عن تلك احلوادث و�صدرت عدة اتهامات من �أع�ضاء
الت�رشيعي املحلي
ّ
رصح كبري
املجل�س تقول بوجود هذه املافيات .بداية حاولت ال�سلطات نفي الأمر ،حيث � ّ
وزراء الوالية مانوهار باريكار للمجل�س ،يف ر ّد على �س�ؤال النائب �أليك�سو ريغينالدو
لورين�سو  ،Aleixo Reginaldo Lourencoب�أنه مت�أكد من عدم وجود مافيات
�أجنبية يف غوا ،على الرغم من �أنه قد �رصح يف مو�ضع �آخر عن عدم تهاونه مع اجليوب
الإ�رسائيلية يف واليته .ولكن الحقاً ،قامت ت�رسيبات ويكيليك�س  WikiLeaksبت�أكيد
خالف ما قاله؛ فقد ن�رشت الت�رسيبات ت�رصيحات مل�س�ؤولني ت�ؤكد وجود هذه املافيات،
70
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وت�ؤ ّكد عملها يف االجتار بالب�رش ،حتديدا ً املواطنني ،و�إر�سالهم �إىل مدن �أخرى� ،أو دول
�أخرى كاململكة املتحدة ،من �أجل العمل يف الدعارة.72
نقلت الت�رسيبات التي �صدرت عن القن�صل العام يف مومباي بول فومل�سبي Paul

� Folmsbeeسنة  2009عن الرئي�س ال�سابق لفرع اجلرمية يف �رشطة مومباي راكي�ش
مار ّيا  Rakesh Mariaقوله ب�أن الإجتار بالن�ساء البغايا الأجنبيات وجلبه ّن �إىل مومباي
ي�سيطر عليه �أمراء املافيا الإ�رسائيليون والرو�س الذين يتمركزون يف غوا.73

ون�ص الت�رسيب املر ّقم �أمريكيا ً بـ �“ 09MUMBAI305أن مار ّيا ا ّدعى �أن معظم
ّ
حاالت تهريب الأجانب �إىل مومباي مرتبطة بعمليات املافيا الرو�سية والإ�رسائيلية يف
غوا ،مو�ضحا ً ملاذا مل تق�ضي �رشطة مومباي على حلقات االجتار بالب�رش” ،74علما ً ب�أن
مار ّيا كان رئي�س فرقة ماهارا�شرتا ملكافحة الإرهاب Maharashtra Anti-Terrorism
 ،Squadوكان �سابقا ً �أحد املحققني الرئي�سيني يف هجمات  2008/11/26يف مومباي.
بيد �أن الت�رسيب قال �أن تعقب زعماء هذه الع�صابات هو �أمر �صعب جدا ً على �رشطة
مت الإجتار به ّن باخلارج ّ
مومباي ،و�أن معظم الن�ساء الهنديات اللواتي ّ
مت تهريبه ّن
رصح فومل�سبي نا�سبا ً الكالم ملار ّيا�“ :إن
كـ“راق�صات للرق�صات الهندية الكال�سيكية”ّ � .
الإجتار بالن�ساء الهنديات يف اخلارج من �أجل العمل اجلن�سي غالبا ً ما يحدث حتت مظلة
عرو�ض ثقافية ...وقال �إن العديد من الن�ساء الهنديات يتم الإجتار بهن �إىل اململكة املتحدة
على ت�أ�شريات للراق�صات الثقافيات ،م�ستغلني هذا العنوان لتغطية العمل يف الدعارة”.
وقد ثبت �أن حانات الرق�ص هي مكان مثايل لتجنيد العاهرات ،لأن الن�ساء العامالت هناك
عادة ما يرغبون يف الذهاب �إىل اخلارج للح�صول على املزيد من املال .ومل يقت�رص ن�شاط
املافيات الإ�رسائيلية على هذه الأمور فح�سب ،بل وارتبطوا بعمليات ل�رصف العمالت
ب�شكل غري قانوين يف ع ّدة مدن ،من �ضمنها العا�صمة دلهي.
72

Russian, Israeli Mafias Exist in Goa: Wikileaks, The Times of India, 20/4/2013,
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Russian-Israeli-mafias-exist-in-Goa-Wikileaks/
articleshow/19641687.cms (Accessed 29/1/2018); and Russian, Israeli Mafia Exist in Goa,
Says Wikileaks Cable, India Today, 19/4/2013, https://www.indiatoday.in/india/story/russian)israeli-mafia-exist-in-goa-says-wikileaks-cable-159362-2013-04-19 (Accessed 29/1/2018

73

Russian, Israeli Mafias Exist in Goa: Wikileaks, The Times of India, 20/4/2013; and Russian,
Israeli Mafia Exist in Goa, Says Wikileaks Cable, India Today, 19/4/2013.

74

Ibid.

l

l

l

63

تفكيك اخلطاب املوايل لـ“�إ�سرائيل” :الهند منوذج ًا
عدا ع ّما �سبق ،لعله من الرباءة افرتا�ض �أن هذه الألوف من اجلنود ت�أتي فقط لل�سياحة
واال�ستجمام ،وهي مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالأجهزة الأمنية واال�ستخباراتية الإ�رسائيلية.
وحتى و�إن افرت�ضنا ذلك ،جمازاً ،فهل ت�أمن الهند عدم ح�صول �أعمال عنف على �أرا�ضيها
جراء قدوم هذا العدد الكبري من اجلنود؟ وعدم حماولة البع�ض� ،أيا ً كانوا ،القيام بعمليات
ت�صفية ح�سابات على �أرا�ضيها؟
ج .الأ�رضار املجتمعية:
من الأ�رضار الناجمة عن هذا النوع من ال�سياحة هو ال�رضر املجتمعي ،والذي يتمثل
يف قيام ه�ؤالء ال�سياح بالت�أثري على البنية االجتماعية لل�شعب الهندي ،وال نن�سى �أنهم
جنود قبل �أن يكونوا �سياحاً .ومن مظاهر ذلك احتقار ال�سياح الإ�رسائيليني لل�شعب
الهندي ،والنظر �إليه بطريقة دونية مما ي�ؤثر على نف�سية ال�شعب .ومن �أمثلة ذلك ،احتقار
املجتمع الهندي والت�رصف بطريقة معادية له ،عدا عن ال�سلوكيات ال�سلبية من جن�س
وخمدرات ،وال نن�سى املخاطر الأمنية واجلنائية املرتتبة على هذه ال�سياحة ،والتي قد
تطول يف حاالت عديدة.
ومن �أمثلة احتقار املجتمع الهندي ما قاله مو�شيه  ،Mosheوهو جندي م�ستوطن
يف ال�ضفة ،لأحد ال�صحفيني� ،أن الهنود “مثل الأطفال ،ال يفهمون ،ومثل قطيع من
الغنم!” .75فبدالً من �أن يقر�أ لطف الهنود وح�سن تعاملهم وجتنبهم للم�شاكل على �أنه
ف�ضيلةّ ،
ف�ضل هذا اجلندي ،وهو مثال بني �أمثلة عديدة� ،أن يح ّقر ويقلل من �ش�أن ه�ؤالء
النا�س عرب و�صفهم بـ“قطيع من الغنم” ،وهذا النوع من ال�سلوك �إن تكرر مرارا ً ومن
حاالت خمتلفة ،ف�إنه �سي�ؤثر �سلبا ً على الهنود الذين يتعاملون معهم� ،إما عرب �إ�ضعاف
ثقتهم ب�أنف�سهم� ،أو عرب �إحداث امل�شاكل التي هم يف غنى عنها.
ولعله من املفيد التكرار �أن ه�ؤالء هم جنود قبل �أن يكونوا �سياحاً ،والهدف الرئي�سي
من �سفرهم هو اخلروج من الو�ضع النف�سي الواقع عليهم جراء ان�ضمامهم ل�صفوف
اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل حتويل حياتهم �إىل النقي�ض متاماً؛ حفالت م�ستمرة،
رصفات جلبت
وتعاطي ُمفرط للمخدرات ،وتعامل مفتوح مع �شبكات البغاء ،وهي ت� ُّ
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ا�ستهجانا ً هنديا ً حمليا ً و�صل للكني�سة الكاثوليكية يف غوا ،والتي ن�رشت ُكتيّبًا 76حتذر فيه
من جتاهلهم لعادات ال�سكان املحليني77؛ ب�سبب ما خا�ضوه يف �أثناء خدمتهم باجلي�ش.78
ح�صلت العديد من حاالت التذمر الهندي من �سلوك ال�سياح الإ�رسائيليني “الوقح
والال مبايل” ،على ح ّد تعبريهم .وقد �سبق و�أن طالبت ال�سفارة الإ�رسائيلية يف الهند
ال�سياح الإ�رسائيليني بالت�رصف ب�شكل �أف�ضل و�أن ميثلوا دولتهم على �أح�سن وجه.79
د .تل �أبيب ال�صغرى؟
حتولت بع�ض املناطق يف الهند ،مثل هيم�شال برادي�ش  Himachal Pradeshذات
املناظر اخلالبة� ،إىل م�ستوطنات يهودية حيث ي�أتي عدد كبري من ال�سياح الإ�رسائيليني
وي�ستقرون هنا .وذكرت بع�ض التقديرات �أن نحو  %70من الأجانب الذين يزورون
الوالية هم من “�إ�رسائيل” .وذكرت �أن بع�ض املناطق مثل قرية دارامكوت Dharamkot
ومانايل القدمية  ،Old Manaliوفا�شي�شته  ،Vashishtوكا�سول  ،Kasolوقرية تو�ش
 Toshت�صل ن�سبة ال�سياح الإ�رسائيليني (امل�ستقرين) فيها ما يقرب من ن�صف �سكانها.
وذكرت عدة تقارير �أن ال�سكان الإ�رسائيليني يعي�شون لوحدهم يف معزل عن بقية املجتمع
وال يختلطون به.80
l

 .3الإ�رسائيليون يف غوا خطر على ال�سياحة يف الهند!
هكذا خل�ص التقرير �آنف الذكر ال�صادر عن الكني�سة الأرثوذوك�سية الأثر الإ�رسائيلي
يف غوا ،وغريها من املناطق ال�سياحية .و�أ�ضاف �أي�ضا ً �أن هناك “عواقب اجتماعية
واقت�صادية و�سيا�سية وبيئية كارثية لتحويل ال�سياحة �إىل جيوب [للجرمية]� ...إن
76
77

India, Israel Sign MoU on Water Management, Desalination: Govt, site of Indian Express,
24/11/2016.

78

نهى خالد“ ،الهند و�إ�رسائيل ..تطبيع على �أنقا�ض العروبة ”،اجلزيرة.نت ،ميدان ،2017/5/14 ،انظر:
( https://bit.ly/2q1FkZxتاريخ الو�صول )2018/1/29

79

Ahiyah Enzi, They Just Don’t Care: Israeli Backpackers in India, Yedioth Ahronoth newspaper,
)15/6/2007, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3412213,00.html (Accessed 29/1/2018

80

Manjeet Sehgal, Sex, Drugs and Narcotics: How Peaceful Himachal Pradesh Became a Rave
Haven Awash with Foreign Mafia, site of Mail Online India, 3/6/2013, http://www.dailymail.
co.uk/indiahome/indianews/article-2335207/Sex-drugs-narcotics-How-peaceful-Himachal)Pradesh-rave-haven-awash-foreign-mafia.html (Accessed 29/1/2018

l

l

l

65

تفكيك اخلطاب املوايل لـ“�إ�سرائيل” :الهند منوذج ًا
دوافعهم وتوقعاتهم و�أمناط �سفرهم و�أن�شطتهم ال تق ّدم �سوى القليل للمجتمعات
املحلية ...وهذا ي�ؤدي �إىل نزوح كبري لل�سكان املحليني” .وذكر التقرير �أي�ضا ً �أن ال�سياح
الإ�رسائيليني (�إ�ضافة للرو�س) ،يجلبون عواقب ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
وبيئية �سلبية على املجتمع امل�ضيف”.
لقد كان عنوان �صحيفة الغومانتاك تاميز  Gomantak Timesكافيا ً للداللة على
فداحة امل�شكلة ،حيث ن�رشت مقاالً تناق�ش فيه حمتوى التقرير قائل ًة“ :زوار �شياطني؟”.81

 .4ملاذا تتهاون الهند �إذن معهم؟
لعله ت�سا�ؤل منطقي جدا ً �أن يتعجب املرء من �أن تعطي احلكومة الهندية ه�ؤالء ال�سياح
ت�سهيالت لال�ستمرار يف هذا ال�سلوك .ولعله من املنطقي الت�سا�ؤل عن �سبب هذا التهاون،
علما ً �أن القدرات الأمنية الهندية متفوقة! وملاذا ير ّكز ه�ؤالء ال�سياح على الهند حتديداً؟
وهل هناك تكامل بني هذه املوجات من ال�سياح وبني ال�سيا�سة اخلارجية الإ�رسائيلية نحو
الهند؟ لعله من املنطقي جدا ً افرتا�ض ذلك!82
ذكر الرئي�س ال�سابق لوالية مانايل خيمي رام �شارما  ،Khimi Ram Sharmaوهو
منتخب عن حزب بي جي بي املر ّوج لتمتني العالقة مع “�إ�رسائيل”“ :نحن �ض ّد...
الإ�رسائيليني �أو املنحرفني الذين يروجون لثقافة املخدرات� ،إنهم يف�سدون تراثنا الثقايف
ّ
يو�ضح هذا الت�رصيح �أن هناك �إدراكا ً عند احلكومة الهندية ملا
وحرمة هذه التالل”.83
يجري ،فما ال�سبب الذي يدفع للتهاون؟
انفتح باب العالقات على م�رصاعيه قبل  25عاماً ،بيد �أنه ظ ّل مواربا ً من جانب الهند،
�إذ يقت�رص االهتمام الهندي على اال�ستفادة من �رشكات التنمية الزراعية الإ�رسائيلية،
والتعاون يف املجاالت الع�سكرية املتميزة لدى الإ�رسائيليني .وحاولت احلكومتان تعزير
هذا التعاون لي�شمل تقاربا ً ثقافيا ً وت�سهيالت لإجراءات الفيزا.84
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�إن التهاون الهندي مع هذه امل�س�ألة له �آثار كارثية ،بالذات �أننا نتحدث عن جنود ،مما
يعني �أنهم مرتبطون بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ورمبا الأمنية كذلك ،ومهما بلغ م�ستوى
التقارب والتن�سيق ال�سيا�سي والأمني بني احلكومتني� ،إال �أن ذلك ال يعني �أنه ب�إمكان
احلكومة الهندية �أن ت�أمن من وجود خاليا �أمنية لدولة �أخرى على �أرا�ضيها .ومما
يزيد من الطني بلّة ،هو �أن احلالة النف�سية له�ؤالء غري امل�ستقرة ،وخروجهم من خدمة
ع�سكرية ت�ضمنت ق�صف وتدمري مناطق �سكنية للمدنيني الفل�سطينيني ،وقتل وجرح
املئات والآالف من الأطفال والن�ساء الفل�سطينيني ،يعني �أن لديهم �إما ميالً دائما ً للعنف
والت�رصف �ضمن �سلوك معادي للمجتمع� ،أو رغبة يف االنحراف� ،أو يف �أب�سط الأحوال
�شعورا ً كبريا ً بالذنب ي�سبب ا�ضطرابات نف�سية خطرية.
ولعل م�س�ألة تثري االهتمام هنا� ،أن قطاعات كبرية من الإ�رسائيليني ينظرون نظرة
�سلبية ،وعدائية �أحياناً ،للإ�سالم نف�سه .والهند فيها ما ال يقل عن  200مليون م�سلم.
وقد ق ّدم القادة الإ�رسائيليون العديد من ال�شواهد على ازدرائهم للإ�سالم وامل�سلمني،
وهم زعماء ويح�سبون ت�رصيحاتهم على الإعالم ،فكيف باملواطنني العاديني؟! �إن تكرر
املواقف العن�رصية �ض ّد امل�سلمني من ال�سياح الإ�رسائيليني �سيدفع وال �ش ّك املواطنني
امل�سلمني الهنود �إىل ر ّد الفعل وبالتايل �إحداث �أزمات الهند يف غنى عنها.

ملخ�ص:
ي ّدعي مر ّوجو ال�سياحة الإ�رسائيلية ،التي ترتكز على اجلنود الذين �أنهوا اخلدمة
الع�سكرية ،من الطرفني� ،أنها تعود بالنفع العظيم على الهند ،و�أن التقارب الثقايف بني
تبي ،تد ّل على �أن تلك الدعاية امل�ضللة مل
ال�شعبني ي�س ّهل ذلك .ولكن نظرة فاح�صة ،كما ّ
تكن �سوى بروباغاندا ،يغلب �أنها جزء من �سيا�سة حكومية �إ�رسائيلية ،من �أجل �أن حتقق
م�صاحلها على ح�ساب حلفائها .فكما و�ضحنا �أعاله ،ال�رضر االجتماعي واالقت�صادي
والأمني املرتتب على هذه ال�سياحة لي�س بالأمر الذي ميكن جتاهله.
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