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  من املصادر اإلسرائيلية
  أخبار وتصريحات خمتارة

  
  [مودي يتعهّد ببناء شراكة قوية وذات
  قدرة على الصمود بين الهند وإسرائيل]

  
  5/7/2017"يسرائيل هيوم"، 

  

تعهّد رئيس احلكومة الهندية ناريندرا مودي ببناء شراكة قوية وذات قدرة على 
وأكد أن شعبها بنى أمة  ،ود مع إسرائيل وأشاد باإلجنازات الكبيرة التي حققتهاالصم

  تستند إىل مبادئ ديمقراطية وقام برعايتها بالعمل اجلاد وروح االبتكار.

وجاء تعهد مودي هذا يف سياق كلمة ألقاها يف مطار بن غوريون الدويل يف تل أبيب 
رسمية تستمر ثالثة أيام، أكد فيها  زيارة فور وصوله إىل إسرائيل أمس (الثالثاء) يف

أيضاً أنه لشرف عظيم له أن يكون أول رئيس حكومة هندية يقوم بهذه الزيارة غير 
عاماً على تدشين العالقات  25والتي تأتي لالحتفال بذكرى مرور  ،املسبوقة

 الدبلوماسية بين الدولتين.

ن إسرائيل كانت تنتظر هذه وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إ
عاماً، ووصف العالقات بين الدولتين بأنها طبيعية جداً. وأضاف أن  70الزيارة منذ 

مليون دوالر لتعزيز  40الدولتين تعمالن على تأسيس صندوق لالبتكارات بقيمة 
 التعاون يف جماالت املياه والزراعة واألمن والطاقة وجماالت كثيرة أخرى.

تركز زيارة مودي على تعزيز العالقات االقتصادية واألمنية حيث  ومن املتوقع أن
 .أصبحت الهند يف السنوات األخيرة أحد أكبر مشتري األسلحة من إسرائيل

 وأعلن أمس أن رئيس احلكومة الهندية لن يقوم بزيارة إىل مناطق السلطة الفلسطينية. 

بإلغاء جدول أعماله ليكون  وذكر ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أن نتنياهو قام
إىل جانب ضيفه طوال الوقت خالل زيارته هذه، وأشار إىل أن هذا النوع من االهتمام 

 من طرف رئيس احلكومة حمفوظ عادة للرؤساء األميركيين فقط.
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وقبل ساعات من وصول مودي إىل إسرائيل شارك نتنياهو يف كتابة مقال رأي أشاد 
 .زيارةبأهمية هذه ال الزعيمان فيه

وكتب الزعيمان يف املقال الذي نُشر يف صحيفتي "تايمز أوف إنديا" و"يسرائيل 
عاماً إىل  25هيوم"، أن الشراكة الطبيعية بين الهند وإسرائيل والتي ارتقت رسميا قبل 

عالقات دبلوماسية كاملة ازدادت قوة من عام إىل عام. وأكدا أن الرابط القوي بين 
 تشابه الكثيرة يف الروح والقيم.الشعبين يعكس أوجه ال

اإلسرائيلية سنة  -وأشارا إىل أنه عندما تم تدشين العالقات الدبلوماسية الهندية
يف  ،مليون دوالر 200وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الدولتين إىل نحو  1992

% من صادرات الصناعات 20مليارات دوالر وتشمل  5حين أنها تصل اآلن إىل 
 .اإلسرائيليةالعسكرية 

  

  [بيرتس وغباي سيخوضان جولة ثانية من
  التنافس على رئاسة حزب العمل]

  
  5/7/2017"معاريف"، 

  

أسفرت نتائج االنتخابات التمهيدية التي جرت لرئاسة حزب العمل اإلسرائيلي أمس 
(الثالثاء) عن فوز كل من عضو الكنيست عمير بيرتس والوزير السابق آيف غباي 

ن األصوات التي تؤهلهما خلوض اجلولة الثانية من هذه االنتخابات بأعلى نسبة م
 التي من املقرر أن جتري يوم االثنين املقبل.

 8395%) يف حين حصل غباي على 37،2صوتاً ( 10،141وحصل بيرتس على 
  %).27صوتاً (نحو 

واحتل رئيس احلزب عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ املكان الثالث وحصل على 
  %). 16،1وات (أص 5204
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صوتاً  4997وحلّ عضو الكنيست أريئيل مرغليت يف املكان الرابع حيث حصل على 
%) وحل 6،9صوتاً ( 2147%)، بينما حصل عضو الكنيست عومر بار ليف على 16،1(

  يف املكان األخير.

عضو يف حزب العمل وبلغت نسبة التصويت  30،000وشارك يف االنتخابات نحو 
 %.59النهائية 

  

  [احملكمة اإلسرائيلية العليا ترفض طلب التماس لهدم منزيل 
 مستوطنين أدينا باختطاف الفتى حممد أبو خضير وتعذيبه وقتله حرقاً]

  
  5/7/2017"هآرتس"، 

  

رفضت احملكمة اإلسرائيلية العليا أمس (الثالثاء) طلب التماس تقدمت به عائلة الفتى 
لهدم منزيل  ،يف القدس الشرقيةالفلسطيني حممد أبو خضير من خميم شعفاط 

املستوطنين اليهوديين اللذين أدينا باختطاف الفتى وتعذيبه وقتله حرقاً يف تموز/ 
 . 2014يوليو 

وتبنت احملكمة العليا موقف النيابة اإلسرائيلية العامة التي قالت يف ردّها على 
الذين ينفذون  االلتماس إن هناك فارقًا كبيراً بين قتلة أبو خضير والفلسطينيين

هجمات "إرهابية" ضد اإلسرائيليين، وأكدت أن عمليات هدم املنازل التي يقوم بها 
 .اجليش اإلسرائيلي ضد منفذي هذه الهجمات تهدف إىل الردع
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 اإلسرائيليةمن الصحافة 
 نمقتطفات من حتليالت املعلقين السياسيين والعسكريي

  
  حملل عسكري - أليكس فيشمان

  4/7/2017حرونوت"، "يديعوت أ
  

  [طبول احلرب تُقرع
  يف اجلبهة الشمالية]

  
  يف األسابيع األخيرة قام حزب الله برفع حالة التأهب يف منطقة احلدود بين

إسرائيل ولبنان وكثف قواته املُرابطة يف هذه اجلبهة. ويمكن تقدير أنه ال يقف 
ها احلزب يف وراء هذه اخلطوة أي تغيير يف املصالح والسياسة التي يتبع

كما أنه مل يكن هناك أي استفزاز عسكري. إن ما يثير حزب الله  ،اآلونة األخيرة
هو النشر الواسع يف إسرائيل عن حرب حمتملة يف الصيف القريب. ويبدو أن 

هذا النشر تسبّب برفع حالة التأهب وتكثيف القوات والقيام بجمع مكثف 
دار احلدودي. كما يبدو أنه على ملعلومات استخباراتية على طول منطقة اجل

خلفية آخر التصريحات يف إسرائيل، يقدّر املسؤولون يف حزب الله أن اجليش 
اإلسرائيلي سيستغل االنتشار الواسع لقوات احلزب يف سورية والذي ألزمه 

 بتخفيف حجم قواته يف جنوب لبنان كي يشنّ هجوماً.

 دور ليبرمان كما فعل باألمس حتى عندما يعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغو
أمام مراسلي الشؤون العسكرية، أنه ليس يف نية إسرائيل اخلروج إىل حرب يف 

فإن املسؤولين يف حزب الله ال يصدقونه. ويفضل السيّد  ،لبنان أو يف غزة
حسن نصر الله الذي يعتبر نفسه خبيراً يف األمزجة السائدة يف إسرائيل، أن 

والتي حتثّ  ،األرضية يف املؤسسة األمنية واحلكومة ينصت إىل التيارات حتت
 على االستباق والقيام بتوجيه ضربة اآلن وعدم انتظار التسوية يف سورية.

  يفضّل نصر الله مثالً أن يصدّق مشاعر قائد إسرائيلي على خط احلدود حذّر
ذب أخيراً من أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه على احلدود من شأنه أن يجت

نار حزب الله يف الصيف. وثمة شك يف أن يكون هذا القائد نفسه يدرك أن أي 
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كلمة تخرج من فمه يجري التعامل معها يف الطرف اآلخر بصفتها سياسة 
. وهذا هو ما ينطبق القائم حلكومة إسرائيل وليس كتقويم خاص به للوضع

سعون إىل أيضاً على تسريبات بشأن تفوهات تصدر عن وزراء إسرائيليين ي
قرص وزير الدفاع وشرح ما ينبغي عليه عمله يف مقابل زيادة وتيرة تسلح 

.  حزب الله يف لبنان، وسرعان ما يأخذها الطرف اآلخر على حممل اجلدّ

  ال شك يف أنه كي تنشب حرب يف الشمال يف املدى املنظور يجب أن حتدث
 تيف حال تسبب انعطافة دراماتيكية. إن مثل هذه االنعطافة يمكن أن حتدث

إسرائيل بأضرار فادحة للمصالح اإليرانية يف املنطقة، وعندها من املتوقع أن 
يوجه اإليرانيون تعليمات إىل حزب الله بشنّ هجوم. كما أن استمرار تسلح 

حزب الله الذي يتجاوز "اخلطوط احلمر" إلسرائيل مثل تزوده بسالح كيميائي، 
بما يف ذلك إقامة مصانع سالح إيرانية يشكل دعوة للحرب. وسائر املقاييس 

يمكن معاجلتها بشكل سري وللحرب  حلزب الله يف لبنان، ال تُعدّ مبرراً
 وبتغطية إعالمية متدنية.

  من الواضح أن خمططات احلرب على جانبي احلدود جاهزة وجرى التدرب
عليها. مع ذلك ثمة عنصر واحد فقط ما يزال مفتقراً إىل حل جيد والطرفان 

الكابح املركزي لقارعي طبول احلرب، وهو  عملياً يشكل وهو ماخشيانه ي
ماليين السكان املدنيين عندنا وعندهم. صحيح أن استعدادات إسرائيل 

لالهتمام بالسكان أثناء احلرب أفضل بكثير من تلك التي يف لبنان، لكن حتى 
دة [عن مرمى عندنا يدركون أن إخالء مئات اآلالف إىل اجلبهة الداخلية البعي

نيران حزب الله] هو حملة لوجستية معقدة ومركبة ستترك العديد من السكان 
 يف الشمال حتت وابل النار.

  يف املقابل يسكن يف جنوب لبنان نحو مليون نسمة ليس لهم أي حل إذا ما
قرية وبلدة هي بمثابة أهداف  270معظمهم يسكن يف نحو  ،نشبت حرب

كونها تشكل قواعد عسكرية بكل معنى إىل نظراً شرعية ألي هجوم إسرائيلي 
الكلمة. يف هذه القرى يسكن أفراد حزب الله، وهناك تقام العوائق، ويتم نصب 

الصواريخ املضادة للدبابات والقذائف الصاروخية، وزرع العبوات الناسفة 
واأللغام، وإقامة قواعد االستخبارات وقيادات التحكم. كل قرية كهذه تشمل 

أو حتى مئات األهداف. وضاعفت إسرائيل كمية السالح الدقيق لديها عشرات 
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وال سيما من اجلو ملنع إحلاق أي ضرر بيئيّ قدر اإلمكان، لكن أمام كمية كهذه 
من املُرجّح أن تستخدم إسرائيل قوة نار هائلة لن جتعل احلرب فمن األهداف 

 نقيّة وستؤدي إىل تدمير مناطق بأكملها.

 استخدمت  1993ية احلساب" التي قامت إسرائيل بشنها سنة خالل حملة "تصف
تهريب السكان إىل بيروت ملمارسة الضغط على  كان هدفها"خطة تخويف" 

حكومة لبنان. أما اآلن فال أحد يهتم بمثل هذه الرافعات وإنما بتدمير األهداف 
لن يكون للسكان وقت كاف للهرب. وسيكون فوعلى وجه السرعة. وبالتايل 

ف املواطنين يف اجلانب اللبناين عرضة للمساس. وعندها لن تكون إسرائيل آال
وحدها بحاجة إىل رفع تقرير لألسرة الدولية ولنفسها عن املس املكثف 

بالسكان، بل أيضًا حزب الله سيكون بحاجة إىل رفع تقرير إىل السكان والرأي 
 العام يف لبنان.

 لكن استعراض العضالت اجلاري ال توجد لدى الطرفين رغبة يف بدء القتال ،
يف اآلونة األخيرة هو قصة أخرى. ويبقى اخلطر كامناً يف أن املسدس 

املشحون موضوع على الطاولة منذ عشر سنوات، فضالً عن أن االنتقال من 
خطأ يف قراءة اخلريطة إىل االمتشاق غير املنضبط للسالح سريع للغاية، كما 

) ويف عملية "اجلرف الصامد" 2006ية (كانت احلال يف حرب لبنان الثان
  .2014العسكرية التي قام اجليش اإلسرائيلي بشنها يف قطاع غزة يف صيف 

  
  باراك رابيد، حملل سياسي

  5/7/2017"هآرتس"، 
  

  : املوضوع الذي لن يُبحث يفعالقات الهند بإيران
  رئيس احلكومة الهنديةونتنياهو بين ادثات احمل

  
 747ة الهندية ناريندرا مودي من طائرة البوينغ فور هبوط رئيس احلكوم 

نظيره اإلسرائيلي بنيامين  معانقةغوريون، سارع إىل  -الضخمة يف مطار بن
بدا نتنياهو يف مزاج جيد ومتحمساً. ونتنياهو ومنحه عناقه احلار املشهور. 

  وأثناء مصافحة اليد الطويلة لنظيره الهندي قال: "هذه زيارة تاريخية". 
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 مرات كثيرة يف املاضي، هذه املرة مل يكن نتنياهو مبالغاً. فزيارة  بخالف
هذه املرة األوىل التي يصل فيها رائيل هي بالفعل زيارة تاريخية. مودي إلس

رئيس حكومة هندية إىل إسرائيل. والسياق السياسي أيضاً الذي جتري فيه 
بين  الهندمتها التي أقا ثابتةالزيارة تاريخي كذلك. فقد قطع مودي الصلة ال

 -موقفها من النزاع اإلسرائيليبين وإعالن عالقاتها مع إسرائيل، و حتسين
الفلسطيني، وجتنب بتهذيب زيارة رام الله. لقد كان نتنياهو يرغب يف أن 

من السابق تصويت الهند يف األمم املتحدة، ولكن  يتجلى هذا التوجه أيضاً يف
  م ال.ألوانه معرفة ما إذا كان هذا سيحدث أ

  لقد كان برنامج الزيارة أيضاً استثنائياً. فاملوضوعات التي ستبحث ستكون
، ونقاشات بشأن التعاون زهورمدنية تقريباً بصورة مطلقة، زيارة إىل مزرعة 

الزراعي، وحمادثات تتعلق بمشروع مشترك يف جمال الفضاء، ولقاءات مع 
أجل تشجيع  مدراء عامين من عشرات الشركات من القطاع اخلاص من

  األعمال. أجواء طبيعية منعشة غير مألوفة عندنا.
 لنقاش هي التعاون يف حماربة توقع أن تطرح لاألمنية املُ -القضية السياسية

االرهاب. ذكر ذلك نتنياهو ومودي يف تصريحاتهما العلنية يف مستهل العشاء 
اب الذي املشترك بينهما. وعندما يتحدث مودي عن االرهاب فإنه يقصد االره

التي وله عالقة بالتنظيمات اجلهادية املتماهية مع القاعدة أو طالبان، 
بتشجيع ودعم االستخبارات الباكستانية تنفذ هجمات ضد الهند. ويسر الهند 

احلصول على أي مساعدة من إسرائيل يف هذا اجملال، سواء على املستوى 
  العملي وأيضاً على صعيد الدعم السياسي اإلسرائيلي.

  لكن هناك ارهاباً ال يرغب الهنود يف احلديث عنه. قبل خمس سنوات ونصف
السنة نفذ عمالء إيرانيون هجوماً ضد دبلوماسيين إسرائيليين يف قلب 

نيودلهي على مسافة قريبة من مكتب مودي. وأصيبت زوجة امللحق العسكري 
براير يف شباط /فوكورين بجروح يف هذا الهجوم.  -يف الهند تايل يهوشواع

الواسعة املاضي قال سفير إسرائيل يف الهند دانيال كرمون للصحيفة الهندية 
" إن "إسرائيل لن يهدأ لها بال حتى إحالة آخر االنتشار "هندوستان تايمز

متورط يف هذا الهجوم على احملاكمة". لكن الهند مل حتاكم حتى املتورط األول 
  يف هذا الهجوم.
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 الهجوم أجرى الهنود حتقيقاً. وألقوا القبض على  يف األشهر األوىل التي تلت
مواطن هندي بتهمة مساعدة املهاجمين، وقدموا الئحة اتهام ضده. لكن بعد 

وقت قصير بدأت الهند يف تمييع التحقيق. فأطلقوا سراح املتهم، ومل يصدر 
حكم ضده حتى اآلن. هناك أكثر من ذلك، إذ على الرغم من معرفة الهنود جيداً 

م يرفضون االعتراف إيران هي التي تتحمل مسؤولية الهجوم، ولكنهبأن 
  يرفضون كذلك توجيه االتهام إىل النظام يف طهران.رسمياً بذلك، فإنهم 

  قبل زيارة مودي ناقشوا يف وزارة اخلارجية املسألة املتعلقة بموضوع السلوك
ع نفايات ية وكأنهم يتعاملون مسرائيلالسفارة اإل علىالهندي بشأن الهجوم 

مشعة. وقال السفير كرمون عندما سُئل عن ذلك أثناء اللقاء مع املراسلين 
مل الصحافيين يف وزارة اخلارجية يف القدس يوم االثنين: "حكومة الهند 

  التحقيق يف الهجوم. ونحن سنواصل طرح املوضوع". تطمس
 نية لكن يف أحاديث غير معدة للنشر يعترف مسؤولون كبار يف املؤسسة األم

ويف وزارة اخلارجية بأن املسألة قد أسدل الستار عليها وجرى تمييعها من 
جانب الهنود، الذين يتساهلون مع اإليرانيين بسبب سلسلة طويلة من املصالح 

األخرى األكثر أهمية. والهنود الذين يقيمون صالت وثيقة وحميمة مع 
يب عدم معاودة القيام اإليرانيين يف جمال التجارة والطاقة، طلبوا منهم بتهذ

  بهجمات ضد أهداف إسرائيلية يف أراضيهم، وعملوا على إخفاء القضية.
  طوال السنوات الثماين األخيرة احتلت املشكلة اإليرانية رأس جدول أعمال

بنيامين نتنياهو تقريباً يف كل لقاء له مع زعماء أجانب، خاصة الدول 
ووي مع إيران وحتديداً منذ السنة العظمى املركزية. ومنذ توقيع االتفاق الن

عن التورط اإليراين يف االرهاب يف احلديث رئيس احلكومة  عاوداملاضية، ي
الشرق األوسط ويف أنحاء العامل. ويحتج نتنياهو وموظفو وزارة اخلارجية على 

  كل زيارة يقوم بها وزير خارجية أو وزير اقتصاد أوروبي إىل إيران.
 ل موظفو وزارة اخلارجية كل جهدهم من أجل إبعاد لكن قبل زيارة مودي، بذ

املوضوع اإليراين عن جدول األعمال العام وعن النقاش االعالمي. وحتى لو 
طُرح املوضوع اإليراين يف حمادثات مغلقة أثناء الزيارة، فإنه ليس من 

املتوقع أن يهيمن عليها. والسبب هو الرغبة يف منع نشوب خالف أثناء زيارة 
بخاصة خالف علني، والرغبة أيضاً يف الدفع قدماً بمصالح مودي، و
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اقتصادية مع الهند. يمكننا أن نفهم أسلوب التمييع واإلخفاء الهندي، لكن ما 
 مشاركة إسرائيل فيه.هو نفهمه أقل 

  
  ملف خاص

  
  2017حزيران/يونيو)  22- 20"مؤتمر هرتسليا" (
  "اليوبيل الفضي" ب حتتفالن إسرائيل والهند

  
  ونيل (احتياط) شاؤول شايكول

.  
 اليوبيل الفضي [مرور خمسة وعشرين عاما] على قيام  2017يسجل العام

عالقات دبلوماسية بين الهند وإسرائيل. فقد وقع وزيرا خارجية إسرائيل 
كانون  29والهند اتفاقية إقامة عالقات دبلوماسية بين الدولتين يف 

، 1992عالقاتها مع إسرائيل عام . ومنذ طبّعت الهند  1992الثاين/يناير 
 ".شديد تطورت الشراكة بثبات وأصبحت العالقة اآلن "مرئية بوضوح

  هناك أوجه تشابه عديدة بين تاريخ الدولتين احلديث وجتمعهما مصالح
مل يكن من املمكن  1992بينهما حتى العام الرسمية  ولكن العالقةمشتركة، 

رجّحت التفسيرات لذلك بين وت"من حتت السجادة".  وبقيتتوطيدها، 
هند بالدول العربية حساسيات سياسية هندية داخلية وبين عالقات ال

 واإلسالمية. 

 القيم نفسها وتواجه مشكالت مماثلة: يف تتشارك الهند وإسرائيل  
وأعقب إعالن  1947نالت الهند وإسرائيل استقاللهما عن بريطانيا عام  -

ك احلين ولعقدين من نذ ذلاورة. وماالستقالل نشوب حرب مع الدول اجمل
السنين خاضت الدولتان حروبا مع دول جماورة معادية (حروب الهند مع 

                                                 
  ًعلى املوقع اإللكتروين [الهندي] التايل:  نشرهذا املقال أيضا

http://diplomatist.com/dipo201703/article002.html    
  ) رئيس األبحاث يف معهد السياسة واالستراتيجياIPS وباحث يف مركز هرتسليا (

  املتعدد االختصاصات
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)، وحروب إسرائيل (يف 1971و 1965وباكستان يف  1962الصين يف 
 ). 1973، و1967، و1956

 كال الدولتين حتاربان اإلرهاب والتمرد. -

 يف حميط إقليمي غير مستقر.  كال الدولتين منارتان للديمقراطية واحلرية -

 ًوبعد ذلك بمدة 1950أيلول/سبتمبر  17بإسرائيل يف  اعترفت الهند رسميا .
قصيرة أنشأت الوكالة اليهودية مكتبا للهجرة يف مدينة "مومباي" الذي حتول 

الحقا إىل مكتب للتجارة ويف  نهاية املطاف إىل قنصلية. وسهلت القنصلية 
 1992عام  تانسفارهجرة آالف الهنود اليهود الطوعية إىل إسرائيل. وفتحت 

 دى قيام عالقات دبلوماسية كاملة.ل

  [مشتركة] تعززت عالقات الهند بإسرائيل نتيجة خماوف استراتيجية
وتوطدت بثبات منذ أقامت الدولتان  ،وتهديدات أمنية ومصالح اقتصادية

 .1992عالقات دبلوماسية كاملة عام 

 بهاراتيا ـ منشأ "تقارب" هندي مع إسرائيل إىل حكومات حزب اليرجع و"
. وشكلت زيارة رئيس 2004إىل عام  1999) املتعاقبة من عام BJPاتا" (جان

يف  مهماً حتوالً 2003الوزراء اإلسرائيلي أريئيل شارون إىل "دلهي" عام 
العاصمة الهندية "نيودلهي"، لكن هذا الزخم مل يعمّر طويال. والحقا، حافظت 

تمر الوطني ) بقيادة حزب "املؤUPAحكومة "التحالف التقدمي املتحد" (
، لكنها اًمهم اًأمني اًالهندي" على عالقات وثيقة مع إسرائيل بوصفها شريك

 أبقت هذه العالقات بعيدة عن األضواء.

  وجنحت حكومة رئيس الوزراء الهندي [ناريندرا] مودي يف تنمية وترسيخ
العالقات مع إسرائيل. وعندما التقى رئيس احلكومة نتنياهو برئيس الوزراء 

لى هامش افتتاح اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف نيويورك يف مودي ع
، قال نتنياهو: "ليس هناك حدود" آلفاق العالقة بين 2014أيلول/سبتمبر 

ك احلين، كان هناك عدد من الزيارات رفيعة املستوى ن ذلالدولتين. وم
ىل ومن ضمنها زيارة لوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعَلون إ ،والتفاعالت

 ، األوىل من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي.2015الهند يف شباط/فبراير 
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  األوىل  -2015وكانت زيارة الرئيس الهندي براناب موخرجي إىل إسرائيل يف
مؤشرا على حتول الفت يف العالقات بين  -من نوعها لرئيس جمهورية هندي

 الهند وإسرائيل.

 ج بزيارة إلسرائيل يف كانون وقامت وزيرة اخلارجية الهندية سوشما سوآرا
. وأتت زيارة وزيرة اخلارجية يف إطار اجلهد الهندي 2016الثاين/يناير 

  املبذول حاليا لتوسيع وتعميق تعاون الهند مع إسرائيل.
 الهند يف تشرين  بزيارة إىل الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين قامو

أول رئيس إسرائيلي  ، استمرت ستة أيام. وكان ريفلين2016الثاين/نوفمبر 
عاما. وآخر رئيس إسرائيلي زار الهند هو عيزر وايزمن، يف  20يزور الهند منذ 

. واعترف علنا بأن الغاية الرئيسية من الزيارة 1997كانون الثاين/يناير 
التي ، 2017تمهيد الطريق لزيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إىل إسرائيل يف 

  رئيس وزراء هندي إىل هذا البلد.أول زيارة من نوعها ل ستكون
  

  عالقات األمن والدفاع
  

  جتمع الدولتين عالقة وثيقة يف جماالت الدفاع وأمن اجلبهة الداخلية
عن رغبة  فضالً ،واالستخبارات. ولقد ثبت أن خماوف مشتركة حيال اإلرهاب

ويف احلصول على تكنولوجيا  ،الهند يف تنويع مصادر تزودها باألسلحة
 املشاركة يف تطوير وإنتاج عتاد عسكري هي حمركات رئيسية ويف ،أفضل

 لهذه العالقة.

 ومن ضمنها  ،ومن املنظور اإلسرائيلي هناك مصالح استراتيجية وجتارية
 وثيقاً أفضت إىل جعل الهند شريكاً جة إسرائيل الختراق أسواق إضافيةحا

 وأكبر زبون للشركات األمنية/العسكرية اإلسرائيلية.

 2014و 2005فبين عامي  ،ات األمنية هي األهم بالنسبة للدولتينوالعالق 
بعد روسيا والواليات ر مورد لألسلحة إىل الهند باتت إسرائيل ثالث أكب

املتحدة، وباتت الهند أكبر مشتر للعتاد العسكري اإلسرائيلي. وتبلغ صادرات 
وهي تشمل األسلحة اإلسرائيلية إىل الهند أكثر من مليار دوالر يف السنة، 

 أسلحة. صواريخ وطائرات بال طيار وأنظمة
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 ) "وأعلنت شركة "الصناعات اجلوية اإلسرائيليةIAI نيسان/أبريل  6) يف
أنها فازت بصفقات يف الهند تصل قيمتها اإلجمالية إىل مليارَيْ دوالر.  2017

مليار دوالر، وهي أكبر صفقة بيع  1,6ويف إطار صفقة واحدة ضخمة قيمتها 
يف تاريخ الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، ستقوم "الصناعات اجلوية  أسلحة

) بتزويد اجليش الهندي بمنظومات دفاع جوية وصاروخية IAIاإلسرائيلية" (
"]. وستقوم الشركة أيضا بتزويد سالح 8) ["باراك MRSAMمتوسطة املدى (

 ).LRSAMاجلو الهندي بمنظومات دفاع جوية وصاروخية بعيدة املدى (

  ومنظومةMRSAM  هي دفاعات جوية وصاروخية متطورة تؤمن حماية
منظومة عمالنية يف  هي يف نسختها احلاليةضد جمموعة تهديدات من اجلو. و

كل من سالح اجلو الهندي وسالح البحر الهندي وقوات اجليش اإلسرائيلي. 
-phasedوتشمل املنظومة نظام رادار متطور مزود بمصفوفة طورية (

array،(  وأنظمة حتكم، ومنصات إطالق متحركة، وصواريخ مزودة بباحث
). وهذه املنظومة ثمرة تطوير مشترك لصالح RF Seekerراداري نشط (

) IAIاجليش الهندي بين كل من شركة "الصناعات اجلوية اإلسرائيلية" (
)، بالتعاون مع DRDOومنظمة البحث والتطوير األمني/العسكري الهندية (

ل" [اإلسرائيلية] وشركة "إلتا" التابعة للصناعات اجلوية شركة "رفائي
، و L&T"، وBEL)، وشركات هندية متعددة ومنها "IAIاإلسرائيلية (

"BDL.وموردين آخرين من القطاع اخلاص ،" 

  ودشن سالح البحر الهندي منظومة جديدة متكاملة للدفاع واملراقبة الساحلية
يل. وستعزز املنظومة أمن املركبات ) مطوّرة يف إسرائIUHDSSحتت املاء (

التي تشغلها البحرية الهندية يف ميناء  العاملة فوق املاء وحتتهالبحرية 
 "مومباي" البحري.

  "وآخر الصفقات األمنية/العسكرية تشمل شراء صواريخ من طراز "سبايك
مضادة للدبابات. وقد جرى تطوير هذا الطراز يف إسرائيل لغرض ضربات 

أرض ضد دبابات العدو. وهذا الصاروخ بمثابة ذخيرة من -صاروخية أرض
[يصيب هدفه بفضل املستشعرات  (Fire and forget)نوع "أطلق وإنس" 

منصة إطالق لصاروخ  321احلرارية بداخله]. وسيحصل اجليش الهندي على 
) من إنتاج ATGMصواريخ موجهة مضادة للدبابات ( 8356"سبايك" وعلى 
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 60ة مليار دوالر. ويجري تسليم كل العتاد على مدار شركة "رفائيل" بقيم
، أنفقت الهند 2014شهرا، أي خالل خمسة أعوام. ويف تشرين األول/أكتوبر 

 300صاروخ "سبايك" مضاد للدبابات و 8000مليون دوالر على شراء  525
 منصة إطالق.

 ما واملعروف أن إسرائيل شريك [عسكري] موثوق فيه وأنها ساعدت الهند "عند
 1971كانت يف أمس احلاجة للمساعدة". فقد زودت الهند بالسالح إبان حرب 

  . 1999[إقليم كشمير املتنازع عليه] عام  "وإبان أزمة "كارجيل
  

  العالقات االقتصادية
  

  (أساسا جتارة األملاس)، وصل حجم التبادل  1992مليون دوالر عام  200من
مليار  4,5. واستقر على نحو 2011 مليار دوالر يف 5,19التجاري البيني إىل 

 ك احلين (باستثناء صادرات األسلحة). ذل ذندوالر يف السنة م

  من حجم التبادل التجاري 50ومع أن جتارة األملاس تشكل ما يقارب %
عديدة  اًفروع شملالبيني، تنوعت التجارة يف السنوات األخيرة بحيث باتت ت

جيا املعلومات واالتصاالت، وأمن مثل صناعة األدوية، والزراعة، وتكنولو
 اجلبهة الداخلية.

  وتشمل الصادرات الرئيسية من الهند إىل إسرائيل أحجارا كريمة ومعادن
ومنتجات كيماوية ومنسوجات وشتوال وخضارا ومنتجات معدنية. وتشمل 
مستوردات الهند الرئيسية من إسرائيل أحجارا كريمة ومعادن وكيماويات 

 معادن أساسية وآليات ومعدات نقل. (أساسا البوتاس) و

  ونمت العالقات االقتصادية يف السنوات األخيرة لتشمل تعاونا يف قطاع
، وقّع وزيرا الزراعة 2006الزراعة وإدارة املياه والبحث والتطوير. ويف 

ك نذ ذلاإلسرائيلي والهندي اتفاقية تعاون وتدريب بعيدة املدى، خاضعة م
وهو )، Mashavنيين من [وكالة التعاون] "مشاف" (احلين إلشراف خبراء ميدا

، أنشأ 2008برنامج تنمية عاملي تديره وزارة اخلارجية اإلسرائيلية. ويف 
مليون دوالر، مع التركيز  50لتطوير الزراعة بقيمة  مشتركاً البلدان صندوقاً

، وقعت 2011على تكنولوجيا صناعة األلبان والزراعة والري بالتنقيط. ويف 
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ند وإسرائيل اتفاقية لتعزيز التعاون يف جمال أنظمة شبكات املياه املدنية، اله
بعد أكثر من عشرة أعوام من البحث والتطوير واالستثمار املشترك يف تقنيات 

 دين.املياه يف كال البل

  أعلنت إسرائيل أنها ستساعد الهند يف تنويع وزيادة 2013ويف أيار/مايو ،
ضار من خالل تقديم تكنولوجيا متطورة وخبرة حماصيلها من الفواكه واخل

للتميّز يف أرجاء الهند مع  اًمركز 28لهذه الدولة. وستساعد إسرائيل يف إقامة 
 التركيز على حماصيل فواكه وخضار حمددة. 

 ًمفاوضات ثنائية بهدف توقيع اتفاقية للتجارة احلرة  وجتري الدولتان حاليا
ول كل منهما تشجيع اآلخر على االستثمار [إلغاء التعريفات اجلمركية]، ويحا

أكثر. ولقد أفضى جناح شركات تكنولوجيا املعلومات الهندية واإلسرائيلية إىل 
 التعاون ضمن هذا القطاع على وجه اخلصوص.باالهتمام 

  وحتاول احلكومتان زيادة التفاعل البيني من خالل تبادل البعثات التعليمية
. وأفاد مسؤولون يف قطاع السياحة والسياحية، حمققة بعض النجاح

ألف سائح هندي  40حيث بلغ باإلسرائيلية عن زيادة عدد الوافدين من الهند 
. ويف املقابل، تضاعف عدد السائحين اإلسرائيليين يف الهند خالل 2015عام 

األخيرة، ومنهم آالف اإلسرائيليين الذين زاروا الهند بعد إتمام  15السنوات ال 
 كرية اإللزامية. اخلدمة العس

  وتسعى احلكومتان إىل تسهيل إقامة عالقات اقتصادية أشمل، فضال عن تعزيز
التعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا. والتجارة الثنائية مزدهرة ومن 

  املتوقع أن تنمو أكثر يف السنوات القادمة. 
  

  تكنولوجيا الفضاء
  
 اث الفضاء. ففي تشرين تعاونت الدولتان سابقا يف جمال تكنولوجيا وأبح

، وقع رئيس برنامج أبحاث الفضاء اإلسرائيلي ورئيس 2002الثاين/نوفمبر 
) اتفاقية تعاون يف جمال ISRO"إيسرو" ( -منظمة أبحاث الفضاء الهندية
، أطلقت "إيسرو" قمر االستطالع 2008الفضاء بين البلدين. ويف عام 
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إلطالق الهندي [املعروف على متن نظام ا TechSAR[التجسس] اإلسرائيلي 
  PSLV.باختصاره] 

  ذهب وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء 2016ويف كانون األول/ديسمبر ،
اإلسرائيلي، أوفير أكونيس، إىل الهند يف زيارة مدتها أربعة أيام وكانت الغاية 

منها دفع مشاريع بحث وتطوير مشتركة يف جمال التكنولوجيا والعلوم 
ضمنها شراكات فضاء يف جماالت مراقبة كوكب األرض التطبيقية ومن 

 واالتصاالت والدفع الصاروخي.

  2017شباط/فبراير  15ويف اآلونة األخيرة، أعلنت وكالة الفضاء الهندية يف 
أقمار)  104صناعية بتقنية النانو (عن إطالق ناجح لرقم قياسي من األقمار ال

 على متن صاروخ واحد.إىل الفضاء، وذلك 

 ت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (وقالISROاملعلم من -) أن هذا اإلطالق
مركز الفضاء الهندي "سريهاريكوتا" يف جنوب البالد يكسر الرقم القياسي 

قمرا صناعيا [موضوعين] على متن صاروخ واحد يف  37الروسي الذي بلغ 
. وكان على متن الصاروخ الهندي قمر صناعي إسرائيلي صغير، 2014العام 

يقوم بمهام علمية وهو األول من نوعه وثمرة أبحاث أكاديمية إسرائيلية، 
 لصالح جامعة بن غوريون يف النقب.  

  
  الفلسطينية احلالة

  
  سارت وفقاً ألهميتها النسبيةمع إبقاء مصالح الهند االستراتيجية األوسع ،

خط حكومات الهند املتعاقبة منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي بمرونة على 
دقيق، بين التعبير عن اهتمام حقيقي بالقضية الفلسطينية وبين تعزيز 

تعميق عالقة أكثر مل يواكب عالقات البلد التجارية واألمنية مع إسرائيل. و
علنية مع إسرائيل تغيير يف سياسة احلكومة الهندية جتاه فلسطين. بل أكدت 

مل يطرأ عليها أي حكومة مودي أن سياسة الهند حيال املسألة الفلسطينية 
تغيير أساسي. ويبدو أن ما حتاول حكومة مودي فعله هو إبقاء العالقتين على 
مسارين متوازيين وجعل كلتاهما أكثر مباشرة ومرئية، وغير مترابطتين، مع 
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توضيح أنه ال يجوز ألي طرف أن يضع فيتو على عالقات الهند مع الطرف 
  اآلخر.      

  
  خالصة

  
 نه منذ تسلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زمام احلكم مما ال ريب فيه أ

، تعمل الهند وإسرائيل على تعميق العالقات بينهما يف جماالت 2014يف عام 
األمن وحماربة اإلرهاب والعلوم والتكنولوجيا والزراعة واستكشاف الفضاء 

رفع  وعدة جماالت أخرى. ويمكن أن ينسب الفضل إىل رئيس الوزراء مودي يف
من خالل الكشف عن  اإلسرائيلية-مستوى البعد االستراتيجي للشراكة الهندية

. وعالقات مودي الوثيقة بإسرائيل يمكن إرجاعها إىل الفترة عالقتهما علناً
التي كان فيها كبير وزراء والية "كجرات" الهندية، عندما لعبت إسرائيل دورا 

 و اقتصادي ملفت يف عهد مودي.بارزا يف مساعدة هذه الوالية على حتقيق نم

  وتعزيز العالقات االقتصادية ودفع التعاون األمني/العسكري هما على جدول
بدفع عالقتهما  وهذا التعاون بين الدولتين كفيلأعمال كل من الهند وإسرائيل. 

الثنائية إىل مستويات أعلى. وستكون زيارة رئيس الوزراء مودي إىل إسرائيل 
على  جمدداً وستؤكدوظا يف العالقات الثنائية للبلدين معلما ملح 2017يف 

 الرابطة املتينة التي جتمعهما. 
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  صدر حديثاً 
 

الرؤية اإلسرائيلية للصراعات يف الشرق األوسط وانعكاساتها على 
 أمن إسرائيل: دراسات جلنراالت وباحثين إسرائيليين كبار

  
  خليفة حمدأ :وحترير إشراف

باحث يف الشؤون اإلسرائيلية والصهيونية يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف  أحمد خليفة، 
 .بيروت

 رندة حيدر :إعداد
حمررة النشرة اليومية، "خمتارات من الصحف العبرية"، التي تصدر عن مؤسسة  رندة حيدر،

 يف بيروت.الدراسات الفلسطينية 
 

  791 الصفحات: عدد

  $ 6  السعر:

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 

منذ بداية ما سمي يف حينه "الربيع العربي"، وخالل 
األعوام التي تلت وحفلت بعواصف عاتية اجتاحت العامل 

وب وأطيح بأنظمة وبُدلت العربي، دُمرت بالد وشُردت شع
خرائط. وهذه العواصف وآثارها القاتلة ال تزال تشغل 
الدوائر السياسية والفكرية يف العامل. وقد عُنيت مراكز 

الدراسات واألبحاث يف إسرائيل، كما الصحافة 
اإلسرائيلية، بتتبع ما يجري يف املنطقة العربية والشرق 

على إسرائيل،  األوسط عامة، وحتليله وتقصي انعكاساته
كما ركزت اهتمامها على ما ينبغي إلسرائيل فعله 

ملواجهة اخملاطر الناجمة عن هذه التطورات. وكان بين 
مَن شاركوا يف املتابعة وإبداء الرأي صفوة من كبار 

 الباحثين واألمنيين والسياسيين.

وبدورها، تابعت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ما يصدر 
واألبحاث، وما يُنشر يف الصحافة عن مراكز الدراسات 

اإلسرائيلية، عن هذا املوضوع. واختار الفريق املوكلة إليه 
هذه املهمة من مئات الدراسات وآالف املقاالت ما ارتأى 
أنه األكثر موضوعية واألهم يف التعريف بمناحي التفكير 

يف إسرائيل. واملعروف أن القيادتين السياسية واألمنية 
لباً ما تستفيدان من التوصيات والتحليالت يف إسرائيل غا

الواردة يف الدراسات الصادرة عن مراكز األبحاث 
األكاديمية واالستراتيجية املتخصصة من أجل تقرير ردة 

 للمزيد فعل كل منهما وسياستها.


