قائالا" :لقد انتظرانك وقتـاا طويال ،يف الواقع حنن ننتظر منذ ما
يقرب من  21سنة".2
كانت كل من اهلند والصني من الدول الداعمة بقوة
للقضية الفلسطينية ،ومل تعرتف أي منهما إبسرائيل إال يف
التسعينيات مع الدخول يف مفاوضات حول السالم بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني ،واليت انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو 5
يف  .35551كما أن هذه املرحلة شهدت اهنيار االحتاد
السوفييت ،ومن مث فتحت األبواب أمام إعادة التحالفات يف
أحناء خمتلفة يف العامل ،خاصة أن االنفتاح على كل من الصني
واهلند كان يعين ابلنسبة إلسرائيل االنفتاح على ما يقرب من
نصف سكان العامل .وهو التطور الذي ال يقتصر على األبعاد
واألرابح االقتصادية فقط ،ولكن أيضا له آاثره السياسية
اهلائلة.

السياسة اإلسرائيلية جتاه اهلند والصني :شد
"أطراف األطراف"
د.مروة فكري



نواجه ،حىت اآلن ،جدراان من العزلة ،وسوء الفهم ،والتوجس،
وحىت من العداوة يف هذه القارة] آسيا[ .هناك هوة عقلية
واترخيية لن نستطيع عبورها بسهولة.
موشي شاريت 51 ،يونيو 5511

1

ومن هنا يثور التساؤل :ما أهداف السياسة

اإلسرائيلية جتاه كل من اهلند والصني؟ وهل هناك عالقة

بينها وبني مبدأ "شد األطراف"؟

يف الرابع من يوليو  ،7152قام رئيس الوزراء اهلندي
مودي أبول زايرة من نوعها إلسرائيل منذ قيام العالقات
الدبلوماسية بني البلدين يف  .5557جاءت الزايرة لتشرح
بوضوح كيف أن اجلدران اليت فصلت إسرائيل عن دول آسيا،
واليت حتدث عنها وزير اخلارجية اإلسرائيلي أمام أعضاء
الكنيست يف  ،5511قد حتولت إىل جسور تعرب هبا إىل
الدول اآلسيوية الصاعدة وعلى رأسها اهلند والصني .ومن هنا
كانت كلمة نتانياهو-رئيس الوزراء اإلسرائيلي -لرئيس وزراء
اهلند معربة عن هذا التحول .فقد وجه نتانياهو كالمه ملودي

الفرعية:

وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة
 -5ما أمهية كل من اهلند والصني حتديدا يف
السياسة اإلسرائيلية؟
 -7ما هي أهم مالمح هذا التطور يف العالقات؟
 -1ما انعكاس ذلك التقارب على العرب والقضية
الفلسطينية؟

2هيفاء زعرت ،هل خسر العرب اهلند لصاحل "العشيقة "اإلسرائيلية؟. 2017.
( .مت االطالع)7152/57/2 :متاح على الرابط:
https://goo.gl/T1bSaZ
 3للمزيد حول اتفاق أوسلو ،انظر:
Rawan Damen. The Price of Oslo. Al-Jazeera
)Interactive. Available at: (Accessed: 10/12/2017
https://goo.gl/AjriHC

مدرس علوم سياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
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Quoted in: Jacob Abadi. 2004. Israel’s Quest for
Recognition and Acceptance in Asia: Garrison
State Diplomacy. London: Frank Cass Publishers,
)p. XII (Abadi 2004
1

مقدمة:

إبسرائيل إىل النظر صوب آسيا كسوق وكموازن حمتمل يف
املستقبل إذا ما ازدادت ضغوط الرأي العام األورويب ودفعت
دوله إىل فرض أي نوع من العقوابت على إسرائيل.3
أما العامل الثالث ،فكان موقف الدول العربية ،وما
ظهر وكأنه اجتاه لنهاية املقاطعة العربية إلسرائيل بدأهتا مصر
يف  5522وتعززت يف 5551عندما بدأت بعض الدول
العربية هترول يف إقامة عالقات مع الكيان الصهيوين ،وتصاعد
تيار التطبيع مع إسرائيل ،والذي تتقدمه حالياا وبشكل كبري:
موجودا لدى
السعودية .4ومن مث تضاءل التخوف الذي كان
ا
القوى اآلسيوية من أن تؤدي العالقات االقتصادية مع إسرائيل
إىل تبعات سلبية يف العالقة مع العرب .كما رأت إسرائيل يف
تطور العالقات اآلسيوية مدخالا للدعم السياسي والدبلوماسي
هلا يف احملافل الدولية ،على اعتبار أن السياسة تتبع االقتصاد.
Kuo, Israel's Asia Strategy: Expanding
 .)Economic) Engagement 2017ولكن يبقى
السؤال ،ملاذا اهلند والصني حتديدا؟ لإلجابة عن هذا السؤال
ينبغي أوال أن نتعرف على أهداف ومصاحل إسرائيل يف تطور
العالقات مع كل من البلدين ،وما عالقة ذلك ابلصراع
العريب -اإلسرائيلي بشكل عام؟

لسنوات عديدة ،مل تكن إسرائيل مهتمة كثريا آبسيا،
ووجهت كل تركيزها على األسواق األوروبية واألمريكية.
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن آسيا يف هذا الوقت مل تكن
سوقاا واعدة ابلنسبة إلسرائيل ،كما مل يكن آلسيا هذا الثقل
السياسي املغري ابلنسبة لتل أبيب ،إضافة إىل انعدام
العالقات الدبلوماسية بينها وبني العديد من الدول اآلسيوية
مبا شكل جدراان من العزلة بني الطرفني.
إال أنه سرعان ما تبدلت هذه األجواء ابتداء من
التسعينيات واستمرت يف التطور حىت هذه اللحظة ،حيث
ظهرت أمهية العامل االقتصادي ،فتطور االقتصادات
اإلسرائيلية واآلسيوية عزز من فرص دخول التكنولوجيا
اإلسرائيلية (بشقيها العسكري واملدين) لألسواق اآلسيوية.
فقد كانت إسرائيل تبحث عن أسواق خارجية ملنتجاهتا،
وكانت آسيا ،يف املقابل ،تبحث عن الفرص االقتصادية
والتكنولوجية .العامل الثاين ،كان التدهور النسيب يف التجارة
مع االحتاد األورويب ،وكذلك -ورمبا األهم -تزايد االنتقادات
السياسية والدبلوماسية من دوله لسياسات إسرائيل ،انهيك
عن اجتاهات الرأي العام األورويب واليت تبلورت يف اعرتاف
العديد من الربملاانت األوروبية بدولة فلسطني يف خطوة رمزية
ولكن مهمة .بل إن الربملان األورويب ذاته أصدر قر اارا يف
 7152يعرتف بدولة فلسطني "من حيث املبدأ" ،1كما أن
املفوضية األوروبية أصدرت قر اارا يقضي بوضع ملصقات متيز
املنتجات الوافدة من املستوطنات اإلسرائيلية .2وهذا دفع

أوال :العالقة مع اهلند ....السماء هي احلد

كانت اهلند من الدول اليت صوتت ضد دخول
إسرائيل يف األمم املتحدة ،واعرتفت هبا على مضض يف
 .5511وعلى الرغم من هذا االعرتاف ،إال أن التمثيل
عاما .غري أن هذا مل
الدبلوماسي الرمسي مل يتحقق ملدة أربعني ا
3

1

Evelyn Gordon,. 2014. What Israel Really

Christian Oliver.. European Parliament Votes to
Recognize the Palestinian State. Financial Times,
2014December 17. Accessed December 2, 2017.
https://goo.gl/HrWUsh
2بثينة اشتيوي ..قرار االحتاد األورويب "وسم "منتجات املستوطنات
اإلسرائيلية :األسباب والتداعيات . 2015نوفمرب  .متاح على الرابط (مت
االطالعhttps://goo.gl/RbdknE )7152/57/57 :

Wants from Ties with China and India.

Commentary Magazine, September 3-. Accessed
November 23, 2017. https://goo.gl/JsRt1i
 4تناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية أخبار عن زايرة ويل العهد
السعودي دمحم بن سلمان إىل تل أبيب لبحث فكرة دفع السالم إىل األمام يف
املنطقة .ومل يصدر أي تكذيب رمسي سعودي هلذه األخبار.
2

وهذا دفع ابهلند إىل البحث عن حتالفات بديلة ، 3خاصة مع
تزايد القلق اهلندي من صعود الصني ،وتشكل احملور الروسي-
Glenn
الصيين-الباكستاين .ومع تعديل جلني
 amendment4والعقوابت الدولية اليت فرضت على اهلند
بعد اختبارها للسالح النووي ،مل يعد من السهل حصول اهلند
على السالح من الوالايت املتحدة وأورواب ،ولذلك توجهت
إىل إسرائيل حىت أصبحت اهلند هي اثين أكرب مش ررت للمعدات
العسكرية اإلسرائيلية .من انحية أخرى ،أصبح التوجه
السياسي واالسرتاتيجي للهند أقرب للوالايت املتحدة ،ومن مث
من الطبيعي أن تتحالف تدرجييا مع احملور األمريكي ،ومل يكن
من املمكن تطوير عالقات اسرتاتيجية مع الوالايت املتحدة
دون التطبيع مع إسرائيل. 5
وجتمع البلدين اآلن العديد من العالقات العسكرية،
واالقتصادية واملخابراتية ،وتتشاركان يف العديد من املصاحل
املتشابكة واليت أدت ،وستؤدي ،إىل توسع التعاون يف عدد
من اجملاالت احليوية مثل الزراعة والطاقة الشمسية والفضاء
واألمن الذي يتضمن مكافحة اإلرهاب .6كما ترى اهلند يف
مشاركة تل أبيب النشطة يف برانمج "صنع يف اهلند" ( make

مينع من تطور عالقات غري علنية ،واليت تضمنت مساعدات
عسكرية إسرائيلية للهند يف مواجهاهتا مع الصني يف ،5597
وكذلك يف حرهبا ضد ابكستان يف  .5525ويبدو أن اهلند مل
نظرا لصراعها مع
ترغب يف الكشف عن هذه العالقات ا
ابكستان -الدولة اإلسالمية -واعتمادها على البرتول العريب،
حيث خشيت من إمكانية التضامن والدعم العريب واإلسالمي
لباكستان .واستمر الوضع على هذا املنوال حىت عام 5557
عندما أتسست العالقات الدبلوماسية الرمسية بني نيو دهلي
وتل أبيب ،1ومع ذلك مل يقم أي رئيس وزراء هندي منذ ذلك
الوقت بزايرة إسرائيل ومن هنا رمزية وأمهية زايرة انريندرا مودي
يف .2 7152
وهناك عدة تفسريات ملثل هذا التقارب ،بعضها
يرجعها لألسباب االقتصادية ،وجمموعة أخرى تركز على
احملددات العسكرية واالسرتاتيجية ،واثلثة ترى أن العوامل
السياسية اليت نتجت عن انتهاء احلرب الباردة لعبت الدور
األساسي ،ورابعة ترجعها إىل العالقات الشخصية بني نتانياهو
ومودي ،واملتأثرة بدرجة كبرية ابخللفية األيديولوجية املتقاربة
لالثنني .واألرجح أن جمموعة من العوامل املتداخلة واملتشابكة
هي اليت هيأت ملثل هذا التطور النوعي يف العالقة بني
البلدين.
مع انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت،
فقدت اهلند املورد األساسي للسالح وحلي افا دبلوماسيا قواي،
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 1مت التطبيع بني اهلند وإسرائيل على يد حكومة من حزب املؤمتر ،وتطورت
بسرعة خالل فرتة حكم التحالف التقدمي املوحد بقيادة احلزب نفسه ما بني
 ،7152-7112للمزيد انظر:
Tanvi Madan. Why India and Israel are Bringing

their Relationship out from "under the carpet".

Brookings 2016. Accessed November 30, 2017.
Mercy Kuo, 2017. China, India and Israel's
Strategic Calcus. The Diplomat, August 1.
Accessed November 20, 2017.
https://goo.gl/cwsZeR
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Sayak Roy. Op. cit.
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 1)in Indiaما من شأنه حتسني النمو االقتصادي هلا
وتوفري العديد من فرص العمل.2
توسعت العالقات يف ظل رائسة انريندرا مودي مبا
يسميه البعض "أثر مودي"  ،Modi Effectوكانت أول
داللة لتطور العالقات هو اللقاء الذي مت بني مودي ونتنياهو
على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
 ،7152واليت وصف فيها نتنياهو حدود العالقة أبهنا السماء
" .3"the sky is the limitوجاء املظهر الثاين ممثالا يف
تغري النمط التصوييت للهند يف األمم املتحدة ،حيث امتنعت
اهلند عن التصويت على قرارات ضد إسرائيل صادرة من
جملس حقوق اإلنسان يف يوليو  7151تدين إسرائيل على
جرائم حرب خالل حرب غزة  .7152وقد كان ذلك سابقة
هي األوىل من نوعها ،فقد اعتاد العرب على تصويت اهلند
تلقائيا لصاحل كل ما يتعلق ابلقضية الفلسطينية ،4ليفاجأوا
أبهنم من اآلن جيب أال يعتربوا أن تصويت اهلند لصاحلهم هو
أمر مسلم به .وعلى الرغم من أن أتكيد حكومة مودي مر اارا
أن سياستها جتاه القضية الفلسطينية مل يطرأ عليه أي تغيري
جذري ،يشري الواقع إىل أن اخنراط مودي مع السلطة
حمدودا .5كما أنه خالل زايرته التارخيية
الفلسطينية كان
ا
 1للمزيد حول هذا الربانمج ،انظر:
https://goo.gl/HhneHv

إلسرائيل مل يقم بزايرة مقر السلطة الفلسطينية برام هللا خمال افا
تقليدا استمر طويالا تبعه املسئولون اهلنديون يف زايراهتم
بذلك ا
للمنطقة.6
غامضا وابهتاا فيما يتعلق
أخريا ،جاء املوقف اهلندي
ا
و ا
إبعالن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف  9ديسمرب 7152
عن تنفيذه للقانون الصادر من الكوجنرس يف  5551بشأن
اعتبار القدس عاصمة إسرائيل ،واختاذ اإلجراءات لتنفيذ نقل
السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس .فقد كان تعليق اهلند
على القرار مقتضباا ،ومل تعلن فيه صراحة عن موقفها .وجاء
تعليق املتحدث ابسم اخلارجية اهلندية كالتايل" :إن موقف
اهلند من فلسطني مستقل ومتسق .وهو املوقف الذي ينطلق
من رؤيتنا ومصاحلنا ،وال يتبع أي دولة اثلثة" .7وهو الغموض
الغموض الدال بدرجة كافية على التغري اجلاري يف سياسة
اهلند جتاه قضااي العرب.
واحلقيقة أن الروابط القوية ملودي مع إسرائيل ميكن
رجوعا إىل الفرتة اليت كان فيها رئيس وزراء مقاطعة
تتبعها
ا
جوجارات ( .)Gujaratفقد ظهرت إسرائيل كالعب
أساسي يف مساعدة املقاطعة يف حتقيق منو اقتصادي مذهل يف
ظل قيادة مودي 8ومن املعروف أن احلركة واحلزب اللذين
ينتمي إليهما مودي (هبارتيا جناات  )BJPيسعيان إىل جعل
اهلند أمة هندوسية ،مبعىن ارتباط املواطنة ابهلوية الدينية يف
تشابه مع إصرار إسرائيل على االعرتاف هبا كدولة يهودية.
كثريا ما عرب مؤسسو هذا التيار السياسي اهلندي عن
و ا
إعجاهبم بعسكرة وطريقة تفكري الصهيونية ،داعني إىل حماكاهتا
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إلسرائيل املكان للقيام بتجارهبا النووية سواء حبراي (يف احمليط
اهلندي) أو براي (يف صحراء راجستان).6

يف اهلند .ومن مث فإن اهلند يف عهد مودي ال تستورد فقط
أيضا عقلية سياسية معينة.1
األسلحة من إسرائيل ،ولكن ا
وقد رأت إسرائيل يف تطوير شراكة اسرتاتيجية مع

متميزا
موقعا ا
من الناحية االسرتاتيجية ،حتتل اهلند ا
واسرتاتيجيا يف القارة اآلسيوية ،وابلتايل تعترب طري اقا لعبور
إسرائيل ألقطار الشرق يف ظل عدم قدرهتا على استخدام
الطرق الربية اخلاضعة جلرياهنا العرب .كما أن التعاون مع
اجدا حبراي إسرائيليا يف احمليط اهلندي،
األسطول اهلندي يعين تو ا
مباشرا لدول اخلليج العريب والعراق،
هتديدا
األمر الذي ميثل ا
ا
حتديدا :إيران
وكذلك للدول اإلسالمية يف جنوب غرب آسيا ،ا
وابكستان .7كذلك فإن إسرائيل ترى يف اهلند منف اذا لدول
آسيا الوسطي الغنية مبصادر الطاقة ،8مما يسهل تطويق العامل
العريب ،والتأكد من عدم وصول األسلحة النووية (خاصة يف
كازاخستان) إىل الدول العربية ،واستغالل مواردها الطبيعية.9
وهي تتنافس يف ذلك مع العديد من القوى األخرى على
رأسها إيران وتركيا وابكستان وروسيا.

دّي ،من شأن هذه العالقة
اهلند استفادة من عدة أبعاد .اقتصا ً
دعم صادرات السالح اإلسرائيلية يف اخلارج ،كما أهنا تفتح
السوق اهلندي أمام التجارة اإلسرائيلية وهي سوق قوامها أكرب
من مليار نسمة .2عسكرًّي ،هدفت إسرائيل من عالقتها

ابهلند إىل مواجهة خطر ابكستان خاصة فيما يتعلق ابلقنبلة
النووية ،من خالل إهلاء إسالم آابد بصراعها مع اهلند حىت ال
توجه دعمها ومساعدهتا إىل لدول العربية ،3وحتجيمها كعنصر
كعنصر هتديد إلسرائيل من انحية ،ومن انحية أخرى لوقف
أي احتمال لتطوير القدرات النووية لباكستان كعنصر هتديد
إلسرائيل .بل إن هذه الشراكة من شأهنا أيضا حتييد القوة
اإليرانية إبشغاهلا ابخلطر القادم من اهلند .4كما رأت إسرائيل
أن تطوير عالقاهتا ابهلند من شأنه قطع الطريق أمام أي تعاون
عسكري هندي مع الدول العربية ،5يف املقابل فإن اهلند توفر

 6يف هذا الصدد يقال أن جتربتني من اخلمس اليت أجرهتا اهلند يف 5551
كانتا يف احلقيقة حلساب إسرائيل وهو ما قد يفسر مساعدة إسرائيل للهند يف
االلتفاف على العقوابت املفروضة من الوالايت املتحدة والدول األوروبية،
للمزيد انظر :أمني شعبان عبد النيب ،مرجع سبق ذكره.
من انحيتها ،استشعرت اهلند القلق من إمداد إسرائيل الصني ابلسالح
واملعدات العسكرية ،نظرا للصراع بينهما على بعض األقاليم من جهة ،ومن
جهة أخرى لتأكد اهلند من أن هذه األسلحة والتكنولوجيا لن تستغرق كثريا
حىت تصل إىل ابكستان ،نظرا للعالقة االسرتاتيجية بني بكني وإسالم آابد.
وابلتايل للحفاظ على تفوقها العسكري يف جنوب آسيا ،كان من الضروري
للهند احلصول على األسلحة والتكنولوجيا املعقدة من إسرائيل  ،للمزيد انظر:
Sumit Kumar.Op. cit.
7أمني شعبان عبد النيب ،مرجع سبق ذكره.
 8كذلك هناك الرغبة يف كسب هذه الدول إىل صف إسرائيل يف احملافل
الدولية ،والتحكم يف تفاعالهتا اإلقليمية ،والسماح لألقليات اليهودية ابهلجرة
إىل إسرائيل .للمزيد انظر :
Robert Freedman. 1993. "Israel and Central Asia:
A Preliminary Analysis." Israel Studies Bulletin,
6-9.
9
Idem

1

Rob Jenkins. 2017. India's Costly Embrace of
Israel. The Diplomat, July 3. Accessed December
10, 2017.
https://goo.gl/jmZNFL
2أمني شعبان عبد النيب ,إسرائيل واهلند :توسيع نطاق "األمن القومي
اإلسرائيلي "".جملة الدراسات الفلسطينية2009 , 60-85.ص 91
3
Evelyn Gordon, Op.cit
4مدحت أيوب ..مستقبل التحالف اهلندي اإلسرائيلي .أكتوبر( 2004.مت
االطالع)7152/57/2 :متاح على الرابط:
https://goo.gl/mVWtGW
 5كذلك خيدم هذا التقارب هدفا آخر ،وهو قطع الطريق على أي حماولة
إلقامة حتالف ثالثي بني اهلند وروسيا والصني .وكان رئيس الوزراء الروسي
األسبق – يفعيين برمياكوف— قد دعا إيل هذا التحالف ،للمزيد انظر :
أمني شعبان عبد النيب ،مرجع سبق ذكره ،ص.92.
5

األقوى لتوفري ذلك .5وكان لالضطراابت السياسية واألمنية يف
يف العامل العريب ،دور يف تسهيل توسيع اهلند روابطها مع
إسرائيل دون إاثرة الكثري من االنتقادات من الدول العربية،6
انهيك ابلطبع عن حالة الصراع والتناحر بني الدول العربية
بعضها البعض.

سياسيًا ،كان التطلع للهند وهدف التطبيع معها

ينطلق من كوهنا واحدة من الدول املؤثرة يف دول اجلنوب مما
يضمن تفكيك تضامن دول اجلنوب مع الفلسطينيني ،1وإهناء
وإهناء العزلة الدبلوماسية ابلنسبة إلسرائيل.كما أن هذه
الشراكة من شأهنا تفكيك هوية املنطقة إبخراجها من إطارها
العريب اإلسالمي من خالل مد حدودها إىل احلد الفاصل ينب
دول آسيا الوسطى وروسيا بدالا من احلدود الشمالية إليران.2
2
حمورا لتشكيل
إليران  .كما تعمل إسرائيل على أن تكون ا
حتالف حملاربة "اإلرهاب"؛ وهو األمر الذي يعيد إىل األذهان
دورها القدمي اخلاص مبنع تغلغل الشيوعية .ولكن خيتلف
اهلدف ليصبح مواجهة التغلغل اإلسالمي "املتطرف" ومنع
تناميه يف آسيا ،وذلك من خالل الرتكيز ابألساس على إيران،
ومحاس وحزب هللا .وكان هذا مدخالا أساسيا يف تطور
العالقات بني اهلند وإسرائيل ،3من خالل تبادل املعلومات
االستخباراتية عن اجلماعات اإلرهابية ومتويلها ومناذج التدريب
والتجنيد املتبعة .4وقد أسهم صعود التيارات اإلسالمية يف ظل
أخريا ظهور داعش ،إىل
ظل الربيع العريب واحلرب يف سوراي ،و ا
وخصوصا
إاثرة خماوف اهلند من حدوث تغيريات يف املنطقة
ا
يف دول اخلليج ،األمر الذي دفعها إىل إعادة التفكري يف
حتالفاهتا اليت تضمن هلا مصاحلها ،فكانت إسرائيل املرشح

اثنيا -الصني :حزام واحد...طريق واحد

مل تكن هناك عالقات دبلوماسية إسرائيلية-صينية
رمسية حىت التسعينيات ،بل ميكن القول إن العداء كان هو
السمة الغالبة على هذه العالقات حىت أواخر السبعينيات.
فقد كانت إسرائيل طوال سنوات احلرب الباردة جزءاا من
شبكة الدفاع الغريب يف مواجهة الشيوعية؛ وهو ما جعلها
تعرتف حبكومة اتيوان على أهنا احلكومة الشرعية للصني،
فضالا عن أن الصني كانت متيل تقليداي إىل أتييد العرب
سياسيا وعسكراي خالل هذه السنوات (يف تشابه مع موقف
اهلند).7
مع حدوث الشقاق الصيين-السوفييت يف أواخر
السبعينيات ،بدأت إسرائيل يف امداد الصني ابلسالح مبعرفة
أيضا ،بغرض تقوية
الوالايت املتحدة ،ورمبا بتشجيع منها ا
الصني أمام االحتاد السوفييت ،والذي كان سبق له وحذر
واشنطن من تسليح بكني .8وبناء على هذا ،طورت إسرائيل
روابط عسكرية قوية مع الصني وساعدت إسرائيل بكني على
تفادي العقوابت األمريكية واألوروبية اليت فرضت عليها بعد
أحداث ميدان تياانمنن يف  .5515ويرى الكثري من احملللني
أن مبيعات السالح تلك قد خففت من املعارضة الصينية

1

Sreemoy Talukadr. Op.cit.
2أمني شعبان عبد النيب ،مرجع سبق ذكره.
 3ينبغي اإلشارة هنا إىل أن "اإلرهاب اإلسالمي" الذي ختشى منه اهلند هو
إرهاب القاعدة "السنية وليست اجلماعات الشيعية املدعومة من إيران كما هو
احلال يف حالة إسرائيل .فقد كانت اهلند عميل أساسي يف شراء البرتول من
إيران وأي رفع للعقوابت عن إيران من قبل اجملتمع الدويل سيفتح اجملال أمام
توسع التجارة بني البلدين .نفس الوضع ينطبق على العالقة مع الصني ،فبينما
ترى اهلند الصني منافس قوى وغري متوقع يف سياساته ،فإن إسرائيل تراها
شريك جتاري واعد ،للمزيد انظر:
Tanvi Madan. Op. cit.
4
Idem

5هيفاء زعرت ،مرجع سبق ذكره.

6

Sumit Kumar.Op. cit.
"John Cooley. 1972. "China and the Palestinians.
Journal of Palestine Studies, 19-34.
8
Mercy Kuo, Op.cit.
7

6

تطوير عالقات قوية معها حبيث تصبح أكثر اقرت اااب من
نظرا
التوجهات اإلسرائيلية ،ال سيما يف حلظات األزمات ا
لتمتع الصني ابلعضوية الدائمة يف جملس األمن.5

إلسرائيل وأدت إىل خفض نربة اخلطاب املعادي ،ويف النهاية
أدت إىل تطبيع العالقات يف .15557
وقد كان قرار إقامة عالقات دبلوماسية بني البلدين
مببادرة من الصني انطالقاا من القدرة على الفصل بني السياسة
واالقتصاد .وهذا يعين إمكانية االستمرار يف دعم العرب
والفلسطينيني من انحية ،ومن انحية أخرى التمتع بعالقات
تكنولوجية واقتصادية متميزة مع إسرائيل.2
إال أن تطور العالقات هذه مل يعتمد على األطراف
العربية فقط ،ولكن األهم كان دخول الوالايت املتحدة يف
املعادلة .فبعد اهنيار االحتاد السوفييت ،بدأت الصني تظهر يف
صورة املنافس القادم لواشنطن ،وتالشى دورها كموازن
ملوسكو .وبدأت الوالايت املتحدة تنظر إىل بكني كمصدر
هتديد ملصاحلها يف منطقة آسيا-الباسيفيك .3ومن هنا كان
مطلواب من إسرائيل التوقف عن إمداد الصني ابلسالح
ا
والتكنولوجيا العسكرية ،وقد صرحت واشنطن يف العديد من
املناسبات عن حتفظاهتا على اإلمدادات اإلسرائيلية هذه.4
وهو األمر الذي يثري التساؤل حول دوافع استمرار إسرائيل يف
تطوير عالقاهتا ببكني على الرغم من عدم ارتياح واشنطن
لذلك:

اثنيا -السوق الصينية هي األكرب يف العامل -كوهنا

األكرب يف عدد السكان -ومن مث تنطوي على فرص اقتصادية
هائلة سواء لرؤوس األموال واالستثمارات أو املنتجات
اإلسرائيلية.6

احدا من أهداف إسرائيل:
أيضا و ا
اثلثا -قد يكون ا
التحجيم من املبيعات العسكرية الصينية لبعض الدول
العربية7؛ خشية من أن يصل بعضها -خاصة الصواريخ -إىل
حزب هللا اللبناين وما ميثله ذلك من هتديد لألمن القومي
اإلسرائيلي.8
رابعا -تعمل إسرائيل على انضمام الصني إىل حمورها

ضد "اإلرهاب" مستغلة يف ذلك قلق بكني من حقيقة وجود
ما يقرب من مائة من اإليغور الذين حياربون مع تنظيم الدولة
اإلسالمية ،والذين قد يكتسبون بعض املهارات الستخدامها
يف الصني عندما يعودون؛ وابلتايل هناك فرصة لتعاون أمين بني
البلدين .9ويالحظ يف هذا الصدد كيف أن الرأي العام

جيدا قوة الصني الصاعدة يف
أوال -تدرك إسرائيل ا
النظام الدويل -إضافة إىل ثقلها كقوة نووية -ومن مث أمهية

5وليد عبد احلي .العالقات الصينية-اإلسرائيلية :األسواق والسالح .أكتوبر .
( .2011مت االطالع)7152/57/2 :متاح على الرابط:
https://goo.gl/BsPkvQ
6أمحد قنديل .تطلعات الشراكة :مسار تطور العالقات اإلسرائيلية -الصينية .
الصينية .املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ,أغسطس  . 2016.متاح
على الرابط( 14, 2017.. :مت االطالع.)7152/57/1 :
https://goo.gl/MXSRTR
7هناك بعض املؤشرات على أن بكني أيضا بدأت تتعامل مع التهديد اهلندي
جبدية ،وهو ما يعين أهنا قد تصبح أكثر حساسية فيما يتعلق ابلعالقات
اإلسرائيلية اهلندية وحماولة الضغط على إسرائيل لوقف أو تقييد مبيعات
األسلحة للهند ،للمزيد انظر:
Mercy Kuo, Op.cit.
8أمحد قنديل ،مرجع سبق ذكره.
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2
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3
P.R. Kumaraswamy .Op.cit.
 4يف أكتوبر  ،5555اعرتض الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون رمسيا
على صفقة أجهزة اإلنذار املبكر من طراز فالكون احملمول جوا على أساس أن
التكنولوجيا اليت أردات إسرائيل بيعها للصني تقوض من املصاحل األمنية
األمريكية يف آسيا—الباسيفيك ،خاصة عرب مضيق اتيوان ،مما أضطر رئيس
الوزراء اإلسرائيلي أنذاك—ايهود ابراك—أن يلغي الصفقة ،للمزيد انظر:
Vinya Kura. Op. cit
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العلمية ،كل ذلك يؤهلها لتكون شري اكا اقتصاداي قواي ،وأن
تكون مبثابة اجلسر يف مشروع السكة احلديد " Red-
 ،"Medوهو املشروع الذي يقدم كوسيلة الستيعاب
التكدس يف قناة السويس أو -يف الواقع -كطريق بديل خاصة
يف حالة االضطراابت السياسية .وهو ما يؤهل الدور
اإلسرائيلي يف املشروع ليكون على نفس القدر من األمهية
للدور الرتكي ورمبا أكثر.4
هذا االقرتاب االقتصادي من املنطقة واملصاحل الصينية
املرتبطة ابلعرب من انحية ،وإسرائيل من انحية أخرى ،يفسر
إىل ر
حد كبري موقف الصني فيما يتعلق مبوضوع القدس .فقد
اضحا قلق بكني من إعالن ترامب وجاء على لسان
كان و ا
وزير خارجيتها أن "مسألة وضع القدس معقدة وحساسة.
جيب على كل األطراف أن تكون حذرة للحفاظ على
السالم .وعلى كل األطراف االبتعاد عن خلخلة الثوابت
طويلة املدى حلل القضااي الفلسطينية ،وجتنب توليد انقسامات
جديدة يف اإلقليم".5
وتوضح قراءة ما بني السطور أن الصني ال تريد
اضطراابت يف املنطقة؛ ولذلك تقف ضد أي خطوة من شأهنا
التسبب يف ذلك ،لتأثرياهتا احملتملة على االستثمارات الصينية
وعرقلة املشروع الطموح اخلاص بطريق احلرير .وهذا يرجع إىل
العالقات االقتصادية اليت تربط الصني بكل من إسرائيل
والدول العربية ،وكذلك إيران ورغبتها يف االحتفاظ هبا على
هذا املنوال .ولذلك هي مل تعرتض على القرار من حيث املبدأ
أو اعرتافاا منها ابحلقوق الفلسطينية يف املدينة ،ولكن ملا قد
يرتتب عليه من صراعات وعدم استقرار يف املنطقة .وهو

الصيين بدأ يربط االضطراابت بني احلكومة الصينية ومسلمي
الصني يف إقليم سينكيانج غرب الصني من جهة ،حبركة محاس
الفلسطينية من جهة أخرى.1
خامسا -ترى إسرائيل أن الصني بصدد إعادة تقييم

كاملة القرتاهبا من املنطقة بعد أن كانت تقر –ضمنيا -الرايدة
األمريكية يف أمن اخلليج .إال أنه مع تدهور األوضاع يف كل
من سوراي والعراق ،وظهور تنظيم الدولة وتزايد خماطر احلرب
اإلقليمية اليت قد يرتتب عليها انقطاع إمدادات البرتول
للصني ،وما يبدو عليه الوضع من تراجع أمريكي يف املنطقة،
بدأت الصني يف التفكري يف طرق تعزيز وجودها األمين
اإلقليمي دون حماولة لعب دور قوة كربى يف املنطقة .2وهو ما
وجدته إسرائيل فرصة للتأثري على التفكري الصيين لتكون مبثابة
بوابة نفوذ بكني يف املنطقة.3
ويتزايد هذا االحتمال يف ظل إعالن الصني عن
مشروعها الطموح إلحياء طريق احلرير حتت اسم "حزام واحد،
طريق واحد" .وهو املشروع الذي يهدف إىل إقامة حزام من
السكة احلديد والطرق السريعة واألانبيب وخطوط االتصاالت
اليت متتد من الصني يف الشرق إىل البحر املتوسط ،إضافة إىل
طريق حرير حبري يضم طرقاا حبرية وموانئ متتد من احمليط
اهلندي إىل البحر املتوسط .وترى الصني أن موقع إسرائيل
االسرتاتيجي ،إضافة إىل قدراهتا التكنولوجية وبنيتها التحتية
The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
February 1. 2015. Accessed November 20, 2017.
https://goo.gl/i5QBXJ
1أمحد قنديل ،مرجع سبق ذكره.
2
David Goldman,Op. cit.
 3من أهم مؤشرات التقارب بني البلدين مؤخرا ،أنه يف  71أبريل 7159
قامت شركة "هاينان اير الين" الصينية بتيسري أوىل رحالهتا اجلوية من بكني إىل
تل أبيب مباشرة ،معلنة عن تسيري خط منتظم هلذه الرحلة ثالث مرات يف
األسبوع .و كانت هذه هي املرة األوىل اليت تقوم فيها شركة صينية بذلك منذ
احتالل فلسطني يف  ،5521حيث دأبت الرحالت بني العاصمتني على املرور
عرب ابنكوك يف اتيالند ،للمزيد انظر :أمحد قنديل ،مرجع سبق ذكره.

4

David Goldman,Op. cit.
Quoted in: liu Zhen. Why is China so Worried

5

about Trump Recognising Jerusalem as Israel's
Capital? South China Morning, December
72017. Accessed December 8, 2017.
https://goo.gl/1pbqyt
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 7111نتيجة ملهامجة إسرائيل سفينة مرمرة القادمة من تركيا
أيضا للتضامن مع أهايل غزة ،ونتج عن هذا
لنقل مساعدات و ا
اهلجوم مقتل مثانية أتراك.2
هذه التطورات كلها كانت تشري وبقوة إىل أن مبدأ
"شد األطراف" الذي أرساه بن جوريون اهنار .بل إنه يف ظل
حالة الضعف العريب واهلرولة حنو التطبيع مع الكيان الصهيوين
حىت ولو على حساب احلقوق الفلسطينية -أصبح اخلطراألكثر على إسرائيل هو "األطراف" ،وليست دول املواجهة
التقليدية يف القلب من الصراع .ومن هنا ميكننا فهم أسباب
طرق إسرائيل أبواب آسيا بشكل عام ،واهلند بشكل خاص.
نظرا ملوقعها اجلغرايف ،بوابة إسرائيل اجلنوبية
حيث متثل اهلند ،ا
إىل دول جنوب شرق آسيا اليت كانت -حىت وقت قريب-
أشبه ابلقارة املغلقة أمامها لوجود دول ومجاعات إسالمية
كبرية .3وهذا يسهل عليها احتواء كل من ابكستان وإيران
معا فيما ميكن أن نسميه "شد أطراف األطراف" .إضافة
ا
ابلطبع إىل حصوهلا على أصوات جديدة يف احملافل الدولية
اعتادت أن تكون يف الصف العريب ،وما ميثله هذا من هزمية
أيضا للعرب وللقضية الفلسطينية.
سياسية ونفسية ا
فيما يتعلق ابلصني ،تبدو العالقة بني الطرفني جتارية
اقتصادية أكثر منها اسرتاتيجية .فإذا ما استطاعت إسرائيل أن
تزيد من التجارة اآلسيوية بدرجة جتعلها كافية لتخفيض
اعتمادها االقتصادي على أورواب ،فهذا سيجعلها يف موقع
أفضل لتحمل الضغوط األوروبية .4إضافة إىل أن مشروع
طريق احلرير ،قد يزيد من أمهية الدور اإلسرائيلي يف مقابل
الدور الرتكي ،وهذا من شأنه االنعكاس على النفوذ السياسي

املوقف الذي يشري مرة أخرى إىل خسارة العرب للدعم املطلق
الذي اعتادوا عليه يف السابق.

خامتة

من الصعوبة مبكان فهم عالقات التعاون بني إسرائيل
والدول الصاعدة يف آسيا كاهلند والصني دون الرجوع ملبدأ
"شد األطراف" الذي أرساه بن جوريون -أول رئيس وزراء
إلسرائيل -يف اخلمسينيات .ويقضي هذا املبدأ بضرورة إقامة
حتالفات مع الدول غري العربية على أطراف العامل العريب واليت
ليس بينها وبني إسرائيل صراع مباشر ،وهي :إيران ،وتركيا،
وأثيوبيا .وكانت هذه الدول يف ذلك الوقت ذات عالقات
قوية مع الوالايت املتحدة وتدور ر
حلد كبري يف فلكها .فقد
عضوا يف حلف الناتو ،واحتفظ كل من شاه إيران
كانت تركيا ا
وامرباطور أثيوبيا هيالسالسي بروابط صداقة قوية مع واشنطن.
ابإلضافة إىل ذلك ،فقد كان لكل دولة من هذه الدول
صراعاهتا الطويلة القائمة مع أطراف عربية :تركيا مع سوراي،
إيران مع العراق ،وأثيوبيا مع السودان .وهي كلها عوامل
ساعدت يف تقوية الشراكة اإلسرائيلية مع هذه الدول يف
حماولة إلحداث توازن قوي يف مقابل القومية العربية.1
ولكن ابلنظر إىل مثل هذه العالقات اآلن ،جند أنه
ابستثناء أثيوبيا ،فإن العالقات اإلسرائيلية مع كل من إيران
وتركيا غري جيدة ،أو غري جيدة على اإلطالق .فقد اهنارت
عالقات تل أبيب مع طهران بسقوط النظام القدمي حتت أثر
الثورة اإلسالمية  .5521كما أن العالقات الرتكية-
اإلسرائيلية بدأت أتخذ منحى خمتل افا ،ولكن تدرجييا ،منذ
وصول حزب التنمية والعدالة إىل احلكم يف  .7117مث
حدث االهنيار احلاد يف أعقاب حرب إسرائيل على غزة يف

2

Umut Uzer, N.d. "Turkish-Israeli Relations:
Their Rise and Fall." Middle East Policy Council.
Accessed December 10, 2017.
https://goo.gl/fGXb3S
3مدحت أيوب ،مرجع سبق ذكره.
4
Evelyn Gordon, Op.cit

1

Leon Hadar, "The Collapse of Israel's 'Periphery
Doctrine'." Foregin Policy, June 26. 2010.
Accessed December 8, 2017.
https://goo.gl/upW9mF
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يف املنطقة ككل .إضافة إىل ذلك ،فإن تشابك العالقات مع
جددا ،وخيصم من
بكني يعين اكتساب تل أبيب أصدقاء ا
رصيد دعم احلقوق الفلسطينية.
وميكننا القول -بشكل عام -إن العالقات بني الصني
وإسرائيل ال تبدو واعدة ابملقارنة مع الشراكة مع اهلند .فمن
انحية ،تقف الوالايت املتحدة عائ اقا أساسيا -إن مل يكن
األساسي -يف توسع العالقات اإلسرائيلية-الصينية .1من
انحية أخرى ،فإن تطور العالقات اهلندية-اإلسرائيلية إىل ما
حتداي آخر أمام عالقات
يقرب من الشراكة االسرتاتيجية ،ميثل ا
نظرا للصراع والتنافس بني بكني ونيو دهلي.
بكني بتل أبيب ا
ويرى البعض أن تزايد التحالف اإلسرائيلي-اهلندي-األمريكي
قد يكون عامالا أساسيا يف احلد من صعود روسيا والصني يف
املستقبل .2وتشري هذه احملددات بدرجة متزايدة إىل أن الصني
حىت اآلن -تعد شري اكا جتاراي أكثر منه اسرتاتيجياا .ويعززمن هذا اجتاه الصني -إىل اآلن -إىل الفصل بني السياسي
واالقتصادي وعدم السماح ابخلالفات السياسية أن تتدخل يف
املصاحل االقتصادية .ولكن إىل مىت ،هذا هو السؤال؟
العامل اآلخر يف فهم تطور العالقات اإلسرائيلية-
اآلسيوية ،هو تقاعس النظام العريب والدول احملورية فيه عن
القيام مبهمتها يف حصار ومقاطعة إسرائيل دوليا .ولعل
احلديث الدائر اآلن عن "صفقة القرن" 3برعاية الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب ومبباركة كل من السعودية ومصر
صارخا على فقدان النظام العريب البوصلة
ابألساس ،يعد مثاالا ا
بعيدا عن النزاع العريب-
والرؤية والتوجه ،وحتول االهتمام ا
اإلسرائيلي لصاحل التصارع بني الالعبني اإلقليميني بعضهم
Mercy Kuo, Op.cit.
Evelyn Gordon, Op.cit
 3للمزيد حول هذا املوضوع :دمحم إبراهيم املدهون" .7152 .صفقة القرن".
اجلزيرة.نت( .مت االطالع:)7152/57/57 :
https://goo.gl/6h6ovt

وبعض .وكلها تطورات أاتحت مساحة مناورة أكثر للدول
اليت اعتادت مناصرة القضااي العربية مثل اهلند والصني ،ففي
هناية األمر ،لن تكون هذه الدول ملكية أكثر من امللوك
أنفسهم .ويدلل ذلك أيضا على أن إسرائيل أصبحت "احملور"
جتاه إعادة ترتيب التحالفات واحملاور يف اإلقليم معتمدة يف
ذلك على اتصاالهتا واستخباراهتا وتقدمها التكنولوجي
واالقتصادي .وهي كلها تطورات تشري إىل أن املنطقة مقبلة
على املزيد من التغريات اليت لن تعيد رسم حتالفاهتا فقط،
ولكنها ستعيد تشكيل هويتها أيضا.
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