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التوافق الثاليث واملوقف األمرييك
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م
يف أثناء زيارته إلرسائيل ،عقد الرئيس األمرييك جو بايدن ،يف  14متوز /يوليو  ،2022اجتام ً
عا افرتاض ًيا ض ّ
كل
إليه قادة مجموعة اقتصادية جديدة تعرف باسم  ،I2-U2وتشمل إىل جانب الواليات املتحدة األمريكيةً ،
من الهند وإرسائيل واإلمارات العربية املتحدة .وقد أثار اإلعالن عن إنشاء املجموعة تساؤالت كثرية عن
أهدافها وتوقيت إنشائها وحقيقة املصالح التي تجمع أطرافها .وعىل الرغم من أن البيان املشرتك الذي
صدر عن االجتامع أكد أن الهدف من إنشاء املجموعة هو «الرتكيز عىل نحو خاص عىل االستثامرات املشرتكة
واملبادرات الجديدة يف مجاالت املياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة واألمن الغذايئ» ،1فإن االعتقاد
السائد هو أن أهدافًا اسرتاتيجية تقف وراء تأسيس املجموعة؛ أخذًا يف االعتبار الظروف التي أدت إىل
إنشائها وطبيعة العالقات واملصالح التي تربط بني أطرافها .وقد أشار إىل ذلك الناطق باسم الخارجية
األمريكية ،نيد برايس ،حني قال إن النقاشات بني األطراف األربعة تناولت تعميق «التعاون االقتصادي
والسيايس يف الرشق األوسط وآسيا ،مبا يف ذلك التجارة ،وتغري املناخ ،والطاقة واألمن البحري».2

ظروف تأسيس مجموعة I2-U2
مثلت «اتفاقات أبراهام» ،التي رعتها إدارة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب ،لدمج إرسائيل يف
النظام اإلقليمي للمنطقة العربية ،األرضية التي نشأت عىل أساسها املجموعة االقتصادية الجديدة I2-
م وزراء خارجية الواليات
U2؛ إذ تأسست هذه املجموعة يف ترشين األول /أكتوبر  ،2021خالل اجتامع ض ّ
املتحدة وإرسائيل واإلمارات ،بهدف متابعة تطبيق اتفاقات أبراهام التي أطلقت يف أيلول /سبتمرب 2020
عملية تطبيع العالقات بني اإلمارات والبحرين من جهة وإرسائيل من جهة أخرى .وقد انضمت الهند ،التي
أصبحت تربطها بإرسائيل عالقات اسرتاتيجية ،إىل املجموعة بعد أيام قليلة ،وذلك يف أثناء زيارة وزير
م األطراف األربعة أثناء
خارجيتها ،سوبرامنيام جاي شانكار ،إىل إرسائيل .وإثر ذلكُ ،
عقد اجتامع افرتايض ض ّ
وجود وزير الخارجية الهندي يف إرسائيل بالتزامن مع مشاركة طائرات من سالح الجو الهندي يف مناورات
ما إنشاء مجموعة ثالثية تضم أطراف
«العلم األزرق  »2021التي استضافتها إرسائيل .ويف حني بدا مفهو ً
اتفاقات أبراهام (إرسائيل واإلمارات والواليات املتحدة) ،فإن انضامم الهند إىل املجموعة أثار تساؤالت
عديدة عن غاياته ،وكذلك عن سبب اختيار إرسائيل مكانًا إلعالن الهند االنضامم إليها.

مصالح أطراف مجموعة I2-U2
يرتبط أطراف مجموعة  I2-U2األربعة بشبكة واسعة من املصالح االقتصادية واالسرتاتيجية واألمنية ،كام
تتفق نظرتها حيال العديد من القضايا اإلقليمية والدولية وعىل رأسها موضوع التعامل مع الحركات
اإلسالمية (والحقيقة أن أيديولوجية الحزب الحاكم يف الهند معادية لإلسالم وليس للحركات اإلسالمية)،
وذلك عىل الرغم من وجود تباينات بشأن قضايا أخرى مثل تفاوت نظرة الهند إىل إيران مقارنة بباقي
أعضاء املجموعة ،وعدم مشاركة اإلمارات وإرسائيل نظرة الهند والواليات املتحدة العدائية إىل الصني.
ورت الهند واإلمارات وإرسائيل ثنائ ًيا عالقاتها فيام بينها عىل امتداد السنوات املاضية؛ ما جعل
وقد ط ّ
مها برعاية أمريكية.
مع إقليمي يض ّ
ممك ًنا يف نهاية املطاف إنشاء تج ّ

" 1بيان مشرتك لقادة الهند وإرسائيل واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة (مجموعة آي  2يو  ،")2موقع وزارة الخارجية األمريكية ،2022/7/14 ،شوهد
يف  ،2022/7/19يفhttps://bit.ly/3AWPpz2 :
2 Anirban Bhaumik, “New Quad of India, Israel, US, UAE to Launch International Forum for Economic Cooperation,” Deccan Herald, 19/10/2021, accessed
on 19/7/2022, at: https://bit.ly/3obNHSH

1

أو فلاحتلا تايفلخ :ةيتارامإلا  -ةيدنهلا – ةيليئارسإلا – ةيكريمألا ةيعابرلا

 .1العالقات الهندية  -اإلرسائيلية
عىل الرغم من إنشاء عالقات دبلوماسية بينهام منذ عام  ،1992فإن العالقات الهندية – اإلرسائيلية تطورت
ريا يف أعقاب وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي إىل الحكم يف الهند يف عام 2014؛ فقد وصل حجم
تطو ًرا كب ً
التبادل التجاري بني إرسائيل والهند إىل أكرث من أربعة مليارات دوالر نهاية عام  2016مقارنة مبليار دوالر عام
 .32000ويف عام  ،2017قام ناريندرا مودي بأول زيارة لرئيس وزراء هندي إىل إرسائيل ،تبعتها زيارة قام
بها رئيس وزراء إرسائيل السابق ،بنيامني نتنياهو ،إىل الهند يف كانون الثاين /يناير  .2018وقد شمل تطور
العالقات الهندية  -اإلرسائيلية مجاالت عديدة ،مبا فيها البحث والتطوير والتصنيع املشرتك يف قطاع الدفاع
والعلوم والتكنولوجيا والتجارة واالبتكار والزراعة والصحة واالتصاالت واملياه واملدن الذكية .لكن قطاع الدفاع
ولت إرسائيل اىل أحد
واألمن يبقى األكرث أهمية يف مسار تطور العالقات بني البلدين .وخالل سنوات قليلة ،تح ّ
أهم ثالثة مصدّري السالح إىل الهند .وخالل زيارة وزير الخارجية الهندي إىل إرسائيل يف ترشين األول /أكتوبر
 ،2021وقّع البلدان اتفاقية للتعاون الدفاعي مدتها عرش سنوات .وقبل ذلك ،وقّعت الحكومتان اإلرسائيلية
والهندية ،يف نيسان /أبريل  ،2017صفقة ت ُع ّد األكرب يف تاريخ الصناعات العسكرية اإلرسائيلية بقيمة وصلت إىل
مليا َري دوالر .4وت ُع ّد الهند حال ًيا أكرب مستورد للسالح اإلرسائييل؛ إذ تستورد نحو  45يف املئة من كل ما تنتجه
بأي رشوط خالفًا للواليات املتحدة.
إرسائيل من سالح .5وإرسائيل مصدر سالح مريح للهند ،ألنها ال تربط صادراتها
ّ

 .2العالقات الهندية  -اإلماراتية
أدى النمو االقتصادي الكبري للهند ،الذي رافقته زيادة موازية يف احتياجاتها من الطاقة ،إىل إعطاء بُعد
ول أمن الطاقة وأمن املمرات البحرية إىل قضايا أساسية يف
اسرتاتيجي لعالقاتها مع منطقة الخليج؛ فقد تح ّ
هذه العالقات ،وأخذت الهند تضع نصب عينيها تعزيز عالقاتها مع دول الخليج وبناء رشاكة اسرتاتيجية معها
لتأمني احتياجاتها من النفط والغاز الرضوريَّني الستمرار منوها االقتصادي .وت ُع ّد الهند ثالث أكرب مستورد للنفط
يف العامل يف الوقت الحارض ،وتوفر منطقة الخليج نحو  70يف املئة من احتياجات الهند من النفط املستورد؛
تأيت الغالبية العظمى منها من دول الخليج العربية ،والباقي من إيران .وعىل الرغم من أن عالقات الهند مع
جميع دول الخليج شهدت تطو ًرا ،فإنها أخذت أبعادًا خاصة مع اإلمارات ،وال سيام بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا
إىل الحكم .ويف شباط /فرباير  ،2016أجرى ويل عهد أبوظبي حينها ،محمد بن زايد ،زيارة إىل الهند .ويف
كانون الثاين /يناير  ،2017حل بن زايد يف الهند مجددًا باعتباره ضيف الرشف يف احتفاالتها بعيدها الوطني.
ويف املقابل ،أجرى رئيس وزراء الهند ،مودي ،زيارة إىل أبوظبي يف شباط /فرباير  ،2018ثم زيارة أخرى
يف آب /أغسطس  ،2019جرى فيها تقليده وشاح زايد ،وهو أعىل وسام يف اإلمارات ،وفيها أيضً ا وقّع البلدان
اتفاقية رشاكة وتعاون اسرتاتيجي شملت مجاالت الطاقة واالستثامر والدفاع وأمن املالحة .وقد بلغ حجم
التبادل التجاري بني البلدين  57مليار دوالر عام  .62019وقد وقّع البلدان ،يف شباط /فرباير  ،2022اتفاقية رشاكة
اقتصادية شاملة لزيادة التبادل التجاري من مستواه الحايل البالغ  60مليار دوالر إىل  115مليا ًرا خالل خمس
سنوات 7.وكناية عن التطور الذي بلغته العالقة بني البلدين ،أرصت اإلمارات عىل دعوة الهند لحضور مؤمتر وزراء
3 Ferry Biedermann, “First Ever Indian PM Visit to Israel Amid Booming Defense Ties,” CNBC, 30/6/2017, accessed on 19/7/2022, at: https://goo.gl/mmhLkV
4 “Israeli Firm Inks Historic $2 Billion Defense Deal with India,” The Jerusalem Post, 6/4/2017, accessed on 19/7/2022, at: https://goo.gl/zxBgmG
5 Anna Ahronheim, “Israel, India to Build 10-year Defence Cooperation Plan,” The Jerusalem Post, 31/10/2021, accessed on 19/7/2022, at:
https://bit.ly/3PxjokY
 6مصطفى خليفة" ،اإلمارات والهند  ...عالقات متجذّرة تتّجه بقوة وثقة نحو املستقبل" ،البيان ،2019/4/5 ،شوهد يف  ،2022/7/19يفhttps://bit.ly/38vrAhj :
7 Narayanappa Janardhan & Gedaliah Afterman, “New UAE-India Economic Deal Opens the Door for Minilateral Partnership with Israel,” The Arab Gulf
States Institute in Washington, 2/3/2022, accessed on 19/7/2022, at: https://bit.ly/3IVAd7m
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عقد يف أبوظبي مطلع عام  ،2019عىل الرغم من تهديد باكستان مبقاطعة
خارجية الدول اإلسالمية الذي ُ
املؤمتر .ويف وقت الحق من العام نفسه ،ألغت الهند الحكم الذايت يف كشمري املستمر منذ سبعة عقود.
ويف حني تسعى اإلمارات ،من خالل تطوير عالقاتها مع الهند ،لتعزيز حضورها يف قطاعات التكنولوجيا
مهم أيضً ا يف تفسري تطور عالقاتها بالهند ،وكذلك
واألمن والدفاع ،فإن الجانب األيديولوجي يؤدي دو ًرا
ً
بإرسائيل ،حيث تتفق اإلمارات مع إرسائيل والهند يف تعريفها لإلرهاب ،وهي تهدف جميعها إىل وضع
القوى اإلسالمية عىل اختالفها يف سلة واحدة بغرض القضاء عليها ،مبا يف ذلك التعاون املشرتك للتضييق
عىل منظامت إسالمية تنشط يف متثيل مصالح املسلمني يف أوروبا والواليات املتحدة وإغالق مقارها.8

 .3العالقات اإلماراتية  -اإلرسائيلية
عىل الرغم من وجود تاريخ طويل من العالقات الرسية بني اإلمارات وإرسائيل تعود ،بحسب بعض املصادر،

إىل نحو عقدين من الزمن ،فإن هذه العالقات تطورت عىل نحو الفت عىل الصعيد األمني ،خاصة بعد
توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020؛ إذ يف  18آب /أغسطس  ،2020أجرى رئيس املوساد اإلرسائييل
السابق ،يويس كوهني ،زيارة إىل اإلمارات ،التقى فيها مستشار األمن الوطني اإلمارايت ،طحنون بن

زايد ،وناقشا «آفاق التعاون يف املجاالت األمنية»  .9ويف آذار /مارس  ،2021وقّعت مجموعة التكنولوجيا

املتقدمة يف قطاع الدفاع باإلمارات (إيدج) ،مذكرة تفاهم مع رشكة الصناعات الجوية اإلرسائيلية ،وذلك

لتطوير اإلنتاج األمني والعسكري املشرتك بني البلدين ،وبناء نظام متقدم للدفاع ضد الطائرات من دون

طيار  .10ويف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021زار رئيس قسم تصدير األسلحة يف وزارة الدفاع اإلرسائييل،

يائري كوالس ،معرض ديب الدويل للطريان ،صحبة سبع رشكات أمنية وعسكرية وسيربانية إرسائيلية ،وذلك
لتعزيز اإلنتاج األمني والعسكري املشرتك بني البلدين ،وتصميم وتصنيع سفن غري مأهولة قادرة عىل
تنفيذ هجامت مضادة للغواصات من فئة «إم .11 »170-وعىل املستوى السيايس ،قام نفتايل بينيت بأول

زيارة لرئيس وزراء إرسائييل إىل اإلمارات يف كانون األول /ديسمرب  ،2021ثم عاد إىل زيارتها من جديد

أي
يف حزيران /يونيو  2022مع تواتر أنباء عن قيام إرسائيل بنصب منظومات رادار يف اإلمارات العرتاض ّ
هجامت تنطلق من إيران  .12واقتصاديًا ،ازداد حجم التبادل التجاري بني اإلمارات وإرسائيل من  125مليون
دوالر يف عام  2020إىل  700مليون دوالر يف عام  .2021ويف آذار /مارس  ،2022أعلنت اإلمارات عن

إنشاء صندوق بقيمة  10مليارات دوالر لالستثامر يف قطاعات اسرتاتيجية يف إرسائيل ،من ضمنها الطاقة

واملياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية .13

8 Adam Taylor, “Why the U.A.E. is Calling 2 American Groups Terrorists,” The Washington Post, 17/11/2014, accessed on 19/7/2022, at: https://wapo.st/3IP1CYu
" 9طحنون بن زايد يستقبل رئيس املوساد يويس كوهني "،وكالة أنباء اإلمارات  -وام ،2020/8/18 ،شوهد يف  ،2022/7/19يفhttps://bit.ly/3J1kTVe :
" 10اتفاق ’إيدج‘ اإلماراتية ورشكة إرسائيلية لتطوير نظام دفاع ضد الطائرات املسرية "،العربية نت ،2021/3/11 ،شوهد يف  ،2022/7/19يفhttps://bit.ly/36YILLG :
11 “Edge Announces Strategic Deal with Israel Aerospace Industries to Develop Advanced Unmanned Surface Vessels,” EDGE Group, 18/11/2021, accessed
on 19/7/2022, at: https://bit.ly/3qQ1d06
" 12مفاوضات برنامج إيران النووي وآفاق التصعيد بني إرسائيل وإيران" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2022/6/16 ،شوهد يف
 ،2022/7/19يفhttps://bit.ly/3PkZFW2 :
13 Narayanappa Janardhan & Gedaliah Afterman, “New UAE-India Economic Deal Opens the Door for Minilateral Partnership with Israel,” The Arab Gulf
States Institute in Washington, 2/3/2022, accessed on 19/7/2022, at: https://bit.ly/3IVAd7m
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أو فلاحتلا تايفلخ :ةيتارامإلا  -ةيدنهلا – ةيليئارسإلا – ةيكريمألا ةيعابرلا

التوافق الثاليث واملوقف األمرييك
بهذا املعنى ،ميكن القول إن اتفاقات أبراهام مثّلت األرضية لجمع الرشكاء الثالثة (الهند واإلمارات
وإرسائيل) يف إطار تحالف إقليمي آسيوي  -رشق أوسطي ترعاه واشنطن ويحقق ألطرافه مصالحها يف

ضوء تقارب وجهات نظرها إزاء العديد من القضايا وامللفات .ومبجرد انطالق التطبيع العلني بني إرسائيل
واإلمارات ،جرى اإلعالن ،يف عام  ،2020عن تأسيس الفدرالية الدولية لغرف التجارة الهندية – اإلرسائيلية،

واختيار ديب لتكون مقرها الدويل الرئيس ،وقد حرض افتتاح املقر رؤساء البعثات الدبلوماسية الهندية
واإلرسائيلية يف أبوظبي وسفري اإلمارات يف الهند ،إضافة إىل عدد كبري من رجال األعامل الهنود يف

اإلمارات .ويف  14شباط /فرباير  ،2021نظمت لجنة الشؤون العامة األمريكية  -اإلرسائيلية (أيباك) ندوة

مهم
رسا
ً
افرتاضية بعنوان «الهند ،إرسائيل ،والخليج :فرص جديدة» .وتنظر إرسائيل إىل ديب باعتبارها ج ً
للوصول إىل السوق الهندي الكبري ،إذ تستضيف ديب نحو  500مجموعة استثامرية هندية ،كام تستضيف
عا
ً
املقرات الرئيسة لكل رشكة هندية تعمل يف منطقة الرشق األوسط،
فضل عن أن لـ  23بنكًا هنديًا فرو ً
يف مركز ديب املايل العاملي .ويف املقابل ،تعترب نيودلهي أن وجود رحالت مبارشة بني ديب وتل

أبيب يساعد يف توثيق عالقات الرشكات الهندية بإرسائيل .وقد سارعت املمثلية اإلرسائيلية يف ديب
إىل إقامة عالقات مع رجال األعامل الهنود يف اإلمارات ،يف حني أعلنت رشكات هندية عديدة يف ديب

عن بدء نشاط لها يف إرسائيل يف مجاالت الرعاية الصحية وصناعة األدوية والخدمات املالية ،وتجارة

ريا بتطوير تعاونها يف مجال التكنولوجيا
الذهب واملجوهرات وغري ذلك .وت ُبدي الدول الثالث اهتام ً
ما كب ً
والذكاء الصناعي ،الذي تتقدم فيه إرسائيل والهند ،يف حني متلك اإلمارات رأس املال لالستثامر يف

هذا القطاع .وكان الفتًا ،بحسب استطالع للرأي أجراه معهد بروكنغز يف عام  ،2019أن اإلمارات وإرسائيل
ت ُعتربان الرشيكني األكرث موثوقية بالنسبة إىل النخب السياسية الهندية.

وبوجود الواليات املتحدة طرفًا يف هذا التجمع اإلقليمي ،تأمل الدول الثالث أن تصل إىل التكنولوجيا
األمريكية املتطورة يف مجاالت األمن والدفاع والفضاء والصحة والتقنيات الناشئة ،وتأمل أيضً ا أن تصل إىل
أفضل األسلحة والتكنولوجيا والتعاون يف احتواء الجامعات اإلسالمية التي تعتربها التهديد األكرب لها.
أما واشنطن التي تتطلع إىل أن يحل التعاون مع الهند يف الخليج ،ولو جزئ ًيا ،محل الصني ،فتطمح إىل أن

يؤدي تعاون الدول الثالث إىل نشوء وتطور بُعد دفاعي أمني لهذا التجمع اإلقليمي يفيد يف مواجهة
الصني ،ليس عىل املستوى الدفاعي فحسب ،بل يف إطار التنافس التجاري معها أيضً ا ،خاصة مع ظهور

تصورات عن ربط موانئ هندية ،مثل مومباي ،مبوانئ يف اليونان عرب ميناء جبل عيل يف ديب ،وإنشاء

وصول إىل ميناء حيفا .وترى واشنطن أنها
ً
خط موا ٍز للسكك الحديدية من اإلمارات عرب السعودية واألردن
معن ّية بدعم مثل هذه املشاريع؛ ألنها تعني إعادة هيكلة سالسل اإلمداد العاملية وخطوط التجارة الدولية
بعيدًا عن الصني وعن مرشوع الحزام والطريق ،ومبا يتسق مع الرؤية التي طرحتها الدول الصناعية السبع

الكربى يف اجتامعها األخري ،أواخر حزيران /يونيو  ،2022مبقاطعة بافاريا يف أملانيا بتوفري نحو  600مليار

دوالر لتمويل مشاريع بنية تحتية تنافس مشاريع الصني العمالقة وتح ّد من متددها.

4

