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 أبعاد زيارة نتنياهو إلى الهند
 محمد مكرم بلعاوي .د

 
جرت العادة في إسرررررا ين  أا ي ادر ال رررراسرررر  إلى طرن من ال ل ررررسينيي  أو طمل    رررركري  واسررررع  أو 

بارزة  كلما تعرضرروا مزم  دايلي  أو فحرريح   كي يةرررفوا انت اه ال مهور   اغتيال شرريةرري  فل ررسيني 
وليس نتنياهو اسرررتءنان م  هاه الدا دة  فدد طاول في ت رررعينيات الدرا الماضررري اغتيال يالد م رررعن 
ر يس المكتب ال ياسي لحماس في شوارع  ماا  ما أوشك أا يعّرض ات اقي  ال الم من امردا برّمتها 

فال حا ح  .  ولكّنه اليوم في موقف ي ّر أ دان ويغيظ أصدقانه  إا كاا له أصدقان  بكن تأكيدلالنهيار
تحيط به م  كن جانب  ابتدان م  م ررا ديه الاي  أصرر حوا م ررهد اسررتد ا هك إلى مرك  ال ررر    لى 

زجاجات    التي اتهمت ب ين"سرررارة"يل ي  رشرررى وسرررون اسرررتيدام لل رررلس   أمرار معتادار  مرورار ب وجته 
الم روبات ال ارغ  واالستيالن  لى ثمنها  ثك  ل ها رشى  لى شكن م وهرات م  رجال أ مال  وابنه 

الاي تورط في م اكن أيالقي  في مرقص  راة  وليس أييرار به ن  ه وهو ما فتأ ين ي وقو ه  "يا ير"
واتهامهك له  في وطن صررررر د  غواصرررررات ألماني  م ررررر وه   ما جّر  ليه غحرررررب ال ررررراسررررر  المناف ررررري 

 .إلى شوارع تن أبيب مسال ي  باستدالته ومحاكمته اآلالفباللةوصي  و دم الحيان  ون ول   رات 
هو يعلك أّنه غير قادر  لى فتح طرن من غ ة وال توجيه ضررررررررب  أير، للحررررررر    فماأا ي عن  طاول أا 

ن نةررررار سرررياسرررّيار     ريا إ ادة ايترار الدارة ايفريدي  وتدديمه ل مهوره  لى أّنه فتح م ي   ي ررر ن
فأ ل      دد مؤتمر ال راك  ايسرا يلي  ايفريدي  في توغو  ف ان بال  ن وتّك إلغان المؤتمر واستدال 
 لى إثر ألك وكين وزارة اليارجي  دوري غولد والاي كاا م   تاة مؤيديه  ثّك ت عه غير بعيد  الحابط 

اع غ ة بعدما الطده أهالي ال نود بتهك  دم الك انة الم رررررررؤول    اسرررررررتعادة ال نود امسرررررررر، في قس
 .والالم االة

ضرررررررغط  لى ر يس الواليات المتحدة اممريكي  م  أجن تحديا طلك صرررررررهيوني قديك ب  الا الددس 
 اصم  يسرا ين  فكاا ألك س  ار ب ضاف  م يد م  اللسيات إلى س ن الرجلي  ووقوف العالك بأجمعه 

وبما  .فكانت فحررريح  ك ر،  هاه المرة بتوقين أممي  و لى ر وس امشرررهاد ضررردهما في اممك المتحدة
أّنه ال يريد طربار أير، من غ ة  وال أسررررر، جددا يحررررافوا إلى قا م  امسررررر، والم دودي  ايسرررررا يليي   
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فهو يت نب وقو ها بكن ال رررر ن الممكن  رغك تةررررريحاته ال وفان    الدحرررران  لى ايرهان والتيلص 
 .وصواريخ غ ةم  أن ار 

اتياوا العن هي  في اليسان وال ررررلوا سررررياسرررر   ال بد م  الهرون إلى   وكعادة نتنياهو وأضرررررابه مم
اممام  وال يير م  تحديا نةرررررررر معنوي ك ير ب يارة دول  تعد الءاني  ط مار في العالك  وتدديك ألك 

ق ن أيام قال ن طي  صوتت ضد  ك تح ك ير في الدبلوماسي  ايسرا يلي   رغك تلديه ص ع  مؤلم  منها
قرار اال تراف بالددس  اصرررم  يسررررا ين  ق ن أيام قال ن  فهرع إلى الهند ليرد ال يارة لةرررديده  ر يس 
الوزران نارندرا مودي  وما أا أتيحت له فرصرررررررر  للحديذ طتى أيا يت  ح ويتو د بالدحرررررررران  لى 

ترا جي رررره يل ه ال يدري م  أي  سرررريتلدى  المداوم  ال ل ررررسيني  وسررررحا ايرهان كما ي  ك  رغك أّنه
 .الة ع  الدادم 

م  يدوم نتنياهو ب يارة الهند  هاا ال لد 2003بعد يمس   رة سن   منا أا زار إريئين شاروا الهند  ام 
العمالر  ويدف إلى جانب مودي لينءرا ال هور  لى ق ر المهاتما غاندي  وليتلدط الةور ظاّنار أا لها تأثير 

ُتر، ماأا يمك  لغاندي أا  .الغ رررررررين كما تاهر في اي النات   لى يديه الملسيتي  بالدمانم ررررررراطيا 
يدول لو ُقّيظ له أا ير، هاا المنار  ونتنياهو الاي ينتمي للحرك  الةهيوني  التي مات وهو يحار منها 

كامن لل ررررررريري  وي رررررررتنكر فكرها  يدف رغمار  نه كي يلتدط معه صرررررررورار أقن ما يدال فيها أّنها نموأ  
 .ال ودان

ومئات م  ام  ال ال ل رررررسينيي  يلف الدحررررر اا ومئات  االطتاللنتنياهو الاي ترا يل ه شرررررع ار تحت 
غيرهك تك إ دامهك يار  نسار الدانوا  قدم إلى الهند مةرررررررسح ار معه   الر مطد الدتلى اليهود الاي  

ال عب الهندي  وهو الاي شّرع اغتيال  م ي تدر به  سف2008قحوا في ه مات موم اي ايرهابي   ام 
شررررعب بأكمله بته يره م  أرضرررره وإقام  الم ررررتو نات  لى ترابه  وأ لا الرصرررراصرررر  امييرة  لى ما 
ي رررررمى بحن الدولتي   طتى بات موضررررروع الةرررررحاف  ايسررررررا يلي  هن طن الدول  الواطدة ممك  أم ال  

ي  الاي  أسرر ررا مرك   الاي اسررتهدفته العملي  ايرهابي   كانا جنديي   " الحررياف"مت اهالر أا ايسرررا يلين
 .سابدي  في ال يش ايسرا يلي وغال ي  ضيوفهما كانوا م  ن س النوع

ولم يد م  امن رررن  وت ييل الةررر ح   تتحرررم  زيارة نتنياهو توقين  لى ماكرة ت اهك بي  م رررت ررر ى 
د  وتدديك هدي    ارة    سررررررريارة إسررررررررا يلي ويير هندي  وزيارة إلى  اصرررررررم  امفالم الهندي  بوليوو

لتحلي  المياه لنايره الهندي  والم رررررررارك  في افتتا  م ر   للنيين  وزيارة لمرك  للبداع التدني  مما 
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يمك  له أا ي ّمن الوجه الدموي يسررا ين والاي انس عت صرورته في أه  ال رعب الهندي لعدود  ولكّ  
  هو ص دات ال ال  التي تريد توقيعها إسرا ين من الحكوم  لّب ال يارة كما يعرف م  لديه أدنى إ الع

الهندي  ويةوصار ص د  الةواريخ المحادة للدبابات التي تنت ها شرك  رافا ين ايسرا يلي  والتي تك 
إلغا ها مؤيرار نتي   لحغوط محلي    لمار بأا الهند هي سور ال ال  ايسرا يلي امول  وإسرا ين هي 

 .ءاني بال ال  بعد روسيام ّود الهند ال
الحالي مودي  وإّنما في  هد ر يس  نالوزراصرررررررحيح أّا العالق  الهندي  من إسررررررررا ين لك ي دأها ر يس 

م  إالّ أا ظرراهرة  رردم التوازا في العالقرر  1993م  ط ن المؤتمر الهنررد وهي ن ررررررريمررا راو   ررام  نوزرا
BJ) الهندي  ال ل ررررسيني  تعّ زت بعد وصررررول ط ن ال ررررعب الهندي P)  م  وسررررط 2014إلى ال ررررلس   ام

تراجن امدان الرسمي ال ل سيني والعربي  لةالح  الق  أكءر طميمّي  من الكياا الةهيوني  وتمّءن ألك 
في زيادة التعاوا الع رركري بحيذ وصررن إلى م ررتويات غير م رر وق  إأ تعّد المورد ال ررال  الءاني إلى 

الهند مول مرة في تارييها في مناورات الراي  ال رقان من الهند بعد روسرررررريا كما أسررررررل نا  كما شرررررراركت 
م غير بعيد    طدود غ ة  فحرررررررالر    التعاوا في م االت  دة 2017ال يش ايسررررررررا يلي في نوفم ر 

ا ر يس الوزران الهنرردي إثر زيررارترره مربعرر  دول مررأكررالتكنولوجيررا وال را رر  وتحليرر  الميرراه  وبعررد أا ا 
ه ل  ي ررد معررا رضرررررررر   ربيرر  ترراكر  قررام ب يررارة تعررد امولى لر يس وزران هنرردي إلى الكيرراا يلي يرر  أنررّ

م   ات مت بالحميمي  بي  السرفي   وسط معارض  ي ول  لل يارة 2017يوليو  ام /الةهيوني في تموز
داين الهند  ورغك أّا الهند ما زالت  ند مواق ها التدليدي  داين أروق  المؤسررررررر رررررررات الدولي  كاممك 

فدد صررّوتت لةررالح فل ررسي  في قحررايا طا تدرير المةررير واال تراض  لى قرار ترامب في المتحدة  
 .اممك المتحدة  إالّ أّا ال انب الةهيوني ي دو مت همار لهاا الموقف

منا ات ار  االنكماش لى الةرررررعيد ال رررررع ي  رغك مرور التأييد ال رررررع ي ل ل رررررسي  في الهند بحال  م  
أ د ت ه   بان امس اط وقرار ترامب باال تراف بالددس  اصم  يسرا ين   هانتعاشأوسلو إالّ أّا هناا 

والاي شرررهد معارضررر  واسرررع  داين الهند تك التع ير  نها بمااهرات  ديدة ويران ناقدة في الةرررحاف   
يةروصرار بي  الم رلمي  والي رار  وألك وسرط تت ايد صرعوب  التع ير    يران ميال   للتوجه الحكومي 

سرررا ين  والاي يدّدم العالق  من إسرررا ين كسور ن اة إج اري في م االت االقتةرراد والتسوير المؤيد ي
الع ررررررركري والتكنولوجي وال را ي  مرررا يمك  أا يدود إلى اند رررررررررام طررراد في الم تمن الهنررردي بهررراا 
اليةرررررروي  ما يي ررررررى معه أا ت دد الهند أا ت دد هويتها ومعها أصرررررردقانها م  العرن والم ررررررلمي   
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ف  بعد أا كانت قا دة المع كر المحاد لالستعمار  إلى دول  إم ريالي  أير، ال تأبه سو، لمةالح لتةن
 .(1) أصحان ر وس امموال ود اة الحرون

 
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)


