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الهند بين دول مجلس التعاون وإسرائيل

Û Ûســيقوم رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن
نتنياهــو ،فــي هــذا الشــهر بزيــارة عمــل إلــى الهند

يُ تَ وقــع أن يتــم خاللهــا التوقيــع علــى عــدد مــن
االتفاقيــات المتعلقــة بصفقــات أســلحة كبيــرة

بحيــث تمكنــت إســرائيل مــن إبــرام صفقــات مــع
الهنــد بقيمــة  5مليارات دوالر بيــن العامين 2002
و.2005

Û Ûوفي العام  2008وقعت العملية اإلرهابية الكبرى

لها.

Û Ûولذلــك فقــد بــات علــى دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ســرعة التحــرك والســعي للتأثيــر علــى

والمعلومــات األمنيــة واالســتخباراتية ،والتعاون
فــي مجــال األمــن البحــري لمواجهــة التهديــدات
اإلرهابيــة والقرصنــة البحريــة وتأميــن المنشــآت

مســارات هــذه العالقــة والعمــل علــى الحــد مــن

النفطيــة البحريــة ،وإجــراء تدريبــات ومنــاورات

توســعها وتجذرهــا ،مــع إدراكنــا التــام أن دول

عسكرية مشتركة مع قوات درع الجزيرة ،وتعيين
ملحقين عسكريين في سفارات الطرفين ،ودعوة
الهنــد لتكــون عضــوً ا مراقبًــا في مجلــس التعاون

تشــمل بيــع طائــرات تجســس لإلنــذار المبكــر

والتفجيــرات في يــوم واحد وفي مواقع مختلفة

والمراقبة الجويــة ،وصواريخ مضادة للمدرعات،

مــن مدينــة مومبــاي والتــي ارتكبهــا أرهابيــون،

مجلــس التعــاون وحتى الدول العربيــة مجتمعة،

ومدافع ،ورادارات الستخدام سالح الجو الهندي،

تجلببوا زورً ا بعباءة اإلسالم ،وراح ضحيتها أكثر

وألسباب معروفة ،غير قادرة على اإلحالل محل

وطائــرات انتحاريــة مــن دون طيــار وغيرهــا مــن

من  200بريء.

إســرائيل؛ لعجزهــا عــن توفير البديل لســد حاجة

وغيرهــا من الخطوات التي ستشــكل ركائز ثابتة

الهنــد إلــى األســلحة المتطــورة والتكنولوجيــا

لعالقات إستراتيجية متينة مع الهند.

األســلحة اإلسرائيلية المتطورة تفوق قيمتها 3.5
مليار دوالر.

Û Ûوتكتســب هــذه الزيــارة أهميــة قصــوى بالنســبة
لنتنياهــو؛ لحاجتــه الماســة إليهــا لتدعيــم موقفــه

Û Ûوبعــد أيــام مــن هــذه المجــزرة والجريمة البشــعة
باعــت إســرائيل علــى الهنــد أســلحة وأنظمــة

دفاعيــة بقيمــة  600مليــون دوالر ،ثــم أخــذت

العسكرية المتفوقة في الوقت الراهن على األقل.

Û Ûإال أن ذلــك ال يمنــع مــن تــدارك األمــر ،فــا يوجــد

Û Ûإن الهند تدرك ،بال شك ،حساسية تنمية عالقاتها
بإســرائيل وتأثيرهــا الســلبي علــى عالقاتها بدول

عالقــات التعــاون العســكري بيــن البلديــن فــي

شــيء اســمه المســتحيل أو اليأس في السياســة

فــي االنتخابــات البرلمانيــة اإلســرائيلية المقبلــة

التوســع والتطور بقفزات واسعة إلى أن أصبحت

والعالقــات الدوليــة .إن حاجتنــا إلــى إرســاء

والمصالــح الحيوية التــي تربطها بدول المجلس،

التي ستجرى في شهر أبريل المقبل.

إســرائيل ثالــث أكبــر شــريك عســكري للهنــد بعــد

وتوثيــق عالقــات إســتراتيجية مــع الهنــد كقــوة

وتــدرك كذلــك أن هــذه الــدول وخليجهــا العربــي

روســيا والواليــات المتحــدة األميركية وأصبحت

إلحاحا؛ نظرً ا ألهمية
ً
إقليمية كبرى أصبحت أكثر

تقــع ضمــن المجــال الحيــوي المجاور لها وليســت

تقليــص اعتمادنــا علــى الغــرب فقــط لتغطيــة

أيضــا على إبعــاد النفوذ
ً
إســرائيل ،وهــي حريصــة

احتياجاتنا األمنية والسياسية ،وفي هذا السبيل

الصينــي عــن هــذه المنطقــة ،كمــا أن الهنــد تــدرك

فــإن علــى دول مجلــس التعــاون أن تســتنهض

أن التكنولوجيــا واألســلحة واألنظمــة الدفاعيــة
األميركيــة أفضــل بكثيــر مــن اإلســرائيلية ،إلــى
جانب األسلحة الروسية.

Û Ûومنــذ قيــام دولة إســرائيل فــي العــام  ،1948فقد
رفضــت الهنــد بشــدة وصالبــة إقامــة عالقــات

دبلوماســية معهــا تعبيــرً ا عــن موقفهــا المناصــر

الهند أكبر مشترٍ لألسلحة اإلسرائيلية.

Û Ûإن مــا تشــهده العالقــات بين الهند وإســرائيل من

أيضــا عمــق الثوابــت واألواصر
ً
المجلــس ،وتــدرك

للعرب وللقضية الفلسطينية ،إال أنه بعد أن أقامت

تطــور نوعي لهو أمر مقلــق ويتعارض مع مصالح

مصر عالقات دبلوماســية كاملة مع إســرائيل في

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ويدعــو هــذه

وتطــور الثوابــت الكثيــرة الراســخة فــي عالقاتها

العــام  1980ومبــادرة دول عربيــة أخــرى بإجــراء

الــدول إلــى مراجعــة وإعــادة النظــر فــي مجمــل

مع الهند مستندة إلى قوة وصالبة هذه العالقات

اتصاالت وإقامة عالقات دبلوماســية معها ،وبعد

العالقــات الخليجيــة الهنديــة بهــدف تطويرهــا

وامتــداد جذورهــا إلــى أعمــاق التاريــخ وارتبــاط

انعقــاد مؤتمــر مدريــد للســام فــي العــام ،1991

وتنميتهــا وجعلهــا تتخطــى حــدود العالقــات

الطرفيــن بقــرب جغرافــي ،ووشــائج إنســانية

مشــترٍ لألســلحة فــي العالــم وهي تنفــق مجتمعة

حيث تم التعانق وتبادل القبالت بين اإلسرائيلين

التجارية والعمالية وبقدر أقل الثقافية واالرتقاء

وحضارية ومصالح اقتصادية واســعة ومتشــعبة

حوالــي  150مليــار دوالر فــي الســنة علــى شــراء

والفلســطينيين ،فقــد نجحت إســرائيل في إقناع

بها إلى مستوى العالقات اإلستراتيجية.

أبرزها حجم مرتفع للتبادل التجاري يفوق معدل

األســلحة ،فلمــاذا ال يتــم اتفــاق ثالثــي األطــراف

 120مليــار دوالر فــي العــام (مقارنــة بمعــدل 4

بين الواليات المتحدة ودول المجلس والهند يتم

مليــارات دوالر حجــم التبــادل التجــاري الســنوي

بموجبــه توحيــد شــراء األســلحة لــدول المجلس

في مجاالت التصنيع الحربي وقدراتها العسكرية

بيــن الهنــد وإســرائيل) ،واعتمــاد الهنــد علــى دول

والهنــد مــن الواليــات المتحــدة؟ وبهــذا االتفــاق

المتطــورة وخبراتهــا األمنيــة واالســتخباراتية،

المجلــس لســد  % 60مــن حاجتهــا المتزايــدة من

يمكن لدول المجلس والهند الحصول على أسعار

المجــاالت مــع التركيــز علــى المجاالت العســكرية

وبذلــك أصبحــت عالقتهــا بإســرائيل ترتكــز فــي

الطاقــة ،ووجــود أكثــر من  7مالييــن عامل هندي

تفضيليــة تفرضهــا ضخامــة حجــم المشــتريات،

واألمنيــة واالســتخباراتية ومكافحــة اإلرهــاب،

األســاس على قناعتها بهذه القــدرات واإلمكانات

في دول المجلس يحولون ما معدله السنوي أزيد

وعندهــا تســتطيع الهنــد االســتغناء عــن شــراء

كمــا تمــدد التعــاون فيمــا بينهمــا ليشــمل مجاالت

والخبــرات ،ومــع مــر األيــام فــإن هــذه القناعة قد

مــن  40مليــار دوالر للخزينة الهنديــة وغيرها من

األسلحة اإلسرائيلية.

والتطويــر،

تترسخ وتتعمق ،ما سيؤدي إلى تصاعد اعتمادها

المصالح األساســية ،هذه الثوابــت القوية تحتاج

والنفــط والغــاز ،والطاقة المتجــددة ،وتكنولوجيا

على إســرائيل كمصدر للتســلح ،وبالنتيجة ازدياد

إلــى اإلســناد والتدعيــم بتطوير وتنميــة وتوطيد

ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس الــوزراء

المعلومات ،واإلنتاج السينمائي ،والطيران ،وأمن

حاجتهــا واعتمادهــا علــى الخبــرات اإلســرائيلية

الروابــط العســكرية واألمنيــة بيــن الطرفيــن مثل

بالمملكة العربية الســعودية الشقيقة كل التوفيق

اإلنترنــت ،والزراعــة والــري ومحاربــة التصحــر،

للتدريــب والصيانة والتطوير لألســلحة واألنظمة

التعاون في األبحاث والتطوير والتصنيع الحربي

والنجاح في زيارته المقبلة للهند في التاسع عشر

وعلــوم الفضــاء وغيرها مــن المجــاالت الحيوية،

الدفاعيــة التي اشــترتها منها وتوفيــر قطع الغيار

المشــترك ،ومكافحــة اإلرهــاب ،وتبــادل الخبــرات

من هذا الشهر.

الهند بإقامة عالقات دبلوماســية بينهما في العام
.1992

Û Ûومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت العالقات بيــن البلدين
تنمــو وتتطــور بوتائــر متســارعة فــي مختلــف

التصنيــع

المشــترك،

واألبحــاث

Û Ûومن الواضح أن عنصر الجذب األقوى في عالقة
الهند بإســرائيل هو التفــوق التكنولوجي لألخيرة

Û Ûإن الهند ودول مجلس التعاون مجتمعة هي أكبر

Û Ûنتمنــى لصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن

“نوران” تضيئان المعاني اإلنسانية لدى األطفال بقصة “شمس وقمر”

بــالــكــلــمــة والـــــصـــــوت والـــــصـــــورة وحــــكــــايــــات بـــيـــن الـــخـــيـــال والــــواقــــع

سعيد محمد من جنوسان
“كان يا ما كان في قديم الزمان ،سحابة مظلمة غطت الشمس واألرض بعتمتها ،كانت رطبة ج ً
دا ،وقد غاصت التربة تحت غزر أمطارها ،ذبلت األشجار
وتعــب النــاس ،بــدأت أصواتهــم ترتفــع داعين اإلله بعودة الشــمس لموقعها الطبيعي” .تلك كانت الفقرة التي اســتهلت بها الكاتبــة البحرينية نور النعيمي

بسم هللا الرحمن الرحيم

كتابها الجديد لألطفال “شــمس وقمر” برســومات الفنانة البحرينية نور يونس ،ودشــنته صباح أمس الســبت في مكتبة مقهى كلمات بمجمع النخيل في
جنوسان.

صدق هللا العظيم

وبحضور عدد من المدعوين والضيوف في
حفــل التدشــين ،تحدثــت الكاتبــة النعيمــي

تتقدم

عــن مضامين الكتاب بوصفه قصة مبســطة

لألطفال فيها ثالث شخصيات رئيسة ،وهي:

اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

الســحابة والشــمس والقمــر ،ويتنــاول ســرد
األحــداث مــا يجــري بيــن تلك الشــخصيات،

لتغــرس فــي نفوس األطفــال قيــم الصداقة

ومســاعدة المحتاجيــن من بوابة اســتخدام

الظواهر الطبيعية لزرع تلك المعاني وتنمية
الخيال لدى األطفال.

وتنوعــت أســاليب الرســومات المرافقــة

ألحــداث القصــة بيــن التعبيريــة والخياليــة

والملهمــة لتحقيــق متعــة القــراءة ،وفي هذا
الجانــب تقــول الفنانــة نــور يونــس“ :ألننــا

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

نخاطــب األطفال في ســن القــراءة المبكرة،

فهــذه الفئــة تنجذب للرســومات واأللوان ما

ناصر عبدالعزيز العـسـلي

يلــزم أن يعيــش الطفل لحظــة القراءة ،وهو
يطالــع مشــهدا يلفــت انتباهــه ،وقــد أجــادت

الكاتبــة فــي صياغــة الفقــرات القصيــرة

ذات المعنــى الواضــح ،والــذي يتكامــل مــع

نور النعيمي ونور يونس تدشنان كتاب شمس وقمر

الرســومات ،فقــد يســتوعب الطفــل بدرجــة

أكبــر الصــورة والرســمة أكثــر مــن الــكالم

المطول”.

وبأســلوب جديــد ،تــم تصميــم الكتــاب مــن

الغــاف إلــى الغــاف باســتخدام الــورق

المقوى ،وتعبر الكاتبة النعيمي عن سعادتها؛
خصوصــا
ً
ألن التصميــم أعجــب الكثيريــن
وأن هــذه الطريقــة محــدودة فــي إصدارات
الطفــل ،وحيــن يصــدر بعضهــا بهــذا النمــط،

يكــون المضمــون فيهــا ضعيفــا وال يحقــق
الهــدف مــن القصــة” ،واحتــوى الكتــاب فــي

غالفــه الداخلي علــى حيز فيه قرص مدمج

تــم فيــه تســجيل القصــة بمؤثــرات تمكــن

خصوصــا
ً
الطفــل مــن القــراءة أو االســتماع
بالنســبة لألطفــال الذيــن يتحدثــون اللغــة

اإلنجليزيــة أكثــر من اللغــة العربيــة ،وكذلك

بالنسبة ألولياء األمور الذين قد ال يتمكنون
من قــراءة القصــة ألطفالهم ،فيتم تشــغيلها

لالستماع”.

الموظف في (بنفت)
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

وتعتبــر نور النعيمي من الكتاب البحرينيين
الشــباب الواعديــن فــي مجــال الكتابــة فــي

والــدته

والصحــف المحليــة ،وأول إصــدار لهــا قصة

تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح

أدب الطفــل ،وقــد عملــت فــي القطاعيــن

العــام والخــاص ،وهــي شــغوفة بالتاريــخ

واألدب ،ولهــا كتابــات في عدد من المجالت
قصيــرة بعنــوان  the peark thiefتــدور

أحداثهــا فــي عصر الغــوص .أما نور يونس،

جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

فهي فنانة بحرينية بدأت مشــوارها كمدربة
للفنــون فــي مؤسســات مســتقلة ،وعملــت

فــي وزارة الشــباب والرياضــة ممــا منحهــا

الفرصــة؛ للمســاهمة في نشــر ثقافــة اإلبداع

بسم هللا الرحمن الرحيم

حاليا لدى شركة
الفني لدى األطفال ،وتعمل
ً

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

الخير لخدمة المجتمع بالرياض في المملكة

العربية السعودية.

غالف الكتاب

