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عقــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، ورئيــس دولــة اإلمــارات الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ورئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، ورئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي يائيــر البيــد، قمــة افتراضيــة فــي 14 يوليــو 2022م، وهــي األولــى 
مــن نوعهــا تحــت اســم »رباعــي غــرب آســيا I2U2«. وُعِقــد االجتمــاع خــال جولة 
بايــدن الشــرق أوســطية بهــدف إعــداد الــدول األعضــاء فــي هــذه المجموعــة 
لـ»اقتصــاد مــا بعــد النفــط والغــاز«، ولتحديــد مجــاالت التقــارب والتعــاون، ال 
ســيما فــي مجــاالت تحســين التعــاون بيــن أعضــاء المجموعــة فــي مجــاالت 

خدمــات الصحــة العامــة وحمايــة البيئــة وجــذب االســتثمارات.

»I2U2« أواًل: نشأة مجموعة
تعــود نشــأة مجموعــة »I2U2« إلــى االجتمــاع التمهيــدي، الذي ُعِقد بمشــاركة 
وزراء خارجيــة الهنــد وإســرائيل والواليــات المتحــدة األمريكيــة واإلمــارات العربية 
المتحــدة فــي أكتوبــر 2021م. وقــد ُأشــير إلــى التجمــع فــي بــادئ األمــر علــى 
أنــه المنتــدى الدولــي للتعــاون االقتصــادي، وكان هــدف المجموعــة آنــذاك 

يتمحــور حــول تعزيــز الَعاقــات االقتصاديــة فــي قطاَعــي التجــارة واالســتثمار.
وحســب مــا أفــادت بــه التقاريــر فــإّن مســؤواًل كبيــًرا فــي اإلدارة األمريكيــة 
عليــه  ســُيطَلق  التجمــع  أن  االفتراضيــة  القمــة  ُقبيــل  اإلعــام  وســائل  أبلــغ 
اســم »مجموعــة I2U2«، وتعنــي »I2« الهنــد وإســرائيل، و»U2« الواليــات 
ًعــا، ال ســيما بعــد  ل مجمــوع »I2U2« ُمتوقَّ المتحــدة واإلمــارات. وكان تشــكُّ
ــدت الطريــق لتطبيــع  توقيــع »اتفاقيــات إبراهيــم« فــي عــام 2020م، التــي مهَّ
العاميــن  مــدى  العربيــة. وعلــى  الــدول  مــن  إســرائيل وعــدد  بيــن  الَعاقــات 
ــق آفــاق  الماضييــن انخرطــت اإلمــارات مــع إســرائيل فــي قضايــا حيويــة، مــا عمَّ
ــال، اقترحــت  التعــاون فــي المجاليــن االقتصــادي واألمنــي. وعلــى ســبيل المث
اإلمــارات وإســرائيل التعــاون فــي تطويــر ســفن عســكرية وتجاريــة، وأشــار بعــض 
التقاريــر األخيــرة أيًضــا إلــى اســتثمار اإلمــارات مــا يقــُرب مــن 100 مليــون دوالر 

أمريكــي فــي قطــاع التكنولوجيــا اإلســرائيلي المتنامــي.

https://www.arabnews.com/node/2122276/world
https://www.arabnews.com/node/2122276/world
https://www.arabnews.com/node/2122276/world
https://www.arabnews.com/node/2122276/world
https://indianexpress.com/article/india/india-israel-us-and-uae-agree-to-establish-joint-economic-forum-7580360/
https://indianexpress.com/article/india/india-israel-us-uae-i2u2-summit-next-month-7970067/
https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-israel-jointly-design-unmanned-military-commercial-vessels-2021-11-18/
https://www.wsj.com/articles/israel-u-a-e-draw-closer-on-security-amid-threat-from-iran-its-allies-11644080194
https://www.wsj.com/articles/u-a-e-sovereign-wealth-fund-invests-100-million-in-israel-venture-capital-firms-11642164356
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ثانًيا: مجاالت التعاون الرئيسية وأهميتها
مــن  ســتة  علــى  الضــوء   »I2U2« مجموعــة  فــي  األعضــاء  الــدول  طت  ســلَّ
مجــاالت التعــاون، تشــمل الميــاه والطاقــة والصحــة واألمــن الغذائــي والفضــاء 
ــز علــى ُســُبل االســتعداد لمســار تنميــة منخفــض الكربــون،  والنقــل، مــع التركي
وتحديــث البنيــة التحتيــة. وحســب مــا أفــادت بــه التقاريــر، فــإّن الــدول األعضــاء 
فــي مجموعــة »I2U2« ســتبني مشــروًعا هجيًنــا للطاقــة المتجــددة فــي واليــة 
غوجــارات بالهنــد، بقــدرة 300 ميغــاوات، مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الرياح، 
َلــت وكالة التجارة  مــع نظــام تخزيــن للطاقــة بواســطة البطاريــات. من جانبها، موَّ
والتنميــة األمريكيــة دراســة جــدوى لمشــاريع الطاقــة بقيمــة 330 مليــون دوالر 
أمريكــي، وأعلنــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن فكــرة إنشــاء ممــّر غذائــي 

متكامــل فــي الهنــد بتمويــل إمارتــي.
مــن جانبهــا تعهــدت الهنــد بتوفيــر األرض والمــوارد البشــرية لضمــان تحقيــق 
بــات الطاقــة  األمــن الغذائــي اإلماراتــي، وفــي المقابــل ســتلبي اإلمــارات متطلَّ
المتزايــدة لــدى الهنــد، وســوف تدعــم كل مــن الواليــات المتحــدة وإســرائيل 
المشــاريع المقترحــة مــن خــال تبــادل خبراتهــم الفنيــة وتقديــم تمويــل إضافــي. 
وتنــوي الــدول األعضــاء أيًضــا العمــل مًعــا مــن أجــل زيــادة الفــرص فــي القطــاع 
الخــاص، ويبــدو أن عديــًدا مــن هــذه المشــاريع المقترحــة ســوف يحقــق تطلعات 

ــا للطاقــة المتجــددة وتعــزز طموحاتهــا التجاريــة. الهنــد، لتصبــح مركــزا عالميًّ
آفاق التعاون المشترك

اقترحــت اإلمــارات إنشــاء »ممــّر الغــذاء« مــع الهنــد فــي عــام 2017م، وعرضــت 
مجموعــة »I2U2« خدماتهــا لتســهيل بنــاء مجمعــات زراعيــة فــي الهنــد تنتــج 
المــواد بالمعاييــر والجــودة الصحيحــة، التــي تتماشــى مــع متطلبــات الجــودة 
لــدول »I2U2«. ومــن المتوقــع أن تواجــه إســرائيل واإلمــارات مشــكات فــي 
نقــص الغــذاء، فيمــا وصلــت الهنــد -حســب مــا أفاد به بعــض التقارير- إلى مرحلة 
الفائــض الغذائــي، الــذي يشــكل أيًضــا تحدًيــا لنيودلهــي إلدارة هــذا الفائــض. 
ولتحقيــق األمــن الغذائــي الــذي أصبــح هاجًســا متنامًيــا، يمكــن للــدول األعضــاء 
زراعيــة مشــتركة،  تطويــر مشــاريع  مــن  االســتفادة   »I2U2« فــي مجموعــة
بتقديــم إســرائيل الخبــرات التقنيــة فــي الزراعــة وتكنولوجيــا الميــاه، وبدعــم رأس 

المــال واالســتثمار مــن اإلمــارات والواليــات المتحــدة.

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35489/First+I2U2+IndiaIsraelUAEUSA+Leaders+Virtual+Summit
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35489/First+I2U2+IndiaIsraelUAEUSA+Leaders+Virtual+Summit
https://theprint.in/world/i2u2-group-will-advance-hybrid-renewable-energy-project-in-gujarat-consisting-of-300-mw-of-wind-and-solar-capacity/1039030/
https://theprint.in/world/i2u2-group-will-advance-hybrid-renewable-energy-project-in-gujarat-consisting-of-300-mw-of-wind-and-solar-capacity/1039030/
https://www.arabnews.com/node/2102171/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2102171/middle-east
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-03-24/ty-article/.premium/as-the-war-threatens-to-cause-food-shortage-israel-announces-new-food-policy/00000180-5bd0-d718-afd9-dffcf48a0000
https://www.livemint.com/news/india/managing-food-surplus-key-challenge-for-india-rbi-report-11598362141950.html
https://www.livemint.com/news/india/managing-food-surplus-key-challenge-for-india-rbi-report-11598362141950.html
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 ،»I2U2« ويمكــن للمبــادرات والبرامــج الثنائيــة أن ُتكِمــل توجهــات مجموعــة
متعــّددة  مجــاالت  فــي  تعاونهــا  األعضــاء  الــدول  فــت  كثَّ بعدمــا  ســيما  ال 
فــي الســنوات األخيــرة. وأفــادت عــدة تقاريــر بــأن التجــارة الثنائيــة بيــن الهنــد 
واإلمــارات وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 59 مليــار دوالر أمريكــي، وُتَعــّد اإلمــارات 
بيــن  الثنائيــة  الَعاقــات  شــهدت  كمــا  للهنــد.  التجارييــن  الشــركاء  أكبــر  مــن 
إبراهيــم«.  التوقيــع علــى »اتفاقيــات  اإلمــارات وإســرائيل تطــّوًرا كبيــًرا بعــد 
وُيشــير توقيــع »اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة« بيــن الهنــد واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وتوقيــع »اتفاقيــة التجــارة الحــرة« بيــن اإلمــارات وإســرائيل، 
 .»I2U2« إلــى تنامــي الشــراكة الثنائيــة بيــن الــدول األعضــاء فــي مجموعــة
 Adani Ports and« وفــي هــذا الســياق فــازت مؤخــًرا مجموعــة مــن شــركة
Special Economic Zone Ltd« الهنديــة ومجموعــة »Gadot« اإلســرائيلية 
بعطــاء لخصخصــة مينــاء حيفــا. ووفًقــا للبيــان الرســمي بفــوز االتحــاد المشــترك 
للشــركتين بالعطــاء، فقــد »حصــل هــذا االتحــاد علــى حقــوق الشــراء بنســبة 
ــاء حيفــا  ــاز لمين ــرة امتي ــاء حيفــا المحــدودة، وفت %100 مــن أســهم شــركة مين
فــت كل مــن  ســارية المفعــول حتــى عــام 2054م«. وعــاوًة علــى ذلــك فقــد كثَّ
إســرائيل واإلمــارات مــن اســتثماراتها فــي برامجهــا الفضائيــة، وأصبــح تعاونهمــا 
الفضائــي مــع الهنــد أمــًرا بالــغ األهميــة، نظــًرا إلــى قــدرات الهنــد فــي إطــاق 

األقمــار الصناعيــة.

ثالًثا: القيود والتحديات والفرص
تشــهدها  مضطربــة  فتــرة  خلفيــة  علــى  أجندتهــا   »I2U2« مجمــوع  حــّددت 
ة لمواجهة تغيرات جيوسياســية متصاعدة،  المنطقة، إذ ُتِعّد دول الخليج الُعدَّ
ل تحالفــات إســتراتيجية جديــدة، وتتنامــى الشــراكة بيــن إســرائيل  فيمــا تتشــكَّ
وعــدد مــن الــدول العربيــة. كمــا تســعى دول الخليــج إلــى إيجــاد بنيــة إســتراتيجية 
جديــدة فــي المنطقــة، للحصــول علــى ضمانــات أمنيــة أكبــر مــن واشــنطن. وفي 
الوقــت نفســه تواجــه إدارة بايــدن ضغوًطــا داخــل مجلــس الشــيوخ لســحب 

القــّوات األمريكيــة مــن المنطقــة، وعــدم تقديــم تنــازالت إليــران.
ُينَظر إلى مجموعة »I2U2« على أنها »رباعي الشرق األوسط«، فهي تتشابه 

https://www.livemint.com/news/india/indiauae-cep-goyal-says-both-nations-enter-golden-era-with-new-trade-deal-11645192528563.html
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1821785
https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/31/israel-signs-major-trade-deal-with-uae
https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/31/israel-signs-major-trade-deal-with-uae
https://www.adaniports.com/Newsroom/Media-Releases/Adani-and-Gadot-win-tender-to-privatise-Israels-Haifa-Port
https://m.economictimes.com/news/science/isro-to-take-cooperation-with-european-israeli-space-agencies-to-higher-orbit/articleshow/84940269.cms?fbclid=IwAR0VNvrs-IspTP6kFRXMOHPwJNhs_PMv0hGrjvYLmy_R14klONIW7nP8J44
https://economictimes.indiatimes.com/news/science/isro-earns-279-million-in-forex-through-satellite-launches/articleshow/93159973.cms?fbclid=IwAR0DLoDiBTGRTPEApTpVMwkzSO3q3kj4EIJiYCVp39v243pau1S0k2aJG9Y&from=mdr
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مــع المجموعــة الرباعيــة بيــن الواليــات المتحــدة والهنــد واليابــان وأســتراليا، 
التــي كان ُينَظــر إليهــا علــى أنهــا مجموعــة لصــّد الصيــن فــي منطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادي. لكــن تكشــف طبيعــة المصالــح بيــن دول األعضــاء لمجموعــة 
»I2U2« فــي الشــرق األوســط عــن اختــاف هــام بيــن أعضــاء المجموعة، فعلى 
عكــس الواليــات المتحــدة واإلمــارات وإســرائيل، ال تنــوي الهنــد قطــع َعاقاتها 
مــع إيــران، علــى الرغــم مــن أنهــا منــذ إعــادة فــرض العقوبــات علــى يــد الرئيــس 
األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب اضطــرت إلــى تقليــص َعاقاتهــا االقتصاديــة 
ــرت مصافــي التكريــر فــي الهنــد عــن رغبتهــا  وتجــارة الطاقــة مــع إيــران. وقــد عبَّ

فــي شــراء النفــط اإليرانــي بمجــرد أن ترفــع الواليــات المتحــدة العقوبــات.
ولــدى الهنــد مصالــح سياســية خارجيــة مــع اإلمــارات، ال ســيما بعــد توقيــع 
»اتفاقيــات إبراهيــم«، إذ يواصــل كا البلديــن تكثيــف َعاقــات التعــاون الثنائيــة 
مــع إســرائيل فــي مجــال التجــارة واالســتثمار والتكنولوجيــا واألمــن. ومــع ذلــك 
ال تتشــارك الهنــد المخــاوف األمنيــة أو التهديــدات المتصــّورة لــدى الواليــات 
المتحدة أو اإلمارات أو إســرائيل في ما يتعلق بإيران. وهنا يوضح رد نيودلهي 
علــى النقاشــات التــي دارت حــول تشــكيل مجموعــة »I2U2« معادلــة السياســة 
الخارجيــة للهنــد، التــي تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن إيــران وإســرائيل. وهــذا 
 »I2U2« مــا يؤكــده رد وزيــر الخارجيــة الهنــدي علــى مــا إذا كانــت مجموعــة
بمثابــة »رباعــي الشــرق األوســط«، بقولــه إّن المجموعــة ال تنــوي االصطفــاف 

ضــد أي دولــة معينــة.

خاتمة
وفــي الوقــت الراهــن تهــدف المجموعــة عموًمــا إلــى توســيع نطــاق التعــاون 
االقتصــادي وأجندتهــا األساســية، التــي لــم تتطــرق إلــى أي قضايــا أمنيــة أو 
 ،»I2U2« إستراتيجية. ومع ذلك، ووفًقا للبيان المشترك الصادر عن مجموعة
فــإّن اســتمرارية المجموعــة ومســتقبل التعــاون االقتصادي بيــن أعضائها يمكن 

ــد الطريــق فــي النهايــة لتبلــُور شــراكة إســتراتيجية طويلــة األجــل. أن يمهِّ
كما ُيظِهر اســتمرار القوى اإلقليمية في الشــرق األوســط في تكثيف تعاونها 
مــع روســيا والصيــن، عــزم هــذه الــدول علــى تحقيــق مزيــد مــن االســتقال 

https://www.iranintl.com/en/202202184422
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/joint-statement-of-the-leaders-of-india-israel-united-arab-emirates-and-the-united-states-i2u2/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/joint-statement-of-the-leaders-of-india-israel-united-arab-emirates-and-the-united-states-i2u2/
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اإلســتراتيجي عــن الواليــات المتحــدة، التــي تــدرك مــدى األهميــة اإلســتراتيجية 
إلحيــاء أو تشــكيل تحالفــات وشــراكات جديــدة مــع الــدول فــي المنطقــة، علــى 

غــرار مجموعــة »I2U2« ومنتــدى النقــب.

https://www.jpost.com/breaking-news/article-710508
https://www.jpost.com/breaking-news/article-710508



