ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
دﻳﺴﻤﱪ 2015

التعامل مع دلهي:
كيف ترسم الثقافة سياسة الهند تجاه الشرق األوسط*
كديرا بثياغودا

*كتبت النسخة األصلية لهذا البحث باللغة اإلنجليزية وهذه ترجمة للنسخة اإلنجليزية.

ملحة عن بروكنجز
إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تق ّدم بحوثاً وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث عالية الجودة ومستقلة يستند
إليها لتقديم توصيات عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات بروكنجز إىل
مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يق ّدمها إىل داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية والتأثري .كام وأ ّن األنشطة التي
تدعمها الجهات املانحة تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تح ّدد بأي شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.
حقوق النرش محفوظة © 2015
معهد بروكنجز
 1775طريق ماساشوستس ،شامل غرب
واشنطن العاصمة 20036 ،الواليات املتحدة
www.brookings.edu
مركز بروكنجز الدوحة
الساحة  ،43بناية  ،63الخليج الغريب ،الدوحة ،قطر
http://www.brookings.edu/doha

التعامل مع دلهي :كيف ترسم الثقافة سياسة الهند تجاه الشرق األوسط
كديرا بثياغودا

1

مقدمة

دور الثقافة يف السياسة الخارجية

إ ّن “التقاليــد الثقافيــة والقيــم الروحيــة واإلرث املشــرك” تدعــم
السياســات االجتامعيــة والخارجيــة الهنديــة واإلماراتيــة ،حســب مــا
جــاء يف البيــان املشــرك الصــادر عــن الدولتــن بعــد زيــارة رئيــس
الــوزراء الهنــدي نارينــدا مــودي 2.مل تبنــي أي دولــة مــن الــدول
العظمــى الناشــئة والراســخة عالقــات ثقافيــة أعمــق أو أطــول مــع
الخليــج مــن تلــك التــي بنتهــا الهنــد .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن
القــول بــأن مــا مــن قــوة تعتمــد عــى املنطقــة كالهنــد ،بفعــل
تجــارة الطاقــة والتحويــات النقديــة .يُعــد مجلــس التعــاون
الخليجــي الرشيــك التجــاري األكــر للهنــد 3.وباإلضافــة إىل املصالــح
االقتصاديــة التــي تعتمــد عليهــا العالقــات بــن الهنــد والخليــج منــذ
فــرة طويلــة ،تتنامــى العالقــات حالي ـاً مــن الناحيــة االس ـراتيجية
بســبب الديناميكيــات العامليــة املتغــرة 4.يف هــذا الوقــت املحــوري،
مــن الــروري أن تفهــم دول الخليــج الــدور املهــم الــذي تؤديــه
الثقافــة يف سياســة الهنــد تجــاه الــرق األوســط.

يعــرف معظــم صنــاع السياســة بالــدور الــذي تؤديــه الثقافــة
يف السياســة الخارجيــة 5.وتكشــف دراســات حــول السياســات
الخارجيــة للهنــد ودول الــرق األوســط أن الثقافــة تــؤدي دورا ً
هامــاً 6.بينــا تشــكل الثقافــة عامــاً واحــدا ً مــن بــن مجموعــة
مــن العوامــل التــي تدعــم السياســة (عــى ســبيل املثــال املصالــح
االس ـراتيجية واالقتصاديــة) ،فإنهــا تحظــى باهتــام ضئيــل نســبياً،
ال ســيام يف مــا يتعلــق بنهــج الهنــد تجــاه الــرق األوســط.

يتنــاول موجــز السياســة هــذا الثقافــة الهنديــة وكيفيــة تأثريهــا
عــى نهــج نيودلهــي يف املنطقــة مــن خــال ســبيلني أساســيني:
القيــم والهويــة .كــا يق ـ ّدم بعــد ذلــك توصيــات لصنــاع السياســة
يف دول الخليــج حــول كيفيــة اســتخدام هــذه املعرفــة لدعــم
املصالــح االســراتيجية واالقتصاديــة وتعزيــز العالقــات الثنائيــة
الطويلــة وذات املنفعــة املتبادلــة مــع الهنــد .إ ّن فهــم األدوار التــي
تؤديهــا الثقافــة يف دعــم املصالــح وتقويضهــا مــن شــأنه أن يســاعد
الــدول عــى االســتجابة مــن خــال وضــع سياســات مســتنرية أكــر
وأدوات ومؤسســات مجهــزة بشــكلٍ أفضــل.

يزيــد مفهــوم الثقافــة املعقّــد ومعانيــه املتعــددة يف مختلــف
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التخصصــات مــن صعوبــة فهــم دور الثقافــة يف الشــؤون الدوليــة.
وبهــذا ،ال بـ ّد مــن اعتــاد مفهــوم ثقافــة يتوافــق مــع الكثــر مــن
املطبوعــات يف مجــال العلــوم السياســية واالجتامعيــة التــي تتناولهــا
ويســمح بتنــاول الثقافــة كمتغــر يؤثــر عــى السياســة الخارجيــة.
ســركز موجــز السياســة هــذا عــى القيــم الثقافيــة ،التــي تُع ـ ّرف
عــى أنهــا مثّــل اجتامعيــة قابلــة لــإدراك يُظهــر النــاس تجاههــا
بعــض االهتــام العاطفــي.
نظــرا ً لكــون هــذه القيــم مثاليــة ،ال ميارســها بالــرورة أغلــب
أفـراد املجتمــع 8.ستشــبه القيــم مــن الناحيــة املفاهيميــة “النــاذج
املثاليــة” التــي يطرحهــا ويــر .حتــى يف مــا يتعلــق بالُمثــل العليــا،
نالحــظ أنهــا تتنــوع كثــرا ً ضمــن املجتمــع الهنــدي 9.بالتــايل،
ســتقترص القيــم الثقافيــة التــي تــم تحديدهــا بتلــك التــي ســادت
عــى مــر التاريــخ والتــي تؤثــر اليــوم عــى املجتمــع.
عــر عــن القيــم الثقافيــة عــى مســتوى السياســة
وغالبــا مــا يُ َّ
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الخارجيــة مــن خــال تفضيــات القــادة وتص ّوراتهــم 10.إذ إ ّن القيــم
تح ّفــز هــذه التفضيــات والتصـ ّورات وتشـكّلها وتؤثــر عليهــا ،األمــر
11
الــذي ميكــن مالحظتــه إمــا يف الخطــاب أو يف ســلوك الدولــة.

القيم الهندية
ضمــن التنــوع الــذي مي ّيــز الهنــد ،ميكــن أن نصنــف مجموعــة مــن
القيــم الثقافيــة املهيمنــة والقــادرة عــى التأثــر عــى السياســة
الخارجيــة .ويُعــزى ذلــك جزئيـاً إىل عمليــات التكامــل الثقــايف الــذي
بــدأ يف العصــور الوســطى ،والــذي تعاظــم يف ظـ ّـل الحكــم اإلســامي
والربيطــاين ،وزاد أكــر خــال فــرة بنــاء األمــة الحديثــة 12.إ ّن التأثــر
الــذي تخلّفــه أي اختالفــات يف القيــم عــى أســاس الديــن تلغيــه
حقيقــة أن أغلبيــة النــاس تؤمــن بالهندوســية ،علـاً أن الهندوســية
بحــ ّد ذاتهــا تأثــرت بغالبيــة التقاليــد الدينيــة التــي مــ ّرت عــى
التاريــخ الهنــدي ،مبــا يف ذلــك ثــاين أكــر األديــان انتشــارا ً ،أي
اإلســام.
قلــة قليلــة هــي القيــم الثقافيــة التــي بقيــت ســائدة عــى مــ ّر
التاريــخ الهنــدي (وفق ـاً لدراســة تتنــاول نصوص ـاً تاريخيــة هامــة)
والتــي ال تـزال عــى صلــة بالسياســة الخارجيــة الراهنــة 13.وتشــمل
هــذه القيــم الالعنــف والتســامح والتعدديــة والهرميــة /الهيبــة،
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وهــي جميعهــا قيــم أساســية ومتأصلــة وجوهريــة إىل حـ ٍـد مــا.
بينــا تظهــر هــذه القيــم األربعــة يف خطابــات العديــد مــن الــدول،
إال أنهــا أثــرت بشــكل خــاص عــى سياســة الهنــد الــرق األوســطية.
وعــى الرغــم مــن أن قيـاً أخــرى قــد تؤثــر عــى السياســة الهندية،
إال أنهــا لــن تت ـ ّم مناقشــتها نظ ـرا ً ألنهــا غــر فريــدة مــن نوعهــا
بالنســبة إىل الهنــد وتؤثــر عــى صناعــة السياســة الــرق أوســطية
يف قــوى عظمــى أخــرى عــى حـ ٍـد ســواء.
إن قيمــة الالعنــف ،كمثــال أعــى ســائد ،متتــد عــر الخيــوط
الثقافيــة املتنوعــة يف الهنــد .فهــي بشــكلٍ خــاص ذات صلــة

بالسياســة الخارجيــة ألن العنــف يبقــى األداة القصــوى واألخــرة يف
العالقــات الدوليــة املعــارصة .تعــزز البوذيــة ،والجاينيــة عــى نحــو
أقــل ،تح ـ ّول املجتمــع الفيــدي ،الــذي نشــأ مــع األوبنشــاد (التــي
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تعانــق الالعنــف) إىل مجتمــع ســاد فيــه الالعنــف كقيمــة ثقافيــة.
تعاظمــت هــذه القيمــة أكــر يف القــرون الوســطى حــن اســتجابت
الهندوســية للبوذيــة والجاينيــة واســتولت بعض ـاً مــن قيمهــا.
أثنــاء حركــة االســتقالل ،قــام قــادة كغانــدي بتحديــد الهويــة
الهنديــة عــى عكــس السياســة الربيطانيــة آنــذاك وذلــك جزئيـاً مــن
خــال سياســة الالعنــف 16.وأصبحــت هــذه القيمــة بعــد االســتقالل
مك ّرســة ضمــن صــورة البــاد القوميــة.
رغــم رصاعــات متعــددة مــع باكســتان ورسيالنــكا ودول أخــرى،
وباملقارنــة مــع دول كبــرة أخــرى ،بــدا الالعنــف قيمــة واضحــة
يف الســلوك املق ّيــد نســبياّ الــذي اعتمدتــه الهنــد يف الحــرب ويف
موقفهــا النــووي ونفورهــا العــام مــن االســراتيجيات األمنيــة
الشــاملة 17.حتــى عندمــا مل تنعكــس قيمــة الالعنــف عــر أعــال
توســعت املــوارد الدبلوماســية لتعزيــز صــورة غــر عنيفــة
الهنــدّ ،
تشــهد عــى انتشــار هــذه القيمــة .إ ّن حقيقــة أ ّن هــذه الصــورة قــد
ع ّرضــت يف بعــض األوقــات املصالــح االسـراتيجية للخطــر ،تشــر إىل
أنهــا مهمــة بح ـ ّد ذاتهــا ،أكــر مــا هــي خدعــة لتعزيــز مصالــح
18
أخــرى.
أمــا التعدديــة ،والتــي تُعــ َّرف بــأن النــاس يعتــرون وجــود
مجموعــات وأفــكار وأشــكال ثقافيــة ومعتقــدات متنوعــة ضمــن
املجتمــع هــو املعيــار ،فقــد بقيــت ســائدة خــال معظــم ف ـرات
التاريــخ الهنــدي وشــكلت طمــوح الدولــة الحديثــة منذ االســتقالل.
وتتجــذر هــذه القيمــة يف التقاليــد الفلســفية الهندوســية والبوذيــة،
وكذلــك يف التك ّيــف واالمتصــاص والتفاعــل التاريخــي بــن
19
مجموعــات مختلفــة.
بينــا تســتلزم التعدديــة رؤيــة التنــوع كحالــة طبيعيــة ،يعنــي
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التســامح قبــول األفــكار واملعايــر والقيــم املتناقضــة 20.إن نظــام
اســتيعاب وفهــم الهويــات واألفــكار واملامرســات املتنوعــة والقــدرة
عــى دمجهــا ،يضــع الحضــارة الهنديــة بعيــدا ً عــن حضــارات أخــرى
21
كثــرة.
يف مرحلــة مــا بعــد االســتقالل يف الهنــد ،م ّيــز التســامح والتعدديــة
فكــر النخبــة الســيايس 22.حســب االســتطالع العاملــي للقيــم
 ،2014 – 2010احتلــت الهنــد يف محــور “قيــم البقــاء مقابــل
قيــم التعبــر عــن الــذات” مرتبــة أعــى مــن تلــك التــي حققتهــا
أي دولــة آســيوية أخــرى أوردهــا هــذا االســتطالع 23.إن تحقيــق
مرتبــة عاليــة وفقـاً لهــذا املقيــاس يشــر إىل التســامح املتزايــد لــدى
بعــض األقليــات .بينــا واجهــت التعدديــة والتســامح عــى الصعيــد
املحــي تحــدي بعــض الحــركات السياســية عــى مــدى العقديــن
املاضيــن ،إال أنهــا مل يت ـ ّم إزالتهــا كقيــم عليــا بــن األكرثيــة كــا
24
شــهدنا يف نتائــج االنتخابــات األخــرة.
تُعــ ّرف قيمــة الهرميــة هنــا عــى أنهــا التصــور بــأن العالقــات
االجتامعيــة تنشــأ ضمــن نظــام هرمــي وقبــول هــذا التصــور
كمعيــار .للهرميــة تاريــخ طويــل ،وهــي ناجمــة عــن تطــور
العنــارص األوىل للنظــام الطبقــي خــال الفــرة الفيديــة 25.نتيجــة
لذلــك ،أيّــد القــادة الهنــود “نظــرة هرميــة” ترتــب الــدول ضمــن
تسلســل هرمــي 26.وميكــن قيــاس تصنيــف دولــة مع ّينــة مــن خــال
القــوة االســراتيجية والعســكرية واالقتصاديــة ،وكذلــك األخــاق
واأليديولوجيــا والعقليــة والثقافــة 27.وتحمــل هــذه النظــرة أيض ـاً
أنــه ال بــد للهنــد أن تكــون عــى رأس النظــام الــدويل .يف حــن
أ ّن قواعــد خطــاب الشــؤون الدوليــة الحديثــة حالــت دون التعبــر
العلنــي عــن هــذه النظــرة ،إال أنهــا كانــت واضحـ ًة جــدا ً يف أعــال
28
الهنــد يف املجــاالت السياســية الرئيســة ،كاملوقــف النــووي.

تأثري القيم عىل سياسة الرشق األوسط
بينــا كان للقيــم عــى الــدوام تأثـ ٌر كبـ ٌر عــى السياســة الخارجيــة،
تنوعــت طبيعــة هــذا التأثــر منــذ االســتقالل .قبــل بدايــة
تســعينيات القــرن املــايض ،كانــت سياســة الهنــد الخارجيــة ،التــي
هيمــن عليهــا حــزب املؤمتــر الوطنــي الهنــدي (املشــار إليــه آنــذاك
29
باملؤمتــر) ،خليطــاً مــن مثاليــة نهــرو وواقعيــة أنديــرا غانــدي.
تركــت هــذه النهــج إرث ـاً فكري ـاً يف مؤسســة السياســة الخارجيــة،
30
خصوصــاً الشــؤون الخارجيــة الهنديــة.
أثــرت القيــم الثقافيــة بشــكلٍ أوضــح عــى سياســة نهــرو الخارجيــة،
مبــا يف ذلــك العالقــات مــع الــرق األوســط 31.خــال مرحلــة مــا
بعــد االســتقالل مــن أربعينيــات إىل ســبعينيات القــرن املــايض،
أســس نهــرو حركــة عــدم االنحيــاز مــع الزعيــم املــري جــال
عبــد النــارص وتزعمهــا .انبثقــت عقيــدة حركــة عــدم االنحيــاز عــى
نطــاق واســع عــن حركــة االســتقالل الالعنفيــة يف الهنــد وأعطــت
األولويــة للحلــول الســلمية للنزاعــات الدوليــة .وقــد برهنــت
الحركــة عــن طابــع التعدديــة.
بالتزامــن مــع دعمهــا لحركــة عــدم االنحيــاز والــذي تح ّركــه القيــم،
ارتبطــت نخبــة السياســة الخارجيــة الهنديــة بالنضــال العــريب
القومــي بقيــادة مــر ودعمتــه .مــع ذلــك ،حافظــت الهنــد عــى
موقــف محايــد إىل ٍ
ٍ
حــد كبــر يف مــا يتعلــق بـ“الحــرب البــاردة
العربيــة” اإلقليميــة التــي نشــبت يف خمســينيات وســتينيات القــرن
املــايض ،بــن الجمهوريــات العلامنيــة التــي متيــل إىل االشــراكية
واملاملــك املواليــة للغــرب 32.ألقــى رانجيــت غوبتــا (الــذي شــغل
منصــب رئيــس قســم غــرب أســيا وشــال أفريقيــا التابــع لــوزارة
الشــؤون الخارجيــة ،وســفريا ً لليمــن وســلطنة عــان ،ومناصــب
دبلوماســية يف مــر واململكــة العربيــة الســعودية) الضــوء عــى
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مبــدأ الحياديــة مش ـرا ً إىل أنــه بعــد عهــد نهــرو – عبــد النــارص
“مل ننحــاز أبــدا ً ألي طــرف يف أي ن ـزاع إقليمــي” 33.وكذلــك ،رغــم
مناهضــة الهنــد الشــديدة لالســتعامر وغيــاب ثقتهــا بالغــرب
وتصويتهــا ضــد تقســيم فلســطني ودخــول إرسائيــل إىل األمــم
املتحــدة وتصويتهــا إلدانــة الصهيونيــة إىل جانــب العنرصيــة ،إال أن
نيودلهــي اعرتفــت الحقـاً بالدولــة اليهوديــة يف العــام  .1950أمــا يف
مــا يتعلــق بإي ـران ،ضمنــت قيــم التســامح والتعدديــة عــدم ميــل
العالقــات كث ـرا ً إىل اتجــا ٍه أو آخــر بعــد اإلطاحــة مبحمــد مصــدق
يف العــام  1953وثــورة العــام .1979
أحدثــت األزمــة االقتصاديــة التــي عصفــت بالهنــد يف التســعينيات
واإلصالحــات التــي تلتهــا ،باإلضافــة إىل نهايــة الحــرب البــاردة
تغيــرا ً بســيطاً يف كيفيــة تأثــر الثقافــة عــى نهــج البــاد يف مــا
يتعلــق بالسياســة الخارجيــة .إذ انخفــض التعبــر الرصيــح عــن
القيــم يف الخطــاب الحكومــي ،رغــم اســتمرار تأثــر هــذه القيــم
عــى ســلوك الدولــة.

الــرق األوســط) .وجــاء ذلــك نتيجــة القيــم الثقافيــة باإلضافــة إىل
مناهضــة االســتعامر واملصالــح املادية/االسـراتيجية وتضامــن العــامل
35
الثالــث ،باإلضافــة إىل السياســات املحليــة.
تبنــى الغــرب نظــر ًة أكــر ليرباليــة وتضامنيــة ،مركّ ـزا ً عــى األف ـراد
وداعــاً ملفاهيــم عــى غــرار “األمــن البــري” .شــعر القــادة
الغربيــون أنــه كان مــن واجــب “املجتمــع الــدويل” أن يتدخــل يف
36
وجــه انتهــاك بعــض الحقــوق.
إال أن الثقافــة الهنديــة ت ُعــد أقــل فرديــة وأكــر جامعيــة مــا هــي
عليــه معظــم الثقافــات الغربيــة ،أي أن دلهــي تركــز أكــر عــى
املجموعــات أو “الشــعوب” أكــر مــا تركــز عــى األفـراد .باإلضافــة
إىل ذلــك ،تســاعد تجربــة الهنــد االســتعامرية يف تكريــس نظــرة
أن الدولــة املســتقلة كانــت املمثــل الرشعــي للشــعب يف الشــؤون
الخارجيــة .بذلــك ،غالب ـاً مــا عـ ّـرت دلهــي عــن قلــق إزاء العنــف
بــن الــدول أكــر مــن قلقهــا إزاء العنــف داخــل الــدول عــى غـرار
انتهــاكات حقــوق اإلنســان واســعة النطــاق املزعومــة 37.وبالتــايل،
عارضــت الهنــد التدخــل اإلنســاين مــن دون موافقــة الدولــة ،ألنــه
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مثّــل عنف ـاً بــن الــدول.

عندمــا ُس ـ ِئل دبلوماســيون هنــود كبــار ســابقني وحاليــن يعملــون
يف مجــال العالقــات مــع الــرق األوســط خــال مقابــات أجروهــا
عــن املــرر األســايس لعــدد مــن املواقــف السياســية ،كشــفوا عــن
قيــم عميقــة متجـذّرة .قــال ســانجاي ســينغ ،ســفري ووكيــل ســابق
يف وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة لشــؤون الــرق“ ،إنهــا
الطريقــة الفضــى للتــرف” ،وأضــاف أن قيــم التســامح والتعدديــة
التــي تبديهــا الهنــد للخــارج باإلضافــة إىل أمــور أخــرى انبثقــت مــن
التنــوع والــروح السياســية والثقافيــة يف الداخــل .وأشــار رانجيــت
كل هنــدي” وأن الهنــد
غوبتــا أن هــذه القيــم هــي “جــزء مــن ّ
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تديــر “سياســتها الخارجيــة وفق ـاً لقيمهــا وروحهــا الحضاريــة”.

باإلضافــة إىل ذلــك ،باملقارنــة مــع نصــوص معظــم الديانــات
اإلبراهيميــة ،ال تؤمــن الديانتــان الهندوســية والبوذيــة بشــكل
عــام بفكــرة الحــرب “املحقــة” و“العادلــة” 39.إن النصــوص ،عــى
غـرار ماهابهاراتــا والتــي تتنــاول أخالقيــة الحــرب املحقــة ،تناقــش
موضوعهــا ضمــن ســياق اجتامعــي ،ســيايس وثقــايف أوســع ســادت
فيــه قيــم الالعنــف وعــدم الــرر .كذلــك ،طبقــت الهنــد التعدديــة
والتســامح دولي ـاً ،فقبلــت مختلــف أنــواع األنظمــة واملجتمعــات.

ومــن أهــم الطــرق التــي تؤثــر القيــم الثقافيــة الهنديــة مــن
خاللهــا عــى عالقاتهــا مــع الــرق األوســط نذكــر موقــف دلهــي
مــن التدخــل العســكري الــدويل يف املنطقــة ،غالبـاً عــر التدخــات
اإلنســانية .تُعتــر الهنــد ،كالعديــد مــن الــدول الغربيــة ،دولــة
دميقراطيــة وتعدديــة وليرباليــة نســبياً .ولكــن ،حتــى العقــد
املــايض ،كانــت الهنــد ضمــن قــادة كتلــة الــدول املواليــة للســيادة
واملناهضــة للتدخــل (تضــم هــذه الكتلــة أيضــاً معظــم دول

ونظ ـرا ً ألن بعــض حكومــات الــرق األوســط تواجــه خط ـرا ً أكــر
بالتدخــل األجنبــي لقــوى غــر إقليميــة وإقليميــة مــن ذلــك الــذي
تواجهــه الحكومــات يف أي منطقــة أخــرى تقريب ـاً ،ســاعد موقــف
الهنــد إزاء التدخــل يف تعزيــز صورتهــا يف عــدد مــن الــدول .ويف
حــن غالبـاً مــا يــؤدي تغيــر النظــام يف الــرق األوســط إىل إعــادة
رســم التحالفــات الثنائيــة بشــكل حــاد ،إال أ ّن العالقــات الثنائيــة
مــع الهنــد بقيــت ثابتــة نســبياً.

 33مقابلة أجراها املؤلف مع رانجيت غوبتا ،دلهي 10 ،يونيو.2015 ،
 34مقابلة أجراها املؤلف مع سانجاي سينغ ،دلهي 11 ،يونيو .2015
 35إ ّن تدخالت الهند يف الدول املجاورة األصغر حجامً هي أمثلة حيث تجاهلت املصالح االسرتاتيجية القيم .يظهر دور القيم الثقافية بدقة أكرث يف مسائل
التدخل التي تذهب إىل بعد مام نشري إليه ههنا كمسألة مبدأ .وقامت بذلك ٌ
دول أخرى تدعم التدخل جزئياً بسبب قيمها الخاصة.
 36نيكوالس ج .ويلر( ،Saving Strangers ،أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.11– 2 ،)2000 ،
 ،Psychology in India Revisited: Developments in the Discipline 37املجلد  ،3ج .باندي (دلهي :ساج.)2004 ،
 38كديرا بثياغودا( ،India’s Approach to the Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention ،ورقة عمل  ،معهد قانون
األخالقيات والنزاعات املسلحة ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد.http://www.elac.ox.ac.uk/downloads/pethiyagoda%202013.pdf ،5 ،)2013 ،
 39تكمل هذه األسباب معارك خاضتها الهند ضد الحركات االنفصالية /املتمردة يف ما يتعلق بتفضيل الهند جذب اهتامم دويل أقل .ملزيد من التفاصيل،
راجع بول روبنسون( Just War in Comparative Perspective ،أوتاوا :أشغات بوبليشنغ.123 ،)2003 ،
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عــاوة عــى ذلــك ،غالبــاً مــا يختلــف الــرق األوســط والغــرب
حــن يتعلــق األمــر بالحقــوق املدنيــة والسياســية .الهنــد هــي
دميقراطيــة ذات مجتمــع مــدين نابــض بالحيــاة وميكــن مقارنتهــا
بالــدول املتطــورة ،وتتمتــع بتاريــخ مــن الحقــوق الفرديــة املك ّرســة
يف قوانينهــا .رغــم ذلــك ،غالبـاً مــا عارضــت دلهــي تطبيــق حقــوق
اإلنســان يف الخــارج .بالنســبة ملعظــم دول الــرق األوســط ،كان
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مــن شــأن ذلــك تعزيــز مصداقيــة الهنــد وقيمتهــا كرشيــك.

البيئة االسرتاتيجية ملرحلة ما بعد الربيع العريب
كشــفت مقابــات أجريــت مــع مســؤولني كبــار يف وزارة الشــؤون
الخارجيــة الهنديــة املعنيــن بشــؤون الــرق األوســط اســتمرارية
قويــة يف نهــج الهنــد املبــديئ القائــم منــذ فــرة طويلــة .كانــت قيــم
التعدديــة والتســامح واضحـةً ،إذ أظهــر أحــد املســؤولني العالقــات
الوديــة التــي تجمــع الهنــد بفلســطني وإرسائيــل واململكــة العربيــة
الســعودية وإي ـران 41.وأشــار املســؤول نفســه إىل أن الهنــد تدعــو
لحــوار ســيايس يف ســوريا وإىل التوصــل لحلــول ســلمية إلنهــاء
ال ـراع يف ليبيــا واليمــن ،وأضــاف“ :إننــا ال نُص ـ ّدر الدميقراطيــة”.
وأبــدى أنــه يفضــل عــدم التدخــل .إن قيمــة الالعنــف تبقــى جليــة،
مــع رفـ ٍ
ـض واضــح للتدخــل العســكري .وأشــار املســؤولون يف وزارة
الخارجيــة الهنديــة الذيــن أجريــت معهــم مقابــات إىل أن االلتـزام
بالقيــم يف السياســة الخارجيــة يخــدم مصالــح الهنــد.
تحـ ّرك الهرميــة والهيبــة جزئيـاً حامس دلهــي لتأدية دو ٍر اسـراتيجي
أكــر يف الــرق األوســط ،وهــو دور أصبــح ممكنـاً بفضــل تعدديــة
األقطــاب .تقــع املنطقــة عــى الطــرف الغــريب للمحيــط الهنــدي،
“حــق”
وهــو مــا تعتــره مجالهــا ً “الرشعــي” لنفوذهــا ،وهــذا
ّ
مســتحق للهنــد بســبب وضعهــا الراهــن كقــوة عظمــى.
عكــس البيــان الهنــدي – اإلمــارايت املشــرك الــذي تــا زيــارة مــودي
التأثــر املســتمر للقيــم الثقافيــة يف ظـ ّـل الحكومــة الراهنــة .يظهــر
مبــدأ الالعنــف جليـاً مــن خــال تعزيــز البلديــن للســام ،ودعمهــا
ملبــدأ الالعنــف يف تســوية الرصاعــات ،وتقديــم سياســة عــدم
التدخــل يف حـ ّـل النزاعــات .كــا ودعــا البيــان للتســامح وعكــس
التعدديــة.

الهوية القومية الهندية
بينــا بقيــت الثقافــة الســائدة يف الهنــد متســقة إىل حــد كبــر منــذ
االســتقالل ،شــهدت العقــود القليلــة األخــرة تغيـرا ً يف كيفيــة تأثــر
الثقافــة عــى السياســة الخارجيــة؛ فقــد أدت دورا ً أكــر يف تحديــد

شــكل الهويــة القوميــة.
للهويــة تأثــر أكــر وضوح ـاً مــن تأثــر القيــم عــى سياســة دلهــي
الخارجيــة .إ ّن مــا يحــدد مالمــح الهويــة القوميــة الهنديــة هــو
كيــف يشــعر الشــعب والحكومــة أ ّن الهنــد تختلــف عــن العــامل
الخارجــي .فالهويــة هــي مح ـ ّركاً للسياســة الخارجيــة أكــر وعي ـاً
وهادف ـاً أك ـ ًر وأكــر ســطحية وبشــكلٍ أو بآخــر مــن القيــم .لقــد
غــذى تيــاران رئيســيان الهويــة القوميــة الهنديــة الراهنــة.
الهوية النهروية
تألــف أحــد التياريــن مــن آراء رســمتها الخطــوط املهيمنــة لحركــة
االســتقالل وغانــدي ،ونقلهــا نهــرو إىل مرحلــة مــا بعــد االســتقالل.
تتلــون الهويــة القوميــة هــذه بالقيــم الثقافيــة املذكــورة أعــاه.
مكــررا ً تعاليــم أشــوكا وأكــر ،رشح غانــدي التســامح مشــرا ً إىل
أنــه ليــس مــن الــروري أن تكــون املســاعي الدينيــة والروحيــة
مرتبطــة بهويــة جامعيــة .أراد واضعــو الدســتور الهنــدي االعـراف
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بشــكلٍ مناســب بأهميــة التعدديــة الدينيــة.
إرث السياسة النهروية تجاه الرشق األوسط
صحيــح أ ّن الهويــة النهرويــة قــد واجهــت تحديــات يف السياســات
املحليــة منــذ تســعينيات القــرن املــايض ،يف مــا يتعلــق بالسياســة
حــول الــرق األوســط ،إال أ ّن إرثهــا بقــي مرنـاً بعــض الــيء .كان
حــزب املؤمتــر أكــر حامس ـ ًة مــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا يف تعزيــز
هــذا الشــكل مــن أشــكال الهويــة.
واســتكامالً إلرث النهــروي العلــاين محلي ـاً ،أســس حــزب املؤمتــر
قاعــدة انتخابيــة بــن األقليــات الدينيــة يف الهنــد ،مبــا يف ذلــك
املســلمني .وقــد أتــاح ذلــك للهويــة املســلمة الهنديــة ،التــي
تحملهــا مجموعــة قويــة تعدادهــا  180مليــون فــرد – أي مــا
يقــارب  15باملئــة مــن مجمــوع الشــعب يف العــام  ،2011التأثــر
عــى السياســة املعتمــدة إزاء الــرق األوســط 43.وال ي ـزال حــزب
املؤمتــر وحــزب بهاراتيــا جاناتــا والبريوقراطيــة يشــرون إىل الــرق
األوســط بـــ “غــرب آســيا” – األمــر الــذي يعكــس شــعورا ً مشــركاً
بالهويــة مــع جنــوب آســيا.
خــال الحقبــة النهرويــة ،ارتبطــت دلهــي باألنظمــة العربيــة
القوميــة العلامنيــة .إن عالقــة الصداقــة الهنديــة – املرصيــة القامئــة
ـرت األرضيــة للسياســات
عــى أســاس حركــة عــدم االنحيــاز حـ ّ
املواليــة للعــرب .وقــد خلقــت موشــورا ً لرؤيــة املنطقــة اســتمر

يبي الجدول ( 1ملحق ج) كيف أثرت القيم الثقافية املذكورة أعاله يف نهج الهند بالنسبة ملختلف التدخالت يف الرشق األوسط عىل مدى العقود القليلة األخرية.
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 41مقابلة أجراها الكاتب مع مسؤول رفيع املستوى من وزارة الشؤون الخارجية يف الهند ،دلهي 11 ،يونيو .2015
 42أمرتايا سن( ،The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity ،لندن :بنغوان بوكس.309 ،)2005 ،
 43فيجايتا سينغ ، Govt: Over 180 million Muslims in India but they are not part of global terror groups ،إنديان إكسربس 24 ،فرباير http:// ،2015
./indianexpress.com/article/india/india-others/over-180-million-muslims-in-india-but-they-are-not-part-of-global-terror-groups-govt
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حتــى تســعينيات القــرن املــايض .أشــار الســفري رانجيــت غوبتــا أن
الع ـراق وســوريا كانــا بــن أفضــل أصدقــاء الهنــد .وقــد اســتمرت
أجــزاء مــن هــذه الهويــة بعــد تســعينيات القــرن املــايض ،كــا
اتضــح عــر حــذر دلهــي مــن محــاوالت اإلطاحــة بالقــذايف يف ليبيــا
واألســد يف ســوريا.
الهندوتفا
ظهــرت هويــة بديلــة عــى املســتوى الوطنــي يف العقديــن
األخرييــن – الهندوتفــا .ويف الوقــت نفســه ،حصــل تحــول وتوســع
يف كيفيــة تأثــر الثقافــة عــى السياســة الخارجيــة ،خصوصـاً يف ظــل
حكومــات حــزب بهاراتيــا جاناتــا .بينــا تأثــرت الهويــة النهرويــة
بالقيــم الناجمــة عــن الثقافــة الهنديــة املســيطرة ،ض ّمــت الهندوتفا
اختيــار أكــر لرمــوز هــذه الثقافــة لتشــكيل الهويــة القوميــة.
تتكــ ّون معتقــدات الهندوتفــا األساســية مــن وجهــة نظــر أن
الهنــد هــي أمــة هندوســية ،ذات “ثقافــة وحضــارة وحيــاة” تديــن
للهندوســية 44.وشــمل ذلــك يف بعــض األوقــات أديــان هنديــة
أصليــة أخــرى عــى غــرار البوذيــة والجاينيــة والســيخ.
ومــن خــال تطويــق الهويــة التــي تحددهــا الديانــة الهندوســية
وتعزيزهــا ،تتعــارض أهــداف حركــة الهندوتفــا عــى نحــو ســاخر
مــع بعــض القيــم األساســية للهندوســية بحــد ذاتهــا ،أال وهــي
التعدديــة والتســامح .انتــرت هــذه األيديولوجيــة بفضــل
مجموعــة واســعة مــن املنظــات املعروفــة باســم ســانغ باريفــار،
والتــي تضــم أح ـزاب سياســية قوميــة عــى غ ـرار بهاراتيــا جاناتــا
وتيــارات شــعبية (الحركــة الهنديــة القوميــة).
إن الهويــة الوطنيــة التــي تدعمهــا أيديولوجيــا الهندوتفــا تــرك
آثــارا ً كبــرة عــى العالقــات مــع الــرق األوســط .نشــأت الهندوتفــا
جزئيـاً كــردة فعــل عــى الهيمنــة األجنبيــة .وبالتــايل ،تركــز بشــكل
أســايس عــى البقايــا املحسوســة لهــذه الهيمنــة يف املجتمــع الهنــدي
اليــوم ،ال ســيام الديانــات غــر األصليــة ،وأكربهــا اإلســام .اتُهمــت
حركــة الهندوتفــا مبحاولــة دمــج األديــان والقيــم غــر األصليــة
ضمــن الهويــة القوميــة 45.جمعــت الحركــة قوتهــا بعــد النجــاح
الــذي حققــه حــزب بهاراتيــا جاناتــا يف االنتخابــات يف العامــن
 1996و .1998وكان االنتصــار األخــر ،الــذي قــاده مــودي يف العــام

 ،2014أكــر انتصــارات حــزب بهاراتيــا جاناتــا ،إذ فــاز بـــ 52باملئــة
مــن مقاعــد الربملــان.
رئيس الوزراء مودي
حتــى العــام  ،2014أظهــر ســلوك الهنــد تجــاه الــرق األوســط
بعــض التغيــرات الرئيســة ،رغــم التعديــات التــي طــرأت عــى
كيفيــة تأثــر الثقافــة عــى الهويــة يف ظــل حكومــات حــزب
بهاراتيــا جاناتــا وحــزب املؤمتــر .ولكــن يف العــام املــايض ،انتخبــت
الهنــد حكومــة برئاســة رئيــس وزراء أكــر “قوميــة مــن الناحيــة
الثقافية”مــن أي رئيــس ســبقه .مثــة جــدال حــول ما إذا كانــت الهند
متتلــك “اس ـراتيجية كــرى” ،مــا يــرك السياســة الخارجيــة عرضــة
لتحــوالت محتملــة قــد تُجريهــا حكومــات ذات ميــول أيديولوجيــة
قويــة .ضمــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا بحــد ذاتــه ،اعتُــر مــودي منــذ
فــرة طويلــة أحــد أكــر أنصــار الهندوتفــا حامسـةَ .ولطاملــا كانــت
الهويــة القامئــة عــى الثقافــة أمـرا ً أساســياً أليديولوجيتــه ولنجاحــه
الســيايس .ومتثــل خلفيتــه السياســية يف الوقــت نفســه املشــاعر
التــي ال تؤمــن بالتعدديــة لحركــة الهندوتفــا القوميــة ،واألديــان
التعدديــة بشــكل واضــح التــي يســعى إىل حاميتهــا.
إ ّن النســب الســيايس لرئيــس الــوزراء متأث ّــر بالهندوتفــا إىل حــ ّد
كبــر 46.قبــل حــزب بهاراتيــا جاناتــا ،عمــل مــودي مــع الحركــة
القوميــة الهنديــة ور ّوج أيديولوجيتهــا 47.كــا كــرس نفســه أيض ـاً
للهندوســية ،محــاوالً املشــاركة يف عــدة بعثــات دينيــة مــن بعثــات
نظــام راماكريشــنا؛ التــي أسســها ســوامي فيفيكانانــدا ،الــذي يــرى
48
فيــه مــودي “مصــدر إلهــام شــخيص”.
توحــي خلفيــة مــودي أيض ـاً أنــه قــد تبنــى نهــج الهندوتفــا إزاء
املســلمني الهنــود .كان مــودي رئيــس وزراء غوجــارات حني شــهدت
ـغب كبــرة تــويف عــى أثرهــا  1,000شــخص عــى
الدولــة أعــال شـ ٍ
األقــل – معظمهــم مــن املســلمني – واتُهــم عــى األقــل باإلهــال.
بعــد أن انتقــل مــودي مــن غوجــارات إىل السياســة الوطنيــة ،بــدأ
بإصــاح صورتــه وباالقـراب مــن قلب الطيــف األيديولوجي .اســتمر
هــذا التوجــه يف أعقــاب تعليقــات طائفيــة و ّجههــا قــادة آخريــن
يف حــزب بهاراتيــا جاناتــا أدت إىل خســارة كبــرة يف االنتخابــات يف
دلهــي .تبع ـاً لذلــك ،اتُهمــت حــوادث العنــف الطائفــي الداخــي

 44د .ر .غويال ،Rashtriya Swayamsevak Sangh ،النسخة الثانية (دلهي :راداكريشنا براكاشان17– 8 ،)2000 ،؛ إم إس غولواكارA Bunch of ،
 ،Thoughtsالنسخة الثالثة( ،بانغالور :ساهيتيا سندو براكاشنا.)1996 ،
 45سني.62–3 ،The Argumentative Indian ،
 ،Timeline of the Riots in Modi’s Gujarat 46ذا نيويورك تاميز 19 ،أغسطس http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/06/ ،2015
.world/asia/modi-gujarat-riots-timeline.html?_r=0
 ،PM India 47مكتب رئيس الوزراء 12 ،ديسمرب ./http://pmindia.gov.in/en/personal_life_story/personal-life-story ،2015
 ،Narendra Modi invited to Ramakrishna Mission’s headquarter in Belurmath 48ذي إيكونوميك تاميز 26 ،مايو http://articles. ،2015
.economictimes.indiatimes.com/2014-05-26/news/50099180_1_narendra-modi-swami-vivekananda-belurmath
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ونقــد املجتمــع املــدين املتنامــي ملوقــف الحكومــة مــن التســامح
الدينــي باملســاهمة يف خســارة الحــزب الكبــرة يف انتخابــات
واليــة بيهــار .متثّــل جهــود مــودي إلحــداث التغيــر عــى األرجــح
محــاوالت لتطمــن منارصيــه مــن غــر الهندوتفــا وأولئــك الذيــن
يخشــون االضطرابــات الطائفيــة؛ وللمحافظــة عــى صــورة التســامح
التــي متيّــز الهنــد دولي ـاً مبــا يف ذلــك بــن الــدول اإلســامية حيــث
حظــي نقــاش الهنــد حــول التســامح بالتغطيــة؛ ولتليــن املعتقــدات
بعــد اكتســاب قــدر أكــر مــن املســؤولية والنضــج مــع التقــدم يف
العمــر.
لقــد ســعى رئيــس الــوزراء إىل بنــاء صورة متســامحة ،مبــا يف ذلك يف
مــا يتعلّــق اإلســام .ويبــدو ذلــك واضحـاً يف زيارتــه رفيعــة املســتوى
إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،حيــث زار جامــع الشــيخ زايــد
الكبــر وأشــاد بـ“الســام والتناغــم املتأصلــن يف اإلســام” 49.محليـاً،
التقــى مــودي بالقــادة املســلمني وعـ ّـر عــن ثقتــه بــأن مســلمي
الهنــد مســتعدون للحيــاة واملــوت مــن أجــل الهنــد ،وأن تنظيــم
50
القاعــدة “متوه ـاً” إن توقّــع دعمهــم.

الهوية وسياسة الرشق األوسط
بالتزامــن مــع براغامتيــة مــودي املتزايــدة ،تتميــز الحكومــة
الحاليــة بعــد ٍد مــن تيــارات الفكــر ،مبــا يف ذلــك املصالــح الواقعيــة/
االس ـراتيجية والليرباليــة /املتمحــورة حــول التجــارة ،يف مــا يتعلــق
بالسياســة الخارجيــة العامــة .رغــم ذلــك ،ال ي ـزال البحــث يف دور
الهويــة القامئــة عــى الثقافــة يف السياســة املعتمــدة إزاء الــرق
األوســط جديــر باالهتــام ،نظـرا ً لرتكيــز الهندوتفــا يف الســابق عــى
اإلســام واعتــاد حــزب بهاراتيــا جاناتــا عــى منــارصي الحركــة
القوميــة الهنديــة لتنظيــم حملــة شــعبية أثنــاء االنتخابــات .كذلــك،
زاد مــودي مــن اســتخدام الهويــة القوميــة القامئــة عــى الثقافــة
ومــن الرتويــج لهــا يف السياســة الخارجيــة ،ال ســيام يف مختلــف
مناطــق آســيا.
إن البيــان الهنــدي – اإلمــارايت املذكــور أعــاه يعكــس أهميــة الهوية

القوميــة القامئــة عــى الثقافــة ،فقــد تحــدث عــن التأثــر اإليجــايب
ليــوم اليوغــا العاملــي وشــكر اإلمــارات العربيــة املتحــدة لـ“دعمهــا
القــوي” .ووعــد البيــان كذلــك بالتبــادل الثقــايف بــن الدولتــن.
رصح مــودي علن ـاً عــن عالقــات تربــط بلــده مــع إرسائيــل،
كــا و ّ
متامشــياً مــع الخطــاب التقليــدي لحــزب بهاراتيــا جاناتــا .وبينــا
اشــرت الهنــد األســلحة اإلرسائيليــة ألكــر مــن عقــد يف ظـ ّـل حكــم
حــزب املؤمتــر ،بقيــت العالقــة بــن الدولتــن متحفظــة .يف املقابــل،
عقــد مــودي أول اجتــاع عــى مســتوى رؤســاء الــوزراء منــذ عــر
ســنوات عــى هامــش الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة يف العــام
 .2014وتضمنــت تعليقــات رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن
نتانياهــو عــى االجتــاع مراجــع ثقافيــة وأيديولوجيــة .وأشــار
أن القائديــن ميثــان “اثنتــن مــن أقــدم الحضــارات عــى األرض...
ودولتــن دمقراطيتــن تفخ ـران بتقاليدهــا” 51.واألهــم مــن ذلــك،
أعلنــت دلهــي أنــه خــال الســنة القادمــة ،ســيكون مــودي أول
52
رئيــس وزراء هنــدي يــزور إرسائيــل.
يبــدو أن تحــركات مــودي تأثــرت جزئيـاً بأيديولوجيــا حــزب بهاراتيا
جاناتــا املواليــة إلرسائيــل وهويتــه ،كــا ِ
لوحــظ بــن سياســيي
ٍ
بتكليــف مــن وزارة
الحــزب وقاعدتــه .أشــارت دراســة أُجريــت
الخارجيــة اإلرسائيليــة يف العــام  2009أن الشــعب الهنــدي أظهــر
التعاطــف األكــر إزاء إرسائيــل بــن القــوى العظمــى جميعهــا،
مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة 53.ويصــدر الدعــم إلرسائيــل عــن
ردة فعــل الهندوتفــا إزاء اإلســام .يعتقــد املنــارصون أن الهنــد
وإرسائيــل ،الهنــدوس واليهــود ،يواجهــون تهديــدا ً مشــركاً مــن
اإلســام املتطــرف.
والدعــم األكــر الــذي حظيــت بــه إرسائيــل جــاء مــن الجاليــة
الهنديــة املنــارصة لحــزب بهاراتيــا جاناتــا يف الغــرب ،ال ســيام
يف الواليــات املتحــدة .يحمــل أفــراد هــذه الجاليــة مــن الطبقــة
الوســطى هويــة تحددهــا الهندوســية أكــر مــا تحددهــا الهويــة
القوميــة الهنديــة التــي أسســها نهــرو وغانــدي 54.عملــت جامعــات
اللــويب الهنديــة ،كلجنــة العمــل الســيايس الهنــدي يف الواليــات

 49س.ج .مانوج ،’First Visit to a Gulf Arab Nation: At UAE Grand Mosque, Modi Hails ‘Peace, Harmony Inherent in Islam ،ذي إنديان
إكسربس 17 ،أغسطس ./http://indianexpress.com/article/india/india-others/pm-narendra-modi-arrives-in-uae-for-two-day-visit ،2015
 ،Indian Muslims Will Live, Die for India, Says PM Narendra Modi 50ذي إنديان إكسربس 17 ،أغسطس ،2015
http://indianexpress.com/article/india/india-others/indian-muslims-wont-dance-to-the-tunes-of-al-qaeda-they-will-live-and/die-for-the-country-narendra-modii؛  ،Muslim Leaders Meet Modiذا هندو 7 ،أبريل http://www.thehindu.com/news/na� ،2015
.tional/muslims-leaders-call-on-modi-over-emerging-threat-of-terrorism/article7074243.ece
 51ديفريوبا ميرتا ،Sky’s the Limit: Israel PM tells Modi in First PM-level Meeting in a Decade ،نيو إنديان إكسربس 29 ،سبتمرب ،2014
http://www.newindianexpress.com/express-in-america/Skys-the-Limit-Israel-PM-tells-Modi-in-first-PM-level-Meeting-in-a.Decade/2014/09/29/article2455133.ece
 52رغم تأخر إعالن موعد الزيارة ،رمبا بسبب االعتبارات السياسية املحلية.
 53إيتامار إشرن 4 ،From India with Love، Ynet News ،مارس .http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3696887,00.html ،2009
 544كديرا بثياغودا ،Modi’s Triple Bottom Line ،معهد السياسة االسرتاتيجية األسرتايل 5 ،يونيو http://www.aspistrategist.org.au/mo� ،2014
./dis-triple-bottom-line
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املتحــدة األمريكيــة ،مــع اللــويب اإلرسائيــي وتعلمــت منهــا .حتــى
وأسســت الجمعيــة اليهوديــة األمريكيــة كذلــك مكتبــاً لهــا يف
الهنــد .وكانــت القيــم املشــركة جــزءا ً مــن التربيــر الــذي ورد بشــأن
55
هــذا التعــاون.
تحــ ّرك القيــم أيضــاً شــكل عالقــة الهنــود بإرسائيــل .فالثقافتــان
تقــدران الثقافــة ،وهــو أمــر بــرز يف الخــارج واعــرف بــه رؤســاء
وزراء الدولتــنُ .ص ِنــف الهنــود األقليــة األكــر ثقافــ ًة ونجاحــاً
مــن الناحيــة االقتصاديــة يف أمريــكا ،وهــي صــورة منطيــة لطاملــا
56
ارتبطــت باليهــود.

التوصيات
بهــدف تحقيــق املصالــح االس ـراتيجية واالقتصاديــة ،يف مــا يتعلــق
بالهنــد ،يتعــن عــى دول الخليــج أن تفهــم وتســتخدم تأثــر
الثقافــة كجــز ٍء مــن موجــة تواصــل فاعلــة .ال بــ ّد مــن محاولــة
تطبيــق التوصيــات الــواردة أدنــاه ترادفيــاً ،أو مــن قبــل الــدول
عــى صعيــد فــردي أو مجلــس التعــاون الخليجــي ككل .وال بــ ّد
مــن موازنتهــا مــع السياســات املتوفــرة وسيســتلزم التنفيــذ ضمــن
القيــود السياســية .قــد ال تكــون النتائــج واضحــة يف البدايــة ،وكــا
هــي الحــال مــع معظــم االس ـراتيجيات الدبلوماســية ،قــد يكــون
تحديدهــا أم ـرا ً صعب ـاً.
 .1االقرتاب من القيم الهندية
ميكــن أن تتق ـ ّرب الــدول الخليجيــة مــن القيــم والهويــة الهنديــة،
مــن خــال الســعي إىل تحييــد الثقافــة كمســؤولية وإمكانيــة
تحويلهــا إىل أصــل .بذلــك ،يتوجــب عــى الــدول الخليجيــة أن
تبقــى واعيــة لكيفيــة تأثــر القيــم الثقافيــة والهويــة عــى سياســاتها
57
الخارجيــة يف الــرق األوســط.
إن التقـ ّرب مــن القيــم أمــر مهــم نظـرا ً لتأثري القيــم الثقافية املســتمر
عــى نهــج الهنــد إزاء الرصاعــات يف الــرق األوســط التــي تؤثــر عــى
دول الخليــج .إن تقربـاّ مامثـاً يبــدو ممكنـاً نظـرا ً إىل أن قيــم الهنــد
أقــرب إىل تلــك التــي تؤيدهــا قطــر أكــر مــن العديــد مــن القــوى
العظمــى :الواليــات املتحــدة والصــن وروســيا؛ يف الحقيقــة تتســاوى
58
أبعــاد قيــم الهنــد بــن معظــم الــدول الغربيــة وقطــر.
ميكــن أن تــر ّوج دول الخليــج أيضــاً لنهــ ِج حيــادي ،مســتقل
وتعــددي يف مــا يتعلــق باملســائل الجيوسياســية ،مبــا يف ذلــك مــن

خــال الخطــاب عــايل املســتوى يف بعــض املحافــل عــى غـرار األمــم
املتحــدة .محليـاً وإقليميـاً ،ميكــن لــدول الخليــج أن تــأيت عــى ذكــر
الهنــد كمثــال لدول ـ ٍة يحظــى فيهــا الديــن والتقاليــد بالتقديــر إىل
جانــب التعدديــة والتســامح .إن ذكــر الهنــد كمصــدر إلهــام قــد
يــروق للشــؤون الخارجيــة الهنديــة والقــادة السياســيني الذيــن
يــرون يف الهيبــة قيمــة مهمــة.
والســتاملة روح التعدديــة يف الهنــد ،ميكــن أن تنظــر دول الخليــج يف
الســاح بإقامــة املزيــد مــن املعابــد الهندوســية ضمــن حدودهــا،
بينــا تأخــذ الــرأي العــام املحــي بعــن االعتبــار.
ال بــ ّد أن تشــدد دول الخليــج عــى هويتهــا يف مرحلــة مــا بعــد
االســتعامر،عندما تلتمــس األقســام يف مؤسســة السياســية الخارجيــة
التــي ال تـزال تتعاطــف مــع مبــادئ حركــة عــدم االنحيــاز وهويــة
نهــرو .خضعــت الهنــد لحكــم املغــول ممــن لديهــم أصــول تــرك–
مغوليــة ،بينــا خضعــت املنطقــة العربيــة لحكــم العثامنيــن
كل مــن الهنــد واملنطقــة العربيــة حروبـاً لإلطاحة
األتـراك .خاضــت ّ
بهــذا الحكــم ،بدعــمٍ بســيط مــن الربيطانيــن الذيــن أخضعوهــم
الحقـاً لحكمهــم .ومثــة نــوع مــن التفهــم إزاء هــذا النهــج يف وزارة
الشــؤون الخارجيــة نظــرا ً لحــس الهويــة املشــركة بــن الهنــد و
59
“غــرب آســيا”.
ميكــن تطبيــق هــذه االســراتيجيات عــى املســتوى الــكيل مــن
خــال حمــات دبلوماســية عامــة وعــى املســتوى الجــزيئ بــن
القــادة السياســيني والدبلوماســيني.
 .2تغيري الصورة من خالل بناء العالقات
باإلشــارة إىل دور الهويــة يف السياســة الخارجيــة ،يتعــن عــى
دول مجلــس التعــاون الخليجــي اعتــاد نهــج منســق لتحســن
صــورة الخليــج لــدى نقــاط االلتقــاء املهمــة ذات الصلــة يف الهنــد
عــى مســتوى الشــعب ومؤسســة السياســة الخارجيــة والقيــادة
السياســية .ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز التفاهــم املتبــادل ومي ّيــز
بــن صــورة دول الخليــج كــدول إســامية واملعــاداة تجــاه باكســتان.
ميكــن أن تبنــي دول الخليــج عالقــات ذات منفعــة متبادلــة طويلــة
األمــد ومســتدامة مــع الدوائــر الرئيســة .وينبغــي دامئـاً قيــاس هذه
الجهــود مقابــل مخاطــر الدعايــة الســلبية واإلســاءة وظهورهــا عــى
أنهــا تتدخــل يف شــؤون الهنــد الداخليــة.

 55لويس تيلني ،US-Israel-India: Strategic axis? ،يب يب يس نيوز 9 ،سبتمرب .http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3092726.stm ،2003
 566جايسن ريشواين ،Indian Americans: The New Model Minority ،فوربس 24 ،فرباير http://www.forbes.com/2009/02/24/bobby-jin� ،2009
.dal-indian-americans-opinions-contributors_immigrants_minority.html
 57رازي.699 ،An Alternative Paradigm ،
 58قطر والبحرين هام الدولتان الوحيدتان ضمن دول مجلس التعاون الخليجي اللتني ورد ذكرهام يف خريطة القيم التابعة للدراسة الدولية للقيم؛ للمزيد من
التفاصيل ،راجع امللحق .1
 59لوحظ ذلك يف املقابالت التي سبق وأتينا عىل ذكرها مع مسؤولني سابقني وحاليني يف وزارة الشؤون الخارجية.
8

املسلمون الهنود
نظـرا ً لقــوة الهويــة اإلســامية ،يُعتــر املســلمون الهنــود املجموعــة
األكــر تقب ـاً 60.ميكــن أن مت ـ ّول دول الخليــج مشــاريع مــن شــأنها
أن تعــزز التناغــم الدينــي والثقــايف والطائفــي بــن الهنــدوس
واملســلمني (الســنة والشــيعة عــى حــد ســواء) ،وغريهــم .وميكــن
أن تشــمل الحــوارات زعــاء دينيــن هنــدوس وقــادة مســلمني
هنــود وخليجيــن.
إال أن االتصــال ال يجــب أن يكــون محصــورا ً باملســلمني الهنــود ،ألن
ذلــك يعـ ّزز الفكــرة الثابتــة أن والءات املســلم الهنــدي لخــارج الهنــد.
قادة الرأي
مــا ال شـ ّـك فيــه أهم ّيــة القــادة النافذيــن يف السياســة والصناعــة
والديــن واإلعــام إلقامــة أي نــوع مــن العالقــات .وعقــب زيــارة
مــودي الطموحــة إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ال بـ ّد مــن دعوته
أكــر فأكــر ،عــى أن ال يتــم اإلعــان عــن هــذه الدعــوات إال إذا
قبلهــا رئيــس الــوزراء .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن أن تتــرف دول
مجلــس التعــاون الخليجــي كــا فعلــت إرسائيــل مــن خــال عــرض
رحــات عــى قــادة الــرأي لزيــارة املنطقــة والتعـ ّرف عــى ثقافتهــا.
يتعــن عــى دول الخليــج أن تنخــرط بشــكلٍ رصــن مــع قــادة
املنظــات السياســية القوميــة ،مبــا يف ذلــك مجموعــات الهندوتفــا.
ويف حــن قــد يبــدو ذلــك صعبــاً ،ثبــت يف الســنوات األخــرة أن
التوتـرات الطائفيــة شــكلت عائقـاً انتخابيـاً بالنســبة لحــزب بهاراتيا
جاناتــا يف بعــض املناطــق .يف الوقــت عينــه ،ميكــن إقامــة العالقــات
مــع األح ـزاب السياســية العلامنيــة.
االستفادة من الجالية الهندية يف االغرتاب
ال ب ـ ّد لــدول الخليــج تســخري املغرتبــن الهنــود يف املنطقــة البالــغ
عددهــم  7ماليــن هنــدي والذيــن يشــكلون جــرا ً ثقافيــاً مــع
الهنــد ويرســلون إليهــا حــواالت ســنوية تصــل قيمتهــا إىل  40مليــار
دوالر .يدعــم ذلــك أكــر فأكــر دور الوســيط الذيــن يؤ ّدونــه بــن
الهنــد والــرق األوســط األوســع .تتمتــع الجاليــة الهنديــة بالقــدرة
عــى فهــم الثقافتــن بشــكلٍ عميــق وهــم ليســوا عــال يدويــن
فقــط ،إمنــا موظفــن ويشـكّلون جامعــات غنيــة ونافــذة كــا هــي
الحــال يف ســلطنة عــان .وقــد تـ ّم التنويــه إىل أهميّــة الجاليــة عــى

املســتوى الســيايس خــال الزيــارات عاليــة املســتوى إىل الخليــج.
وباإلضافــة إىل االســتجابة لقضايــا حقــوق العمــل ،ميكــن لحكومــات
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تدعــم حصــول العــال عــى
التدريــب والتعليــم.
ال بـ ّد أن تضــع الدبلوماســية العامــة واملســاعدات واملشــاركة نصــب
أعينهــا واليــات معينــة (الــرأي العــام والحكومــات) مثــل واليــة كــرال،
ال ســيام وأن أغلبيــة الهنــود العاملــن يف الخليــج قدمــوا مــن عــدد
معــن مــن الواليــات .تتعهــد وزارة الشــؤون الخارجيــة بالســاح
لحكومــات الواليــات مبشــاركة ونفــوذ أكــر يف السياســة الخارجيــة.
إن واليــة كــرال ،التــي تحظــى بأهميــة خاصــة نظـرا ً العتــاد حــزب
بهاراتيــا جاناتــا عــى رشكاء يف جنــوب الهنــد ،تتميــز بتاريــخ مــن
العالقــات الســلمية نســبياً بــن املســلمني والهنــدوس واملســيحيني .يف
الواقــع ،اســتضافت واليــة كــرال وواليــات غربيــة أخــرى التفاعــات
األوىل بــن العــرب والهنــد ،إذ وفــرت أساس ـاً جيــد للمشــاركة.
 .3دعم تقييم موضوعي لدور اإلسالم يف الهند
ال بــد لنهــج عــى مــدى أطــول يرمــي إىل تقويــة العالقــات الثنائيــة
أن يشــمل بنــاء صــورة أكــر موضوعيــة عــن اإلســام بــن الهنــود
غــر املســلمني .إن مشــاكل الهويــة املذكــورة أعــاه يف ظــل حــزب
بهاراتيــا جاناتــا تعنــي أن املشــاعر املناهضــة للمســلمني قــد يؤثــر
عــى السياســة الخارجيــة يف الهنــد أكــر مــا قــد يفعــل يف الصــن أو
روســيا .يف الهنــد ،تُعــد الطائفيــة أيض ـاً مشــكلة سياســية أكــر مــا
هــي عليــه يف أي قــوة عظمــى أخــرى .يتضمــن “تاريــخ الحــروب” يف
61
الهنــد جــداالً ُمسيّسـاً حــول األدوار التاريخية لإلســام والهندوســية.
ميكــن أن تتضمــن الجهــود كذلــك تعزيــز روايــة مــن شــأنها أن
تفصــل املعانــاة التاريخيــة التــي ســادت يف عهــد الحــكام املغــول،
كأورنجزيــب ،عــن املفاهيــم الهنديــة الراهنة حــول اإلســام والواليات
العربيــة عــى حـ ّد ســواء .كانــت الهنــد تتمتــع بعالقــات ســلمية مــع
العــرب قبــل املغــول .وأىت التجــار واملهاجريــن مــن املنطقــة العربيــة،
ال ســيام مــن اليمــن وبــاد فــارس ،قبــل اإلســام .يعــود التبــادل
التجــاري عــى طــول الســواحل يف ماالبــار ورسيالنكا وســاحل البنغال
إىل القــرن األول 62.ومــن القــرن الســابع وحتــى القــرن العــارش ،كان
الوافــدون مــن الخليــج الجنــويب يســتقرون يف غوجــارات 63.و يف العام
 ،629تــم تشــييد أحــد أول املســاجد يف العــامل يف واليــة كــرال مــن
64
قبــل تاجــر عــريب.

 60شبيل تلحمي ومايكل بارنيت( Identity and Foreign Policy in the Middle East ،نيويورك :جامعة كورنيل.)2002 ،
 61شاندان ميرتا ،The Hidden Agenda ،مراجعة سوماناثا ،The Voices of a History :لروميال ثابار ،إنجيا توداي 16 ،فرباير http://indiatoday. ،2004
.intoday.in/story/book-review-of-romila-thapar-somanatha-the-many-voices-of-a-history/1/196624.html
 62إندريه وينكAl-Hind, The Making of the Indo-Islamic World: Early Medieval India and the Expansion of Islam 7th-11th Centuries ،
(ليندن :إي .جي .بريل.68 ،)1990 ،
 63أتول ستي ،Trade, Not Invasion Brought Islam to India ،تاميز أوف إنديا 24 ،يونيو http://timesofindia.indiatimes.com/india/ ،2007
.Trade-not-invasion-brought-Islam-to-India/articleshow/2144414.cms
 64املرجع نفسه.
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ال بـ ّد أن يعــرف التواصــل الثقــايف أيضـاً كيــف أ ّن اإلســام أثّــر عــى
القيــم الثقافيــة الهنديــة وتأثّــر بهــا .قــد يكــون اإلســام قــد تــرك
تأثــره األكــر ثباتـاً عــى القيــم الثقافيــة يف املجتمعــات الهنديــة يف
شــكلٍ غــر مبــارش ،عــر تشــكيل التطــورات يف الديانــة الهندوســية
خــال العصــور الوســطى .عــى ســبيل املثــال ،رفعــت الطــرق
الصوفيــة ،التــي جــذب أعــدادا ً كبــرة مــن النــاس وتواصلــت
65
بفعاليــة مــع املجتمــع الهنــدويس ،مــن قيمــة املســاواة.
 .4املساعدة عىل تحسني صورة الهند بني الشعوب املسلمة
نظــرا ً الســتقرار دول الخليــج ووصايتهــا عــى املواقــع اإلســامية
املقدســة والتأثــر الثقــايف املتنامــي واملــوارد االقتصاديــة والشــعوب
الهنديــة الكبــرة ،ميكــن أن تعــرض هــذه الــدول مســاعدة العالقــات
الثقافيــة الهنديــة األوســع وصورتهــا يف الــرق األوســط والعــامل
اإلســامي ،مبــا يف ذلــك واليــة جامــو وكشــمري الهنديــة التــي تشــهد
اضطرابــات .مــن شــأن ذلــك أن يعــزز جهــود مــودي املذكــورة
أعــاه لتحســن صورتــه داخليـاً .وميكــن تقديــم الدعــم الدبلومــايس
للهنــد يك تنضــم إىل منظمــة التعــاون اإلســامي ،مبــا يف ذلــك مــن
خــال دفــع باكســتان إىل الســاح بذلــك.
يُعتــر ذلــك ذا قيمــة عاليــة بالنســبة لحكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتا
برئاســة مــودي نظــرا ً لســمعته املناهضــة للمســلمني يف عيــون
املجموعــات املســلحة اإلســامية ،مثــل حركــة طالبــان وتنظيــم
القاعــدة املؤســس حديثـاً يف شــبه الجزيــرة الهنديــة .إ ّن املحافظــة
عــى صــورة إيجابيــة يف املنطقــة أمــ ٌر غايــة يف األهميــة ،نظــرا ً
لعــدد الهنــود الكبــر العاملــن فيهــا املعرضــن لخطــر االختطــاف
عــى أيــدي املتطرفــن .باإلضافــة إىل ذلــك ،وخالفـاً للقــوى الكــرى
أو اإلقليميــة األخــرى ،ال تتمتــع الهنــد بوجــود أمنــي عــى األرض يف
مناطقــة الــرق األوســط املضطربــة .يف املــايض ،تســببت الرصاعات
الكبــرة برحــات جويــة مكلفــة.

الخامتة
مت ـ ّر منطقــة الــرق األوســط مبرحلــة حرجــة يف تاريخهــا .ميكننــا
القــول إن دول الخليــج تواجــه تحديــات كبــرة أكــر مــن أي و ِقــت
مــى منــذ االســتقالل .إال أنــه عــر الفــرص الكبــرة .إ ّن العالقــات
مــع الهنــد ،ال ســيام يف ظـ ّـل حكــم رئيــس الــوزراء مــودي وحــزب
بهاراتيــا جاناتــا ،تعكــس هــذا الســيف ذو حديــن .إن األيديولوجيــة
الثقافيــة – القوميــة لقاعــدة حكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا تلفــت
انتباهــاً أهــم إىل الثقافــة ،حتــى وإن كان يســاعد فقــط عــى
تحييدهــا كعامــل يؤثــر ســلباً عــى السياســة.
إن الرباغامتيــة واالنفتــاح الذيــن أظهرتهــا مؤخـرا ً حكومــة مــودي
تجعــل ذلــك ممكن ـاً .قــال رئيــس الــوزراء أثنــاء زيارتــه لإلمــارات
العربيــة املتحــدة متأســفاً “لقــد تطلــب األمــر  34عامــاً ليــزور
رئيــس وزراء هنــدي هــذه البــاد” 66.تكلّلــت الزيــارة ببيان مشــرك،
عكســت خمســة مقاطــع منــه أهميــة القيــم الثقافيــة والهويــة
التــي تحركهــا الثقافــة 67.إن فهــم دور الثقافــة وإدارتــه وتســخريه
ميكــن أن يســاعد عــى إنهــاء عقــود مــن الركــود االســراتيجي،
والســاح لــدول الخليــج بالتعــاون واالســتفادة إىل أقــى حـ ّد مــن
إحــدى أهــم عالقاتهــا املســتقبلية.

 .5التأكيد عىل املصالح االسرتاتيجية
يف حــال بــدأت الثقافــة والقيــم والهويــة تؤثــر عــى السياســة
ظــل حكــم حــزب بهارتيــا جاناتــا بشــكلٍ
الخارجيــة الهنديــة يف ّ
يــر مبصالــح دول الخليــج ،ميكــن أن تحــاول دول مجلــس التعــاون
الخليجــي أن تؤكــد أهميتهــا الكــرى بالنســبة ملصالــح الهنــد
املاديــة ،عــى الصعيديــن االس ـراتيجي واالقتصــادي .ومــن املر ّجــح
أن يخلــق ذلــك تأثــرا ً ،نظــرا ً إىل االنفصــال العــام بــن النطــاق
املحــي األيديولوجــي العاطفــي واملدفــوع بالقيــم والطبيعــة
البــاردة والحــذرة للنطــاق الــدويل.

 65بثياغودا.98-97 ،The Influence of Cultural Values ،
 66أنام ريزيف ،Indian PM Hails UAE as a Rainbow Nation in Dubai Speech ،ذا ناشيونال 18 ،أغسطس http://www.thenational.ae/ ،2015
.uae/indian-pm-hails-uae-as-a-rainbow-nation-in-dubai-speech
 67بيان مشرتك ،مكتب املعلومات الصحفية ،الهند.
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 68خريطة إنجليهارت – ويلزيل الثقافية (الدراسة العاملية حول القيم.http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp ،)2015 ،
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امللحق  :2تأثري القيم عىل التدخل الهندي
مالحظة :تشري األعمدة  4–2إىل القيم وما إذا “دفعت” القادة الهنود أو “سمحت” لهم باعتامد تفضيل وتصور سيايس معني .تشري كلمة “تدفع” إىل
تأثري قوي ،يف حني أن كلمة “تسمح” تعني أن القيمة تساعد فقط عىل تسهيل التفضيل /التصور .عىل سبيل املثال ،يف ما يتعلق باجتياح العراق يف العام
69
 ،1991دفعت قيمة الالعنف إىل تفضيل السالم الدويل .وقد أثر ذلك بدوره عىل موقف الهند من الرصاع كام هو مشار إليه يف العمود .6

1991

2003

70

2
3

 69بثياغودا.The Influence of Cultural Values ،
 ،About R2P 70املركز العاملي ملسؤولية الحامية 3 ،ديسمرب .http://www.globalr2p.org/about_r2p ،2015
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويق ّدم بحوثاً
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك
شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين ،بشأن أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()VI

العالقات الدولية يف الرشق األوسط ،مع الرتكيز عىل أهم ّية العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق
األوسط والواليات املتحدة وآسيا.
الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات  ،مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.
الحكم واإلصالح املؤسسايت ،مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.

		

يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط
واملجتمع الدويل.
منذ تأسيسه ،استضاف املركز عرشات الخرباء من مختلف دول العامل ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك موائد مستديرة ض ّمت
شخصيات رفيعة املستوى ،وندوات السياسة ،ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً .وباإلضافة إىل ذلك ،قام املركز بنرش سلسلة
من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.

منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2015
التعامل مع دلهي :كيف ترسم الثقافة سياسة الهند تجاه الرشق األوسط
موجز السياسة ،كديرا بثياغودا
املقاتلون األجانب العائدون :تجرميهم أم إعادة دمجهم؟
موجز السياسة ،تشارلز ليسرت
مسؤولية حامية التعليم العايل وإعادة بنائه يف العامل العريب
موجز السياسة ،سلطان بركات وسانسوم ميلتون
اإلبحار يف أجواء عدم اليقني :رد دولة قطر عىل طفرة الغاز العاملية
دراسة تحليلية ،نارص التميمي
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2015
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز
قبول االعتامد املتبادل :ديناميكات الصني والرشق األوسط
موجز السياسة ،تشاوولينغ فنغ
اإلخوان املسلمون يف األردن :حان وقت اإلصالح
موجز السياسة ،نيفني بندقجي
هبوط أسعار النفط :األسباب والتبعات الجيوسياسية
موجز السياسة ،غريغوري غوس
إصالح قطاع الكهرباء يف العراق
موجز السياسة ،لؤي الخطيب وهاري استبيانيان
من التعاون إىل القمع :العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
دراسة تحليلية ،عمر عاشور
األردن الحصني :تشغيل األموال لتفعيل األعامل
موجز السياسة ،سلطان بركات وأندرو ليرب
العودة إىل غزة :نهج جديد إلعادة اإلعامر
موجز السياسة ،سلطان بركات وعمر شعبان
تحديد معامل الدولة اإلسالمية
دراسة تحليلية ،تشارلز ليسرت

2014

الوساطة القطرية :ما بني الطموحات واالنجازات
دراسة تحليلية ،سلطان بركات
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز
ما وراء الطائفية :الحرب الباردة الجديدة يف الرشق األوسط
دراسة تحليلية ،غريغوري غوس
األزمة املستمرة :تحليل املشهد العسكري يف سوريا
موجز السياسة ،تشارلز ليسرت
إعادة النظر يف قانون العزل السيايس يف ليبيا :تغي ٌري يف الوجوه أم تغي ٌري يف السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد
أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونيس :اإلقناع ،اإلكراه ،أو تقديم التنازالت؟
دراسة تحليلية ،مونيكا ماركس

