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ملخص تنفيذي
تعود العالقات بني دول الخليج والهند إىل آالف السنني .وحتى العقد املايض تقريباً ،شكّلت املصالح االقتصادية
(التجارة يف الطاقة ،والعاملة األجنبية) الدافع الحرصي وراء هذه العالقات .بيد أن األجندات التي وضعتها القوى
توسعاً يف هذه املرحلة ،وذلك يشمل منطقة الرشق األوسط .وستؤدي
الصاعدة ،عىل غرار الهند والصني ،تشهد ّ
العالقات بني دول مجلس التعاون الخليجي والهند بالتحديد دورا ً أساسياً ل ِكال الطرفني يف العقود املقبلة.
برزت يف اآلونة األخرية عوامل متعددة دفعت نيودلهي إىل النظر يف الجوانب االسرتاتيجية لهذه العالقات .أوالً ،أ ّدى
توسع البعد االسرتاتيجي
اهتامم نيودلهي املتزايد باالرتقاء نحو ق ّمة الهرم العاملي يف املجال السيايس واالقتصادي إىل ّ
العتامدها عىل موارد الطاقة من منطقة الخليج .فحاجات الهند إىل الطاقة يف تفاقم متزايد ،ويف العام ،2016
استوردت أكرث من نصف وارداتها من النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي.
املتوسعة يف املحيط الهندي عامالً يف هذه العالقات أيضاً .فرتى نيودلهي منطق َة
وتشكّل طموحات الهند اإلقليمية
ّ
الخليج وجنوب آسيا عىل أنها مناطق حيوية ومرتابطة اسرتاتيجياً ،وقد كثّفت تركيزها عىل الخليج بناء عىل هذه
النظرة .فالزيادة التي تشهدها تجارة الهند العاملية تعطي زخامً جديدا ً للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي
التي تتميّز مبوقعٍ اسرتاتيجي .إىل ذلك ،تحثّ عالقات الهند التاريخية مع املنطقة قادة اليوم عىل ش ّد أوارص العالقات
الحالية أكرث فأكرث.
بيد أن الرشق األوسط يتخبّط اليوم يف حالة من عدم االستقرار ،مام يع ّرض إمدادات الهند بالطاقة إىل تهديد
خطري .وال يقترص هذا التهديد عىل الطاقة بل يتع ّداه ليطال الشتات الهندي الهام اقتصادياً وسياسياً أيضاً ،إذ يض ّم
الخليج  7ماليني هندي تناهز حواالتهم املالية األربعني مليار دوالر سنوياً .وإن أرادت نيودلهي حامية شتاتها
وضامن مصالحها الطويلة األجل يف دول مجلس التعاون الخليجي ،فسيرتتب عليها توظيف املوارد عىل املدى
القصري لتعزيز االستقرار اإلقليمي.
أما التغيري الرابع ،ولعله األبرز ،الذي يؤث ّر يف العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ،فهو التعددية
القطبية املتنامية بني القوى الخارجية املنخرطة يف الرشق األوسط .فالواليات املتحدة يف طور تحجيم دورها اإلقليمي
يف حني تعود روسيا إىل املنطقة بزخم .ويجري كل ذلك يف وقت تتنامى فيه أهمية الصني بشكل مستمر .وتجعل
وستحض الهند عىل تعزيز انخراطها مع دول مجلس
هذه التغيريات من الصعب التنبؤ مبا سيجري يف املراحل املقبلة
ّ
التعاون الخليجي لحامية مصالحها املبارشة وكسب النفوذ لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد ساهمت أيضاً هذه التغيريات يف مقاربة القوى الخارجية للرشق األوسط يف دفع دول مجلس التعاون الخليجي
قوى غري الواليات املتحدة .وبعيدا ً عن السياسة واألمن ،فإ ّن العوامل
للسعي إىل تأسيس رشاكات اسرتاتيجية مع ً
االقتصادية آخذة يف تحويل آسيا إىل سوق تجارية أه ّم من الغرب .أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي ،من خالل
تعاملها مع روسيا والصني ،أنها مستعدة للتغايض عن خالفات مستعصية حول مسائل شائكة مثل سوريا وإيران.
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من الواضح أ ّن من مصلحة الهند إعادة النظر يف طريقة تعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجي .ويبدو أن
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعطي األولوية للخليج بالفعل ،فقد أطلق ناريندرا اسم “التواصل مع الغرب”
( )Link Westعىل أنه شعار جديد للسياسة املتبعة وقام بزيارات إىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة .تستطيع الهند ،من خالل العمل عىل تعزيز هذه العالقات ،االستفادة من القوة الناعمة الكبرية التي تتمتّع
بها والنابعة عن صورتها الحميدة يف املنطقة .باإلضافة إىل ذلك ،يع ّزز حجم الشتات الهندي وأهميته نفوذ نيودلهي،
وتس ّهل عالقات الهند الطيبة مع الداعم األسايس لدول مجلس التعاون الخليجي ،أي الواليات املتحدة ،التعاون بينهام.
غري أن الهند تواجه عقبات أيضاً ،فالعوامل الداخلية تعيق التخطيط االسرتاتيجي ووضع السياسات وتنفيذها عىل
توسع املصالح الهندية وتزايد أهمية أنشطتها يف الرشق األوسط لدى
الرغم من رؤية القادة .أضف إىل ذلك أنه ،مع ّ
دول مجلس التعاون الخليجي ،ستواجه نيودلهي صعوبة متزايدة يف اإلبقاء عىل عالقات متعددة ومتوازنة.
وتواجه الهند أيضاً منافسة يف تعزيز عالقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ،وال سيام من جانب الصني وباكستان.
إذ إن الصني تربطها عالقات وطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي ،وهي تتف ّوق عىل الهند يف التنافس يف أفريقيا
وتقاوم فكرة انخراط الهند يف رشق آسيا .أما باكستان ،فتبقى خصم الهند الرئييس ،وتتمتع بعالقات وثيقة مع الدول
توسع الحضور الهندي يف الخليج.
الخليجية ،وتعارض ّ
ويف املستقبل ،سيؤ ّدي التزام نيودلهي بتعزيز عالقاتها مع دول الخليج إىل عالقات هندية خليجية أقوى ،حتى وإن
مل تكن حرصية .فستحافظ دلهي عىل شبكة معقدة من العالقات بالطريقة التي تراها مفيدة لحامية مصالحها
وترسيخها يف املنطقة .ومع توسع املصالح الهندية ،قد تواجه البالد صعوب ًة متزايدة يف الحفاظ عىل قيَمها وحيادها
واستقالليتها االسرتاتيجية .وستشكل عالقة الهند الصاعدة مع إيران اختبارا ً لذلك .وستنمو أيضاً عالقاتها مع إرسائيل،
عىل الرغم من فقدان زخمها السابق.
ومينح السياق الحايل ص ّنا َع القرار يف دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لتعزيز مصالحهم يف ما يتعلّق بالهند .ونظرا ً
إىل محدودية اإلمكانيات التي تتّسم بها عملية صنع السياسة الخارجية الهندية ،سيكون عىل دول مجلس التعاون
الخليجي أن تأخذ زمام املبادرة .فعليها أن تُربز مجاالت االهتامم املشرتك ،وأه ّمها الحفاظ عىل هيكليات السلطة
الحالية يف منطقة الخليج لضامن االستقرار .باإلضافة إىل ذلك ،تستطيع السعودية ودولة اإلمارات عىل وجه الخصوص
االستفادة من العالقات التجارية القامئة مع الهند لتحسني العالقات األمنية .وعىل املدى الطويل ،بإمكان دول الخليج
تشجيع الهند عىل االضطالع بدور أكرب يف تحقيق االستقرار يف الرشق األوسط واالستفادة من تجربة الهند يف ترسيخ
االستقرار الداخيل وتقوية املؤسسات .وأخريا ً ،من املفرتض أن يؤ ّمن وضع موارد الطاقة املتغري فرصاً إضافية للتعاون
عرب استخدام املوارد البرشية الهندية ورأس املال الخليجي.
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العالقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي:
فرصة استراتيجية لدلهي

مقدمة
تعود العالقات بني دول الخليج والهند إىل آالف السنني .وحتى العقد املايض تقريباً ،شكلت املصالح االقتصادية ،أي
التجارة يف موارد الطاقة والعاملة األجنبية بالتحديد ،الدافع الحرصي تقريباً وراء هذه العالقات.
قوى مثل الهند والصني
بيد أن الوضع مل يعد عىل ما هو ،إذ أصبح العامل متعدد األقطاب عىل نحو متزايد مع بروز ً
تعتمد أجندات آخذة يف التوسع لتشمل أيضاً الرشق األوسط .وسترتك العالقات التي تربط آسيا والخليج تأثريا ً كبريا ً
عىل جيوسياسيات املنطقة والعامل .وتزداد أهمية القوى اآلسيوية يف االسرتاتيجيات الغربية حول الرشق األوسط،
فاسم الهند والصني بدأ بالورود أكرث فأكرث يف الخصومات الناشبة بني مراكز القوى يف املنطقة ،أي مجلس التعاون
تلق الهند القدر
الخليجي وإيران وإرسائيل .ومع أن دور الصني املتنامي يف املنطقة كان موضوع بعض البحوث ،مل َ
ذاته من االهتامم.
تنظر هذه الورقة يف عالقات الهند االسرتاتيجية مع الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر
والكويت واإلمارات والبحرين و ُعامن) .وتفيد أن العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ستأخذ بعدا ً
شديد األهمية لكال الطرفني يف العقود املقبلة ،وأن ظهور عدة عوامل يفرض عىل نيودلهي النظر يف الجوانب
االسرتاتيجية لهذه العالقات .وتحلل هذه الورقة هذه العوامل ،وال سيام رغبة الهند يف ترسيع ارتقائها إىل مستوى
املتوسعة يف الرشق األوسط ،وحالة عدم االستقرار يف الرشق األوسط األوسع ،وتفاقم
الق ّوة عاملية ،وطموحات الهند
ّ
التعددية القطبية فيه ،واهتامم دول مجلس التعاون الخليجي املتزايد بإقامة رشاكات جديدة.
تتط ّرق الورقة أيضاً إىل املزايا التي تتحىل بها الهند والقيود التي تعيقها ،واملنافسة يف االستجابة لهذه التطورات.
وتستنتج الورقة أنه عىل الرغم من الرضورة االسرتاتيجية للعالقة بني الهند ودول الخليج ،من غري املؤكد ما إذا كانت
الهند قادرة عىل االرتقاء مبصالحها بفعالية يف الخليج .ث ّم تناقش الورقة السلوك املستقبيل املر ّجح لحكومة رئيس
الوزراء ناريندرا مودي يف ما يخص الرشق األوسط .وتختتم الورقة مبناقشة الطريقة التي يستطيع عربها ص ّناع القرار
يف دول مجلس التعاون الخليجي العمل عىل تعزيز مصالحهم االسرتاتيجية واألمنية يف ما يتعلق بالهند.
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تاريخ العالقات
تعود العالقات بني شعوب الهند والخليج إىل أكرث من أربعة آالف سنة .وقد تركّزت التفاعالت آنذاك عىل التبادل
التجاري والثقايف .وخالل الفرتة االستعامرية ،أرشف الربيطانيون عىل مستعمراتهم يف الرشق األوسط من دلهي.
وبعد االستقالل ،يف الفرتة املمتدة من العام  1947إىل العام  ،1986اعتمدت الهند مقاربة أيديولوجية ملنطقة الرشق
األوسطَ ،دع َمها فكر مكافحة االستعامر ودورها املركزي يف حركة عدم االنحياز 1.ومع أن الهند امتنعت عن التصويت
حول موضوع تقسيم فلسطني ،فقد عارضت انضامم إرسائيل إىل األمم املتحدة 2.وأ ّدى ذلك إىل م ّد جسور قوية مع
مرص ساهمت فيها الصداقة بني رئيس الوزراء الهندي جواهر الل نهرو والرئيس املرصي جامل عبد النارص.
غري أن العالقات السياسية بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ،وال سيام السعودية ،مل تكن بوثيقة 3.ويعزى
ذلك إىل ح ّد كبري إىل ات ّباع الهند مبدأ الحياد يف معظم القضايا العاملية ،كام أشار السفري رانجيت غوبتا ،وهو من
املخرضمني يف وزارة الشؤون الخارجية الهندية 4.ومع ذلك ،دعمت نيودلهي بشكل غري ناشط الجمهوريات القومية
العلامنية ذات امليول االشرتاكية وفضّ لتها عىل املاملك املوالية للغرب خالل “الحرب الباردة العربية” التي نشبت
ضمن املنطقة يف خمسينات القرن املايض وستّيناته .وانحازت الهند أيضاً إىل االت ّحاد السوفيايت يف تدخّله يف أفغانستان
يف الثامنينيات ،وهو تدخ ٌّل عارضته دول مجلس التعاون الخليجي .كذلك ،دعمت دول عربية كثرية باكستان يف
الرصاع حول كشمري .بالتايل ،ظلّت العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي راكدة باإلجامل طوال فرتة
الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت.
ويف أعقاب الحرب الباردة ،وعىل الرغم من تزايد التجارة الثنائية يف مجاليَ الطاقة والعاملة ،مل تنظر نيودلهي إىل دول
ويتأت غياب الرتكيز االسرتاتيجي هذا عن مجموعة من العنارص.
مجلس التعاون الخليجي من منظور اسرتاتيجي 5.ىّ
فعىل م ّر التاريخ ،تن ّوعت نشاطات السياسة الخارجية الهندية بشكل يفوق طاقاتها ،واعترب بعضهم أن الهند تفتقر إىل
اسرتاتيجية سياسة خارجية شاملة .باإلضافة إىل ذلك ،التزمت الهند مببدأ الحياد ،واستخدمته أيضاً كاسرتاتيجية .أخريا ً،
ساهمت العوامل الداخلية املرتبطة بالعالقات بني الهندوس واملسلمني والسياسة الطائفية يف تقييد مقاربة نيودلهي
عوامل تع ّزز مصالح الهند
َ
حيال دول مجلس التعاون الخليجي 6.لكن ،وبغض النظر عماّ سبق ،برزت يف العقد املايض
االسرتاتيجية يف الخليج ،وهي عوامل تستدعي اهتامماً يتخطّى املسائل التجارية.
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متغية بني الهند ودول مجلس
عالقات دينامية رّ
التعاون الخليجي
تركيز الهند املتعاظم عىل التح ّول إىل قوة عاملية
أ ّدى االستثامر السيايس واالقتصادي املتنامي يف تحقيق هدف االرتقاء إىل قمة الهرم العاملي بني الدول إىل تعزيز
البعد االسرتاتيجي العتامد نيودلهي عىل موارد الطاقة الخليجية .وبات اآلن للحكومة الهندية ،وإىل حد كبري
لشعبها ،توقعات أكرب لقوة الهند االسرتاتيجية 7.ومن املح ّركات األساسية التي أ ّدت إىل تسلّق الهرم العاملي التحليّ
بنفوذ اسرتاتيجي متزايد والقدرة عىل إبراز أي قوة عسكرية يف جميع أنحاء املحيط الهندي وآسيا وخارجها.
وقد حثّ رئيسا الوزراء السابقان أتال بيهاري فاجبايي ( )2004–1998ومامنوهان سينغ ( )2014–2004الهند
إىل النظر إىل ما بعد جوارها املبارش .ويعزى ذلك ،يف جزء منه ،إىل نظرة القادة الهنود الرتاتبية للشؤؤن العاملية
( )hierarchial worldviewالتي تشكّل الدافع وراء تفضيلهم إعطا َء األولوية الرتقاء الهند إىل ق ّمة النظام
العاملي 8.ويتطلب هذا املسعى تخصيص نسبة أكرب من املوارد لألهداف االسرتاتيجية .فعىل سبيل املثال ،يستدعي
9
إبراز القوة العسكرية إمدادات هائلة من الطاقة ،وبالتايل يصعب ذلك للغاية بدون مصادر آمنة للطاقة.
يطرح ذلك تحدياً كبريا ً للهند التي تبدي حاجة متفاقمة إىل الطاقة .وتواجه الهند فقرا ً يف الطاقة ،إذ يفتقر  25باملئة
10
من السكان إىل الطاقة الكهربائية ،يف حني تواجه النسبة املتبقية احتامل انقطاعات متتالية يف الطاقة الكهربائية.
وقد تضاعف استهالك الطاقة األولية يف الفرتة املمتدة بني عا َمي  1990و ،2012وبحلول العام  2013غدت الهند ثالث
أكرب مستهلك للطاقة يف العامل 11.وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تستأثر البالد بنسبة  25باملئة من الزيادة املتوقعة
يف استهالك الطاقة العاملي بني عا َمي  2015و 12.2040ويجب استرياد معظم موارد الطاقة هذه أل ّن اإلنتاج املحيل
يواجه تحديات ناجمة عن مت ّرد الشيوعيني (الناكسال) ومشاكل يف البنى التحتية والبيئة التنظيمية.
وتتّسم واردات النفط بأه ّمية كبرية نظرا ً لغياب البدائل املمكنة وارتفاع كلفة اإلنتاج املحليّ  .ففي العام  ،2012متّت
تلبية  71باملئة من الطلب عىل النفط الخام يف الهند عن طريق االسترياد ،مرتفعة بذلك عن نسبة  42باملئة املسجلة
13
عام  .1990ومن املتوقع أن تزداد نسبة الطاقة التي يجب استريادها يف الهند ،وال سيام للنفط والغاز الطبيعي.

5

الرسم البياين  :1واردات الهند من النفط الخام والغاز الطبيعي بحسب املصدر ،عام 2015
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نتيجة لهذه االحتياجات ،تعترب الهند أكرث اعتامدا ً عىل موارد الطاقة من الرشق األوسط باملقارنة مع القوى الكربى
األخرى التي لها مصلحة كبرية يف املنطقة .وبحلول العام  ،2016أىت أكرث من نصف واردات الهند من النفط والغاز
من دول مجلس التعاون الخليجي (راجع الرسم البياين  .)1وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع ًة الرشيك
التجاري األبرز للهند يف فرتة العامني  2014و ،2015فوصل التعامل التجاري إىل  137،7مليار دوالر مرتفعاً من 5،5
مليار عام ( 2001راجع الرسم البياين  .)2ومن املتوقّع أن يزداد حجم التجارة املرتكزة عىل الطاقة ،إذ س ّجلت صادرات
دول مجلس التعاون الخليجي إىل الهند منوا ً سنوياً مبعدل نسبته  43باملئة عىل مدى العقد املايض ،وهو النمو األرسع
14
بني جميع رشكاء الدول الخليجية التجاريني اآلخرين.
الرسم البياين  :2إجاميل قيمة عالقات الهند التجارية مبليارات الدوالرات ،يف الفرتة املمتدة بني عا َمي  2001و2015
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مبني عىل عالقة سياسية جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي .حتى
ومن الواضح أن أمن الطاقة يف الهند ٌّ
أ ّن جهود الهند الرامية إىل التح ّول إىل دولة مستقلة من حيث الطاقة شملت االستحواذ عىل احتياطيات
هيدروكربونية أجنبية من املنبع ،وقد تتطلب تلك الخطوة حامية عسكرية يف منطقة غري مستقرة 15.وتعطي
هذه العنارص كلها دافعاً محثاً جديدا ً لص ّناع السياسات من أجل النظر إىل العالقات مع الدول الخليجية من
منظور اسرتاتيجي ،وليس من منظور تجاري بحت .بالتايل ،أصبحت اليوم جيوسياسية الطاقة “جزءا ً ال يتجزأ
16
من األعامل اليومية يف الهند”.
ويبدو أن حكومة مودي تدرك ذلك ،نظرا ً لجهود الهند املبذولة إلقامة رشاكات أقوى مع دول مجلس التعاون
الخليجي ،من خالل االستثامرات املشرتكة وغريها من املشاريع التي تتطلب التزامات كبرية عىل املدى الطويل
من كال الجانبني .وإ بّان زيارة رئيس الوزراء الهندي إىل السعودية يف شهر أبريل  ،2016اتفق البلدان عىل
“تحويل” طبيعة العالقات من عالقة بني مشرتٍ وبائع إىل رشاكة حقيقية تركز عىل االستثامرات واملشاريع
املشرتكة يف مج ّمعات البرتوكيامويات ،والبحوث والتطوير ،والتنقيب يف الهند والسعودية ،وغريها من الدول.
7

وقد ربط البيان املشرتك الذي أصدر بعد الزيارة بوضوح بني تعزيز العالقات التجارية واالستثامرية وهدف
دعم املشاركة االسرتاتيجية ودفعها إىل األمام 17.وعندما زار مودي اإلمارات يف شهر أغسطس  ،2015ناقشت
18
الدولتان فكرة إنشاء احتياطي نفط اسرتاتيجي يف الهند.
املوسعة
طموحات الهند اإلقليمية ّ
من بني جميع القوى العاملية الراسخة والصاعدة ،تشكل الهند الق ّوة األقرب جغرافياً إىل منطقة الخليج .وترى
نيودلهي أن منطقتَي الخليج وجنوب آسيا حيويتان ومرتابطتان اسرتاتيجياً .لهذا عززت تركيزها عىل الخليج ،وال سيام
منذ العام  19.2000ففي العام  ،2003أطلقت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا السابقة “برنامجاً لتحويل الهند إىل قوة
رصح وزير
عاملية يف خالل  20سنة فيمتد نفوذها يف جميع أنحاء املحيط الهندي والخليج العريب وآسيا كلها” 20.و ّ
الشؤون الخارجية آنذاك ،جاسوانت سينغ ،أ ّن للهند اهتامماً بالخليج ،وهو يقع ضمن منطقة نفوذها 21.ويف العام
 ،2005قال مستشار األمن القومي آنذاك ،أم .كاي .نارايانان ،إ ّن “الرتكيز الرئييس يف عالقاتنا الخارجية اليوم هو عىل
22
ضامن االستقرار واألمن يف املنطقة التي متتد من الخليج العريب إىل رشق آسيا”.
وقد عكست سياسات البحرية الهندية وسلوكياتها يف العقد األول من األلفية الثانية هذه املواقف .فقد وصفت
العقيدة البحرية لعام  ،2009التي صدرت يف فرتة حكم حزب املؤمتر الوطني الهندي ،منطق َة الخليج وبحر العرب
والدول املجاورة لهام عىل أنها حيوية ملصالح الهند االسرتاتيجية التي تشمل تأمني مرور الوحدات البحرية عرب
املضائق واملم ّرات املائية لضامن التدفق السلس إلمدادت الطاقة 23.باإلضافة إىل ذلك ،أرادت نيودلهي إقامة حلقة
واسعة من الدفاعات يف املحيط الهندي والخليج ،وكانت مستعدة لنرش املوارد الالزمة لذلك .أما من حيث اإلجراءات
التي نفّذت ،فقد انخرطت الهند يف تعزيز قواتها البحرية إذ قامت بإنشاء أسطول قادر عىل اإلبحار عرب املحيطات
واملياه العميقة ،أي ما يعرف عسكرياً بأسطول املياه الزرقاء ( ،)blue-water fleetكام يقال إنها قد بارشت ببناء
24
قاعدة تناهز مساحتها  33مليون مرت مربّع عىل ساحلها الغريب.
وتقع دول مجلس التعاون الخليجي ،بطبيعة الحال ،يف أحد األجزاء األكرث اسرتاتيجية يف املحيط الهندي ،أي عىل
حدود املمرات املالحية التي تعرب فيها إمدادات الطاقة وغريها من السلع بني الرشق األوسط وأوروبا وآسيا .من
هذا املنطلق ،زادت البحرية الهندية من زياراتها إىل موانئ دول الخليج ،وأجرت مناورات مشرتكة مع القوات
البحرية الخليجية ،وعملت عىل مأسسة العالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي 25.ويف اآلونة األخرية ،اتفقت
الهند والسعودية عىل ترسيخ التعاون من أجل تعزيز األمن البحري خالل زيارة مودي يف العام  26 .2016وإىل
جانب مجايل الطاقة والدفاع ،مينح تعزيز انخراط الهند يف التجارة العاملية يف خالل العقد املايض البالد زخامً
جديدا ً للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي يف مجاالت مثل حامية خطوط االتصال ،وردع القرصنة ،ومنع
تهريب املخدرات واألسلحة.
وما يحفّز الهند أكرث فأكرث لتوسيع نفوذها يف الخليج هو اإلدراك الذي يبديه صناع القرار والشعب عىل ح ّد سواء
تجاه العالقات التاريخية التي تربط الحضارة الهندية باملنطقة .فقبل االستعامر ،وصلت ثقافة الهند وتجارتها حتى
الهالل الخصيب والبحر األبيض املتوسط .ويف خالل فرتة االستعامر الربيطاين ،أصبحت الهند مركزا ً للهيمنة الربيطانية
يف منطقة املحيط الهندي ،مام شمل إدارة الدول العربية يف الخليج.
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ويعترب قادة اليوم هذا التاري َخ مهامً ،ويعزى ذلك جزئياً إىل القيمة التي يك ّنوها لهيبة الهند .ويتوقعون أن تستعيد
الهند ما يعتربونه املكانة التي تستحقها يف الرتاتبية العاملية .يف الواقع ،كان للهيبة دور هام يف الكثري من جوانب
السياسة الخارجية الهندية 27.وبالتوازي ،هذا التأثري الذي تحلّت به الهند قدمياً عىل مجريات الرشق األوسط هو ما
يتوقعه شعب الهند اليوم للمرحلة القادمة .وبينّ استطالع أ ّن  89باملئة من الهنود تعتقد أنه عىل الهند االضطالع
28
بدور أكرب لقيادة التعاون مع دول املحيط الهندي.
عدم االستقرار يف الرشق األوسط األوسع
تعصف اليوم يف الرشق األوسط االضطرابات والرصاعات الكربى التي اجتاحت املنطقة منذ العام  .2010ويطرح ذلك
تهديدا ً كبريا ً عىل الهند ليس من حيث إمدادات الطاقة فحسب ،بل من حيث الشتات املهم اقتصادياً وسياسياً وعىل
األمن القومي أيضاً .ويتفاقم عدم االستقرار يف املنطقة بسبب تغيرّ يف موازين القوى ،وانطالق سباق تسلّح محتمل
بني السعودية وإيران .ومع ذلك ،وعىل الرغم من هذه املخاطر ،يفسح عرص التغيرّ ات الكربى هذا املجال أمام فرص
جديدة للقوى الصاعدة مثل الهند لالضطالع بأدوار جديدة.
بيد أنه عىل الصعيد املبارش ،قد يع ّرض عدم االستقرار يف الرشق األوسط الشتات الهندي الكبري يف املنطقة للخطر.
تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن الرشق األوسط يض ّم  7ماليني هندي يرسلون حواالت مالية إىل الهند تق ّدر بقيمة
 40مليار دوالر سنوياً 29.وقد أظهرت الرصاعات اإلقليمية السابقة الرسعة التي تتح ّول فيها هذه امليزة إىل عبء
ومسؤولية .فقد اضط ّرت نيودلهي إىل تنفيذ عدد من عمليات اإلجالء املكلفة ،مبا فيها إقامة أكرب جرس جوي يف
30
التاريخ يف العام  ،1990عندما ت ّم نقل  110ألف هندي من العراق والكويت.
عالوة عىل أهمية املغرتبني االقتصادية ،ودورهم كمصدر أسايس الحتياطيات النقد األجنبي يف الهند ،للمغرتبني أيضاً
أهمية سياسية برزت خالل زيارات كبار املسؤولني الهنود إىل الخليج .فكان من أنشطة الرئيس مودي األساسية يف
خطاب وجهه إىل  50ألف مغرتب هندي يف ديب 31.والتقت وزيرة الشؤون الخارجية
أثناء زيارته لدولة اإلمارات
ٌ
سوشام سواراج ،املسؤولة عن الشؤون الهندية يف الخارج ،مبجتمعات الشتات يف اإلمارات والبحرين ،وعامن ملناقشة
32
طريقة التعامل معهم ،وأشارت إىل أن رفاه املغرتبني الهنود ،وال سيام يف الخليج ،يتص ّدر سلم األولويات.
ويعترب الهنود يف دول مجلس التعاون الخليجي مه ّمني سياسياً ألنهم يتحدرون بأغلبية ساحقة من عد ٍد من الواليات
الجنوبية ،عىل غرار والية كريال ،مماّ يرفع من تأثريهم عىل حكومات تلك الواليات .بالتايل يصبح أمن املغرتبني ،وإىل
ح ٍّد ما رفاههم ،اهتامماً من اهتاممات األحزاب الوطنية التي تسعى إىل تشكيل ائتالف حاكم .بيد أن هذه األحزاب،
وبخاصة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ،تفتقر إىل حضور وازن يف الجنوب ،لكنها بحاجة إىل حشد الدعم من الواليات
الجنوبية .فبعد فرتة وجيزة من انتصار حزب بهاراتيا جاناتا عام  2014مثالً ،عقدت سواراج لقاءات مع نواب من
33
الجنوب ملناقشة القضايا املتعلقة بالشتات يف دول مجلس التعاون الخليجي.
وإن كانت نيودلهي تنوي حامية الشتات وضامن مصالحها طويلة األجل يف دول مجلس التعاون الخليجي ،يرتتّب
عليها توظيف املوارد عىل املدى القصري لتعزيز االستقرار اإلقليمي .ويشمل ذلك تدعيم نفوذها االسرتاتيجي من
خالل زيادة الجهود الدبلوماسية والوجود العسكري .بيد أن املناقشات مع صناع السياسة الهندية ،يف السابق
والوقت الراهن ،تكشف عن سخط عام حيال عجز القوى الخارجية الحالية أو عدم رغبتها يف ضامن االستقرار يف

9

منطقة الرشق األوسط .وقد أكدت الحكومة الهندية مبدئياً حاجة البالد إىل االضطالع بدور يف املسألة ،ويشري خطاب
األقل يف اعتامد مقاربة نشيطة بشكل أكرب.
نيودلهي أن الهند قد تنظر عىل ّ
تحديدا ً ،تزخر البيانات املشرتكة الصادرة أثناء زيارات رئيس الوزراء مودي إىل السعودية واإلمارات بوعود التعاون
ضد اإلرهاب 34.وتشكل هذه املسألة نقطة تقاطع أساسية ،نظرا ً إىل أن املتطرفني يف الرشق األوسط يقدمون اإللهام
األيديولوجي والدعم اللوجستي للجهات املتحالفة يف الهند 35.ومن أجل التصدي لإلرهاب ،والجرائم األخرى العابرة
للحدود ،عىل غرار القرصنة وتجارة األسلحة غري املرشوعة ،عىل الهند أن تبني عالقات أمنية قوية مع دول مجلس
36
التعاون الخليجي.
كام وأ ّن خيبة الهند من عدم االستقرار اإلقليمي تعطي تفسريا ً جزئياً ملعارضتها املستمرة والسلبية لإلطاحة بنظام
األسد يف سوريا 37.فالهند تتذكر اضطرارها إىل التخيل عن استثامراتها النفطية يف سوريا بسبب مخاوف أمنية عام
 38.2013وق ّيدت الحروب يف ليبيا واليمن أيضاً قدرة الجالية الهندية عىل العمل وإرسال الحواالت املالية.
نهاية الهيمنة األمريكية
التغيري الرابع ،ولعله األبرز ،الذي أث ّر يف العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي هو التعددية القطبية
املتنامية بني القوى الخارجية املنخرطة يف الرشق األوسط .فبعد ربع قرن من الهيمنة األمريكية ،تقلّص الواليات
املتحدة دورها اإلقليمي يف حني تعود روسيا إىل الساحة ،وذلك بالتزامن مع أهمية الصني املتنامية بشكل مستمر.
ويؤدي هذا االنتقال من األحادية القطبية إىل التعددية القطبية إىل صعوبة يف التنبؤ باملراحل املقبلة ،وقد يتسبب
بتأجيج عدم االستقرار .وعىل املدى القصري ،قد يؤدي إىل تفاقم الرصاعات وتعزيز قوة الجهات الفاعلة غري الحكومية.
وسيحض ذلك الهند عىل تقوية عالقاتها يف الخليج لحامية مصالحها املبارشة وكسب النفوذ لدى حكومات دول
ّ
مجلس التعاون.
حضور الواليات املتحدة املنحرس
سعى الرئيس السابق باراك أوباما جاهدا ً للح ّد من تدخل الواليات املتحدة يف الرشق األوسط .وقد تع ّزز ذلك التو ّجه
نتيجة اكتفاء الواليات املتحدة الذايت املتزايد من موارد الطاقة ،وف ْرض الصني نفسها مستدعي ًة بذلك االهتامم يف رشق
آسيا ،وقنوط املجتمع األمرييك من سياسة التدخل الخارجية .وسيشكّل هذا السأم ،الذي بات مؤكدا ً بعد أن ر ّدد
املرشحون الشعبويون املواقف االنعزالية لدى اليسار املتطرف واليمني املتطرف عىل ح ّد سواء ،عائقاً ومقيدا ً للسياسة
الخارجية للرئيس األمرييك دونالد ترامب يف املنطقة .ويسنح فراغ السلطة املتأيت عن الوضع فرصاً لعالقات هندية
39
رشق أوسطية وثيقة كام أنه قد يطرح تهديدات عليها.
ويرى بعضهم أن حضور الواليات املتحدة لن ينحرس ،بإشارة إىل قرار أوباما بنرش القوات الخاصة يف سوريا والعراق
ومتديد العمليات يف أفغانستان .بيد أن ترامب أعرب عن استيائه من الت ّدخل األمرييك .وحتى لو أقنعته مؤسسة
السياسة الخارجية األمريكية انتهاج مقاربة تدخلية أكرث ،تبقى واشنطن عاجزة عن إيقاف التأثري اإلقليمي املتزايد
للقوى غري الغربية .فقد سبق أن بدأت القوى الصاعدة والعائدة بالسعي إىل بناء عالقات سياسية وأمنية جديدة
وتعزيز القامئة منها.
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بروز روسيا من جديد
عادت روسيا وفرضت نفسها يف املنطقة من خالل التدخل يف دعم الحكومة السورية لضامن أمن أقرب حلفائها
يف العامل العريب والحفاظ عىل مينائها يف رشق البحر املتوسط .ومن األرجح أن موسكو قصدت أيضاً أن تثبت لدول
الرشق األوسط والدول الصغرية األخرى أن روسيا رشيك مفيد باستطاعته مواجهة الجهود الغربية لتسهيل عملية
تغيري بعض األنظمة ،وهو مصدر خوف للكثري من القوى اإلقليمية .بذلك ،م ّهدت روسيا أيضاً الطريق لجذب الرشكاء
اإلقليميني الجدد ،ويبدو أنها اسرتاتيجية تؤيت مثارها .ففي األشهر األخرية املاضية ،ج ّددت موسكو عالقاتها مع تركيا
ومرص ،وكثّفت التواصل مع السعودية وإرسائيل.
الصني الصاعدة
يربز اتجاه آخر مداه يفوق طوالً انحسار الدور األمرييك أو بروز روسيا من جديد ،أال وهو تأثري القوى الصاعدة
املتزايد نسبياً ،وأبرزها الصني .فبالنسبة إىل بكني ،يشكل الرشق األوسط استمرارا ً لطرق التجارة التي تسعى إىل
تأمينها والتي متتد من رشق آسيا ،عرب املحيط الهندي ،وصوالً إىل الرشق األوسط ،وأفريقيا ،وأوروبا .أما عىل الصعيد
االقتصادي ،فتُعترب الصني أكرب صاحب مصلحة أجنبي يف منطقة الرشق األوسط ،وتتفوق عىل الواليات املتحدة يف
رشاء النفط 40.وقد تزايدت التجارة الثنائية بني الصني واملنطقة ثالثة أضعاف يف السنوات الخمس التي سبقت العام
 ،2009لتصل قيمتها إىل  115مليار دوالر .ويف أوائل العام  ،2016بدأت بكني ببناء أول قاعدة عسكرية لها يف الخارج
41
يف جيبويت ،مام يؤكد اهتاممها الجاد يف املنطقة عىل نطاق أوسع.
وتعمل الصني أيضاً عىل متتني عالقاتها السياسية مع القوى اإلقليمية الرئيسية 42.فقد سعت بكني إىل طرح نفسها
كبديل يعتمد سياسة عدم التدخل مقارنة بالواليات املتحدة ،وأك ّدت أنه ينبغي عىل دول الرشق األوسط وشعوبها
أن تختار سبيلها الخاص نحو التنمية وفقاً لظروفها الوطنية .أما مع دول مجلس التعاون الخليجي ،فارتقت الصني
بعالقاتها مع قطر والسعودية إىل مستوى “الرشاكة االسرتاتيجية” يف العامني  2014و 2016عىل التوايل 43.وقد وافقت
السعودية ،التي تجهد ليك تبقى مصدر النفط األكرب للصني ،عىل املشاركة يف مبادرة “حزام واحد طريق واحد”
( )One Belt, One Roadالصينية ،والبنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية 44.وأعربت الرياض أيضاً عن رغبتها
45
يف رشاء مقاتالت “جي أف ،JF-17 ”17-وهي مثرة تعاون بني باكستان والصني.
يف هذا اإلطار ،من شأن انحسار تدخّل الواليات املتحدة أن يح ّد من الحواجز التي تعيق عمل الصني املبارش لتأمني
مصالحها يف املناطق غري املستقرة يف الرشق األوسط .وقد أ ّدت الرصاعات األخرية يف ليبيا وسوريا إىل خسائر يف
استثامرات الطاقة ،مام دفع ببكني عىل األرجح بأن تعيد النظر يف مبدأ عدم التدخل الذي تعتمده 46.أما من ناحية
سوريا ،فكان إعالن وزير الخارجية يف نظام األسد عن استعداد الحكومة للمشاركة يف محادثات السالم يف أثناء زيارته
بكني خطو ًة رمزية مقصودة .فقد أظهرت الصني دعمها تدخ َّل موسكو وق ّدمت الحامية لنظام األسد من خالل اللجوء
حق النقض يف األمم املتحدة.
إىل ّ
دول مجلس التعاون الخليجي تعزز عالقاتها الخارجية
ساهمت التغيريات التي طرأت عىل مقاربة القوى الخارجية للرشق األوسط يف إعادة الدول اإلقليمية النظ َر يف
حساباتها ،مبا يف ذلك يف منطقة الخليج .فمنذ تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي ،اعتمدت الدول األعضاء فيها
عىل الواليات املتحدة باعتبارها ضامنة األمن والنظام اإلقليمي .بيد أن دول الخليج ،شأنها شأن مثيالتها من الدول
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الصغرية يف العامل ،تسعى حالياً إىل تطوير رشاكات اسرتاتيجية مع قوى أخرى .فالسعودية مثالً تبذل جهودا ً لتمتني
العالقات مع الصني كثقلٍ موازن للواليات املتحدة ،عىل الرغم من اعتامد إيران التو ّجه نفسه.
ويتأىت هذا التح ّول جزئياً عن الحضور األمرييك املنحرس الذي ذكرناه قبالً ،إذ تعترب دول مجلس التعاون الخليجي
حس التزام ثابت بأي حليف
أن اهتامم الواليات املتحدة يف املنطقة يف تضاؤل ،وأ ّن الواليات املتحدة تفتقر إىل ّ
إقليمي بخالف إرسائيل .زد عىل ذلك أن االتفاق النووي مع إيران أثار القلق بني دول مجلس التعاون الخليجي
من أن واشنطن تسعى إىل إرساء التوازن االسرتاتيجي األمثل بني دول مجلس التعاون الخليجي ،وإرسائيل،
وإيران 47.ويشكل ذلك مصدر قلق شديد لدول مجلس التعاون الخليجي التي ترى إيران الخطر األكرب عىل
االستقرا َرين الداخيل واإلقليمي.
وتقرتن هذه املخاوف بنظرة فحواها أ ّن واشنطن تفقد هيمنتها التي كانت يوماً بال منازع يف املنطقة .وكام سبق
وقلنا ،فإن ثقل القوى األخرى النسبية وفرضها لنفسها يتع ّززان ،مبا يف ذلك القوى التي تدعم خصوم دول مجلس
التعاون الخليجي اإلقليميني .أضف إىل ذلك أن استخدام روسيا القوة العسكرية بشكل علني ورصيح لحامية حليفها
يف سوريا ال يلعب يف مصلحة الواليات املتحدة عىل اإلطالق ،إذ يُربز تناقضاً مع ما يبدو عجز واشنطن أو عدم رغبتها
يف تقديم الدعم الحاسم للفصائل السورية التي تدعمها بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي .نتيجة لذلك،
تق ّر دول مجلس التعاون الخليجي اآلن أنه عىل املدى الطويل بات الدعم الغريب وحده غري ٍ
كاف لتحقيق املصالح
األمنية اإلقليمية.
بعيدا ً عن السياسة واألمن ،من املرجح أن تن ّوع دول مجلس التعاون الخليجي رشكاءها بسبب العوامل االقتصادية.
فأسعار النفط ال تزال منخفضة وآسيا تتح ّول إىل سوق تجارية أه ّم من الغرب .لذلك ،تسعى الدول الخليجية إىل
تأمني التكافؤ بني التعاون األمني والعالقات االقتصادية ،وال سيام أن إغراق األسواق النفطية العاملية يزيد من أهمية
املستوردين اآلسيويني .ويتع ّزز هذا االتجاه بسبب النمو االقتصادي يف الهند والصني وزيادة تعويلها عىل واردات
الطاقة ،بالتوازي مع انخفاض اعتامد الغرب عىل هذه الواردات .ويعترب املحلل السيايس سانجايا بارو أ ّن منطقة
الرشق األوسط “تنظر إىل الرشق” ألنها “قلقة من عدم االستقرار االسرتاتيجي الناشئ يف املناطق املجاورة لها والتحول
48
الهيكيل يف سوق الطاقة العاملية”.
ويف املستقبل ،قد ترى دول مجلس التعاون الخليجي منفعة يف إقامة رشاكات مع عدد من القوى الصاعدة ،فتسعى
إىل تحقيق التوازن يف وجه نفوذ بكني عرب االستعانة بنفوذ بلدان أخرى ،مبا فيها الهند .وقد بدأ أيضاً التعاون مع
القوى الصاعدة األصغر حجامً .ففي العام  ،2011نرشت كوريا الجنوبية  130جندياً يف اإلمارات كجزء من االتفاق
العسكري الذي اقرتح أحد املحللني أنه مرتبط بحامية املنشآت النووية 49.ومتكنت دول االتحاد األورويب أيضاً من
تأمني موطئ قدم لها يف املنطقة ،ورمبا ذلك متاشياً مع اإللحاح الذي تبديه واشنطن عىل حلفائها يف حلف شامل
األطليس للمشاركة يف تقاسم األعباء .فقد أنشأت فرنسا ،عىل سبيل املثال ،أول قاعدة عسكرية أجنبية يف اإلمارات
50
عام .2009
ويظهر حرص دول مجلس التعاون الخليجي عىل تنويع الرشكاء االسرتاتيجيني جلياً من خالل استعدادها لغض النظر
عن خالفات حادة بشأن بعض القضايا الخالفية .يف الواقع ،يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتقبل فكرة
أن يقيم رشكاء جدد لها عالقات مع خصومها اإلقليميني .ويتّضح ذلك يف جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز
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العالقات مع الصني والهند عىل الرغم من مواقفهام بشأن سوريا وإيران .عالوة عىل ذلك ،عقدت دول مجلس التعاون
51
الخليجي جلسات حوار رفيعة املستوى مع روسيا ،حتى بعد تدخلها يف سوريا.
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الهند ودول مجلس التعاون الخليجي:
الفرص والتحديات
بعد أخذ كل هذه التطورات يف االعتبار ،يصبح من الواضح أنه من مصلحة الهند أن تعيد النظر يف طريقة انخراطها مع
دول مجلس التعاون الخليجي .ويبدو أن إدارة مودي أدركت هذا األمر ،إذ ّ
يدل خطابها ،وال سيام يف األشهر الثامنية
عرش املاضية ،عىل ارتقاء الخليج يف سلّم األولويات .وقد ابتكر مودي اسم “التواصل مع الغرب” عىل أنه شعار جديد
للسياسة املتبعة ،مام يشري إىل أن إدارته تويل أهمية لهذا املوضوع تضاهي تلك املعطاة لرشق آسيا يف إطار مبادرة
52
“التوجه نحو الرشق/العمل يف الرشق” ( ،)Look East/Act Eastالتي بدأت يف منتصف تسعينات القرن املايض.
يتوسع نطاق األعامل بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي .فلعقود من الزمن ،ركّزت زيارات
بناء عىل ذلكّ ،
الهند إىل دول مجلس التعاون الخليجي عىل العالقات االقتصادية املتمحورة حول التعامالت ،وافتقرت إىل أي أهمية
سياسية واسرتاتيجية .بيد أن الخطاب الذي انبثق عن زيارات مودي األخرية إىل السعودية واإلمارات يشري إىل تغيري
يف االتجاه .فقد ركّزت النقاط الخمسة األوىل املتعلقة بالسياسات يف بيان الهند والسعودية املشرتك عىل العالقات
االسرتاتيجية والدفاعية .وتم االعرتاف بالرتابط بني استقرار منطقة الخليج وأمنها وشبه القارة الهندية .ودعا البيان
إىل ترسيخ املشاركة االسرتاتيجية وتكثيف التعاون يف مجال الدفاع من خالل إجراء مناورات عسكرية مشرتكة وتبادل
53
الزيارات بني العسكريني والخرباء يف الشؤون العسكرية.
ومت ّيز البيان الصادر يف غضون زيارة مودي لإلمارات يف العام  2015بتشديده عىل العوامل األمنية واالسرتاتيجية.
باإلضافة إىل ذلك ،عندما حرضت وزيرة الشؤون الخارجية سواراج االجتامع الوزاري األول ملنتدى التعاون العريب
الهندي يف العام  2016يف البحرين ،تط ّرقت إىل رضورة التعاون يف مكافحة اإلرهاب ،ووصفتها “بنقطة تحول” يف
55
العالقات الهندية العربية.

54

ويف محاولة لالستفادة من هذه الفرتة املحورية يف العالقات الهندية الخليجية ،تتحلىّ نيودلهي ببعض املزايا ،لكنها
تواجه أيضاً بعض القيود واملنافسة.
املزايا التي تتحلىّ بها الهند يف الخليج
تربز ثالث مزايا رئيسية بإمكان نيودلهي استغاللها يف مساعي توطيد العالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
أوالً ،باستطاعة الهند االستفادة من القوة الناعمة الكبرية التي تتمتّع بها يف املنطقة ،إذ يحظى هذا البلد بصورة
حميدة يف نظر الحكومات والشعوب يف الرشق األوسط ،مام مي ّهد الطريق أمام عالقات أقوى .ثانياً ،مينح حجم
الشتات الهندي الهندي يف املنطقة وأهميته نيودلهي نفوذا ً كبريا ً .وأخريا ً ،تتمتع الهند بعالقات جيدة مع الداعم
األسايس لدول مجلس التعاون الخليجي ،أي الواليات املتحدة.
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القوة الناعمة التي تتمتّع بها الهند
ترسم الثقافة صورة الهند يف املنطقة إىل ح ّد يفوق صورة القوى األخرى التي تنطبع سمعتها مبيول أيديولوجية
أو سلوك سابق معينّ يف السياسة الخارجية .ويف العام  ،2005ذكر وزير الدفاع الهندي براناب موخرجي “الروابط
التقليدية” مع دول الجوار املوسع كوسيلة ملعالجة العجز يف عملية صنع القرارات األمنية 56.ويعزى ذلك جزئياً إىل
الهوية والتاريخ الثقافيني املشرتكني بني جنوب آسيا والرشق األوسط ،مبا يف ذلك العامل العريب وإيران عىل ح ّد سواء.
وت ُدرك دول مجلس التعاون الخليجي خري إدراك تراثَ الهند اإلسالمي تحت حكم املغول ووضع الهند الحايل كموطن
57
أحد أكرب أعداد املسلمني يف العامل .ويتسم ذلك بأهمية خاصة نظرا ً إىل بروز الهوية اإلسالمية املنترشة.
رصح
وترى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ِقيم الهند بعني إيجابية ،حتى لو أنها ليست مط ّبقة بالقدر ذاته .فقد ّ
السفري غوبتا أنه يف حني أن دول الخليج ليست بدميقراطيات ،لكنها “معجبة بتعددية الهند” ،مضيفاً أنها تعترب أن
املسلمني يف الهند يتلقّون معاملة عادلة 58.وأشاد الكاتب السعودي الليربايل املعروف ،خلف الحريب ،بالهند يف العام
 ،2015مثنياً عىل ثقافة التسامح والتعددية فيها ،وأشار إىل أنها ما زالت “املدرسة األقدم واأله ّم لتعليم التسامح
والتعايش السلمي بغض النظر عن االختالفات الدينية أو االجتامعية أو السياسية أو العرقية” 59.وسلط البيان املشرتك
بني الهند واإلمارات بعد زيارة مودي الضوء عىل أوجه الشبه بني الهند ودولة اإلمارات كمجتمعات متعددة الثقافات
60
وعىل قيم التسامح والسالم املتأصلة يف جميع األديان.
وتؤثر قيم التسامح والتعددية ونبذ العنف عىل سياسة الهند الخارجية إىل ح ّد كبري 61.فبعد االستقالل ،أفىض تسامح
التدخل
َ
نيودلهي وتعدديتها إىل مواقف و ّدية تجاه الدول العربية .وساهمت قيمة الالعنف يف معارضة نيودلهي
العسكري يف املنطقة ،ويف تحسني صورتها أيضاً 62.وقال غوبتا إنه بعد عهد نهرو-عبد النارص“ ،مل نن َحز إىل أي طرف
يوماً يف أي رصاع يف املنطقة” 63.ومع أن كثريين انتقدوا الهند لعدم اتخاذها مواقف حول الرصاعات يف الرشق
األوسط ،منح هذا التقليد بح ّد ذاته البال َد ميزة الظهور كطرف ال يطرح تهديدا ً.
ويستمر هذا التقليد حتى اليوم .ففي العام  ،2015ذكر مسؤول رفيع املستوى يُعنى بالعالقات يف الرشق األوسط يف
وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الهند “ال تحبذ التدخل العسكري” .وأشار إىل مواقف نيودلهي حيال التدخالت
يف العراق وليبيا وسوريا كأمثلة عىل التزام الهند مببدأ عدم التدخل .وأفاد أن هذه املواقف ساعدت الهند عىل
الحفاظ عىل عالقات طيبة مع جميع الدول ،مبا فيها السعودية وإيران ،فضالً عن اإلرسائيليني والفلسطينيني .وقال:
“عىل الرغم من بروز انقسامات ،نبقى أصدقاء الجميع” 64.وأضاف مسؤول آخر يف الوزارة يرتكز عمله عىل دول
الخليج أن مبدأ عدم التدخل هو موطن قوة الهند .وأكد عىل أن الهند محبوبة وسمعتها جيدة ألنها ال تتدخّل يف
65
ما ال يعنيها وال تتملق.
يف هذا اإلطار ،تعترب دول مجلس التعاون الخليجي أن الهند تدعم السيادة واالستقرار وسالمة األرايض وعدم
التدخل 66،مام يق ّرب الهند عىل قلب دول مجلس التعاون الخليجي التي تخىش التدخل األجنبي يف شؤونها
الداخلية وترفضه .وذكر دبلومايس مرصي يف الهند أن صورة البالد يف الرشق األوسط تأثرت إيجابياً مبوقف
نيودلهي املتمثل “مبصادقة الجميع” ودعمها للفلسطينيني يف السابق ،وذلك ،عىل الرغم من معرفة أن الهند
كانت “تتفادى لفت األنظار” عمدا ً بسبب مصالحها يف مجال الطاقة وغريها من املجاالت .وحتى مودي الذي
تعرض النتقادات يف األوساط الغربية واملحلية عىل األسلوب الذي اعتمده للتعامل مع أعامل الشغب املعادية
للمسلمني يف غوجارات ،ال يزال يلقى استحسان دول الرشق األوسط .أما بالنسبة إىل مسألة املسلمني الهنود،
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فأعرب الدبلومايس املرصي عن ثقته بأن خطة التنمية للرئيس مودي لن تستثني أحدا ً 67.وباإلجامل ،أ ّدت
سياسات نيودلهي حتى اآلن إىل اعتبارها محايدة وجديرة بالثقة.
وسيعزز التحول الذي برز مؤخرا ً نحو التعددية القطبية بني األطراف الخارجية يف الرشق األوسط جاذبية الحياد الذي تراه
قسم خطاب الدول البدان إىل مجموعتني ،تلك التي أيدت إطاحة األسد
الدول يف الهند .فخالل معظم الحرب السوريةّ ،
بالقوة (الواليات املتحدة والكثري من دول االتحاد األورويب) ،وتلك التي تريد حالً سياسياً (روسيا والصني والهند والربازيل).
سترتسخ نظرة الرشق األوسط إىل الهند والصني كبديل مستقل ومحايد للقوى األخرى.
ومع تدخل روسيا العسكريّ ،
وسيشكّل ذلك مكمالً للتضامن الذي أبدته الهند مع الدول العربية يف إطار حركة عدم االنحياز والتزامها املستمر
بقبول “ما يريده أناس تلك البلدان” 68.وقد أعلن سفري سوريا لدى الهند أن نيودلهي كانت يف “موقف نادر ،إذ
متتعت بعالقات جيدة مع سوريا والقوى العاملية الكربى عىل ح ّد سواء” 69.وقد تجلىّ موقف نيودلهي الفريد عندما
70
دعتها روسيا إىل مؤمتر جنيف الثاين حول سوريا ومل ِ
يبد الغرب اعرتاضاً.
لكل من روسيا والواليات املتحدة ،وهام القوتان األكرث نفوذا ً يف الرشق
وبإمكان الهند االستفادة من موقعها كصديق ّ
األوسط ،لتعزيز نفوذها بني دول مجلس التعاون الخليجي .وباستطاعة الهند أيضاً أن تسعى إىل تعزيز نفوذها
وجاذبيتها من خالل االضطالع بدور وسيط جديد ومحايد لتأمني التقارب واملصالحة بني إيران ،أو حتى إرسائيل،
ودول مجلس التعاون الخليجي 71.وعىل نطاق واسع ،ترى دول الرشق األوسط أن الهند صوت عاملي ذا نفوذ يف
72
القضايا التي تهمها.
العاملة الهندية يف الخليج كعنرص أسايس
تنفرد الهند أيضاً بني القوى العاملية مبيزة الشتات الضخم الذي ذكرناه آنفاً يف منطقة الرشق األوسط ،وبخاصة يف
منطقة الخليج .وفالهنود أكرب قوة عاملة أجنبية يف املنطقة ،وهم غالباً عنرص رضوري لسري األعامل يف دول مجلس
73
التعاون الخليجي .عىل سبيل املثال ،يعيش يف السعودية حواىل ثالثة ماليني هندي حتى شهر سبتمرب من العام ،2015
ال بل يشكل املواطنون الهنود أكرثية نسبية يف دول مجلس التعاون الخليجي .فتض ّم اإلمارات مثالً حواىل مليونني
وستامئة ألف هندي ،مام يشكّل ثالثني باملئة من السكان .ويشغل حواىل  15أو  20باملئة منهم وظائف مكتبية أو
ويرسخ العامل املغرتبون الهنود صورة بالدهم بسبب االنطباع الذي يرتكونه يف النفوس عىل أنهم مساملون
إداريةّ 74.
75
ومتسامحون ومتكيفون ومتناغمون.
بيد أن الشتات الهندي ميثل ميزة حقاً ألنه ،تحديدا ً ،يؤدي دورا ً أساسياً يف قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عىل
استخراج مواردها من الطاقة وتصديرها ،مام يقوي نفوذ الهند وموقفها االسرتاتيجي يف التفاوض مع دول مجلس
رض بالهند اقتصادياً
التعاون الخليجي ،يف حال ارتأت نيودلهي استخدام هذه الورقةّ .
ولعل تعطّل العاملة الهندية سي ّ
(ورمبا سياسياً) بسبب تضاؤل الحواالت املالية ،لكنه سيهدد قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عىل تسيري األعامل،
وهذا خطر أمني كبري يف منطقة غري مستقرة .باإلضافة إىل ذلك ،قد ترتتب عن خالف محتمل من هذا النوع تداعياتٌ
رض بنيودلهي ألن اقتصاد الهند األوسع
رض بدول مجلس التعاون الخليجي أكرث مام ت ّ
اقتصادية وسياسية سلبية ت ّ
بكثري قادر عىل استعياب مثل هذه الصدمات بشكل أفضل .يف هذا السياق ،تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي،
بطبيعة الحال ،السعي إىل الح ّد من نفوذ نيودلهي من خالل جلب قوى عاملة من دول أخرى ،مبا يف ذلك منافسة
الهند الرئيسية ،أي باكستان.
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أصدقاء مشرتكون
تتحىل الهند مبيزة أخرى ال تتشاطرها مع القوى الصاعدة والراسخة األخرى .ففي حني تسعى دول مجلس التعاون
الخليجي إىل تنويع رشاكاتها ،ال تزال تعطي أولوية كبرية للعالقات مع الواليات املتحدة ،وال سيام عىل املدى املبارش.
لذلك ،تنفرد الهند يف جاذبيتها لدول مجلس التعاون الخليجي كقوة صاعدة محايدة تاريخياً ال ترى فيها واشنطن
تهديدا ً ،عىل عكس الصني وروسيا.
ومع تراجع دور واشنطن يف املنطقة ،قد تشجع الواليات املتحدة نيودلهي حتّى عىل االضطالع بدور أنشط يف ضامن
الحض الذي توجهه الواليات املتحدة للحلفاء والدول الصديقة بغية تحمل
األمن يف املنطقة .ويتامىش ذلك مع ّ
مسؤولية أكرب لضامن املصالح األمنية الجامعية .وقد دعت واشنطن الصني حتّى لتعزيز دورها يف الشؤون األمنية
والتوقف عن االستفادة من األوضاع بدون ت ّحمل أي أعباء ،عىل الرغم من أنها تعرف بروز تأثري اسرتاتيجي صيني
كبري يسري بعكس املصالح األمريكية .لكن العكس هو األرجح صحيح للنفوذ الهندي.
وقد استثمرت الواليات املتحدة بشكل كبري ،عىل املستويني الدبلومايس والعسكري ،يف محاولة بناء عالقة مع الهند
كصديق اسرتاتيجي إن مل تكن كحليف 76.وال يضمن ذلك تراصفاً يف املصالح يف الرشق األوسط ،فقد شعرت الواليات
املتحدة بخيبة أمل كبرية لعدم تقديم الهند الدعم لتدخلها يف ليبيا 77.مع ذلك ،قد تسعى اآلن واشنطن لالستفادة
من استثامراتها يف هذه العالقة ،وكذلك من سمعة الهند كطرف محايد وموثوق يف املنطقة .وال ّ
شك يف أن الدولتني
تأمالن بأن تتمكن الهند من املساهمة يف الحد من قدرة بكني عىل املفاوضة ومن نفوذها ،وال سيام يف املناطق
اإلقليمية الساخنة .ونظرا ً إىل أن دول مجلس التعاون الخليجي شكلت حتى اآلن أصدقاء الواليات املتحدة الراسخني
يف املنطقة ،قد تتوقع واشنطن حتى أن يشمل انخراط الهند يف املستقبل يف تلك املنطقة تعزي َز الدعم االسرتاتيجي
لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبح ّد أدىن ،تزيل عالقات الهند مع الواليات املتحدة الحواجز أمام التعاون األمني العايل املستوى مع دول مجلس
التعاون الخليجي .وينطبق ذلك عىل تجربة إرسائيل ،إذ أشار دلبومايس إرسائييل يف الهند إىل أنه يف مجاالت التعاون
78
أقل صعوبة من العمل مع القوى الكربى األخرى غري الغربية.
املحتملة ،مثل قضايا املجال السايربي ،العمل مع الهند ّ
79
والدليل عىل ذلك أن واشنطن اعرتضت عىل نقل تل أبيب لتكنولوجيا دفاع معينة إىل بكني الصني.
القيود التي تعيق نيودلهي
يف املقابل ،لتحقيق التوازن بني هذه املزايا ،تواجه الهند عقبات ،داخلية وخارجية ،أمام تعزيز عالقاتها مع دول مجلس
التعاون الخليجي .وتح ّد العوامل الداخلية من القدرة عىل التخطيط االسرتاتيجي وتطوير السياسات وتنفيذها،
بالرغم من رؤية القادة 80.فالسياسة الخارجية الهندية تُصاغ بدرجة عالية نسبياً عىل املستوى السيايس .ونظرا ً إىل أن
القادة السياسيني يتعاملون مع مجموعة واسعة من القضايا ،بالتايل ،يصبح اهتاممهم متوزّعاً إىل ح ّد بعيد يشارف
عىل التشتّت .ويقرتن ذلك مع نهضة الهند الجيوسياسية التي ترتافق مع انتشار املصالح الخارجية وتزايد الدول التي
تسعى إىل كسب انتباه نيودلهي.
وعىل املستوى البريوقراطي ،يبدو أن وكالة الشؤون الدولية الهندية ووزارة الشؤون الخارجية تعانيان كذلك .فهام
غارقتان مبا يتعدى قدراتهام يف التعامل مع األولويات القامئة .وقد ازدادت تلك األولويات برسعة يف العقد املايض،
مام دفع املجاالت التي قد تزداد أهمية يف املستقبل إىل أسفل سلم األولويات 81.ومع أن نيودلهي بذلت مؤخرا ً
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جهودا ً لزيادة القوى العاملة يف وزارة الشؤون الخارجية ،فهي تنطلق بجهودها هذه موقع مرتاجع جدا ً .ففي العام
 ،2012كان للهند أصغر سلك دبلومايس بني الدول الكربى األخرى ،حتى باملقارنة مع القوى الصاعدة الشبيهة بها
مثل الربازيل والصني 82.وأ ّدى ذلك يف العقود السابقة إىل سياسة خارجية تفاعلية ت َركّز فيها االهتامم االسرتاتيجي
عىل التهديدات القامئة التي تتحىل بأبعاد سياسية كبرية ،مثل املتمردين املحليني وقضايا الحدود 83.وقد ذكر مودي
أنه يسعى إىل االبتعاد عن مقاربة السياسة الخارجية التفاعلية واالنتقال إىل مقاربة نشطة تحدث تغيريا ً يف النتائج
اإلقليمية والدولية 84.بيد أن هذا الحامس عىل املستوى السيايس مل ِ
يفض إىل نتائج عملية بعد.
وقد يفيض التقليد األيديولوجي املرتكز عىل عدم االنحياز الذي اعتنقته وكالة الشؤون الدولية الهندية يف السابق إىل
إثارة بعض املخاوف من التق ّرب بدول مجلس التعاون الخليجي نظرا ً إىل تاريخ انحيازها إىل دول الغرب .وتربز قيود
85
أيضاً يف التعاون العسكري بسبب موارد الهند املحدودة .فعىل نيودلهي مثالً تحديث معداتها العسكرية املتقادمة.
بالتايل ،قد تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي ،التي تعي قيود الهند الداخلية ،عىل حذرها من االستثامر كثريا ً يف
العالقة االسرتاتيجية بسبب التأثريات املحتملة عىل العالقات مع قوى أخرى مثل الصني .وحتى زمن ليس ببعيد (عام
 ،)2004جادل بعضهم أن طموحات الهند املحدودة للعالقات األمنية لسيت كافية لتهدئة املخاوف األمنية الطويلة
86
األمد التي تنتاب دول مجلس التعاون الخليجي.
قد تعيق القيود السياسية الداخلية أيضاً الرتكيز االسرتاتيجي القائم عىل املصالح .فقد أ ّدى انتخاب مودي إىل إثارة
بعض التخوف من أن تواجه العالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تهديدات أيديولوجية نتيجة تاريخه السيايس
القومي والعالقات املحمومة مع املسلمني .وقد تعترب قاعدة حزب بهاراتيا جاناتا الشعبية أن توثيق العالقات محاولة
غري مرحب بها السرتضاء املسلمني املحلّيني ،وإىل حد أقل ،خيان ًة ملوقف الحزب التقليدي املؤيد إلرسائيل 87.بناء عىل
ما سبق ،تفيد مالحظات الكاتب املبارشة لوسائل اإلعالم الهندية واملجتمع الهندي إىل أن الشعور املناهض لإلسالم
يف الهند يتم توجيهه باملجمل إىل باكستان وكشمري والهنود املسلمني .وستخف ح ّدة هذا الشعور مع زيادة نفوذ
الواليات الجنوبية وتأثريها عىل السياسة الخارجية الهندية ،ألنها تتسم بتوترات طائفية أقل حدة ولها مصلحة مبارشة
يف عالقات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد الحظت دول مجلس التعاون الخليجي الديناميات الهندية السياسية والتوترات الطائفية املتصلة بها ،وهذا تربز
احتاملية اإلرضار بصورة الهند اإليجابية .وإىل جانب األخبار املعتادة عن كشمري ،سلط عدد من املقاالت واالفتتاحيات
الضوء عىل التوترات والهجامت عىل املسلمني 88.واكتسب ذلك املزيد من االهتامم نظرا ً إىل تاريخ مودي الذي تشوبه
العالقات املحمومة مع الهنود املسلمني ،وال سيام لدى تبوئه منصب رئيس حكومة والية غوجارات أثناء نشوب
أعامل الشغب هناك.
وتواجه الهند أيضاً قيودا ً خارجية إلقامة عالقات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي .واستطاعت الهند حتى
اآلن الحفاظ عىل عالقات صداقة مع القوى املتنافسة يف الرشق األوسط بدون أن تعاين أي تداعيات .أما يف ما
يتعلق بسوريا ،فقد عارضت الهند الجهود الغربية والخليجية لعزل األسد .فقبل بضعة أشهر فقط من زيارة مودي
السعودية ،استضافت الهند وزير الخارجية يف نظام األسد ،ضمن محاوالت النظام لكسب املزيد من الدعم قبل
محادثات السالم 89.وأفاد موقع وزارة الشؤون الخارجية الهندية حتى أنه يف خالل االضطرابات الحالية“ ،مث ّنت سوريا
جدا ً الدعم الذي تقدمه الهند ...يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة” 90.يف هذه الحالة ،أعطت نيودلهي األولوية
ملجموعة من املصالح (راجع أدناه) بدالً من ضامن استحسان دول مجلس التعاون الخليجي .عليه ،من املرجح أن
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الحساسية تجاه موقف دول مجلس التعاون الخليجي والواليات املتحدة ساهمت يف بروز لهجة نيودلهي الخاملة
باملجمل يف موقفها تجاه سوريا.
وواصلت الهند أيضاً توددها لصديقتها القدمية ،أال وهي إيران ،التي أطلِق العنان لها مؤخرا ً 91.وتسعى نيودلهي إىل
توسيع العالقات مع طهران بسبب احتياجاتها من الطاقة ومصالحها يف أفغانستان ،وباقي الدول يف آسيا الوسطى،
واملحيط الهندي ،إىل جانب املنافسة مع الصني وباكستان (راجع أدناه) .كذلك ،شهدت العالقات بني الهند وإرسائيل
منوا ً غري منقطع .وقد اشرتت الهند أسلحة ارسائيلية بقيمة  662ميلون دوالر منذ انتخاب مودي .وتعمل جامعات
الضغط الهندية واإلرسائيلية معاً يف الواليات املتحدة لتمرير بعض املصالح املتبادلة ،مثل إقناع واشنطن بالسامح لتل
92
أبيب ببيع منظومات أسلحة تض ّم تكنولوجيا أمريكية إىل نيودلهي.
ومع توسع مصالح الهند وزيادة تأثري مواقفها وتحركاتها يف الرشق األوسط عىل دول مجلس التعاون الخليجي،
ستواجه نيودلهي صعوبات متزايدة يف التعامل مع أكرث من طرف .فقد يواجه موضوع تعزيز العالقات األمنية
مثالً بعض العوائق بسبب العداء املتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران .ومن املمكن أيضاً أن
تح ّد العالقة األمنية املزدهرة بني الهند وإرسائيل من رغبة الدول العربية يف تعزيز العالقات ،عىل األقل علناً.
ظل الحكومة الحالية ،نظرا ً إىل تقليد حزب بهاراتيا جاناتا املعروف واملتمثل بدعم إرسائيل.
ويصح ذلك يف ّ
ّ
يستغل منافسو الهند من خارج املنطقة ،وبخاصة الصني وباكستان ،هذه الحساسيات يف
ّ
ومن املمكن أن
الرشق األوسط.
منافسة رشسة
متاماً كام تتنافس الدول يف الرشق األوسط عىل الصداقات من خارج املنطقة ،تتنافس أيضاً القوى الصاعدة
والراسخة عىل الحلفاء والعمالء يف املنطقة .بالتايل ،هذه الفرصة السانحة حالياً للهند لتعزيز العالقات مع دول
مجلس التعاون الخليجي متاح ٌة لدول أخرى كذلك .وتبدي روسيا والصني وباكستان وكوريا الجنوبية واليابان
ولكل منها ما تقدمه للمنطقة .لذلك ،قد
اهتامماً كبريا ً يف تعزيز التفاعل مع دول مجلس التعاون الخليجيّ ،
يح ّد تواصل دول مجلس التعاون الخليجي مع رشكاء من خارج املنطقة من نفوذ الهند يف املنطقة .وقد يغدو
ذلك حقيقة إذا ع ّززت العالقات مع الدول التي تطرح تهديدا ً أكرب عىل الهند من التهديد الذي تطرحه الواليات
املتحدة ،وبالتحديد الصني وباكستان.
الصني
إذا أصبحت الصني القوة املهيمنة يف آسيا ،أو حتى قارعت الواليات املتحدة باعتبارها القوة املهيمنة يف تلك القارة،
فستربز حاالت من عدم اليقني االسرتاتيجي يف الهند .ويساهم سعي بكني إىل توثيق العالقات مع دول الرشق األوسط
كجزء من مبادرة طريق الحرير البحري التي تنتهجها يف تأجيج مخاوف الهند من أن يتم تطويقها بسلسلة من حلفاء
للصني ومواقع لها .بالتايل ،تعترب الهند أن كسب النفوذ يف الرشق األوسط ويف دول مجلس التعاون الخليجي جزء من
بوليصة تأمني ضد الصني.
عىل القوى العاملية أن تتحلىّ بالقدرة عىل كسب النفوذ يف الرشق األوسط ليس تأمني مصادر الطاقة فحسب ،بل
لعرقلة نشاطات الجهات الخصمة املحتملة للحصول عىل الطاقة وحرمانها منها .وهنا ،أي يف مجال التناحر عىل موارد
الطاقة العاملية تبلغ املنافسة الصينية الهندية أوجها 93.ويف حال ازداد االنخراط الصيني يف املنطقة قد يعطي ذلك
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بكني بعض النفوذ املحتمل حول إمدادات الطاقة الهندية .ومن شأن ذلك أن يثري حالة من التوتر يف نيودلهي نظرا ً إىل
حذرها املطول من الصني 94.وقال سيايس بارز يف حزب بهاراتيا جاناتا“ :إن اضطلعت الصني بدور أنشط عىل الصعيد
95
األمني ،ستضطر الهند إىل التدخل”.
وميكن القول إن الهند أكرث اعتامدا ً عىل دول مجلس التعاون الخليجي من الصني بسبب تعويلها عىل مصادر الطاقة
والحواالت املالية من املنطقة .ففي حني تشكل الصني أكرب مستهلك للنفط من الرشق األوسط ،تتحىل بإمكانيات أكرب
لزيادة إنتاج الطاقة املحيل .وبإمكان بكني استخدام نفوذها يف الرشق األوسط للضغط عىل الهند يف مختلف املسائل
الخالفية والشائكة .وتشمل هذه املسائل النزاعات املطولة حول الحدود ،واملطالبة ببعض املساحات يف بحر الصني
الجنويب ،واملنافسة يف املحيط الهندي ،ومحاوالت نرش النفوذ لدى جريان الدولتني .فلن تنىس نيودلهي مثالً أن الصني
تعترب تنقيب الهند عن النفط والغاز الهنديني يف فيتنام غري قانوين.
ويشري أيضاً صناع القرار إىل تجربة الهند يف أفريقيا ،حيث كانت عاجزة عن تأمني مصادر من الطاقة ،وغالباً ما كان
السبب يف ذلك أن الصني تف ّوقت يف املنافسة معها .ويعزى ذلك جزئياً إىل قدرة الرشكات الصينية املدعومة من الدولة
عىل االستفادة من جربوت البالد االقتصادية عند إجراء صفقات حول موارد الطاقة .ففي حني ترتك نيودلهي الرشكات
الفردية تنافس وحدها بدون أي دعم ،تستخدم بكني امليزانية العمومية ملا يسمى بـرشكة الصني( .جبهة موحدة
مؤلفة من رشكات الصني ومصارفها الحكومية ومؤسساتها العامة) 96.ومن املرجح أن يستمر هذا العائق الذي تواجهه
الرشكات الهندية مع سعي مودي إىل تصفية األسهم يف الرشكات التي متلكها الدولة.
عالوة عىل املخاوف املتعلقة بالطاقة ،سيتأث ّر ص ّناع السياسات يف الهند بهدف الرفع من مكانة البالد ،نظرا ً إىل أن
منطقة الرشق األوسط تعترب بارزة ومه ّمة من الناحية االسرتاتيجية .وقد أ ّدت نزعة الهند هذه إىل رفع مكانتها
واملنافسة االسرتاتيجية دورا ً يف انفتاحها عىل مبادرات ق ّدمها نظام الرئيس السوري بشار األسد عقب زيارة نيودلهي
97
رفيعة املستوى إىل الصني.
وعىل غرار الهند ،كانت مواقف الصني إزاء سوريا وليبيا معادية للمصالح االسرتاتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتيح هذه املواقف للصني ،عندما يضاف إليها تراجع التدخل األمرييك يف منطقة الرشق األوسط ،زيادة قدرتها عىل
التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حيال القضايا املهمة مثال الطاقة ،مام يدعم أمن الطاقة للصني .غري أنّه
يف حال ضغطت الصني عىل دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الطريقة ،سيزيد ذلك من جاذبية الهند بالنسبة إىل
هذه الدول كرشيك أمني .وللصني أيضاً نفوذ تكتسبه بحكم أنها أحد األعضاء الدامئني يف مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة ،وهذا عامل يزيد من جاذبيتها بالنسبة إىل دول مجلس التعاون الخليجي.
باكستان
تزداد عالقة الهند بدول مجلس التعاون الخليجي تعقيدا ً بسبب خصمها التقليدي ،باكستان .فلطاملا كانت إسالم
آباد طرفاً رئيسياً يف منطقة الرشق األوسط ،وتؤ ّدي املنافسة االسرتاتيجية القامئة بينها وبني نيودلهي دور املحفّز لبناء
العالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي .ومن املرجح أن تسعى إسالم آباد للحؤول دون توسع الهند يف منطقة
الخليج التي كانت بشكل تقليدي مصدرا ً للدع َمني املايل والدبلومايس لباكستان يف مواجهة الهند 98.وقد يأيت هذا
السعي من خالل مامرسة باكستان الضغط عىل دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام مواطن قوتها يف مواجهة
الهند 99.غري أنه مع اقرتاب الهند من أن تصبح قوة عاملية ،ستكون نيودلهي جاهزة التخاذ خطوات أبعد لنزع فتيل
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التوتر مع البلدان املجاورة لها .لبلوغ هذه الغاية ،ستستخدم نيودلهي سياسة “العصا والجزرة” أي سياسة الرتغيب
أي منهام.
والرتهيب يف آن ،وهام سياستان يف وسع دول مجلس التعاون الخليجي أن تشكل األداة لتطبيق ّ
وبالفعل ،كانت دول مجلس التعاون الخليجي ،وبخاصة السعودية ،أعظم الجهات الداعمة مالياً لباكستان .وكان
بوسع الرياض ،من جهتها ،االعتامد عىل باكستان لتكون مصدرا ً للدعم العسكري ،وال سميا لتأمني قوات عسكرية .غري
أن هذه الرشاكة شهدت انتكاساً مع رفض إسالم آباد يف العام  2015تزويد الرياض بالجنود يف حربها يف اليمن .وقد
رسعت هذه االنتكاسة ميل دول مجلس التعاون الخليجي إىل تنويع رشكائها االسرتاتيجيني.
ّ
وبإمكان الهند ،من خالل تعزيز نفوذها بني دول مجلس التعاون الخليجي ،إضعاف موقف باكستان يف التفاوض
حول املسائل الخالفية التي تتض ّمن إقليم كشمري ،واالنفصاليني ،واملجموعات اإلرهابية .فقد كانت الدول اإلسالمية،
وال سيام دول مجلس التعاون الخليجي ،تاريخياً حليفة إسالم آباد يف الجداالت القامئة حول كشمري .غري أن هذه
الدول اتخّذت مؤخرا ً موقفًا أقل انحيازا ً إزاء هذا اإلقليم املضطرب ،مدلية بترصيحات تراعي فيها حساسيات الهند يف
هذا السياق 100.عىل نحو مامثل ،يجدر بالهند كسب دعم دول الرشق األوسط يف حربها عىل املجموعات الجهادية،
ويحسن سمعتها عىل حد سواء .وبشكل أوسع ،تدخل الهند يف منافسة مع
فذلك سيساعدها من الناحية التكتيكية
ّ
باكستان يف مجال العالقات العامة يف أنحاء العامل اإلسالمي .بالتايل ،تعترب دول مجلس التعاون الخليجي ذات قيمة يف
101
هذا السياق ،نظرا ً إىل نفوذها يف العامل اإلسالمي املنترش ،وال سيام من خالل املحطات اإلعالمية شأن قناة الجزيرة .
تكتسب دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان أخرى قيمة بالنسبة إىل الهند بصفتها وسيطة يف مساعي السالم مع
باكستان .عىل سبيل املثال ،أ ّدت السعودية يف حرب كارجيل التي نشبت يف كشمري يف العام  1999دورا ً ملحوظاً
وإن متكتامً يف إقناع باكستان بالرتاجع ،إذ ساعد السفري السعودي يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت ،األمري بندر
بن سلطان ،وبدعم من امللك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ،الذي كان آنذاك ولياً للعهد ،إدار َة الرئيس األمرييك بيل
102
كلينتون عىل إقناع رئيس الوزراء الباكستاين آنذاك ،نواز رشيف ،بسحب القوات الباكستانية.
وستؤدي باكستان دورا ً هاماً يف العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي حتى بلوغ العالقات بني نيودلهي
وإسالم آباد حد التطبيع الكامل .فنيودلهي ملزمة بتج ّنب تصعيد النزاعات العسكرية ،وال سيام يف الوقت الذي
تحارب فيه باكستان املسلحني عىل أرضها .ومن املفيد أن حكومة ناريندرا مودي تُعترب نوعاً ما أكرث تساهالً من
سابقتها من حيث تعاملها مع إسالم آباد ،بالنظر إىل صورتها التي تظهرها عىل أنها قاسية يف تعاملها مع باكستان.
باإلضافة إىل ذلك ،تق ّر السياسة الخارجية الهندية بالروابط القريبة للغاية التي ترقى إىل مستوى الروابط العائلية
بني البلدين.
غري أنه ال يزال أمام البلدين عائق كبري بسبب سياسات باكستان الداخلية التي تص ّعب عىل إسالم آباد القيام بتنازالت.
فلمحاور السلطة الداخلية كالجيش درجات مرتفعة نسبياً من النفوذ باملقارنة مع الحكومة املنتخبة .نتيجة لذلك،
من غري املرجح التوصل إىل تطبيع العالقات بني البلدين يف غضون السنوات الخمس التالية 103.بغض النظر عن ذلك،
قد يؤ ّمن استخدام دول مجلس التعاون الخليجي قنا ًة للمفاوضات غطا ًء للحكومة الباكستانية للمصالحة مع الهند.
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هل املستقبل واعد؟
إن الديناميات االسرتاتيجية الصاعدة التي ناقشناها والعوامل التي تؤث ّر فيها ،مثل هبوط أسعار النفط وإيران التي
ُرفعت العقوبات عنها ،تعيد صياغة مصالح الهند يف الخليج .فلم يعد كافياً مستوى االهتامم االسرتاتيجي املتدين الذي
كانت توليه نيودلهي لدول املجلس طوال عقود عندما كانت مصالحها ت ُخترص نوعاً ما باملصالح االقتصادية .ومن
املرجح أن التقدير الظاهري الذي توليه حكومة مودي لهذا الواقع سيفيض إىل زيادة يف الرتكيز والعمل االسرتاتيجيني،
وهذا أمر رضوري .وقد أكّد مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الشؤون الخارجية يتولىّ إدارة العالقات مع منطقة
غرب آسيا ،وهو االسم الذي تطلقه الهند عىل منطقة الرشق األوسط ،التزام نيودلهي بتعزيز العالقات يف املنطقة يف
رصح بأ ّن سياسة “التواصل مع الغرب “ستحظى باألولوية” وأن الهند “لن تقلّل بعد اآلن من شأن
املجاالت كافّة .و ّ
104
منطقة غرب آسيا” .كذلك ،يزداد االعرتاف بحاجة الهند إىل توسيع تركيزها االسرتاتيجي عىل الخليج عىل املستوى
البريوقراطي أيضاً.
عىل األغلب ،سيؤدي ذلك إىل توطيد العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ،ولكن ليس بشكل حرصي.
فقد ال يؤدي تركيز الهند االسرتاتيجي املتنامي عىل منطقة الخليج يف األوقات كافّة إىل اعتامد نيودلهي سياسات تدعم
مصالح دول مجلس التعاون ،بل ستعمد نيودلهي إىل إحالل توازن يف شبكة معقدة من العالقات بالشكل الذي تراه
يخص سوريا ،ستواصل الهند معارضتها التدخل
مناسباً لحامية مصالحها وتعزيزها يف املنطقة .عىل سبيل املثال ،يف ما ّ
الخارجي ضد الحكومة السورية .ويعزى ذلك إىل سعي الهند لحامية مصالح مختلفة لها وتعزيزها ،منها إقامة توازن
قوى يف مواجهة الهيمنة األمريكية اإلقليمية الراهنة ،والتمسك مببادئ عدم التدخل ،وتجنب إرساء سابقة تدخّل
ميكن تطبيقها يف إقليم كشمري ،ومنافسة الصني بشأن إنشاء عالقات اسرتاتيجية ،وال سيام مع إيران وسوريا ،وتعاضد
دول العامل الثالث ،والحؤول دون تقوية املنظامت اإلرهابية الدولية ،فقد يؤدي ذلك إىل تفاقم عدم االستقرار 105.يف
هذا اإلطار ،متكّنت الهند التملص من مقاربة “معنا أو علينا” التي اعتمدتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي
حيال سوريا بفضل رغبة دول مجلس التعاون الخليجي املتنامية يف التنويع وأهمية الهند االسرتاتيجية الطويلة املدى
وتاريخها يف عدم االنحياز.
وستواصل قي ٌم عىل غرار التعددية والتسامح صياغ َة سياسة الهند الخارجية .فقد قال املسؤول املعني بإدارة العالقات
مع الرشق األوسط يف وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن قيم الهند ومصالحها تتداخل يف السياسة الخارجية .واعترب
أن النهج الحيادي الذي تعتمده الهند بكونها “صديقة للجميع” يخدم مصالحها الجوهرية واملستدامة ،وبالتايل ،فإن
رصح الدبلومايس املرصي ،قد يصبح حفاظ الهند عىل قيمها وحيادها أصعب
هذه املقاربة ستدوم 106.بذلك ،وكام ّ
107
فأصعب مع توسع مصالحها.
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وتشكّل الطريقة التي تق ّرر فيها الهند مقاربة إيران أحد األمثلة عىل ذلك ،إذ يزيد رفع العقوبات عن إيران خيارات
الهند للتعاون مع طهران بشأن الطاقة واالستثامرات االسرتاتيجية .وقد زار مودي إيران يف شهر مايو عام 2016
ووقّع اتفاقاً تاريخياً لتطوير مشرتك مليناء تشابهار الذي يحظى بأه ّمية اسرتاتيجية 108.وقالت طهران أيضاً إن حقل
“فرزاد-ب” للغاز سيكون متاحاً لرشكة النفط والغاز الطبيعي التي متلكها الدولة الهندية 109.وقال السفري السابق ،يك
يس سينغ ،يف هذا السياق“ :مل تعد إيران كام كانت عليه ،بل هي إيران جديدة ،ومنطقة غرب آسيا جديدة ،تجاهلتها
الهند وأهملتها طوال عقد ونصف العقد من الزمن .لذلك ،مل تعد الشعارات عينها صالحة يف بيئة اسرتاتيجية جديدة
أتاحت فيها الواليات املتحدة األمريكية إليران أداء دور أكرب…” 110.ومع سعي نيودلهي لتعاون أكرب مع إيران،
ستواصل اعتامدها عىل صورتها الحيادية لتسيري عالقاتها بخصوم إيران اإلقليميني الرئيسيني ،أي دول مجلس التعاون
الخليجي وإرسائيل.
لن يكون ذلك باألمر السهل ،وال سيام مع استمرار الرصاعات التقسيم ّية يف املنطقة ،غري أن مواقف نيودلهي ما برحت
ثابتة .ولفت املسؤول يف وزارة الشؤون الخارجية إىل أن الهند تريد حالً سلمياً للنزا َعني يف ليبيا واليمن 111.ويف سوريا،
أكّد رغبة الهند يف التوصل إىل مصالحة سلمية تدعمها األمم املتحدة.
عىل نحو مامثل ،ستواصل نيودلهي التزامها بالحفاظ عىل استقالليتها االسرتاتيجية .وسيحول ذلك دون تحالفها بشكل
وثيق مع الغرب أو روسيا أو الصني ،أو االصطفاف بشكل ملحوظ ضدها .ففي الرصاعات العتيدة ،ستتيح هذه
االستقاللية للهند مامرسة نفوذا ً أكرب يف الرشق األوسط باملقارنة مع البلدان التي يُنظر إليها عىل أنها عمالء للقوى
الخارجية أو عىل أنها متحالفة مع بلدان إقليمية .غري أن ذلك لن يؤ ّمن للهند النفوذ عينه الذي بإمكان الوجود
112
العسكري امللحوظ أن يؤ ّمنه.
ظل حكومة مودي وحزب باهاراتيا جاناتا الهندي ،ستنمو العالقات بني الهند وإرسائيل.
يف املقابل ،وكام هو متوقع يف ّ
وقد سلّط دبلومايس إرسائييل يف الهند الضوء عىل عدة مجاالت للتعاون املحتمل تضمنت بعض املجاالت املتعلقة
بالناحية االسرتاتيجية شأن املجال الدفاعي ،غري أنها شملت أيضاً مجاالت تعود باملنفعة السياسة واالقتصادية املحتملة
عىل الحكومة الهندية ،مثل الزراعة وتكنولوجيا املياه .وسلّط املسؤول الضوء أيضاً عىل األلفة القدمية بني الشعبني
113
والحركة السياحية املتزايدة.
من غري املرجح أن يكون لعالقة الهند بإرسائيل أث ٌر اسرتاتيجي سلبي عىل عالقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي.
فاملصالح األمنية لهذين الرشيكني تتالقى أكرث فأكرث ،نظرا ً إىل الخطر اإليراين .وأعرب املسؤول يف وزارة الشؤون
الخارجية عن ثقته بأن عالقات الدفاع املتنامية للهند مع إرسائيل لن تق ّوض عالقتها مع الدول العربية 114.يف سياق
مامثل ،أكّد الدبلومايس املرصي أن “ال مشكلة” بالنسبة إىل بالده يف الزيارة املرتقب أن يجريها مودي إىل إرسائيل،
115
حل الدولتني.
وأنها لن تؤث ّر يف عالقات الهند مع القاهرة ،فمرص تؤيد موقف الهند حول ّ
غري أنه يف أواخر العام  2015ويف العام  ،2016فقدت العالقات اإلرسائيلية الهندية الزخم الذي عرفته يف السنوات
املنرصمة ،وتض ّمن ذلك إرجاء زيارة مودي التي أثارت ض ّجة كبرية .وحتى ديسمرب  2016مل تج ِر هذه الزيارة بعد .وقد
يشري ذلك إىل أن نيودلهي قد تخطّت امليل األيديولوجي املوايل إلرسائيل الذي يعتمده حزب باهاراتيا جاناتا ،وأنها
أضافت عوامل جديدة يف حساباتها ،فضالً عن بعض العوامل الثابتة عىل غرار تصويت املسلمني يف الهند.
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أما يف ما يتعلّق بالعاملة الهندية يف الخليج ،فأهميتها لن تدوم إىل األبد .ففي املستقبل ،ستضعف عىل األرجح
الجوانب العاملية للعالقات بني دول مجلس التعاون الخليجي والهند ،مام يوهن العالقة بني الفريقني .وتحثّ
أسعار النفط املتدنية والتباطؤ االقتصادي مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصادها بعيدا ً عن الطاقة،
ويدفعها إىل الرتكيز عىل زيادة مشاركة مواطنيها يف القوى العاملة ،مام سيخفّض اعتامد تلك البلدان عىل العاملة
األجنبية ،عىل الرغم من أن األثر سيكون عىل األرجح أقل وطأة عىل العاملة ذات املهارات املنخفضة ،وهو الدور
األكرث شيوعاً الذي يؤديه العامل الهنود املغرتبون .كذلك ،ستؤ ّدي التوجهات التطويرية الطويلة األمد التي تنتهجها
بلدان آسيوية وأفريقية عدة إىل ارتفاع الرواتب فيها ،مام يجعل العماّ ل أقل اعتامدا ً عىل دول مجلس التعاون
الخليجي للتوظيف.
يف غضون ذلك ،مع اعتامد حكومة مودي مبادرة إلرشاك واليات الهند يف صناعة السياسة الخارجية سيصبح تأمني
رصح مسؤول رفيع املستوى يف
موقف الشتات الهندي يف دول مجلس التعاون الخليجي أولوية أكرب للحكومة .وقد ّ
وزارة الشؤون الخارجية بأن هذه املبادرة ستساعد يف إضفاء طابع رسمي عىل إرشاك حكومات الواليات وتنظيمها
حول أولويات الحكومة الفدرالية يف املنطقة 116.وسيحظى هذا األمر بأهمية كبرية للواليات الجنوبية .بالتايل ،ستكون
للهند مصلحة أكرب يف ضامن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وازدهارها ،داعمة يف الوقت عينه االستقرار يف أنحاء
املنطقة لتتمكن عىل األرجح من تنويع وجهات عاملتها املهاجرة.
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كيف يستطيع صانعو السياسات يف دول مجلس التعاون
الخليجي االستفادة؟
لقد تح ّولت منطقة الرشق األوسط إىل منطقة أه ّم اسرتاتيجياً لنيودلهي ،نظرا ً إىل كافة العوامل التي ناقشناها أعاله.
ومينح هذا صناع السياسات يف دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لتعزيز مصالحهم يف ما يخص الهند .وتشهد هذه
العوامل تغيرّ ات مستمرة ،وعىل الدبلوماسيني تسليط الضوء عىل أهميتها يف تعامالتهم مع وزارة الشؤون الخارجية
الهندية .وهذا أمر غاية يف األهمية ،نظرا ً إىل االنتقاد الذي لطاملا واجهته الهند حول افتقارها إىل رؤيا اسرتاتيجية
شاملة يف التعامل مع منطقة الرشق األوسط ،ونظرا ً إىل أن ملوظّفي وزارة الشؤون الخارجية مجموعة من املسائل
املخصص ملعالجتها .وما دامت وزارة الشؤون الخارجية الهندية تعاين هذا
التي تفوق يف حجمها وأهميتها العدد
ّ
الضيف يف مجال العمل ،عىل دول مجلس التعاون الخليجي القيام باملبادرة.
تحديدا ً ،عىل دول مجلس التعاون الخليجي تسليط الضوء عىل مجاالت تتداخل فيها مصالح الهند ومصالح دول
املجلس ،وال سيام الحفاظ عىل هيكليات الحكم الخليجية القامئة ملصلحة االستقرار ،فتحمي بذلك الشتات فيها
وحركة التجارة الحركة .وعىل الفريقني السعي للتعويل عىل تاريخهام املستند إىل النية الحسنة والثقة املتبادلتني.
كذلك ،عىل دول مجلس التعاون الخليجي الرتكيز عىل القيم الهندية التي أث ّرت تاريخياً يف سياسة نيودلهي حيال
الرشق األوسط .باإلضافة إىل ذلك ،وما دامت طموحات الهند العاملية تتطلب عالقات تجارية متينة ،يف وسع دول
مجلس التعاون الخليجي االستفادة من عالقاتها التجارية القامئة لتوسيع الروابط األمنية.
يف هذا املجال تعترب السعودية الالعب األسايس ،إذ للرياض مصلحة كبرية يف تنويع رشكائها االسرتاتيجيني ،وال سيام أن
عودة روسيا إىل املنطقة ع ّززت موقع إيران .وللتوصل إىل تعاون أمني أكرب مع نيودلهي ،بإمكان الرياض االستفادة من
مكانتها كاملصدر األكرب للنفط الخام للهند ومن خططهام للقيام باستثامرات مشرتكة ومبشاريع مشرتكة ،ومن التعاون
بشأن املرافق والتنقيبات البرتوكياموية .ويف وسع الرياض أيضاً االستفادة من االلتزامات التي تم االتفاق عليها أثناء
زيارة مودي ،واستخدام البيان املشرتك الذي نتج عنها كخارطة طريق للعالقات العتيدة .بناء عىل ذلك ،ميكنها أن
تعرض وتطلب ما ييل :إجراء حوارات اسرتاتيجية دورية مع مسؤولني أمنيني رفيعي املستوى ،ورفع مستوى التبادالت
الدفاعية الراهنة ،وتوسيع املناورات وبرامج التدريب العسكرية املشرتكة ،وتعزيز الروابط بني البحريتني ،وإجراء
ترتيبات لصيانة املعدات العسكرية ،وزيادة التجارة مبعدات مامثلة .ومن شأن هذه اإلجراءات ،يف حال اعتامدها،
117
تعزيز الثقة بنيودلهي ودعم الصناعة الدفاعية الصاعدة يف الهند.
وبإمكان الرياض أيضاً االستفادة من عالقاتها بباكستان ،إذ بوسعها أن تثري بشكل غري علني بعض املسائل عىل غرار
دور إسالم آباد يف إقليم كشمري الهندي وتشجيع التقارب بني باكستان والهند .ومع العلم أن الهند تعتمد مقاربة
حذرة تجاه التعاون وتجاه حساسيات الدول الرشق األوسطية األخرى ،تستطيع الرياض اقرتاح بدء التعاون العسكري
يف مجاالت أقل إثارة للجدل مثال مكافحة القرصنة .كذلك ،عىل الرياض أن تعي األثر الذي يرجح أن تخلّفه أفعالها
يف اليمن ويف أنحاء أخرى من املنطقة عىل صورتها العامة يف الهند.
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من ناحية أخرى ،تشكل اإلمارات ثاين أكرب مصدر للواردات الهندية وثاين أكرب وجهة لصادراتها ،لذا هي يف موقع
مناسب للغاية لتعزيز عالقاتها مع هذه القوة الصاعدة .باإلضافة إىل ذلك ،تجعل تطلعات نيودلهي يف أنحاء املحيط
الهندي من اإلمارات رشيكاً طبيعياً لها يف مجال التعاون البحري .وعىل غرار الرياض ،باستطاعة أبوظبي استخدام
االلتزامات التي أطلقت يف البيان املشرتك أثناء زيارة مودي كخارطة طريق إلرساء عالقات اسرتاتيجية أوثق .وقد
يتضمن ذلك إجراء حوار بني مستشاري األمن القومي ومجالسه ،وتعزيز التعاون األمني البحري يف الخليج واملحيط
الهندي ،وإجراء مناورات وتدريبات دورية مشرتكة ألسلحة البحر والجو والرب والقوات الخاصة ،والتعاون بشأن األمن
السايربي والصناعة الدفاعية الهندية.
لقد ر ّحبت نيودلهي بقرار أبوظبي باملشاركة يف فعالية استعراض األساطيل الدويل يف الهند .ومع أخذ تركيز الهند عىل
مكافحة اإلرهاب يف االعتبار ،يف وسع أبوظبي العمل عىل تنسيق مساعي مكافحة التطرف ،وتأييد مرشوع “االتفاقية
الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل” الذي طرحته الهند يف األمم املتحدة ،والتعاون بشأن التحكم باملعلومات املتعلقة
بحركة األموال التي قد تستخدم للدعوة إىل التطرف وتشاطر هذه املعلومات .هنا أيضاً ،يف وسع هذين الرشيكني
الرتكيز يف البداية عىل التعاون يف مجاالت ال تثري الجدل ،مثل تعزيز تطبيق القانون يف مكافحة تبييض األموال واالتجار
باملخدرات .وباستطاعة أبوظبي استخدام خربتها يف العمل مع رشكاء أمنيني غري تقليديني شأن كوريا الجنوبية لتطوير
العالقات مع نيودلهي.
عىل دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً تطوير عالقات مع الفئات التمثيلية والحلفاء الطبيعيني ضمن الهند ،مثال
قطاع الطاقة .فبإمكان دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف رشيحة كبرية من الهنود عىل إرسال املساعدات
وعىل االنخراط اقتصادياً يف واليات هؤالء العامل ،مثل والية كريال ،التي لها مصلحة كبرية يف العالقات مع دول مجلس
التعاون الخليجي .فغالباً ما تكون الواليات الهندية الجنوبية مص ّدرة مه ّمة للعاملة إىل دول مجلس التعاون الخليجي
ولديها يف الوقت عينه تأثري ملحوظ عىل نيودلهي.
بشكل أوسع ،عىل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم أيضاً ما هي محفزات السياسات الهندية.
فطموحات الهند الكربى أن تصبح قوة عاملية وتنتشل مواطنيها من براثن الفقر .كذلك ،عىل دول املجلس أن تعي
أن الهند ،وبخاصة يف حال مقارنتها بقوى كربى أخرى منخرطة يف الرشق األوسط ،تويل أهمية أكرب نسبياً لصورتها من
األهمية التي توليها للقوة االسرتاتيجية العملية.
وبشكل خاص ،عىل دول مجلس التعاون الخليجي فهم هذه املحفزات التي قد تعمل عكس مصالحها .فعىل سبيل
املثال ،عىل ص ّناع السياسات يف دول املجلس االعرتاف بدور الصني يف دعم الهند لسوريا .فقد استعملت دمشق عىل
األرجح دعم بكني لها لتحصل عىل دعم أكرث رصاحة من نيودلهي .ويشبه ذلك الطريقة التي استخدمت فيها البلدان
األصغر املجاورة للهند ،من ضمنها رسيالنكا وباكستان ،برباعة املنافسة االسرتاتيجية العتيدة املرتقبة بني القوتني
الناشئتني .وعىل ص ّناع السياسات يف دول مجلس التعاون الخليجي أن يأخذوا يف االعتبار الدور الباكستاين امللحوظ يف
تحفيز انفتاحات الهند عىل الخليج ،حتى لو كان هذا الدور يف تقهقر.
وعىل دول مجلس التعاون الخليجي االنتباه إىل مخاطر اعتامد مقاربة قد تعتربها الهند ضاغطة لها ومؤثرة فيها ،من
ضمنها استغالل الواليات املتحدة ،وذلك بسبب التزام الهند باستقالليتها االسرتاتيجية .وعىل نحو مامثل ،يجب األخذ
يجسده موقفها من سوريا.
يف االعتبار تفضيل الهند الدائم لالستقرار والسالم والوضع الراهن ،وهو ما ّ
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وعىل املدى الطويل ،قد تش ّجع دول من املجلس ،مثل قطر و ُعامن اللتني غالباً ما تسعيان للتوسط يف حل الرصاعات،
الهند عىل أداء دور أكرب يف إرساء االستقرار يف منطقة الرشق األوسط .وقد يضيف حضور الهند نكهة جديدة
للتفاعالت بني دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية أخرى وإرسائيل وإيران .وهذا من شأنه عىل األرجح أن
يع ّزز بروز بيئة أقل احتقاناً من البيئة الحالية ،مع انقسام املنطقة بني القطبني الغريب والرويس .يف هذا اإلطار ،تحتاج
دول مجلس التعاون الخليجي وأصدقاؤها وأخصامها كلها إىل الهند وتثق بها .فنيودلهي وسيط مؤهل يتّسم بالقوة
واالحرتام وبعدم انحياز نسبي .وقد ميكن دور الهند الجديد يف إجراء قمة آسيوية رشق أوسطية ،إذ بإمكان قمة كهذه
أن تشمل مستهليك طاقة آسيويني كبار ومزودين عاملة كبار والدول الرشق أوسطية كافة.
وتستطيع بلدان تقدمية نسبياً يف مجلس التعاون الخليجي ،مثل اإلمارات ،االستفادة من ميل نيودلهي إىل تعليم
اآلخرين والتعلّم من خربتها يف تعزيز االستقرار الداخيل واملؤسسات .وقد اضطرت الهند أيضاً التعامل مع الهويات
املتباينة ضمن الوطن الواحد بعد نيلها االستقالل .يف هذا السياق ،سيجتذب موقف الهند غري املتحمس للدميقراطية
َ
دول مجلس التعاون الخليجي .يف املقابل ،تستطيع دول مجلس التعاون التي تحظى بسمعة إيجابية نسبياً يف الهند،
مثل اإلمارات ،دعم املساعي لتقليص التوتر الطائفي ضمن الهند بطريقة متكتمة وغري مبارشة ،من خالل متويل
البحث األكادميي وغريه.
ختاماً ،تسعى الهند لالنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة ،يف حني يسعى منتجو الطاقة الرئيسيون يف دول مجلس
التعاون الخليجي إىل تنويع اقتصاداتهم .يجدر بذلك أن يتيح املزيد من الفرص للتعاون من خالل املوارد البرشية
الهندية ورأسامل دول مجلس التعاون الخليجي .وقد تساعد متابعة هذه الفرص دول مجلس التعاون الخليجي
والهند عىل املحافظة عىل العالقات االقتصادية خالل العملية االنتقال الطويلة املدى بعيدا ً عن عالقة تقترص عىل
إرسال العاملة واستقبالها.
بعد آالف السنني من العالقات املرتكزة عىل التجارة ،أخذت القوى العاملية واإلقليمية تجعل من دول مجلس التعاون
الخليجي دوالً مه ّمة اسرتاتيجياً بشكل متزايد بالنسبة إىل الهند .وما دامت الهند تويل األولوية لتسلّق الرتاتبية
العاملية ،تزداد أهمية واردتها من الطاقة ،علامً أن معظمها يأيت من دول مجلس التعاون الخليجي .باإلضافة إىل ذلك،
مع سعي نيودلهي لتصبح الالعب املسيطر يف املحيط الهندي ،هي بحاجة إىل رشكاء أمنيني عند حدودها الغربية،
أي الخليج .وتتع ّرض هذه األهداف والشتات الهندي الكبري إىل تهديد يسبّبه عدم االستقرار الذي يبدو أنه عسري يف
منطقة الرشق األوسط .بالتايل ،مل يعد بإمكان الهند بعد اآلن تح ّمل تبعات اعتامد مقاربة غري نشطة تجاه ديناميات
املنطقة الداخلية.
وبفعل تقليص الواليات املتحدة األمريكية من حجم تدخلها يف املنطقة ،تربز يف الوقت الحايل فرصة أمام نيودلهي
لالنخراط بدور أعظم ،عىل غرار روسيا والصني .فدول مجلس التعاون الخليجي تسعى بنشاط لتنويع رشاكاتها
االسرتاتيجية ،ويفرتض بعالقات الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي عىل الصعيد التاريخي والثقايف والتجاري
وعىل صعيد العالقات املرتكزة عىل العاملة أن متنحها ميزة يف تعزيز عالقاتها القامئة .غري أن بعض الضغوطات
الداخلية والخارجية عىل سياسة الهند الخارجية قد تح ّد من قدرتها عىل االستفادة من هذه امليزة .لذا ،يف حال أرادت
دول مجلس التعاون الخليجي السري قدماً يف مصالحها حيال الهند يف هذه املرحلة الدينامية ،ستحتاج بدورها إىل أن
تأخذ املبادرة يف التشارك مع نيودلهي.
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عن املؤلف

كديرا بثياغودا هو زميل زائر بـمركز بروكنجز الدوحة ،مختص بالعالقات األسيوية والرشق أوسطية .تركّز أبحاثه عىل
عالقات الهند بدول الخليج ،وذلك من خالل االعتامد عىل خربته يف سياسة الهند الخارجية يف األوساط األكادميية
ومراكز صنع القرار.

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
()IV

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.
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