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تمثل العالقات الهندية-اإليرانية أهمية كبيرة بالنسبة للدولتين، وإن كانت في 
الفترة األخيرة تشهد حالة من التأرجح؛ نظًرا للتوترات الكبيرة التي تشهدها 
العالقات اإليرانية مع حلفاء الهند وعلى رأسهم الواليات المتحدة ودول الخليج 
العربي خاصة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، ما يجعل 
مع  اإلستراتيجية  على مصالحها  العالقة، خوًفا  تلك  في  النظر  تعيد  الهند 
الواليات المتحدة من جهة ودول الخليج العربي من جهة أخرى، لذلك تعمل 
الهند على التعامل مع جملة من المتناقضات في سياستها الخارجية مع إيران.

التوازنــــــات الحرجــــــة
 تأثيــــر القـــوى اإلقليميــة والدوليـــة 

علـــى عالقـــة الهنـــد بإيـــران

د. أسامــــــة نــــــور الديـــــن

باحــــــــث فــــــــي العالقــــــــات الدوليــــــة
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فـي الوقـت الـذي تحـاول فيـه الهنـد أْن تُبقـَي علـى شـعرة معاويـة مـع إيـران؛ لمـا تمثلـه من 
أهمية للهند في بعض المجالت اإلسـتراتيجية خاصة في موازنة عالقاتها مع باكسـتان، 
التـي تشـهد بدورهـا توتـًرا كبيـًرا فـي الفتـرة األخيـرة، تحـرص علـى أّل تكـون تلـك العالقة 
على حساب عالقاتها بالوليات المتحدة التي تفرض حصاًرا محكًما على إيران، وتطلب 
من كافة شركائها اللتزام بقطع كافة العالقات القتصادية مع إيران، بما في ذلك الهند، 
وإْن كانـت هنـاك بعـض السـتثناءات، إّل أّنهـا تبقـى فـي النهايـة في الحـد األدنى، وتفرض 
علـى الهنـد -التـي تقـع فـي بيئـة أمنيـة غيـر مسـتقرة، وتواجـه تهديـداٍت أمنيَّـة مـن جميـع 
الجوانب نظًرا لوقوعها بين قوى نووية كالصين وروسيا وباكستان، هذا بخالف مشاكلها 
الحدوديـة، ووجودهـا بالقـرب مـن منطقـة آسـيا الوسـطى ومـا تعانيـه مـن مشـاكَل خاصـة 
باإلرهاب وتجارة السـالح والمخدرات- أْن تلتزم في عالقاتها الخارجية خاصة مع إيران 
بمزيٍد من الحكمة والتوازن حتى تحافظ على عالقاتها ومصالحها مع شركائها اآلخرين.
َوللوقـوف علـى تطـورات تلـك العالقـة ومـا تشـهدها مـن تعقيـداٍت وتذبذبـاٍت تفرضهـا 
التطورات على السـاحة الدولية، وما يمكن أْن تؤول إليه العالقات في المسـتقبل، سـوف 
يعتمد هذا البحث على الجمع بين المدخلين التاريخّي: الذي يسـاعد في معرفة التطور 
التاريخـي للسياسـة الخارجيـة الهنديـة، والجغرافـي: الـذي يسـتخدم فـي تحليـل وتفسـير 
العديـد مـن التجاهـات والعوامـل المؤثـرة فـي السياسـة الخارجية الهنديـة، باإلضافة إلى 
المنهج المقارن المستخدم لدراسة وإبراز أوجه التشابه والختالف بين مصالح الهند مع 
إيـران ومصالحهـا مـع الوليـات المتحـدة األمريكية ودول الخليـج العربي وأيهما ترجح في 
حال اختلفت المصالح والتوجهات الخاصة بالسياسة الخارجية لتلك الدول، وتأثير ذلك 

على اتجاهات السياسة الخارجية الهندية إزاء إيران في المستقبل.

أواًل: الهند وصراع القوى المتنافسة على النظام الدولي
تحتل الهند مكانًة كبيرًة على الساحة الدولية؛ ويرجع ذلك باألساس إلى كونها قوة إقليمية 
فـي منطقـة جنـوب آسـيا التـي تَُعـد مـن المناطـق شـديدة الخطـورة، األمـر الـذي يعطيهـا 
دوًرا بـارًزا علـى صعيـد السياسـة الخارجيـة العالمية، ويجعل القوى العظمى وعلى رأسـها 
الوليـات المتحـدة تنظـر إليهـا بوصفهـا عنصـر اسـتقرار فـي المنطقـة، ويزيـد مـن مكانـة 
الهند ودورها اإلقليمّي والدولّي اتباعها لسياسـةٍ براغماتية تسـعى إلى اإلفادة واسـتغالل 
كافـة األوراق المتاحـة فـي عالقاتهـا الخارجيـة، إذ بـات واضًحا مـع تغير الظروف الدولية 
أنها تخلت تماًما عن العتقاد بأَّن العالقات الدولية يمكن أْن تحكمها األخالقيات والُمثُل 
أكثـر ممـا تحكمهـا الواقعيـة، وهـو التجـاه الـذي تبّنتـه تحـت زعامـة نهرو بعد السـتقالل، 
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وبالنظر إلى شـكل ومضمون السياسـة الخارجية الهندية سـنلحظ أنها تحكمها مجموعة 
مـن األبعـاد، وأنهـا قـد شـهدت خـالل الفتـرة األخيـرة بعـض التحـولت التـي أثـرت علـى 

عالقات الهند ببعض الدول ومنها إيران )١(.
تتبـع الهنـد فـي سياسـتها الخارجيـة مـع جوارهـا اإلقليمـي سياسـة “الحـدود الممتدة” 
التي تَضّم َوفًقا للرؤية الهندية الدوائر المحيطة بها كمضيق هرمز والخليج العربي غرًبا، 
ومضيـق مالقـا وبحـر الصيـن الجنوبـي شـرًقا، وآسـيا الوسـطى شـماًل والقـارة القطبيـة 
الجنوبية جنوًبا، وتفرض تلك السياسة على الهند أْن تلعب دوًرا في صياغة ترتيبات األمن 
اإلقليمي بحًثا عن حماية مصالحها، ومصالح شركائها الدوليين، فالوليات المتحدة التي 
تشـهد عالقاتهـا حالـًة مـن التوتـر غيـر المسـبوق مـع إيران، تُفسـح المجال للهنـد –حليفها 
اإلسـتراتيجي فـي المنطقـة –لالضطـالع بالـدور األكبـر فـي أفغانسـتان، حتـى ل يتسـبب 
انسـحابها مـن أفغانسـتان فـي فـراغ تملـؤه إيـران التـي تحـاول أْن تلعـب دوًرا إقليمًيـا كبيًرا 

في المنطقة )2(.
وتعتمد الهند التي تملك إمكاناِت لعب دور بّناء يساعد في كبح المخاطر الجيوسياسية  
التعاونـي مـع شـركائها اإلقليمييـن والدولييـن، وهـي تملـك إمكانـاٍت يمكـن  البعـد  علـى 
السـتفادة منها في لعب دور القنطرة بين الشـرق والغرب، ومما يسـاعدها في لعب ذلك 
الـدور نظرتهـا الخاصـة للعالـم ل كسـاحٍة لصـدام الحضـارات، بـل كمسـرٍح لمـد جسـور 

التعاون في مواجهة التحديات المشتركة )3(.
ولذلك نجدها تحرص على ِاّتباع سياسٍة متوازنٍة مع المجتمع الدولي، إّل أّن الضغوط 
الداخليـة وكذلـك حالـة عـدم السـتقرار التـي يعانيهـا المجتمـع الدولـي وفـي القلـب منـه 
منطقـة الشـرق، تفـرض علـى السياسـة الخارجيـة الهنديـة المتوازنـة بشـكٍل كبيـر ضغوًطا 
هائلة، وتضع عالقاتها مع بعض الدول في حرٍج شديد، وعلى رأس تلك الدول إيران التي 
تتـأزم عالقاتهـا مـع شـركاء الهند اإلسـتراتيجيين وخاصة الوليـات المتحدة ودول الخليج 
العربي، وإْن كانت الهند في مواجهة تلك األزمات الطارئة تجعل مصالحها هي الحكم في 
الفصل بين العالقات المختلفة، وهي في ذلك ل تجد صعوبًة كبيرًة في تغيير سياسـاتها 
الخارجيـة لتحقيـق مصالحهـا، ومـن ذلـك تغييـر سياسـتها التقليديـة فـي الشـرق األوسـط 
والتـي اعتمـدت علـى تحقيـق التـوازن بيـن القـوى الثالثـة المؤثـرة فـي المنطقـة، وهي دول 

الخليج العربي من جهة وإيران من جهة ثانية وأخيًرا إسرائيل)4(.
وكانـت الهنـد سـبق وأعلنـت امتالكهـا اإلرادة الكافيـة للوقـوف أمـام التطـورات التـي قد 
تضـر بمصالحهـا، ومواصلـة إسـتراتيجياتها المسـتقلة، ومتابعـة العالقـات الدوليـة بمـا 
يتماشـى مـع احتياجاتهـا، وذلـك بغـض النظـر عـن الخالفـات التـي قـد تكـون بيـن الـدول، 
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ولكنَّ التوترات ما بين الوليات المتحدة وإيران، عرقلت النشـاط الهندي الخاص بتفعيل 
سياسـة “النظـر شـرًقا” والحفـاظ علـى عالقـات متطـورة مـع دول المنطقـة بمـا فـي ذلك 
إيـران التـي تُعّدهـا الهنـد ذات أهميـٍة كبيـرٍة لتحقيـق أهدافهـا، واضطـرت الهنـد في نهاية 
المطاف لالنصياع لإرادة األمريكية وتقليل مستوى عالقاتها التجارية مع إيران، بالرغم 
من تعارض هذا مع سعي الهند ألْن تصبح قوًة فوق إقليمية، وحاجاتها لستيراد %73 من 

موارد الطاقة الالزمة من الخارج )5(.
ليـس هـذا فحسـب، بـل وتأتـي الهنـد على عالقاتهـا بإيران لحسـاب عالقاتها بالوليات 
المتحـدة، بالرغـم مـن أنَّ ذلـك سـوف يـؤدي -مـن وجهـة النظـر الهنديـة- لفجـوة تنتظرهـا 
الصيـن للولـوج منهـا لمـلء الفـراغ الـذي سـتتركه الهند مـع إيران، ولهذا يبقـى التراجع في 
العالقات الهندية بإيران في الوقت الحالي والناتج عن الضغوط األمريكية على المجتمع 
الدولي بما في ذلك الهند تراجًعا مؤقًتا، حيث ترى الهند في آسيا الصغرى وإيران بصفة 
خاصة إمكاناٍت هائلة للطاقة وللسـوق السـتهالكية الهندية، وهي وإْن تراجعت قلياًل في 
عالقاتها التجارية مع إيران اآلن إّل أنه يتوقع أْن تعود لتأمين التوازن الجيوسياسي الذي 

تحاول الحفاظ عليه في المنطقة )6(.
فـي الواقـع هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي تدفـع الهنـد مؤقًتـا لترجيـح كفـة الطرفيـن 
األمريكـي والخليجـي علـى كفـة إيـران، ومـن ذلـك الشـق القتصـادي، إذ بلـغ حجـم التبادل 
التجـاري مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي 137,7 مليـار دولر فـي العامين 2014 َو2015، 
وبحلول العام 2015، أصبحت الهند والصين أهم شريكين في مجالْي التجارة والستثمار 
لدول مجلس التعاون الخليجي، كما توفر المنطقة ماليين الفرص لأليدي العاملة الهندية، 
وتبلـغ قيمـة تحويـالت الهنـود العامليـن فـي دول مجلـس التعاون الخليجي نحـو 35,9 مليار 
دولر، ليـس هـذا فحسـب، بـل تسـتورد الهنـد أكثـر مـن نصـف حاجتهـا مـن النِّفـط والغـاز 
مـن الخليـج؛ ولذلـك يشـعر صنـاع السياسـة الهنـود بالقلـق إزاء غيـاب السـتقرار المتزايد 

وضعف الدول في الشرق األوسط، األمر الذي يهدد واردات الهند من الطاقة )7(.
َوِمـن العوامـل المؤثـرة كذلـك فـي سياسـة الهند الخارجية تصـارع األقطاب الدولية في 
الشـرق األوسـط، فالصين تقدم نفسـها كبديٍل للوليات المتحدة كما أنها وقعت اتفاقياٍت 
أمنية مع حلفائها في المنطقة، باإلضافة إلى تأمين الحماية الدبلوماسية لخصومها على 
غـرار إيـران. األمـر الـذي دفـع الهند لتطوير سياسـة التواصل مع دول الخليج العربي التي 
يعتمدها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تجاه الشرق األوسط، والتي بمقتضاها وقعت 
الهنـد اتفاقيـاٍت أمنيـة ودفاعيَّـة مع المملكة العربية السـعودية واإلمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان ودولة قطر. فالهند تحاول أْن تضع نفسها كقوة مؤثرة في المنطقة، بحيث 
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إذا مـا نظـرت الوليـات المتحـدة فـي خياراتهـا اإلسـتراتيجية فـي منطقـة سـريعة التغيـر، 
فستجد أنَّ دور الهند المتزايد أمًرا ل يمكن تجاهله )8(.

 وفـي إطـار تعزيـز شـرعيته داخلًيـا، وعـد رئيـس الـوزراء الهنـدي مـودي خـالل حملتـه 
النتخابيـة بإعـادة بنـاء الهنـد دولـًة قويـًة وشـاملة، وجعـل الهنـد مـن أهـم القـوى الدوليـة 
الكبرى، والفاعلة في النظام العالمّي، وفي إطار هذه الرؤية شـهدت السياسـة الخارجية 
الهنديـة عـدًدا مـن التحـولت اإلسـتراتيجية، كان أبرزهـا سـعي مـودي ألْن تصبـح الهنـد 
قـوة دوليـة مؤثـرة، مـع انتهاجـه سياسـاٍت اقتصاديـٍة قائمٍة علـى النفتاح، وإقامة شـراكاٍت 
إسـتراتيجيٍة مـع جميـع دول العالـم، لدعـم القتصـاد الداخلـّي، وزيـادة فـرص السـتثمار 

لمواجهة معدلت البطالة المتزايدة )9(.
فـي هـذا السـياق، لعبـت المتغيـرات الدوليَّـة َواإلقليميَّـة المتمثلة فـي مكافحة اإلرهاب، 
والحـرب التجاريـة مـا بيـن الوليـات المتحـدة والصيـن دوًرا واضًحـا فـي تعزيـز شـرعية 
مـودي واسـتمراره فـي منصبـه لـدورٍة ثانيـة دون منافـٍس قـوّي، وعليـه فقـد اسـتمد مـودي 
شـرعيته ليـس مـن سياسـاته اإلصالحيـة الداخليـة فحسـب، بـل مـن تحركاتـه الخارجيـة 
التـي تدعـم موقـف الهنـد، وثقلهـا فـي التفاعـالت الدوليـة الموازيـة للصيـن، عـالوًة علـى 
ِاّتباعـه إسـتراتيجيًة خارجيـًة مغايـرًة عـن سـابقيه، تسـعى إلى أْن تجعل الهنـد فاعاًل دولًيا 
فـي محيطهـا الجغرافـي، ولعًبـا بـارًزا فـي الملفـات الدوليـة المثـارة، وهـو مـا تمكـن مـن 
تحقيقه بشكٍل أو بآخر من خالل الزيارات المتبادلة والتفاقيات التعاونية مع دول الشرق 
األوسـط ومنهـم دول الخليـج العربـي، وإسـرائيل ومصـر، َوِمـن ثَـَمّ خلـق موطـئ قـدٍم جديٍد 

للهند في ديناميات الشرق األوسط )10(.
وتأتـي الزيـارة التـي قـام بهـا رئيـس الـوزراء الهنـدي، نارينـدرا مـودي، لدولـة اإلمـارات 
العربيـة المتحـدة، فـي أغسـطس 2019 فـي إطـار تلـك التحـولت، إذ تمثـل محطـًة جديـدًة 
مـن محطـات العالقـة القويـة التـي تربـط الهند بدول الخليج العربي، كما تؤشـر على عمق 
النسـجام والتوافـق فـي الـرؤى والتصـورات تجـاه العديد مـن الملفات اإلقليميَّـة َوالدوليَّة، 
وبغض النظر عن التصريحات الرسمية – رغم دللتها الكبيرة في توطيد العالقات – فإنَّ 
لغة األرقام تكشف أنَّ دولة اإلمارات العربية المتحدة تَُعد اليوم ثالث أكبر شريٍك تجارٍيّ 
للهنـد بنحـو 60 مليـار دولر فـي عاَمـي 2018 َو2019؛ وذلك من خالل اسـتثمار العديد من 

الشركات الهندية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )11(.
، بدًل من  فالواضح من خالل سياسات مودي أنه يعمل على وضع الهند في دوٍر قيادٍيّ
كونهـا مجـرد “قـوة تـوازن علـى المسـتوى الدولـي”؛ وهـو مـا انعكـس في الخطـاب الموجه 
للدوائر البيروقراطية في عملية صنع السياسة الخارجية الهندية، إذ أكد وزير الخارجية 
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فيجـاي جوخـال أنَّ “الهنـد قـد انتقلـت مـن سياسـات الماضـي غيـر المنحـازة، إلـى دولـٍة 
متوازنة، لكنها ل تزال تعمل على دعم قضاياها، من خالل العمل على تغيير نهجها تجاه 
المشاركة في الساحة العالمية، والستفادة من شراكتها مع الوليات المتحدة في تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إطاٍر منظم للعالقة يساعد في تمكين الهند من الوصول إلى 

طموحاتها على الساحة الدولية” )12(.
إنَّ السياسـات الخارجيـة للـدول ل تتغيـر بشـكٍل جـذرٍيّ مـع تغيـر الحكومـات، لكـنَّ مـا 
حـدث هـو أنَّ حكومـة مـودي قـد تجـاوزت بعـض الفتراضـات التـي كانـت تحكـم عالقـات 
الهند الخارجية، وباتت مستعدًة أكثر من أّي وقٍت مضى لتولي دوٍر عالمٍيّ أكبر من خالل 

إدراكها لدورها في الصراعات بين القوى الدولية )13(.

ثانًيا: العالقات الهندية اإليرانية: األهمية المتبادلة
تنظـر الهنـد إلـى إيـران كجـاٍر ومصـدٍر مهٍم للطاقة، ولكنها في نفس الوقت ل تود الدخول 
فـي صراعـاٍت مـع الوليـات المتحـدة، وإْن كانـت فقـط تتمنـى أْن تأخـذ الوليـات المتحـدة 
األمريكية نظرتها تلك في الحسبان؛ نظًرا للشراكة بينهما، لذا فهي وإْن أوقفت استيرادها 
للنِّفـط مـن إيـران بعـد أْن كانـت ثالـث أكبـر مصـدر لهـا، إّل أّنهـا وبالرغـم مـن ذلـك مـن 
المسـتبعد أْن تصطـف الهنـد فـي عهـد مـودي بالكامـل إلـى جانـب المعسـكر األمريكي في 
هـذه المواجهـة، رغـم التقـارب السياسـّي بيـن الطرفين، لعتباراٍت جيوسياسـية وتاريخية 
سـيكون القفـز عنهـا مكلًفـا للغايـة، ول سـيَّما دفـع إيـران إلـى التقـارب مـع كٍل ِمْن باكسـتان 

والصين.
وقـد شـهدت العالقـات الهنديـة – اإليرانيـة العديـد مـن مراحـل المـد والجـزر، إّل أّنهـا 
لـم تشـهد انطالقـًة حقيقيـًة سـوى فـي حقبـة التسـعينيات، إذ اتسـمت الفتـرات السـابقة 
بالعديـد مـن حـالت التوتـر بالرغـم من توقيع نيودلهي وطهـران معاهدة صداقة تدعو إلى 
“السـالم الدائم” بين الدولتين في مارس 1950، فمع اندلع الحرب الباردة بين القوتين 
العظمتين في ذلك الوقت، وانخراط كل طرٍف في تحالٍف مضاٍد للطرف اآلخر، اتسمت 
العالقـة بالتوتـر المسـتمر، إذ فـي الوقـت الـذي كانـت فيه إيران ترتبـط بعالقاٍت وثيقة مع 
الوليات المتحدة وباكستان تحت حكم الشاه، كانت الهند تربطها عالقاٍت قوية بالتحاد 
السوفيتي، ولذلك عندما قامت الحرب خالل عامْي 1965 َو1970 ما بين الهند وباكستان 

كانت إيران تقدم المساعدات العسكرية لباكستان )14(.
وكان لهـذا دوره فـي ترحيـب الهنـد بمـا يسـمى الثـورة اإلسـالمية فـي إيـران عـام 1979، 
وذلك في محاولٍة منها للتقارب مع النظام الجديد، والتخلص من الخالفات العديدة التي 
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كانـت تقـف حجـر عثـرٍة فـي تطويـر العالقـات بيـن البلديـن أيـام حكـم الشـاه، ولكـن عندما 
اندلعت الحرب العراقية-اإليرانية، لم تقف الهند إلى جانب إيران وإنما حرصت على أْن 
تقف على مسافة واحدة نتيجة لرغبتها في الحفاظ على مصالحها النِّفطية مع البلدين، 
وإْن كانـت فـي الغالـب تخشـى مـن نوايـا إيـران نتيجـًة لحكمهـا الدينّي وخوفهـا من تصدير 

الثورة الشيعية إلى الهند التي يوجد بها أقليٌة مسلمة كبيرة )15(.
وظلت العالقة بين البلدين على هذه الحال ولم يطرأ عليها أّي تقدم سـوى بعد انتهاء 
الحـرب البـاردة عندمـا قـام رئيـس وزراء الهند نارسـيما راو بزيارة إيـران عام 1993، حيث 
بدأت الهند وإيران تتبادلن الزيارات الرسمية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؛ بهدف ترسيخ 
العالقات وتقويتها بين الدولتين، وفي هذا اإلطار تم توقيع اتفاق نيودلهي في 2003 الذي 
أدى لتوسـٍع نوعـٍيّ كبيـٍر فـي العالقـات، وأكـد التزام البلدين بتعميـق التعاون في المجالت 

القتصادية والعسكرية )16(.
تفـرض العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران، والعالقـات المتوتـرة مـع دول الخليـج أْن تُنـوع 
إيـران عالقاتهـا وتحالفاتهـا سـواًء مـع الصيـن أو الهنـد، لكيـال تقتصـر على مجـال الطاقة 
فقـط كمـا هـو متعـارف عليـه، وإنمـا تمتـد إلـى مجـالٍت أخـرى كالدفـاع والبحـث العلمـّي 

وتبادل الخبرات.
وتأتـي الهنـد علـى رأس الـدول الصاعـدة التـي تعمـل إيـران على توطيـد عالقاتها معها، 
مسـتفيدًة مـن سـعي الهنـد ألْن تصبـح قـوًة دوليـًة مؤثـرًة؛ كونهـا تمتلـك المـوارد البشـريَّة 
َوالطبيعيَّـة وتمتلـك التقنيـة والقـدرة علـى صناعـة األسـلحة ولديهـا موقـٌع جغرافـٌيّ يمكنها 
مـن لعـب دور أساسـّي فـي المحيـط الهنـدي، إذ تَُعـد ثانـي أكبـر قـوٍة في آسـيا بعـد الصين 
ا للقـوة الصينيـة، ولديهـا صناعـات متعـددة واكتفـاءٌ ذاتـٌيّ فـي جميـع  وتـرى فـي نفسـها نـّدً

المجالت )17(.
وتـرى إيـران فـي سـعي الحكومـة الهنديـة لبناء عالقات إسـتراتيجية مع دول آسـيا التي 
تمتلك مخزوًنا كبيًرا من الطاقة؛ فرصًة للتقارب وبناء عالقات إستراتيجية في المستقبل، 
وفي هذا الصدد تؤكد إيران أنَّ مصلحتها فوق كل اعتبار، وأنها ل تجد في تقوية عالقاتها 
بالهند أّي تناقٍض مع كون الهند تُقيم عالقاٍت إستراتيجية مع اسرائيل، وتزايد العالقات 
بينهمـا فـي المجـالت العسـكرية والتكنولوجيـة والسـتخباراتية والقتصاديـة بشـكٍل كبيـر 

وملحوظ )18(.
وفـي هـذا الصـدد صـرح وزيـر الخارجيـة اإليرانيـة محمـد جـواد ظريـف بـأنَّ الفـرص 
القتصاديـة والتجاريـة بيـن إيـران والهنـد أوسـع مـن النِّفـط والغـاز والطاقـة، ووصف على 
هامـش الملتقـى القتصـادّي اإليرانّي-الهنـدّي فـي نيودلهـي، إيـران والهنـد أنهمـا يكمـل 
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أحدهما اآلخر، وأنَّ إيران تعتزم تطوير وتوسيع عالقاتها مع الهند )19(.
وتلعب إيران مع الهند على الورقة الشيعية، إذ تستغل الوجود الشيعّي الكبير في الهند 
من أجل التقارب مع دلهي، فعدد المسلمين الشيعة في الهند يتراوح بين 16 و24 مليون، 
كمـا جـاء فـي تقريـر مركـز بيـو عـام 200920، ويشـكل هـؤلء المسـلمون الشـيعة جـزًءا مـن 
النسيج السياسّي، والبيروقراطي في الهند، كما أنَّ لهم حضوًرا في قوات األمن الهندية، 
وتدعـم األغلبيـة الشـيعية فـي الهنـد المعارضـة المدعومـة من إيران فـي البحرين واليمن، 
كما تستغل إيران حاجة الهند لبيع األسلحة الروسية واألوروبية المصنوعة محلًيا للتقارب 
مـع الهنـد والسـتفادة مـن إمكاناتهـا الماديَّـة َوالبشـريَّة، ونجحـت بالفعل فـي توقيع العديد 
مـن التفاقيـات فـي مجـالت الدفـاع واألمـن، بمـا فـي ذلـك التدريبـات المشـتركة وتبـادل 
الزيـارات، وفـي حـال رفـع العقوبـات المفـروض على إيران وارادات وصادرات السـالح من 
وإلى إيران، والمقرر في نوفمبر 2020 وفقا لبنود التفاق النووي، قد نجد الهند من أكبر 

الدول الداعمة إليران بالسالح والعتاد العسكري )21(.
وقد سبق وطلبت إيران مساعدة الهند لها سنة 1993 في إطار تطوير بطارياٍت جديدة 
من أجل غواصات من طراز 3 كيلو، كانت قد اشترتها من روسيا، وكانت البطاريات التي 
وّفرها الروس ل تتالءم ومياه الخليج الدافئة، وكانت للهند خبرةٌ مسـبقٌة في تصنيع مثل 
تلـك البطاريـات التـي تناسـب هـذه البيئـة، واسـتمرت مسـاعدة الهنـد إليـران فـي أغـراض 
أخـرى، متعلقـة بعتـاٍد حربـٍيّ روسـّي، كان مـن ضمنـه مقاتـالت ميـج - 29، وسـفن حربيـة، 
وغواصات، وتكنولوجيا الصواريخ، والدبابات، ول يقتصر التعاون بين البلدين على ذلك، 
بل لكل بلٍد منهما الحّق في استخدام القواعد العسكرية التي يمتلكها الطرف اآلخر؛ من 

أجل عملياٍت قتالية، إذا ما كانت إحداهما في حالة حرب )22(.

ثالثا: التفاعالت اإلقليمية والدولية وتأثيرها على العالقات الهندية  اإليرانية
ترى كل من الهند وإيران أهمية كل منهما لآلخر، فالهند تتنافس بقوة على مناطق النفوذ 
مـع الصيـن، وإيـران تصـارع للخـروج من حالة العزلة التي تفرضها عليها اإلدارة األمريكية 
بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ولذلك تعمل البلدين على الستفادة من المتغيرات الدولية 
لتعزيز عالقتهما لتمتد إلى مجالت استثماٍر مختلفة تشمل الطرق واستكشاف النفط )٢3(.
وتأتي التطورات السابقة في ظل تعثر شراكة إيران مع الدول األوروبية، إذ نجح رئيس 
الـوزراء الهنـدي نارينـدرا مـودي خـالل زيارتـه لطهـران فـي مايـو 2017، فـي توقيـع ثمانـي 
مذكرات تفاهٍم لتعزيز التعاون التجاري والقتصادي، هذا بخالف اتفاٍق ثالثٍيّ مع إيران 
وأفغانسـتان فـي مجـال الشـحن وتطويـر الطـرق لتوفيـر ممـٍر آمـن للوصـول إلـى األسـواق 
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األفغانية وتصدير البضائع والمواد المعدنية من أفغانستان إلى أسواق المنطقة )24(.
َوِمن شأن التطورات السابقة، في حال استمرارها، أْن تضاعف قيمة التبادل التجارّي 
إلـى 30 مليـار دولر مقارنـة بنحـو 10.2  الدولتيـن ثـالث مـرات مسـتقباًل، لتصـل  بيـن 
مليـار دولر فـي عـام 2016 وذلـك بحسـب غرفـة التجـارة والصناعـة والمناجـم والزراعـة 

اإليرانية )25(.
ويعكـس ذلـك مـدى األهميـة التـي توليهـا إيـران لعالقاتهـا مـع الهند، والتـي تمثل إليران 
بديـاًل يسـاعدها فـي تفـادي العزلـة الدوليـة التـي تفرضهـا عليهـا الوليـات المتحدة، ليس 
هـذا فحسـب، بـل وتـرى إيـران فـي الهنـد قـوًة اقتصاديَّـًة صاعـدًة يمكنها أْن تسـاعدها في 
جذب المزيد من الستثمارات األجنبية، فضاًل عن أهميتها في مجال التكنولوجيا خاصة 
النوويـة التـي تسـعى إيـران لمتالكهـا مـن أجـل اسـتكمال صناعـة القنبلـة النوويـة، ويعنـي 
هـذا أنَّ عالقـة الطرفيـن ببعضهـا فـي غايـة األهميـة وإْن كانـت أهميتها إليـران في الوقت 
الحالي تبدو أكبر؛ لحاجاتها لتوفير عدٍد من السـلع والخدمات التي قد تجد صعوبة في 
توفيرها أو الحصول عليها من أماكن أخرى، لكن رغم التطورات المتالحقة التي تشهدها 
العالقـات القتصاديـة بيـن إيـران والهنـد، إّل أنَّ المخاطـر الجيوسياسـية قـد تعرقل تقدم 

الشراكة القتصادية بينهما مستقباًل.
وقـد أدت مجموعـة مـن العوامـل إلـى نمـٍو متزايٍد في العالقـات الهندية -اإليرانية منها: 
دعم العالقات التجارية ما بين الهند وإيران من خالل مجموعة من المشاريع المشتركة، 
ومـّد شـبكة مـن البنـى األساسـية لتسـهيل عمليـات انتقـال السـلع والبضائـع عبـر إيـران 
وأفغانستان إلى آسيا الوسطى، وكان لألوضاع المتدهورة في أفغانستان دورها في النمو 
المتسارع للعالقة حيث دعم الطرفان التحالف الشمالي األفغاني، الذي لعب بعد الحرب 
األمريكيـة علـى أفغانسـتان دوًرا فـي اسـتقرار األوضـاع، وأخيـًرا كان للموقـف اإليرانـي 
الداعـم للهنـد فـي مواقفهـا إزاء كشـمير، دوره فـي تعميـق العالقـات، حيـث تعتبـر إيران أن 
كشـمير جـزء ل يتجـزأ مـن الهنـد، وذلـك علـى خالف خطها الذي انتهجته سـابقا في دعم 

القضايا اإلسالمية )26(.
لكـن كان لتوطيـد الهنـد عالقاتهـا بإسـرائيل خاصـة في الشـؤون العسـكرية، أثرها على 
توتر العالقات، كذلك كان لعالقات كٍل ِمن الهند والوليات المتحدة وتباين رؤاهم بشـأن 
التعامـل مـع إيـران أثـره فـي الطرفيـن، وإْن كانـت الهنـد حريصـة علـى تـوازن عالقاتهـا مـع 
الجميـع، إّل أّن اسـتمرار هـذا اآلن بـات صعًبـا فـي ظـل حـرص اإلدارة األمريكية على حّث 

حلفائها على إحكام الحصار على النظام اإليراني المعادي للوليات المتحدة )27(.
فـي بدايـة األلفيـة الجديـدة تسـارعت وتيـرة نمـو العالقـات الهندية-اإليرانيـة، وتمثـل 
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التحـول اإلسـتراتيجي فـي العالقـات بعـد “إعـالن نيودلهـي” عـام 2003 الـذي جـاء تحـت 
عنـوان: “رؤيـٌة لشـراكٍة إسـتراتيجيٍة فـي إقليـٍم مسـتقٍر َوآمـٍن َوِمـْن أجـل تعزيـز التعـاون 
اإلقليمـيّ َوالدولـّي”، والـذي تضمـن مجـالت تعـاون مختلفـة فـي مقدمتهـا: المواصـالت 
والطاقـة والصناعـة والعلـوم والتقنيـة والزراعـة، باإلضافـة إلـى التأكيـد علـى استكشـاف 
فـرص التعـاون العسـكري خاصـة التدريـب وتبـادل زيـارات الفنييـن والعسـكريين، وتطويـر 
الطريق الواصل بين ميناء تشـابهار اإليراني وكابُل؛ وذلك من أجل عبور السـلع من إيران 
إلى آسيا الوسطى عبر أفغانستان، وتمثلت نقطة الخالف الوحيدة خالل تلك الفترة في 
تصويـت الهنـد فـي عـام 2005 علـى قـرار وكالـة الطاقة النووية “ضد إيـران” الذي يطلب 
من مجلس حكماء الوكالة تحويل ملف إيران إلى مجلس األمن في حال رفض إيران تعليق 
تخصيب اليورانيوم وفتح كافة منشآتها للتفتيش والمراقبة؛ األمر الذي دفع إيران إللغاء 
التفاق الخاص بإمداد الهند بالغاز المسال، ما دفع الهند بدورها لالنسحاب من مشروع 

طا له أْن يمتد من إيران عبر باكستان إلى الهند )28(. أنابيب الغاز الذي كان مخطَّ
خـالل تلـك الفتـرة، اعتمـدت الدولتـان لحل الخالفات والتوترات التي تنشـأ بينهما بين 
الحين واآلخر “إسـتراتيجية الحوار”، وقد ُوِضعت هذه اإلسـتراتيجية بهدف استكشـاف 
فـرص التعـاون، وهـي منبثقـٌة مـن إعـالن نيودلهـي، َوتهـدف إلـى زيـادة الصـادرات خاصـة 
األسـلحة الهنديـة إلـى إيـران، وتزويدهـا بالتكنولوجيـا الحديثـة خاصـة فـي مجـال تطويـر 
األسلحة الروسية التي تمتلكها، وذلك في مقابل سماح إيران للهند بالوصول إلى القواعد 
العسكرية اإليرانية في حالة الحرب مع باكستان، ولكّن الوليات المتحدة وإسرائيل وقفا 
فـي وجـه تلـك التطـورات ونصحـا الهنـد عـام 2004 بتقليـل التعـاون خاصـة فـي المجـالت 
الدفاعيـة والطاقـة مـع إيـران، وهـو مـا تأخـذه الهنـد بعيـن العتبـار، إذ تفضـل الهنـد علـى 
أيـة حـال إيـران بـدون أسـلحة نوويـة؛ وهـو مـا دفعهـا للموافقـة علـى قـرار األمـم المتحـدة 
السـماح للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بمراقبـة البرنامج النووي اإليرانـي، وعبرت الهند 
عن اسـتعدادها للمشـاركة في الجهود الرامية إلى تشـديد العزلة حول إيران، وذلك على 

أمل أْن تدعم الوليات المتحدة تطلعات الهند لتعزيز مكانتها بين القوى الدولية )29(.
تحـاول الهنـد بالرغـم مـن ذلـك أْن تمـارس سياسـة التـوازن فـي عالقاتهـا مـع الوليـات 
المتحدة وإسرائيل ودول الخليج من جهة وعالقاتها مع إيران من جهٍة ثانية، وتبذل جهوًدا 
“إلقناع هذا التحالف المعادي إليران بحاجتها الماسة لدخول أسواق دول آسيا الوسطى 
وأفغانسـتان دون العبـور مـن باكسـتان، وهـو مـا تعمـل الوليـات المتحدة والـدول الخليجية 
علـى اسـتيعابه، وإقنـاع الهنـد بتعويضهـا عـن النِّفـط اإليراني من خالل زيـادة مبيعاتها من 
النِّفـط الخليجـي، ونجحـت هـذه الجهـود بالفعـل فـي أْن تتحـول إيـران مـن المرتبـة الثالثـة 
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للدول المصدرة للنِّفط للهند إلى المرتبة ال12، ولذلك فإنه على عكس الفترات السابقة 
التي شهدت تطوًرا كبيًرا في العالقات ما بين طهران ونيودلهي، باتت نيودلهي على دراية 
بخطـورة التحديـات التـي تواجـه عالقاتهـا مـع طهـران، خاصـة بعـد زيـارة بنياميـن نتنياهو 
رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي للهنـد والجولـة العربيـة التـي قـام بهـا رئيـس الـوزراء الهنـدي 

ناريندرا مودي وزيارة المسؤولين الخليجيين للهند في المقابل )30(.
وإن كان زيـادة التوتـر مـع جارتهـا باكسـتان والتقـارب األوروبـي مـع طهـران، يجعل الهند 
مترددة في اتخاذ موقٍف حاسٍم إزاء طهران، على الرغم من الضغوط التي تتعرض إليها، 
خاصـة وأنَّ إيـران تغـري الهنـد بأسـواقها المفتوحـة والسـتثمار في مصـادر النِّفط والغاز 

على المدى الطويل وإّل سوف تفوت عليها الفرص لصالح غريمتها الصين)31(.
ولكن في النهاية لم يكن أمام الهند سوى الرضوخ لإرادة األمريكية، واللتزام بالعقوبات 
األمريكيـة علـى إيـران؛ خوًفـا مـن الدعم األمريكي لباكسـتان، إذ تملـك الوليات األمريكية 

نفوذ واسع في باكستان يمكن توظيفه للضغط على الهند)32(.
يضـاف إلـى ذلـك، أنـه ليـس مـن مصلحـة الهنـد أْن تدفـع بعالقاتهـا مـع دول الخليـج 
نحـو التوتـر علـى حسـاب تحسـين عالقتهـا بإيـران، خاصـًة وأنَّ الجانـب القتصـادي هـو 
العمـود الفقـري فـي العالقـات الهنديـة - الخليجيـة، إذ أصبـح مجلـس التعـاون الخليجـي 
شـريًكا تجارًيـا رئيًسـا للهنـد، فضـاًل عـن تعزيز الروابط األمنية مـع دول الخليج، إذ وقعت 
الهنـد خـالل األعـوام األخيـرة اتفاقيـاٍت للتعـاون الدفاعّي مع اإلمـارات وقطر وعمان، كما 
تتطلع نيودلهي إلى توقيع اتفاقيٍة للتعاون الدفاعي مع السعودية، وتهدُف الهند من خالل 
هـذه الشـراكة إلـى التصـدي للقرصنـة وتأميـن إمـدادات الطاقـة وضمـان سـالمة خطـوط 
التصـالت البحريـة، وتأميـن مصالحهـا فـي الجـزء الغربـي مـن بحـر العـرب والمحيـط 

الهندي )33(.
 إنَّ عالقات الهند بإيران كانت وستظل مليئًة بالتعقيدات نظًرا لوجود مزايا اقتصاديَّة 
الخارجيـة  لألطـراف  متناقضـة  ومصالـح  رؤى  يقابلهـا  للعالقـة  إسـتراتيجية  َوجغرافيَّـة 
 ، الفاعلـة مثـل: الوليـات المتحـدة وباكسـتان والصيـن ودول الخليـج العربـي)34(. َوِمـْن ثَـمَّ
ستظل العالقات الهندية اإليرانية مليئًة بالتحديات والكثير من التقلُّبات بسبب معطيات 
الجغرافيـة السياسـية وتغيـر مصالـح القـوى المؤثـرة المتنافسـة، إضافـًة إلـى اسـتمرار 
األزمـات الخارجيـة خاصـة أزمـة العالقـات األمريكيـة اإليرانية َوالخليجيـة اإليرانية، التي 

ا في التأثير على العالقات الهندية اإليرانية )35(. تلعب دوًرا مهًمّ
وصلـت إيـران فـي عالقاتهـا بالهنـد إلـى مراحـَل متقدمـة فاقـت مـن خاللهـا العديد من 
الـدول األخـرى، إذ أصبحـت ثالـث أكبـر مـورد للنِّفـط بعـد العـراق والسـعودية عـام 2018، 
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وقامـت وألول مـرة بدفـع ثمـن النِّفـط اإليرانـي بالروبيـة بـدًل مـن الـدولر فـي عـام 2013؛ 
مما حقق للهند خصوماٍت كبيرة، يضاف إلى ذلك أنَّ العديد من مصانع التكرير الهندية 
مناسـبة تماًمـا لنوعيـة النِّفـط الخـام اإليرانـي، وهـي النقطة التي عززت مـن اعتماد الهند 
على إيران بصورة أكبر، وقد كان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع الهند لطلب استثناء 

عام 2018 من العقوبات التي أعاد ترامب فرضها على إيران )36(.
كما تتخذ الهند إيران معبرا للتجارة مع بلدان أخرى بسبب موقعها الجغرافي المتميز، 
وتأمـل فـي تحقيـق إنجـازاٍت كبيـرة واسـتغالل مـوارد الطاقـة فـي منطقـة آسـيا الوسـطى، 
إذ تثيـر السـتثمارات الصينيـة الكبيـرة فـي تلـك المنطقـة قلـق الهنـد، وهـذا علـى األرجـح 
السـبب وراء اسـتثمار الهند نحو نصف مليار دولر في ميناء تشـابهار في إيران ألغراض 
التصال. كما تمثل إيران أهميًة إستراتيجيًة للهند في مجال مكافحة اإلرهاب خاصة في 

أفغانستان وباكستان )37(.
وتأتي التحركات تجاه إيران في إطار الطموحات الهندية الكبرى، إذ تسـعى الهند ألن 
تتحول إلى قوة عظمى، وأْن تلعب دوًرا أكبر على المستويين اإلقليمّي َوالدولّي، وترى في 

إيران وسيلة يمكنها أْن تساعدها في تحقيق تلك الطموحات )38(.
ورغم أنَّ الهند ترتبط بعالقاٍت متنوعة مع الوليات المتحدة إّل أّنها ل تشعر بالرتياح 
للدور الذي تقوم به الوليات المتحدة في منطقة الشـرق األوسـط، َوتُشـاطر إيران القلق 
إزاء الحالة األمنية الداخلية في دول آسيا الوسطى، وذلك نتيجًة لخوفهما المشترك من 

تجدد نفوذ اإلسالميين السنة في أفغانستان ومناطق أخرى )39(.
وتسـعى الدولتان إلى السـتفادة من عالقتهما على المسـتوى المحلّي َوالدولّي، فالهند 
ل تزال تواجه صراًعا بين مختلف الطوائف المسلمة والهندوسية، ولهذا فامتالك الهند 
لعالقـاٍت قويـة مـع إيـران وغيرها من الدول اإلسـالمية من شـأنه تهدئـة مخاوف األقليات 

المسلمة في الداخل )40(.
وتسـعى نيودلهـي إلـى تعزيـز عالقاتهـا مـع طهـران للتخفيف من نفوذ الصين وباكسـتان 
اإلقليمّي، إذ ترى القيادة الهندية أنَّ تعزيز الشراكة مع إيران-رغم أنها محفوفة بالمخاطر 
الجيوسياسـية-ضرورية لمواجهـة المنافسـة اإلقليميـة فـي مجـال دعـم التجـارة فـي آسـيا 
الوسـطى خاصـة مـع اتجـاه باكسـتان لتطويـر مينـاء جـوادر بالتعـاون مـع الصيـن، إذ إنَّ 
الدولتيـن تسـعيان لتطويـر عالقاتهمـا مـع دوٍل مثـل طاجيكسـتان وتركمانسـتان وغيرهـا، 

والتي تمثل أسواًقا واسعة للسلع الهندية )41(.
وتُبـدي الهنـد أيًضـا اهتماًمـا خاًصـا بتعزيـز شـراكتها النِّفطيـة مع إيـران، إذ إنَّ األخيرة 
تمثل لها مصدًرا حيوًيا للحصول على اإلمدادات من النِّفط الخام أو الغاز الطبيعّي، وهو 
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ما يفسر إصرار الهند عل تنفيذ مقترحها السابق ببناء خط أنابيب غاٍز تحت البحر ينقل 
الغـاز اإليرانـي مـن تشـابهار إلـى مينـاء بوربنـدر الهندي، والذي سيُسـهم-في حالـة تنفيذه- 
فـي تعزيـز وتنويـع مصـادر احتياجاتهـا ِمـن الغـاز، بينمـا سـتمارس اسـتثمارات الشـركات 
ا في تأمين احتياجات مصافي النِّفط الهندية،  الهندية في سوق النِّفط اإليرانية دوًرا مهًمّ
فبحسب السفير اإليراني في الهند علي جكيني فإنَّ ميزان التجارة بين إيران - التي تعد 
- والهنـد عـام 2018 ارتفع إلـى 17 مليار دولر بزيادة %24 عن  خامـس أكبـر شـريٍك تجـارٍيّ
عـام 2017. فـي حيـن قـد بلغـت صـادرات إيران إلى الهند 36.13 مليار دولر، وهو ما يمثل 
%6.2 مـن إجمالـي واردات الهنـد خـالل هـذه الفترة الزمنية. وفي المقابل، بلغت صادرات 

الهند إلى إيران 3.3 مليار دولر، أي %1 من إجمالي صادرات الهند )42(.
مـع هـذا فـإْن كان اتجـاه الهنـد نحـو دعـم عالقتهـا القتصاديَّة مع إيـران مؤخًرا ينطوي 
على كثيٍر من المصالح المتعارضة مع أطراف ثالثة ترتبط بعالقاٍت قوية مع الهند. فمن 
ـس األخيـرة شـراكاٍت اقتصاديَّـة قويـة مع معظم دول المنطقـة العربية، فضاًل  ناحيـة، تؤسِّ
عن أنها وسعت من نطاق تعاونها القتصادّي َوالعسكرّي مع إسرائيل، التي تصاعدت حدة 
التوتر بينها وبين إيران في الفترة األخيرة، األمر الذي من شأنه أْن يؤثر في العموم على 

قدرة الهند على تطوير عالقاتها مع إيران بالشكل المأمول )43(.

رابعا: الهند وتحديات العالقة مع إيران
تواجـه الهنـد فـي عالقاتهـا مـع إيران جملًة من التحديات من شـأنها أْن تؤثر على مسـتوى 
العالقة، وتحّد من إمكانية تطورها في المستقبل القريب، ويأتي على رأس تلك التحديات 
العقوبـات التـي تفرضهـا الوليـات المتحـدة على إيران، والتي أجبـرت نيودلهي على إعادة 
تقييم ليس فقط عالقاتها مع إيران بل ومع القوى اإلقليميَّة الرئيسة في الشرق األوسط، 
والمتمثليـن فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـّي وإسـرائيل وإيـران، وبـل واضطـرت الهنـد 
كغيرهـا مـن الـدول التـي تسـتورد النِّفـط إلـى تنويـع مواردهـا حتـى ل تتأثـر بالعقوبـات 

األمريكية )44(.
وبعـد أْن كانـت الهنـد ثانـي أكبـر مشـتٍر للنِّفـط الخـام اإليرانـي بعـد الصيـن، شـهدت 
عالقـات الطاقـة بينهـا وبيـن إيـران تغيـًرا كبيـًرا، خاصـة بعـد أْن أنهـت الوليـات المتحـدة 
قرار التمديد لبعض الدول ومنها الهند لشراء النِّفط من إيران، إذ بالرغم من اإلغراءات 
اإليرانيـة للهنـد مثـل الشـحن المجانـّي، والئتمـان الممتـد، والدفـع بالروبيـة، فـإّن إصـرار 
واشـنطن على وقف واردات النِّفط من إيران دفع نيودلهي إلى تغيير حسـاباتها والمتثال 
لمطالـب ترامـب، الـذي شـجع بـدوره حلفـاء واشـنطن المنتجيـن للنِّفط على زيـادة اإلنتاج؛ 
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لتعويـض الـدول المسـتوردة للنِّفـط اإليرانـّي َومنهـا الهنـد التـي زادت بالفعـل وارداتهـا مـن 
النِّفـط األمريكـيّ بكميـات تجـاوزت وارداتهـا من مورديها التقليديين في الشـرق األوسـط، 
كما حصلت نيودلهي على ضماناٍت من اإلمارات العربية المتحدة التي وعدت بتغطية أّي 

نقٍص قد تواجهه الهند بسبب الوضع الحالي )45(.
فزيـادة التوتـرات األمنيـة الخطيـرة فـي مضيـق هرمـز بسـبب تعـرض عـدٍد مـن ناقـالت 
النِّفط لهجماٍت مباشرة وتعرض بعضها لالحتجاز، يجعل الهند في حاجه لالعتماد على 
المصادر األكثر استقراًرا، والدول المصدرة ذات العالقات اإليجابية مع النظام العالمي، 
وعلـى رأسـها السـعودية واإلمـارات التـي تولـي العالقـة مـع الهنـد اهتماًمـا كبيـًرا ، وهـو ما 
انعكـس فـي تبـادل الزيـارات علـى المسـتويات العليـا، بدًءا من زيارة رئيـس الوزراء الهندي 
نارينـدرا مـودي لإمـارات فـي أغسـطس 2019، وزيـارة الشـيخ محمـد بـن زايـد ولـي عهـد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، للهند في فبراير 2016، ثُم في يناير 2017، 
والتفاق على نقل العالقات بين البلدين إلى مسـتوى “الشـراكة اإلسـتراتيجية الشـاملة”، 
باإلضافـة إلـى توقيـع عـدٍد مـن مذكـرات التفاهـم للتعـاون فـي عـدٍد من المجالت، شـملت 
الفضـاء السـيبراني والدفـاع والنقـل البـري والبحـري والمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة 
والزراعـة والقـوى العاملـة واإلعـالم والطاقـة، باإلضافـة إلـى توقيـع عـدٍد مـن التفاقيـات 
ومذكـرات التفاهـم فـي مجـالت الموانـئ البحريـة والقـوى العاملـة والسـكك الحديديـة 

والبورصة )46(.
يضـاف إلـى ذلـك أنـه ليـس مـن مصلحة الهند أْن توتـر عالقاتها مع دول الخليج لصالح 
إيـران، خاصـة وأنَّ مجلـس التعـاون الخليجـي أصبـح شـريًكا تجارًيـا رئيًسـا للهنـد، وهو ما 
تعكسـه زيـادة إجمالـي حجـم التجـارة بيـن نيودلهـي ودول الخليـج مـن حوالـي 55.5 مليـار 
دولر أمريكي عام 2000 / 2001 إلى 158.41 مليار دولر عام 2012 / 2013، عالوًة على 
ذلـك، هنـاك حوالـي 6 مالييـن عامـٍل هندٍيّ يشـكلون الجزء األكبر مـن العمالة الوافدة في 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، مـا ترتبـت عليـه زيـادة التحويالت المالية مـن هذه العمالة 
إلى الهند، التي بلغت 29.29 مليار دولر أمريكي َوفًقا إلحصائيات البنك الدولي في عام 

2012، وبما يمثل %47 من إجمالي التحويالت المالية للهند من كل دول العالم )47(.
وبالفعـل أسـهمت هـذه التطـورات التـي تشـهدها عالقـات الهند بـدول الخليج في تقليل 
الـواردات النِّفطيـة الهنديـة مـن إيـران، إذ ل توفـر إيـران فـي الوقت الراهن سـوى %10 من 
واردات الهنـد النِّفطيـة، هبوًطـا مـن %16 عـام 2008. وذلك بالرغم من محاولت الدولتين 
منـذ شـهور التوصـل آلليـة لحـل مشـكلة دفـع قيمـة النِّفـط الـذي تسـتورده الهنـد مـن إيران 
بالعملـة الهنديـة، وإْن كانـت الهنـد ل تـزال تبـذل بعـض الجهـد مـن أجـل اإلبقـاء علـى قنـاة 
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اتصاٍل مفتوحٍة بين البلدين، وذلك في حال تقلصت الضغوط األمريكية على طهران وتم 
التوصل لتفاٍق بشأن برنامجها النووي )48(.

فالـرد الرسـمّي الهنـدي علـى انسـحاب الوليـات المتحـدة من التفاق النـووّي اإليراني، 
عبارة عن مزيٍج من ردود الفعل الدبلوماسـية الحذرة، وإْن كان يميل نحو المحافظة على 
التفـاق النـووي اإليرانـي، إذ أصـدر المتحـدث الرسـمّي باسـم وزارة الخارجيـة الهنديـة، 
رافيش كومار، بياًنا أكد فيه على ضرورة الوصول إلى حلٍّ سلمّي للقضية النووية اإليرانية، 
من خالل الحوار والمساعي الدبلوماسية، ومن خالل احترام حق إيران في الستخدامات 
السلمية للطاقة النووية، ومطالًبا كافة األطراف المشاركة في التفاق بالعمل بصورٍة بناءة 

لمعالجة وحل تلك القضايا التي تمخضت عن خطة العمل الشاملة المشتركة )49(.
وتُلقـي تلـك التحديـات بظاللهـا علـى العالقـات الهندية-اإليرانيـة مـن جهـة والعالقـات 
الهنديـة الخليجيـة مـن جهـة أخـرى، خاصـة بعد تخلي الهند عن موقفهـا التقليدي الداعم 
إليـران، وحـدوث انخفـاٍض كامـٍل فـي مشـترياتها مـن النِّفـط، وعلـى األرجـح، سـيمثِّل هـذا 
مرحلـًة جديـدًة فـي العالقـات بيـن الهنـد وإيـران، علـى األقـل حتـى النتخابـات األمريكيـة 

القادمة )50(.

خالصـــــة
تعتمـد عمليـة تحسـين العالقـات الهنديـة مـع إيـران فـي هـذه الفتـرة إلـى حـدٍّ كبيـر علـى 
ـع أل تغـضَّ الهنـد الطـرَف عـن اهتماماتهـا  العالقـات األمريكيـة اإليرانيـة، ومـن المتوقَّ
الرئيسـة فـي المنطقـة، وخاصـة مينـاء تشـابهار وارتباطـه بوسـط آسـيا وأفغانسـتان، لـذا 
ـد التجـارة بيـن البلديـن، فـإنَّ الهنـد  فإنـه علـى الرغـم مـن أنَّ العقوبـات قـد أدت إلـى تجمُّ
دائًمـا مـا تسـتأنف تطلعاتهـا للعمـل عليهـا، وعلـى األرجح سـتختار نيودلهي السـتمرار في 
متابعة العالقات الهندية -اإليرانية، حتى وإْن جاء ذلك بنشاٍط أقل، وعلى المدى البعيد، 
سـيعتمد موقـف الهنـد مـع إيـران اعتمـاًدا كبيـًرا علـى الرؤسـاء األمريكييـن المسـتقبليين، 

وهذا سيمنح المصالح الهندية فرصًة في المنطقة )5١(.
فالوضـع وإْن كان مأزوًمـا وبـه تحديـاٍت جمـة خـالل هـذه المرحلة، إّل أنَّ المسـتقبل قد 
يكون به من الفرص ما يسمح إليران والهند بصياغة سياسٍة قائمٍة على التعاون والتكامل 
بيـن كافـة األطـراف اإلقليميـة دون أْن يكـون الهـدف منها تحقيق مصالـح القوى الخارجية 

الفاعلة في اإلقليم )52(.
وتبحـث الهنـد كغيرهـا مـن دول مجموعـة البريكـس عـن خارطـة طريـٍق جديـدة تختلـف 
عـن مسـار “خارطـة الطريـق األمريكيـة” للتنميـة. وفـي هذا الصدد يشـير الخبراء إلى أنَّ 
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الزدواجيـة تمثـل نهـج عمـل الكثيـر من البلدان، وهذه الزدواجية، تَُعد بمثابة مفترق طرٍق 
تجـد فيـه القـوى الناشـئة حديًثـا موطـئ قـدٍم لهـا. ويضيفون: “تدير هذه الدول سياسـاتها 
الخارجيـة بنـاًء علـى الفتـراض بأنَّ الوليـات المتحدة، لم تَُعد القوة القتصادية العظمى، 
وأنَّ دورهـا آخـٌذ فـي التراجـع علـى الصعيـد العالمـي )53(، مـا يعنـي أنَّ اسـتجابة نيودلهـي 
لمحاولـٍة أميركيـة تهـدُف لدفعهـا لقطـع العالقـات التجاريـة مـع إيـران، واللتـزام بالحظـر 
المفروض على منتجاتها خاصة النِّفطية، ليس أكثر من تكتيٍك مؤَّقت سـتخدمه نيودلهي 

لحين تغيير األوضاع على المسرح العالمي )54(.
بنـاًء علـى مـا سـبق، فـإنَّ العالقـة التـي تجمع الهند وإيران قد تشـهد بعـض التراجع في 
الوقـت الحالـي ، وذلـك علـى وقـع التحديـات التـي تواجـه البلديـن، والضغـوط األمريكيـة 
الكبيـرة علـى الـدول المتعاونـة مـع إيران ومنها الهند، ولكن لن يتم قطعها بالكامل؛ بسـبب 
حاجـة الهنـد المتزايـدة إلـى الطاقـة، والخالفـات المتصاعـدة بينها وبيـن الصين، وخوفها 
مـن قيـام الصيـن بمـلء الفـراغ الـذي سـتتركه مـع إيـران فـي حال انسـحاب الهنـد من كافة 
المشـاريع التـي تجمعهـا بالهنـد، فالهنـد وعلـى الرغـم مـن عالقاتهـا بالوليـات المتحـدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي، تحاول بناء شـبكة عالقاٍت إقليمية مع كٍل من أفغانسـتان 
وباكسـتان وإيران، اسـتجابًة للمتطلبات المحلية التي تَُعد ذات أهمية كبيرة في سياسـات 
الهنـد اإلقليميَّـة َوالدوليَّـة، لذلـك سـتظل إيـران، رغـم خالفهـا مـع الغـرب، تشـكل جـزًءا 
أساسـًيا مـن حسـابات الهنـد المسـتقبلية، ولـن يغيـر مـن تلك اإلسـتراتيجية سـوى تعويض 
الوليـات المتحـدة للهنـد عـن تلـك العالقـة، ونجـاح الدول الخليجية فـي التقارب مع الهند 
مـن جهـة، ودفعهـا بالطـرق الدبلوماسـية مـن خـالل شـبكة المصالـح الكبيرة التـي تجمعهم 
لجعـل العالقـة مـع إيـران فـي حدودهـا الدنيا لتأثيرها السـلبي على األمن والسـتقرار في 

منطقة الخليج.
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