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تصـ ــدر عـ ــن

ُّ
والتوقعات
التحديات
العالقات الهندية – اإليرانية..
ِّ

ندي ـ ـ ــم أحم ـ ــد موناكـ ـ ــل
زميل باحﺚ في قسم اﳉغرافيا السياسية والعالقات الدولية ،جامعة مانيبال ،الهند

تطورت العالقـ ُ
حالة
ـات الﻬندية-اإليرانيــة ووص َلﺖ َمﻊ ُمــرور
الوقﺖ إلــى ِ
ِ
ﱠ
َ
ُ
الحسـ ُ
واإلقليمية
ـابات اﻷمنيــة
ِ
ـاق تﺸــو ُبﻬا بعــﺾ التعقيــدات ،إذ أل َقــﺖ ِ
ِوفـ ٍ
والمصالﺢ الجيو-سياســية
تربﻂ بين الﻬند وإيران َعب َر ﺧليﺞ ُعمان
ُ
التي ِ
اللﻬــا على العالقــات الحﻀارية القوية بيــن البلدين ،وأﺛارت
بظ ِ
العالمية ِ
َ
المخاوف علــى ُمســتقبل العالقــات ُ
الﺜناﺋيــة بينﻬما ،وﻻ ســيما مــﻊ ﱡ
توق ِف
المﺸتركة.
التعاون في ِ
إدارة أمن ُ
الحدود ُ
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الحكم االستعماري البريطاني على ِشبﻪ القا َّرة الهِ ندية
عندما استَقلَّت نيودِ لهي بعد انتهاء ُ
في عام ١٩٤٧مَ ،ف َقدت على الفور حدو َدها الجغرافية القديمة مع إيران ،بسبﺐ االنقِ سام
تحوالت جيو-سياســية فا َق َمت التب ُعاد بين الهند وإيران.
وإقامة دولةِ باكســتان ،وتال ذلِك
ٌ
بعد االستقاللَ ،س َعت الهند إلى الِحفاظ على سياسةِ عدم االنحياز ،بينما ا ّن َ
ضمت إيران
إلى التحالﻒ العسكري اإلقليمي الﺬي تقو ُده الواليات المتحدة ،المسمى ِ
»حلﻒ بغداد«).(١
على الرغم من اختالف الهند وإيران في القضايا اإلقليميةَّ ،إال أنهما حاولتا االشتراك
جهــات مختلفــة ،مثــل »رابطــة حافــة المحيــط الهندي« والتــي تُعــ َر ُ
ٍ
ف اختصــا ًرا بـــــ
فــي
» ،«IORAو»ندوة المحيط الهنــدي البحريــة« والتــي تُعــ َر ُ
ف اختصا ًرا بــــــــ » «IONAللتعاون
األمنــي البحــري ،التــي تهدف من ِخاللها الهند إلى تعزيز عالقاتِها الثُنائية مع إيران ،وال
لتلعﺐ دو ًرا أكثر فاعلي ًة في الشؤون اإلقليمية .وعلى
أفسحت المجال لنيودِ لهي
َ
سيما أنها َ
عرب عن
إثر ذلِك ،في  ٢٢ديسمبر ٢٠١٩م ،زا َر وزير الشؤون الخارجية الهندي طهران ليُ ِ
ِ
تواصلها مع طهران على
نيــةِ بــالدِ ه العــودةَ للتَّعا ُمل مع إيران مِ ن جديد ،وأَب َقت الهند على
ُ
الرغم من العقوبات التي فرضتها
الواليات المتحدة على إيران).(٢
ُ
الواليات المتحدة لتج َع َل من الهند شــري ًكا إســتراتيج ًيا
وفــي الوقــت الﺬي تتح َّرك فيﻪ
ُ
لها ،فال يُمكنُنا تقيي ُم عالقة نيودِ لهي مع طهران دو َن األخﺬِ بالحســبان المعايي َر التي َقد
تُؤثــر علــى عالقِ تهمــا ،وال ســيما أن طهران ســتَبقى شــري ًكا ُمه ًما لمســاعدة نيودِ لهي في
تحقيقِ مصالِحها االقتصادية واإلستراتيجية.
تبحــﺚُ هــﺬه الدراســة في العالقة ال ُمعقَّدة بين الهنــد وإيران من ِخالل تحليل العوامِ ل
أوجﻪ
المختلفــة ،التــي تُؤ ﱢثــر على العالقات الثُنائيــة بين البلدين .كما تبحﺚُ الدراســة في ُ
التقــا ُرب والتبا ُعــد فــي العالقات الهندية – اإليرانية؛ وذلك بدراســةِ العوامِ ل االقتصادية
والجيو-سياســية التــي تُؤ ﱢثــر على االرتباط الثُنائي بين البلديــن .وعالو ًة على ذلك ،تحاو ُل
الدراســ ُة البحﺚَ في القيود التي ت َُحو ُل دو َن ِ
توســيع العالقات االقتصادية واإلســتراتيجية
ً
الدور الﺬي تلعبُﻪ الواليات المتحدة في تحديدِ ماه َّيةِ القيود في
فضال عن
بين البلدين،
ِ
العِ القات الثُنائية بين الهند وإيران.
ً
أوال :االعتبارات االقتصادية واإلستراتيجية في العالقات الهندية  -اإليرانية
كانت المعايير ال ﱢدفاعية واإلستراتيجية ،بالنﻈر إلى الطبيعة الديناميكية للقضايا األمنية
اﻵونة األخيرة ،إذ لدى كال
أه َّم جوانِﺐ العِ القات الثُنائية بين الهند وإيران في ِ
اإلقليميةَ ،
َ
البلدين مصال ُح متقاربة ِ
الوسـطى ومحاربةِ الجماعات
للحفاظ على االسـتقرار في آسـيا
ـجع هـﺬا التقـا ُرب نيودِ لهـي جزئ ًيـا علـى ِ
الحفـاظ علـى
المسـلَّحة فـي المنطقـة) ،(٣وقـد َش َّ
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العالقات الهندية – اإليرانية ..التحدﱢيات والتو ﱡقعات

ُ
الضغـوط
صلـت
تواصـل ُم ّسـتمر مـع طهـران ،حتـى عندمـا
ٍ
َ
تصاعـدت التوتـرات بينهمـا ،و َو َ
الخارجية إلى مستوى َقد يح ﱡد مِ ن متانَة هﺬا االرتباط.
ِ
ســاع َدت الهن َد وإيران في ِ
ارتباطهما ،تســار ُع وتير ِة
الحفــاظ على
ومــن العوامِ ــل التــي
َ
العِ القات الثُنائية بع َد بِدء »اللجنة الهندية  -اإليرانية المشــتركة« في عام ١٩٨٣م ،والتي
تعاون
ٍ
لعِ بــت دو ًرا مه ًمــا فــي إقامة
عســكري مع إيــران) ،(٤وعلى الرغم أنها بَ َدأت رســم ًيا
ٍ
ٍ
بعد ِ
دليل يُشــي ُر
ثالث
أي ٍ
ســنوات من اندِ الع الحرب العراقية  -اإليرانية غي َر أنﻪ ال يوج ُد ﱡ
نوع من ال ُمســاعدة إليران ِخالل هﺬه الحرب التي انتهت في
إلى َّ
أن الهند َقد َّ
قدمت َّ
أي ٍ
)(٥
عــام ١٩٨٨م  .وبعــد الحــرب ،بَ َدأت إيران في إعاد ِة بِناء ترســانَتها العســكرية التقليدية
ِ
صفقات شــراءٍ
بدعــم مــن روســيا والصين .وفي ذلك الحين ،لم ت ُِشــر التقاري ُر إلى وجود
ٍ
َ
لجــأت إيران إلى الهند لل ُمســاعدة في
١٩٩٣م،
عام
وفي
والهنــد،
إيران
بيــن
ــت
م
ت
بــرى
ُك
َ
ّ
تطوير َّ
بط ٍ
وساعدت
اريات للغ َّواصات مِ ن ِطراز »كيلو« التي اشتَرتها طهران من روسيا)،(٦
َ
البحرية الهندية إيرا َن على تعديلِ غ َّواصاتِها مِ ن ِطراز »كيلو« الروســية مِ ن أجل ِ
تحســينِ
كفاءتها التشغِ يلية في المِ ياه الدافِ ﺌة بالخليﺞ العربي).(٧
بتوقيع ُمﺬكر ِة تفا ُه ٍم جديدة في
وتط َّو َر هﺬا التعاون ال ﱢدفاعي ال ُمب ﱢكر بين الهند وإيران
ِ
المخاو َف التي
س ُمﺬكرةُ التفا ُهم ،المعروف ُة باســم »إعالن طهران«،
ِ
عام ٢٠٠١م) ،(٨وتعكِ ُ
كانــت لــدى الدولتيــن الحتواء التَّطرف المتنامي في أفغانســتان ،إذ كانــت كابول في ذلِك
ً
الوقت
عامال حاس ًما في تحديدِ الحسابات األمنية لمنطقة جنوب آسيا) ،(٩وأ َّكد اإلعالن
)(١٠
ٍ
لنزع السالح
كهدف طويل األجل  ،وكما
من جديد التزا َم الهند وإيران في السعي ُق ُد ًما ِ
ٍ
منطقة
تفاهــم أع َمــق بين الهند وإيران حو َل الحاجة لل ُمســاعدة في تأمين
أ َّدى ذلِــك إلــى
ٍ
اقتصاديــة ُمزدهــرة فــي المحيط الهنــدي ،وط َّو َرت إيــران والهند ُمنﺬ ذلِــك الحين ٍ
ٍ
آليات
ؤسسية لمتابعة األهداف المشتركة) ،(١١كما ظلَّت إيران تلجأُ إلى الهند لطلﺐ المساعدة
ُم َّ
معداتها العسكرية الروسية ،وكانت طهران متفائل ًة بأن نيودِ لهي ستدع ُمها
التقنِية لتحدِ يﺚ َّ
ٍ
عسكرية تقليدية.
معد ٍات
للحصولِ على َّ
قفزت العالقات ال ﱢدفاعية الثُنائية بين الهند وإيران إلى األمام بع َد دعو ِة الرئيس األسبق
ٍ
ِ
كضيﻒ
محمد خاتمي
شرف في اليوم الوطني لجمهورية الهند في عام ٢٠٠٣م) .(١٢وبعد
ٍ
مستويات ُمتعددة في مجال ال ﱢدفاع .ففي مارس ٢٠٠٣م،
ذلكَ ،و َّسع البل َدان تعاونَهما على
ٍ
ٍ
مناورات
أج َرت الهند وإيران أو َل
بحرية مشتركة في بحر العرب) ،(١٣و َو َّسع البلدان التعاون
ٍ
ٍ
ٍ
مشــتركة أخرى في
بحرية
منــاورات
المشــترك فــي مجــال األمــن البحري ،إذ شــاركا في
الســنوات الالحقة) ،(١٤وط َّو َرت الهند عد ًدا من المقار
االســتخبارية في إيران) ،(١٥وشا َرك
ِ
ٍ
كال ُهما
بنشاط في منتديات األمن اإلقليمي مِ ثل «رابطة حافة المحيط الهندي») .(١٦ومع
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ذلِك ،وفيما يتعلَّ ُق ببيع األســلحة الهندية والتعاون في التكنولوجيا العســكرية المشــتركة
ض َغطت واشــنطن على نيودِ لهــي لوقﻒ مِ ثل هﺬه المبيعــات بَل َ
مــع إيــرانَ ،
ض َغطت لوقﻒ
التعاون مع إيران.
جانــﺐ ُمهــم مــن التعــاون الهندي-اإليرانــي فــي الســنوات األخيــرة يــدو ُر حو َل
هنالــك
ٌ
مســألة تطوير ميناء تشــابهار ،فبع َد زيارة وزير الخارجية الهندي إلى إيران في ديســمبر
٢٠١٩م ،وافقــت نيودِ لهــي وطهــران علــى
تســريع مشــروع ميناء تشــابهار) ،(١٧علــى الرغم
ِ
أن المشــرو َع ُطــرح للنقــاش فــي عــام ٢٠٠٣م)َّ ،(١٨إال أنــﻪ لم يتَلــ َق دع ًمــا َّإال عندما و َّقعت
الهنــد وإيــران مﺬكــرةَ
تفاهم لتطويــر الميناء في عام ٢٠١٥م) .(١٩يقــع الميناء في ُمقاطعة
ٍ
ٍ
سيســتان وبلوشســتان في إيران ،ويُعتَبر بمثابةِ
بوابة للهِ ند لتوســيع ُفرصها التجارية)،(٢٠
وترى نيودِ لهي في ميناء تشــابهار نﻈي ًرا إســتراتيج ًيا لميناء جوادر الباكستاني ،الﺬي بَن ّت ُﻪ
وتُديــره الصيــن بموجــﺐ »مبادرة :حزا ٌم واحــد طري ٌق واحد«)(٢١؛ ويتــالءم الميناء اإليراني
ِ
محــاوالت الهند لتعزيــز الفُــرص االقتصادية
نحــو ُمناســﺐ فــي اﻵونة األخيرة مــع
علــى ٍ
َ
أعقاب تدهور العالقات
الوســطى وأفغانســتان ،وفي
َعب َر ُطرق العبور اإليرانية إلى آســيا
ِ
الدبلوماســية بيــن الهنــد وباكســتانِ ،
وحرمان باكســتان للهند من االتصال مــع إيران َعب َر
أراضيها ،ترى نيودِ لهي أن تطوي َر ميناء تشابهار يُعتب ُر فرص ًة للتّنا ُفس مع الوجود الصيني
المتنامي في آسيا الوسطى).(٢٢
يقد ُم مشروع تشابهار للهند منف ًﺬا مباش ًرا إلى إيران ،وهﺬا يعنِي أن نيودِ لهي تستطيع
ِ
تفرضها
العقوبــات التي
نقــل ُمنخفضة ،إن لم تُعِ قها
تنويــ َع خياراتِهــا فــي النفط
ُ
بتكاليﻒ ٍ
ُ
الواليات المتحدة على إيران؛ وفي حال استكمال المشروع تستطيع البُلدان تعزي َز التجارة
ُ
المتبادلــة وال ســيما فــي األســمدة والمــواد الكيميائية والحبوب ِ
والســلع األخــرى ،ويتي ُح
بممر النقل الدولي »الشــمال-الجنوب« الﺬي تدع ُمﻪ عدةُ
تشــابهار الفرص َة للهند لربطها
ِ
دول من بينها إيران وأفغانستان وروسيا ،مما يُتيح وصو َل نيودِ لهي إلى األسواق في آسيا
ٍ
بممر النقل الدولي
الوسطى وروسيا وأوروبا ،وتُشير التقديرات أنﻪ بمجرد ربط تشابهار
ِ
)(٢٣
فﺈن تجارةَ الهند مع أوراسيا قد ِ
تص ُل إلى  ١٧٠مليار دوالر .
شمال-جنوب َّ
ٍ
تحديــات فــي العمــل مع إيــران كما هو الحــال في الماضــي ،وفي عام
ســتواج ُﻪ الهنــد
ِ
تطوير ميناء شــهيد بهشــتي في تشــابهار
٢٠٠٣م ،على ســبيل المثال ،وافقت الهند على
ِ
عندما حالَت باكستان دو َن وصولِ الهند إلى أفغانستان؛ ومع ذلك ،لم يبدأ مشرو ُع الميناء
بسبﺐ العقوبات األمريكية على إيران ،وعلى الرغم من تقا ُرب المصالح بين الهند وإيران
فﺈن طهران تش ُعر بالقلق إزا َء االعتماد ال ُمفرط في
حو َل المشاريع االقتصادية المشتركةَّ ،
ُ
ِ
لوقﻒ التعاون مع
الضغط على نيودِ لهي
تجارتها مع الهند ،حيﺚ يُمكن للواليات المتحدة
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طهران؛ ونﻈ ًرا إلى عالقاتها الو ﱢدية مع الصين وباكستان تُحد ُد طهران نِطاق تعا ُمالتها مع
نيودِ لهي) .(٢٤في عام ٢٠١٨م ،أ َّكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريﻒ من جديد
أن بالده ستســعى إلى االســتثمار في تشــابهار مع باكستان والصين وليس فقط مع الهند
وأفغانســتان) ،(٢٥وأشــا َر هــﺬا البيان إلى ِن َّيــة إيران الوصو َل إلى شــركاءٍ آخرين ،بح ًثا َعن
رص تجارية ،وهﺬا قد يُعي ُق فرصة الهند في االستثمار بمشروع تشابهار ،وال سيما مع
ُف ٍ
مخاوف نيودِ لهي مِ ن تنامي الوجود الصيني في المنطقة.
ﺛانيا :العقوبات علﻰ إيران والموقف األمريكي من تطوير ميناء تشابهار
ً
ٍ
ٍ
شـد َدة على إيران ُمنﺬ مايو ٢٠١٨م،
عقوبات
رض
أعا َدت
الواليات المتحدة َف َ
ُ
اقتصادية ُم َّ
ِ
بعـد ِ
والمعـروف باسـم »خطـة العمـل الشـاملة
انسـحابِها مـن االتفـاق النـووي مـع إيـرن،
)(٢٦
للدور اإليراني في منطقة الشـرق األوسـط  .ووف ًقا
المشـتركة«؛ بسـبﺐ رفﺾ واشـنطن َّ
ضد إيران أ َّدت
للتَّقارير ،فﺈن العقوبات
َ
تحت اإلسـتراتيجية األمريكية للضغوط القصوى َّ
)(٢٧
إلـى منـع وصـول  ١٫٥مليـون
برميـل مـن النفـط اإليرانـي إلـى السـوق العالميـة يوم ًيـا ،
ٍ
ً
ٍ
مؤسسـة مالي ًة تابع ًة لطهران ،ومن
عقوبات على أكثر من ٧٠
الواليات المتحدة
و َف َرضت
ُ
)(٢٨
مدمرة على االقتصاد اإليراني .
ال ُمتوقع أن يكون للعقوبات األمريكية عواقﺐ َّ
َ
المخاوف ومعارض ًة صريحة
قرارات السياســة األمريكية األخيرة بشــأن إيران
أثارت
ُ
من ٍ
بعﺾ الدول األوروبيةُ ،رغم
عدد من الُحلفاء ال ُمق َّربين للواليات المتحدة؛ وقد بَ َحثت ُ
ٍ
رفضهــا لسياســات الواليــات المتحــدة ،عن ٍ
ماليــة بديلة للتعا ُمل مع إيــران في ِظ ﱢل
آليات
ٍ
ٍ
مقترحات
قدمت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا
تع ﱡرضها
لعقوبات أُحادية الجانﺐ ،إذ َّ
لتجــاوز العقوبــات األمريكيــة على إيران ،وأعلــ َن االتحاد األوروبي الح ًقــا عن إطالق ٍ
آلية
ٍ
بعمالت
تدع ُم التبا ُدل التجاري »إنستيكس« للتَّداول مع إيران وتسهيل ال ُمعامالت المالية
غي َر الدوالر األمريكي)(٢٩؛ وفي أوائل عام ٢٠١٩م ،أص َد َر وزراءُ خارجية بريطانيا وألمانيا
وفرنســا بيا ًنا ُمشــتر ًكا ،أ َّكدوا فيﻪ أن انســتكس ســتدع ُم التجارةَ األوروب َّية المشــروعة مع
إيران ،والتي تُر ﱢكز في بادِ ئ األمر على القطاعات األكثر أهمي ًة بالنسبة للمواطن اإليراني
مِ ثل األدوية واألجهزة الطبيةِ ،
والسلع الغﺬائية الزراعية.
تحــركات االتحــاد األوروبي هﺬه لتســهيلِ التجارة مع إيران إلــى الخالفات في
وتُشــير
ُ
)(٣٠
الغــرب حــول كيفيــة التعا ُمل مع إيــران  ،إذ ما زالت أوروبا قلِق ًة بشــأن القرار المفاجﺊ
الــﺬي اتخﺬتــ ُﻪ إدارة ترامــﺐ لتصعيدِ الضغوط علــى إيران ،وأثار قــرا ُر الواليات المتحدة
ِ
ً
الفاعليــن اﻵخرين مِ ثل الهنــد ،وتُع ُد الهن ُد واحــد ًة من ثماني
أيضــا القلَــ َق لــدى شــركائها
)(٣١
صلــت علــى اســتثناءٍ ُجزئــي ِ
دائم
لشــراء النفــط مــن إيــران  ،كانت على
ٍ
ٍ
دول َح َ
اتصــال ٍ
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بالمســؤولين األمريكييــن عندما انتَهت فترة االســتثناء في مايــو ٢٠١٩م من أجلِ مواصلة
وار ِ
اســتيراد النفــط اإليراني ،ومع ذلِك ،خف َ
دات النفط من إيران
َّضت الهند
ٍ
بشــكل كبيــر ِ
للضغط األمريكي لالمتِثال
وصلت إلى الصفر).(٣٢
نتيج ًة َّ
لنﻈام العقوبات حتى َ
ِ
والواليات المتحدة في السنوات الماضية
على الرغم من هﺬه التط ّورات ،اقتربت الهن ُد
ُ
ِ
وجهــات النﻈــر ،وذلِك عبــ َر التقا ُرب في المجــاالت ذات االهتمام المشــترك لتطوير
فــي
ٍ
ٍ
إســتراتيجية مشــتركة في جنوب آســيا ،وربما يكون مشــروع ميناء تشابهار قد نجا
جبهة
قدمت
حتــى اﻵن مــن عواقِ ــﺐ العقوبــات األمريكية
ِ
الصارمة على إيران ،وال ســيما بعدما َّ
ٍ
بــأن تطويــ َر ميناء تشــابهار ســيكو ُن معف ًيــا مِ ن بعﺾ
الواليــات المتحــدة
تأكيــدات للهنــد َّ
ُ
)(٣٣
العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة على إيران .
باإلضافــة إلــى ذلِــك ،يو ﱢفــر الميناء ُطر ًقــا تجاري ًة إســتراتيجي ًة بديلــة لحلِيفة الواليات
المتحدة أفغانســتان مِ ن ِخالل الســماح لها بالوصول إلى المِ ياه الدافﺌة ،كما يُعد مشــروع
تشــابهار مه ًمــا لتطوير االقتصاد األفغاني ،ويُمكن مــن خاللﻪ تنفي ُﺬ رغبة الرئيس ترامﺐ
دعم
ِ
لخفﺾ النفقات العســكرية األمريكية في أفغانســتان ،إذا ما اســتم ّرت واشنطن في ِ
)(٣٤
ســهلُﻪ ميناء تشــابهار  ،وكﺬلِك سوف
االســتثمار اإلقليمي في االقتصاد األفغاني الﺬي يُ ِ ّ
يُساعد الميناء أفغانستا َن على ِ
توسيع نِطاق إمكاناتها التجارية مع الهند.
مــددت إدارة ترامــﺐ في نوفمبر ٢٠١٨م إعفاءات العقوبات المرتبطة بمشــاريع تطوير
َّ
وبات من
إلقرارها بأهميــة إحياء اﻵفاق االقتصادية ألفغانســتان،
مينــاء تشــابهار ،وذلك
ِ
َ
المصالح
حد ما َمع
المؤ َّكد أن الواليات المتحدة تتفه ُم نوايا الهند ودو َرها الﺬي يتالقى إلى ﱟ
ِ
األمريكيــة فــي المنطقة ،خاص ًة فيما يتعلَّــق بالتطورات الداخل َّية في أفغانســتان ،ويُعتب ُر
صــت الهند أكث َر مِ ــن مليا َري دوالر
ِس ِ
خص َ
ــج ﱡل الهنــد في مســاعدة أفغانســتان واع ًدا ،إذ َّ
والصحة والتعليم في أفغانســتان ،ولَدى الهند
لتطويــر البُنيــة التحتية والطاقــة والزراعة
ّ
ً
أيضا روابط ثقافية تاريخية مع أفغانستان ع َّززَتها ُمساعداتُها اإلنسانية للبالد؛ والجدير
ٍ
دراية باستثمارات الهند في أفغانستان وتأم ُل أ ْن تل َعﺐ الهند
أن واشنطن على
بال ﱢﺬكر ُهنا َّ
ِ
تنســح ُﺐ القــوات األمريكيــة من أفغانســتان .كما و َّقعت الهنــد اتفاقي َة
دو ًرا ُمه ًمــا ِعندمــا
ِ
ٍ
التدريبات
شــراكة إســتراتيجية مع أفغانســتان في عــام ٢٠١١م تتع َّه ُد فيها الهنــد بتقديم
ِ
والمســاعدات لبرامﺞ بِناء القُدرات لق َّوات األمن الوطني األفغانية ،وتﻈ ﱡل ُمســاعدةُ الهند
انســحاب الق َّو ِ
ات األمريكية من أفغانستان على
أم ًرا بال َﻎ األهمية ،إذ تعتمِ ُد إســتراتيجي ُة
ِ
)(٣٥
عسكرية أفغانية ِ
ٍ
المسؤوليات األمنية إلى ٍ
ِ
قوات
ذات كفاءةٍ ُمناسبة .
نقلِ
لمشروع ميناء تشابهار ،فقد يتضا َءل الدع ُم األمريكي
على الرغم من اإلعفاءِ األمريكي
ِ
ص ّ ُﺐ في مصلحةِ إيران ،وه َو ما ال يقبلُﻪ الرئيس األمريكي ترامﺐ.
لﻪَّ ،
ألن مشرو َع تشابهار يَ ُ
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مخاوفها بشأن تشابهار في هﺬا
بشــكل صريح على
لقد ســلَّطت اإلدارةُ األمريكية الضو َء
ٍ
ِ
أي وقت .وفي
الصدد ،وهناك احتما ٌل قوي بأن تُلغي واشنطن دعمها لمشروع الميناء في ﱢ
نوفمبــر ٢٠١٨مَ ،ح َّ
ــﺬر المبعوث األمريكي إلى أفغانســتان جون باس المســؤولي َن األفغان
َ
ســوف تســتمِ ر إذا كان التﱡجا ُر حريصين
أن اإلعفــاءات التجاريــة عب َر ميناء تشــابهار
مــن َّ
ِ
ِ
بعﺾ
علــى االلتــزام
الشــركات أو األفرادِ اإليرانيين) ،(٣٦وعلى
بالعقوبات المفروضة على ِ
خلف ّية التوترات ال ُمتصاعدة مع إيران ،وفي حالِ اشتِباه الواليات المتحدة بانتهاك التُّجار
ٍ
إجــراءات أكث َر صرام ًة
فﺈن ذلِك قد يدفع واشــنطن إلى اتّخاذ
األفغــان
لنﻈــام العقوبــاتَّ ،
ِ
إلعاقةِ تطوير ميناء تشابهار.
ً
أمام مشاريع الطاقة بين الهند وإيران
ﺛالثا :الفُ رص والقيود َ
بشـدة علـى الطاقـة لتلبيـةِ احتياجاتهـا العسـكرية والمدنيـة ،ونﻈـ ًرا لحجمِ ها
تعتمـ ُد الهنـد
َّ
)(٣٧
ٍ
وعـددِ ُسـ ّكانِها ،أصبحـت البـال ُد ثالـﺚَ أكبـر
مسـتهلك للطاقـة فـي العالـم عـام ٢٠١٣م .
سياستِها تجاهَ الشرق
لتوجيﻪ
وبالتَّالي ،فﺈن الهند أصبحت ُملزم ًة باالعتمادِ على الطاقة ِ
َ
ٍ
ٍ
إستراتيجية للهند،
أهمية
األوسط ،نﻈ ًرا لقُربِها الجغرافي من المنطقة ،وتُع ُد إيران ذات
وال سـيما أنها َقد تكو ُن مور ًدا رئيسـ ًيا للهند في مجال الطاقة؛ وحتى عام ٢٠٠٦م ،كانت
أكبـر مـو ﱢر ٍد للهنـد مـن النفـط الخـام ،ولكـن نتيجـ ًة للعقوبـات ُمتعـدد ِة
إيـران بالفعـل ثانـي ِ
)(٣٨
أكبر مو ﱢر ٍد للهند في ٢٠١٣م٢٠١٤-م .
األطراف على إيران ،أصبَحت ساب َع ِ
إن ُقــرب إيــران الجغرافــي وعالقاتها الحضارية مع الهنــد ،والجاليات الهندية الكبيرة
َّ
التي تُقي ُم في أرجاءٍ مختلفة في الشرق األوسط يؤكد على أهميةِ موقع الهند بالمنطقة،
ِ
ٍ
انخراط الهند مع جيرانها الغربيين في مِ نطقة الخليﺞ ،أطلَقت إدارةُ
محاولة لتسريع
وفي
التواصل مع الغرب في عــام ٢٠١٤م ،وعلى الرغم
رئيــس الــوزراء ناريندرا مودي سياســ َة
ُ
تحســينات كبيرة في إطار سياســةِ
ٍ
مــن وجــودِ
التواصــل مع الغرب ،وفيمــا يتعل ُق بارتباط
ُ
)(٣٩
فﺈن َمكانَة إيــران وأه ّميتَها في هﺬه
الهنــد مــع دولِ مجلِس التعــاون الخليجي )َّ ، (GCC
تتطلــﺐ المزي َد من الدراســة ،خاصــ ًة في ضوء العقوبــات األمريكية ،وتصا ُعد
السياســة،
ُ
التوترات بالمنطقة بين إيران وحلفائها في الخليﺞ.
ُ
النفط
أحــ ُد أهــ ﱢم جوانِــﺐ العالقات الثُنائية بين الهند وإيران هو تجارةُ الطاقة ،إذ يُع ُد
أن ُمعﻈ َم مصافي
الخا ُم اإليراني )متوسط الحموضة( مفي ًدا
ٍ
بشكل خاص للهند ،وال سيما َّ
)(٤٠
الهنــد ُمص َممــ ٌة لمِ ثــل هﺬا النوع من النفط عالي الجــودة  ،وعلى الرغم من هﺬه الميزة
ٍ
تحديات على مســتوى
التــي تجنِيهــا الهند من اســتيرادِ النفط اإليرانيَّ ،إال أ َّنها ســتُواج ُﻪ
األمن اإلقليمي ،إذا ما اعت َم َدت ُكل ًّيا على النفط اإليراني ،وال ســيما في َّ
ظل إســتراتيجيةِ
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بدورها من
الضغــوط القصــوى التــي تت ِب ُعهــا
ضد إيــران ،والتــي زا َدت ِ
ُ
الواليــات المتحدة َّ
ِحصة الدولِ غير األعضاء في أوبك من سلَّة النفط الخام الهندي.
تاريخ ًيــا ،تُعــ ُد تجــارةُ الطاقــة بين الهنــد وإيــران ُمنخفِ ض ًة نســب ًيا ،وغال ًبا مــا تُعرقِ لُها
انســح َﺐ »بنك االحتياطي الهندي« من آليةِ تبا ُدل
الخالفات بينهما .في ديســمبر ٢٠١٠م
َ
بعدم استيراد النفط
ال ُعمالت في »اتحاد
َّ
المقاصة اﻵسيوي« التزا ًما بالعقوبات األمريكية ِ
دوالر من
مــن إيــران) ،(٤١وقــد أ َّدت هــﺬه الخطوة إلى تعطيلِ دفع ما يصل إلــى  ٥مليارات
ٍ
شركات النفط الهندية إلى إيران .فيما بَعد َّ
حﺬرت إيران من أ َّنها ستُلغي جمي َع الصفقات
مــع الهنــد إذا ان َق َ
يقرب من  ٪٧٥من المبلﻎ
ضت ُمدة تســديد ال ُدفعات ،ودفعت الهند مــا
ُ
ال ُمستحق من ِخالل البنك »البنك التجاري األوروبي-اإليراني« بألمانيا في فبراير ٢٠١١م،
َ
ولكن بعد ذلك ٍ
توقﻒ البنك عن تل ﱢقي المدفوعات من الهند؛ ونتيج ًة لﺬلك،
بوقت قصير،
لجأت الهند إلى بنك »هالك« التُركي في يوليو ٢٠١١م لتسلِيم المبالﻎ ال ُمتبقية إلى إيران.
َ
لكن البنك لم يتمكن من مساعدة الهند ،حيﺚ أعا َقت العقوبات األمريكية المفروضة على
َّ
)(٤٢
ُ
خفﺾ
الضغوط األمريكية الهن َد على
إيران في فبراير ٢٠١٣م هﺬه العملية  ،وأجبَرت
ِ
وارداتهــا النفطيــة مــن إيــران بنســبةِ  ٪١١في عــام ٢٠١٢م .وفي العام التالــي ،انخ َف َ
ضت
ِ
واردات النفط من إيران ،وذلك بسبﺐ الضغط الﺬي فرضت ُﻪ الواليات المتحدة على الهند
وارداتها النفطية من طهران.
إلنهاء ِ
وفي عام ٢٠١٢م ،أ َّدى قرا ُر »المؤسسة الهندية للنفط والغاز الطبيعي المحدودة« َ
وقﻒ
بســبﺐ العقوبات األمريكيــة إلى تزايُد التوترات
تطويــر حقــل غاز »فرزاد – ب« مع إيران
ِ
ِ
فــي العالقــات الثُنائية بيــن نيودِ لهي وطهران ،وقد َ
ِ
احتياطيات الغاز
اكتشــ َفت المؤسســة
بمنطقــة »فــرزاد -ب« ،فــي »حقل فارس« بﺈيران عام ٢٠٠٨م ،ووا َف َقت طهران على ِشــراء
ٍ
رئيسية ُمنقحة إلنتاج  ٪٦٠من
تطوير
الغاز) ،(٤٣وفي عام ٢٠١٠م ،ق َّد َمت المؤسسة خُ ط َة
ٍ
ِ
قدم ُمك َّعﺐ؛ ومع ذلِك ،تســببت
احتياطيــات الغــاز فــي الحقل ،والتي تبلُــﻎ  ٢١٫٦٨ترليون ٍ
ِ
بحدوث توتّرات ،وعلى إثر ذلك وفي سبتمبر ٢٠١٤م ،أعادت
التأخيرات في بِدء التطوير
إيــران إدرا َج حقــل غاز »فــرزاد -ب« ،في عطاءاتها للطاقة ،والتي َعزَت ســ َب َﺐ التأخيرات
إلى المؤسســة ،واســتم َّرت المناقشــات بين المؤسســة وطهران ،وفي عام ٢٠١٨م٢٠١٩-م
اقتراحا لتطوير حقل الغاز واســتخراج وقود الغاز
قد َمت شــركة النفط اإليرانية الوطنية
َّ
ً
عقوبات الطاقة
بعﺾ النِقاط بواســطة شــركة النفط الوطنية اإليرانية ،وأ َّث َرت
الخام في ِ
ُ
ألن ُم َ
ٍ
عﻈم
أي
األمريكية التي أُعيد ُ
صفقة ُمحتملةَّ ،
فرضها على إيران نوفمبر ٢٠١٨م على ﱢ
شــركات أمريكيــة ،وبالضرور ِة
مــزودي الخدمــة ال ُمعتمديــن لحقل غــاز »فرزاد – ب« ُهم
ٌ
يتوج ُﺐ عليهم االلتزا ُم بالعقوبات).(٤٤
َّ
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َ
وبشكل عام ،انخ َف َ
وسوف
دات النفط الهندي من إيران في العقد الماضي)،(٤٥
ٍ
ضت ِ
وار ُ
بشــكل كبير في رســم ُمســتقبل
تﻈــ ﱡل التوتّــرات فــي العالقــات األمريكية  -اإليرانية تُؤ ﱢثر
ٍ
واردات الهنــد النفطيــة مــن إيــران ،وما هو واضــ ٌح حتى اﻵن هو أنﻪ بعــد فترةٍ وجيزة من
ِ
انتهــاء اإلعفــاءات األمريكيــة للهنــد في مايو ٢٠١٩م ،لم ي ُعد ال ُمشــترون ال ُهنــود متفائلين
ِ
بشأنِ قيام إيران بتمديدِ
خطوط االئتمان وخدمات الشحن
المجانية).(٤٦
َّ
ومن ال ُمثير لالهتمام أنﻪ في عامي ٢٠١٨م٢٠١٩-م ،وعلى الرغم من الضغوط األمريكية
برميل
تســتور ُد ٤٧٩٥٠٠
وارداتهــا النفطيــة من إيــران ،كانت الهنــ ُد
علــى الهنــد
ٍ
ِ
ِ
لخفــﺾ ِ
مــن النفــط الخــام يوم ًيــا من إيران ،والتي كانــت في الواقِ ع أعلى مِ ن معدالت اســتيرادِ ها
فــي الســنة الماليــة ٢٠١٧م٢٠١٨-م) ،(٤٧ووف ًقــا للبيانــات ِ
الصــادرة عــن المديريــة العا َّمــة
ِ
الواليات المتحدة
دات الهند من النفط من
لالســتخبارات التجاريــة واإلحصــاء ،زا َدت ِ
وار ُ
ُ
أن الواليــات المتحدة ز َّودت الهند بمــا يق ُر ُب مِ ن
وتكشــﻒ
فــي عــام ٢٠١٩م)،(٤٨
البيانــات َّ
ُ
طن من النِفط الخام خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس ٢٠١٩م مقارن ًة بـ
 ٤٫٥ماليين ٍ
 ٢٫٦مليون طن مِ ن النِفط خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس ٢٠١٨م ،وهﺬا يُشير ً
أيضا
تحول في سياســة الطاقة في الهند التي اعت َم َدت تاريخ ًيا إلى ٍ
واردات
إلى
ٍ
حد كبير على ِ
النفط من مو ﱢردِ يها التقليدِ يين في الشرق األوسط).(٤٩
ُ
وﺻ ُلتهم بﺈيران
رابعا:
الشيعة الهنود ِ
ً
ُ
يعيشـون في الهند ،وهﺬا العد ُد الكبير
شـيعي
هنالِك ما يق ُرب من  ٤٠مليو ًنا إلى  ٤٥مليون
ٍ
ٍ
كورقة طائفية ،وهنالِك أدل ٌة
سياستِها الخارجية الستِخدامِ هم
بتوجيﻪ
غري إيران ِ
الس َّكان يُ ِ
َ
من ُ
ؤسس الثورة اإليرانية آية اهلل الخميني ،وترتب ُ
ِط
على َّ
أن رجا َل الدين الشيعة ال ُهنود ي َّتبِعون ُم َ
بعالقـات ٍ
ٍ
قـد َم ُممث ُل
بعـﺾ ال ُمنﻈمـات الشـيعية الهنديـة
ُ
قويـة مع طهـران ،وفي مايو ٢٠١٩مَّ ،
قيـاد ِة الثـورة اإليرانيـة آيـة اهلل علـي خامنﺌـي في الهند ،إلى حج ُة اإلسـالم مهدي مهديبورور
ِ
تب ﱡر ٍ
الفيضانات في إيران عب َر »مؤسسة اإلمام الخميني
دوالر لضحايا
عات بقيمة ٍ ٧١٥٠٠٠
لﻺغاثة« في إيران).(٥٠
»صندوق اإلمام الخميني التﺬكاري« في كارجيل )جامو وكشمير( هو مثا ٌل آخر على نفوذِ
واستوحت فك َرةَ الصندوق من الثورة اإليرانية ،ويُديره في
إيران في ال ُمجتمع الشيعي الهندي،
َ
ُ
نشر القيم والمبادئ التي نادى
شباب مد َّربين في إيران،
الغالِﺐ باحثون شيعة من
ٍ
ويهدف إلى ِ
بهــا آيــة اهلل الخمينــي ،ﱢ
ٍ
أيضا تج ُم ٍ
وينﻈم الصندو ُق ً
ومﻈاهرات سياســية حو َل القضايا
عات
ال ُمتعلقــة بالجاليــة المســلمة في الهند ،وهناك عد ٌد من ال ُمنﻈمــات التعليمية واالجتماعية،
الصندوق ،و ُمعﻈ ُمها يعم ُل بمنطقة الداخ في جامو وكشمير).(٥١
والتي تُعتَب ُر جز ًءا من ُ
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ٍ
لوثيقة مســربة من موقع »ويكيليكس« في عام ٢٠٠٦م ،أح ُد رجال الدين الشــيعة
وف ًقا
البارزيــن يُدعــى بموالنــا كالبــي جــواد ِ
ويتخ ُﺬ مــن مدينة لكهنــؤ مق ًرا لﻪ ،ويَشــغ ُل منصﺐ
ِ
)(٥٢
جاسوسا إليران  .اشته َر جواد بﺈقامةِ واحدةٍ
األمين العام لمجلس العلماء الهندي عمل
ً
ِ
المناهضة للواليات المتحدة وإســرائيل والدنمــارك في لكهنؤ ،التي
أكبــر التج ّ ُمعات
مــن
ِ
حضرهــا أكثــ ُر مــن مليون
ضــد إيران
شــخﺺ في عــام ٢٠٠٦م) .(٥٣عندمــا ص َّوتت الهند
ٍ
َّ
للطاقــة الﺬرية التابِعة ُ
صــادر عــن الوكالة الدولية َّ
لﻸمم المتحــدة ،وهي الهيﺌة
قــرار
فــي
ٍ
ٍ
ِ
بوقﻒ تخصيﺐ اليورانيوم في
المســؤولة عن ُمراقبة البرنامﺞ النووي اإليراني ،وطالبتها
وادعاءات من قِ بل رجال الدين الشــيعة في البالد حو َل
خالفات
نوفمبر ٢٠٠٩مَ ،ظ َهرت
ٌ
ٌ
ِ
ضد ِحزب
احتجاجا على
موقﻒ الهند ،حيﺚُ أبدى جواد
موقﻒ الهند واتخ َﺬ موق ًفا قو ًيا َّ
ً
)(٥٤
السلطة في ذلِك الوقت .
المؤتمر الوطني الﺬي كان في ُ
هنالِك دلي ٌل آخر على العالقة بين طهران والجالية الشيعية الهندية أال وه َو تضا ُمنهم
مع إيران .فبع َد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني قاســم ُســليماني،
علــى يــد القــ َّوات األمريكيــة فــي الثالﺚ من ينايــر ٢٠٢٠م ،انض َّم حشــ ٌد في حي شــيكان
ٍ
شــعارات مِ ثل
فــي لــداخ لالحتجاجات ال ُمنددة بمقتل قاســم ُســليماني ور َّدد المتﻈاهرون
»التضامن مع الجنرال قاســم ُسليماني« و»تسقط أمريكا« و»تسقط إسرائيل«)(٥٥؛ وانض َّم
شيعي كشميري ،إلى االحتجاجات وانتق َد الواليات
دين
آغا سيد محمد موسوي ،وهو رج ُل ٍ
ٍ
بشدة ،معر ًبا عن تضا ُمنﻪ مع إيران) ،(٥٦و َو َرد أن العديد من االحتجاجات األخرى
المتحدة َّ
نُ ﱢﻈمت في كشمير بعد صالة الجمعة في الثالﺚ من يناير ٢٠٢٠م .كما ِ
احتجاجات
لوحﻈت
ٌ
ٍ
ِ
ضد
المتﻈاهرون
تضا ُمنيــة فــي لكهنــؤ ،عاصمــة والية أتر برديــش ،حيــﺚ ر َّد َد
شــعارات َّ
)(٥٧
الواليات المتحدة ووصفوا الجنرال قاسم ُسليماني بأنﻪ شهيد .
ٍ
كبير بين
أن طهران تحتفِ ﻆ
بنفوذ ٍ
أن هﺬه التطورات األخيرة تشي ُر إلى َّ
على الرغم من َّ
هد َدت األوضا َع السياسية السائدة في الهند،
الجالية الشيعية في الهندَّ ،إال أ َّنها ناد ًرا ما َّ
االحتجاجات والتج ّ ُمعات التي َّ
الجماعات الشــيعية الشــعبية في التأثير
نﻈمتها
تنجح
ُ
ُ
ولم َ
حد بعيد.
صنَّاع القرار في الهند ،وظلَّت
ب ٍ
االحتجاجات رمزي ًة إلى ﱟ
ُ
ِشكل مباشر على ُ
خامﺴا :عملية الموازَ نة الهندية مع إيران
ً
تواج ُﻪ تح ﱢد ًيا ِ
فﺈن الهند ِ
حاس ًما في تحقيقِ
بخُ صوص توازُن العالقات الهندية  -اإليرانيةَّ ،
أن
التوازُن بين مصالِحها الخاصة ومصالح القِ وى األُخرى في الشرق األوسط ،وال سيما َّ
واشـنطن اختَلَفـت مـع الهنـد حـو َل عالقاتِهـا مـع إيران .دفعت هﺬه القضيـ ُة ال ُمثيرةُ للجدل
َﻈـر فـي عالقاتِهـا مـع إيران
حـو َل العِ القـات بيـن واشـنطن ونيودِ لهـي ،الهنـ َد إلـى إعـاد ِة الن ِ
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فـي العديـدِ مـن األحـداثَ ،
وكشـ َفت مـدى حـدود اسـتقالليةِ الهند ،وال سـيما فـي قراراتِها
واضحـا عندمـا خف َ
َّضـت نيودِ لهـي إيرا َداتهـا مـن
اإلسـتراتيجية االقتصاديـة ،إِذ بـدا ذلِـك
ً
ِ
للضغوط األمريكية.
النِفط اإليراني استِجاب ًة
فــي عــام ٢٠٠٥م ،ووف ًقا لالتفاق النــووي المدني بين الهند والواليات المتحدة ،وافقت
ووضع جميع ال ُمنشــﺂت النووية
نيودِ لهي على َفصلِ منشــﺂتِها النووية العســكرية والمدنية
ِ
ِ
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الﺬرية ،ونتيج ًة لﺬلِك وافقت الواليات المتحدة على
تحت
َ
)(٥٨
ٍ
الدخولِ في
نووي مدني مع الهند  .لك َّن العالقات بين الهند وإيران عانَت بسبﺐ
تعاون ٍ
أيدت الهند في الوكالة الدولية َّ
للطاقة
هﺬا االتفاق ،وبلَغت العالقات مستوى ٍ
متدن عندما َّ
حﻈر
لعدم امتِثالِها لمعاهدة
ِ
الﺬرية عام ٢٠٠٥م قرا ًرا برعاية االتحاد األوروبي دا َن إيران ِ
انتشار األسلِحة النووية).(٥٩
حاولــت »حكومــ ُة التحالــﻒ التق ُدمــي ال ُمتحد« بقيادة االتحاد الوطنــي في عام ٢٠٠٥م
ٍ
انتقادات
واج َﻪ
لكبح البرنامﺞ النووي اإليراني ،الﺬي َ
إرضا َء الواليات المتحدة في حملتِها ِ
األحزاب اليســارية في الهنــد -التي تُشــ ﱢك ُك في عالقة
أحــزاب المعارضــة ،إذ َدانــت
مــن
ِ
ُ
ٍ
لتقليﺺ أو إنهاءِ
ُمار ُسها واشنطن على نيودِ لهي
أي
ِ
ضغوطات ت ِ
الهند بالواليات المتحدةَّ -
ٍ
رفﺾ رئيس الوزراء
ضغط من حكومةِ التحالﻒ التق ُدمي،
وتحت
ارتباط األخيرة بﺈيران؛
َ
َ
ٍ
الرئيس اإليراني
دعوات لزيار ِة طهران ،كﺬلِك ُمنِع
الهندي آنﺬاك الدكتور مانموهان سينﻎ
ُ
آنــﺬاك محمــود أحمــدي نجــاد من زيــارة نيودِ لهي .لكن فــي عام ٢٠٠٨م ،قبِلــت الحكوم ُة
الهنديــة بزيارتــﻪ ،إذ زا َر نيودِ لهي في أبريل ٢٠٠٨م) ،(٦٠وفي عام ٢٠١٨م ،عا َدت التوترات
مأزق عندما أعا َدت
نفســها في ٍ
إلى الســطح بين واشــنطن ونيودِ لهي بع َد أ ْن َ
وج َدت الهند َ
ٍ
ٍ
عقوبات على إيران ،و َو َ
موقﻒ َح ِر ٍج في
العقوبات الهن َد في
ضعت
فرض
الواليات المتحدة
َ
ُ
ُ
)(٦١
كل من الواليات المتحدة وإيران .
محاولتِها لموازَنة عالقاتِها مع ٍ
تحد ًيا آخر
يُم ِ ّثــ ُل االختــالف فــي وجهــات النﻈــر بين إيــران والهند تجــاه دولِ الخليــﺞ َّ
ٍ
بعالقــات و ﱢديــة مــع دولِ الخليــﺞ ال ُكبرى .بينما ،اســتم َّرت
لنيودِ لهــي ،إذ ال تَتمتَّــ ُع طهــران
تعزيز شــرا َكتِها مع المملكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية المتحدة،
نيودِ لهــي فــي
ِ
َ
وكش َفت الشراك ُة اإلستراتيجي ُة الشاملة التي و َّقعتها الهند واإلمارات العربية المتحدة في
عام ٢٠١٧م ،واالســتثمارات الســعودية المتنامية في الهند بوضوح التزا َم نيودِ لهي بﺈنشــاءِ
)(٦٢
ٍ
ٍ
ٍ
أمنيــة
شــراكات
ولي
واقتصاديــة أقوى مــع الدولتين الخليجيتيــن  ،وبع َد زيارةٍ قــام بها ﱡ
العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان للهند في فبراير ٢٠١٩م ،أ َّك َدت دِ لهي والرياض
على تعاونِهما في تبا ُدل المعلومات االستخباراتية ،وأ َّكد اقترا ُح المملكة العربية السعودية
ِ
قطاعــات البتروكيماويــات والبُن َية التحتيــة والتعدين في
دوالر فــي
باســتثمار  ١٠٠مليــار
ٍ
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الهند على َ
الشــراكةِ القوية بين البلدين ،وتبحﺚ شــركتا النِفط »أرامكو« السعودية وشركة
)(٦٣
ٍ
»أدنوك« اإلماراتية إبرا َم
شراكات في الهند .
َ
حســابات ُمعقدة ،ولــم تُعلﱢق
ارتبــاط الهند بﺈيــران ِضمنُ ُﻪ
نتيجــ ًة لمــا َســبَق ذِ كــ ُره ،فﺈن
ٌ
أي مِ ن النِزاعات اإلقلِيمية األخيرة التي نَ َشأت بين إيران وجيرانها من
نيودِ لهي َعلنًا على ٍ ّ
ٍ
يمنحها هﺬا الحيا ُد
موقــﻒ ُمحايد ،وتأم ُل نيودِ لهــي أن
الخليــﺞ العربــي ،إذ حا َفﻈــت على
َ
نفس
نفــو ًذا مــن أجل المشــاركة
ٍ
بشــكل ُمســتقل مع أصحاب القــرار في المنطقــة؛ وعلى ِ
المنوال ،تعا َونت الهند مع إسرائيل من أجلِ الحفاظ على الحيادِ اإلقليمي؛ و َقد از َد َهرت
ٍ
العالقــة بيــن الهند وإســرائيل مؤخ ًرا ،بينما احت َفﻈــت نيودِ لهي ً
أيضا
بموقــﻒ ثابت تجاهَ
فلسطين يؤ ﱢك ُد دع َمها للقضيةِ الفلسطينية) ،(٦٤ومن ِخالل التزامها بسياسة ع َدم التدخل
بالنزاعات اإلقلِيمية ،اكت ََسبت الهن ُد ثِق َة القِ وى اإلقليمية في الشرق األوسط ،وفي الوقت
س المي ُل إلى سياسةِ
إقحام ِ
صراع
أي
عدم التَّدخل تَر ﱡد َد الهندِ في
نفسها في ﱢ
نفسﻪ ،يعكِ ُ
ٍ
ِ
ِ
جميع األطراف.
في المنطقة َقد يُؤ ﱢثر على موقِ فِ ها الحيادِ ي تجاهَ
ِ
والتحديات في العالقات الهندية  -اإليرانية
القيود
سادسا:
ِّ
ُ
ً
ٍ
ٍ
تنوعـة يُع ﱢززُهـا تاريـ ٌﺦ طويـ ٌل مـن
شـراكة ُم
تطـ َّورت العالقـة الثُنائيـة بيـن الهنـد وإيـران إلـى
ِ
أولويـات الهنـد االقتصاديـة والجيو-سياسـية مـع إيـران أص َبحـت
الروابِـط الثقافيـة .لكـ َّن
ُ
ٍ
تعز ِيزها
انخراط الهند في
ُمعقد ًة بع َد العقوبات األمريكية ،وتزا َمن
عالقات مع إيران مع ِ
ٍ
لتعاونات ُمشتركة مع الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
واجهــت إيــران قيــو ًدا وتح ﱢد ٍ
يــات لل ُمحافﻈــة علــى عالقاتها مــع الهند ،حيﺚُ إن َســعي
إيــران ُ
ضد باكســتان في قضايا
كزعيــم
للﻈهــور
حــد من دعمِ هــا للهند َّ
للعالم اإلســالمي َّ
ِ
ٍ
مِ ثــل كشــمير فــي المنتديات الدولية ك ُمنﻈمة التعاون اإلســالمي ،حيــﺚُ ع َّبرت إيران عن
إن الدو َر ال ُمتزايد لباكستان
قلقِ ها إزا َء األعمال العســكرية الهندية في جامو وكشــمير)َّ .(٦٥
بعﺾ الق َّوات المســلَّحة في ٍ
عدد من الــدولِ اإلقلِيمية العربية مِ ثل
فــي
مســاعد ِة وتدريــﺐ ِ
َ
الســعودية واإلمارات والبحرين َقد َد َفع طهران ً
أيضا إلى االرتباط مع إســالم أباد لِكي ال
ُ
ٍ
تشــترك معها في
بشــكل كامل ،وال ســيما أ َّنها
تفقِ َد أولوياتِها اإلســتراتيجية مع باكســتان
َ
ٍ
كل من الصين وباكســتان يدف ُعها إلى
حــدود طويلــة) .(٦٦إن
االرتبــاط اإليرانــي الو ﱢدي مــع ٍ
إقامــةِ تــواز ٍُن مــع الهند فــي ٍ
وقت تده َو َرت فيــﻪ العالقات بين الهند وباكســتان ،وما زالت
الهند مرتاب ًة ج ًدا من الوجودِ الصيني ال ُمتنامي في جنوب آسيا).(٦٧
الت التجاريــة الصينية مــع إيران بالِغــ َة األهمية لالقتصاد
وتُعــ ُد
االســتثمارات والتبــا ُد ُ
ُ
ِ
وااللتفاف
نوع من االســتقرار االقتصــادي
اإليرانــي ،وال ســيما َّ
أن إيــران تَســعى لتحقيــقِ ٍ
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الواليــات المتحــدة؛ ومنــ ُﺬ أ ْن أعــا َدت الواليــات المتحــدة
علــى العقوبــات التــي فرضتهــا
ُ
ِ
العقوبــات علــى إيران في عــام ٢٠١٨مَ ،غ َدت الشــركات الصينيــة واألوروبية التي
فــرض
َ
بعــروض توريــد ال ُمعــدات الالزمــة لتطوير ميناء تشــابهار ُمتــر ﱢد َد ًة للقيــام بﺬلِك،
َظ َفــرت
ِ
إذ تــر َّد َدت الشــركات الصينيــة واألوروبيــة فــي تزويــدِ المشــروع بال َّرافِ عــات خو ًفــا مــن
شــركات مِ ثل شــركة »شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة
العقوبات األمريكية) .(٦٨وتر َّد َدت
ٌ
عدات
المحدودة« والشــركة الفلَّندية »كارغوتيك« التي فازت بال ُمناقصة لتزويدِ إيران بال ُم َّ
ٍ
تعقيــدات بعالقاتِها التجارية
الالزمــة لمشــروع تطوير ميناء تشــابهار تجنُ ًبا للدخــول في
أعمــال تجارية في إيــران بعد
مــع الواليــات المتحــدة ،ولتحﺬِ يرهــا مــن القيام بممارســة
ٍ
العقوبات األمريكية).(٦٩
فــي الماضــي كانــت إيران مو ﱢر ًدا رئيســ ًيا َّ
للطاقة للهند ،واﻵن قد تُصب ُح بواب ًة ألســواق
ٌ
ِ
اقتصادي ُمهــم لنيودِ لهي .أ َّثــ َرت القيو ُد
شــريك
ووســط آســيا ،وهي بال َشــك
أفغانســتان
ٌ
الح َ
ــﻆ ال ُمحللون
والتح ﱢديــات التــي تواجــ ُﻪ الهند وإيــران على العالقــات الثُنائيــة بينهماَ ،
البيروقراطيــ َة البطيﺌــة مــن جانِﺐ نيودِ لهي فــي معالجةِ القيود والتح ﱢديــات التي تواج ُهها
والص َفقــات
البــالد ،وكﺬلِــك التأخيــ ُر فــي إضفــاءِ الطابــع الرســمي علــى االتفاق ّيــات
َ
االســتثمارية ،األم ُر الﺬي يُعي ُق الشــراك َة االقتصادية بين الهند وإيران) ،(٧٠وقد تُعطي مِ ث ُل
ٍ
باســتثمارات
لدول أُخرى مِ ثل الصين وروســيا في القيام
هﺬه الحقائق المزي َد من النفوذ ٍ
ٍ
حيوية إستراتيجية في ميناء تشابهار ،بدالً من الهند.
واجهــت الهند تح ﱢد ٍ
يــات وقيو ًدا في
إن ارتبــاط الهنــد بﺈيــران مدفــو ٌع بعــد ِة عوامِ ــل ،إذ َ
َ
ِ
ارتباط الهند الوثيقِ بالواليات
وتوسيع العالقات مع طهران .إن
محاوالتِها الهادِ فة لتعزيز
المتحــدة وإســرائيل ودولِ الخليــﺞ يض َغ ُ
ُ
موقﻒ
نهﺞ نيودِ لهي تجــاه إيران ،وال يزال
ط على ِ
طهــران مــن قضيــة كشــمير ،الﺬي ينتقــ ُد قــرا َر الحكومة الهنديــة بﺈلغاء المــادة  ٣٧٠من
إن
الدســتور الهنــدي ويُنهِ ــي االســتقال َل القانونــي
الخاص بكشــمير ،مصــ َد َر قل َ ٍــق للهندَّ .
َّ
َ
ارتبــاط إيــران مع الصين واحتمالي َة أ ْن تُص ِب َح شــري ًكا للصين في المنطقة ،وال ســيما أن
َ
مخاوف
الكثيريــن يــرو َن صعــو َد النجم الصيني في المنطقــة تهدي ًدا ،مِ ن شــأنِﻪ أ ْن يخل ُق
إضافيــة لنيودِ لهــي ،إذ تخشــى الهنــ ُد مِ ــن ُفقــدان نفوذِ هــا في جنوب آســيا نﻈــ ًرا لتزايدِ
االســتثمارات والتجارة الصينية في المنطقة ،ال ســيما اســتثما َرها في ميناء جوادر على
الســواحل الباكســتانية الع ُدو الل ُدود للهند في إطار مبادرة الحزام والطريق ،التي تتبنَّاها
ألهم قوةٍ
اقتصادي عالمي ،ومِ ن الواضح أن طهران حريص ٌة على
ومركز
ٍ
الصيــن للتحــ ّول ِ
ٍ
ِ
توســيع تعاونِهــا التجــاري مــع قِ وى أُخــرى مِ ثل الصيــن لمواجهة العقوبــات الصارمة التي
تفرضها الواليات المتحدة ،األم ُر الﺬي يزي ُد عالقات الهند مع إيران تعقي ًدا.
ُ
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السياســات المحلّية ِ
للحزب
والتحــدي اﻵخــر للهنــد أما َم تنميــة عالقاتها مع إيران هو
ُ
أحزاب المعارضة بتح ﱢدي هﺬه السياســات ،وقد اســتج َو َب
الحاكــم الهنــدي ،وكيفية قيام
ِ
واردات
العديــ ُد مــن قــا َدة ال ُمعارضة حكومــ َة ِحزب »بهاراتيــا جاناتا« فيما يتعلَّــ ُق
ِ
بخفﺾ ِ
النِفــط مــن إيــران إلــى الصفــر ،وغــ َّر َد المتحدث باســم حــزب المؤتمر الوطنــي رانديﺐ
للض ِ
ســورجيواال على موقع »تويتر« ُمنتق ًدا حكوم َة مودي أل َّنﻪ َخ َ
غوط األمريكية على
ض َع ّ
)(٧٢
واردات النفط اإليرانيــة)(٧١؛ وانتق َد
الهنــد
وحزب
»الحزب الشــيوعي« الهندي،
لقطــع ِ
ُ
ُ
ِ
»مجلس اتحاد المســلمين لعموم الهند« الحكوم َة ً
أيضا) ،(٧٣إذ شــ َّك َكا في ِص ّحة اســتقالل
ُ
الضغط المحلي القوي يُمث ُل
القــرار اإلســتراتيجي الهنــدي في ظ ﱢل إدارة مودي ،وال يــزال
ٍ
الســلطة فــي الهند ،إذ يُمكن أن تســتخد َم المعارض ُة
ألي
مصــ َد َر قل َ ٍــق بالــﻎ ﱢ
حكومة تعتلي ُ
ِ
قــرارات السياســة الخارجيــة النتقادِ الحكومــةِ  ،األم ُر الﺬي يُؤ ﱢثر علــى ال َّرأي العام
بعــﺾ
َ
الهندي ،ويُش ﱢكك في مِ صداقية حكومةِ ِحزب »بهاراتيا جاناتا«.
وتُعــزى العديــ ُد من العقبات أما َم العالقــات الهندية  -اإليرانية إلى الضغوط الخارجية
الواليات المتحدة ،ومع اقتراب ِ
موعد االنتخابات الرئاســية األمريكية في
ُمارســها
التي ت ِ
ُ
ــد مــن التأ ﱡكــد فيمــا إذا كانــت الحكومــ ُة األمريكية الجديدة ســتت ِب ُع
نوفمبــر ٢٠٢٠م ،ال بُ َّ
ضــد إيران ،والتي تتب ُعها إدارة دونالد ترامﺐ ،أو أ ّنها لن تســتم َّر
نفــس سياســة العقوبات
َّ
َ
الواليات المتحدة بتجديدِ سياســتِها بشــأنِ إيران وتجديدِ
نفس السياســة ،وإذا قامت
في ِ
ُ
لــدول مِ ثل الهند الســتيراد النِفط من إيران ،فيُمكِ ــن أن يتغي َر الوض ُع الراهن؛
اإلعفــاءات
ٍ
وانتقــ َد العديــ ُد مِ ــن ال ُمرشــحين لل ﱢرئاســة األمريكية مِ ن ِ
الحــزب الديمقراطــي بِمن فيهم
بيرنــي ســاندرز) (٧٤وإليزابيــﺚ وارين) (٧٥وجو بايدن سياســ َة ترامﺐ تجاهَ إيــران ،وانتَ َق ُدوا
فوز ال ُم َر َّشــح
قــرا َر ترامــﺐ
ِ
باالنســحاب من خُ طــة العمل الشــامِ لة ال ُمشــتركة ،وفي حالةِ ِ
أمريكي جديد تجاهَ إيران.
الديمقراطي فال ُمتَو َّقع أن يكو َن هناك نه ٌﺞ
ٌ
خالﺻــــة
ٍ
إسـتراتيجية واقتصاديـة ،إذ
ألسـباب
أحـ َرزَت العالقـات الثُنائيـة بيـن الهنـد وإيـران تقد ًمـا
ٍ
األنسـﺐ في
أن إيـران هي الخيا ُر
َعمِ لـت الهنـ ُد مـع إيـران لتأميـن مصـادِ ر الطاقـة ،معتبِـر ًة َّ
َ
هﺬا المجال ،نﻈ ًرا لقُربِها الجغرافي من الهند ،وعلى الرغم من أن كال البلدين قد حا َوال
أن النتائِﺞ المل ُموسة لمِ ثل هﺬا التعاون
إيجا َد ٍ
قدر أكب َر مِ ن ال ُمشاركة في مجال ال ﱢدفاعَّ ،إال َّ
ِ
لوقﻒ مِ ثل هﺬا التعاون مع طهران.
كانت محدود ًة بس َب ِﺐ الضغوط األمريكية على الهند،
ِ
الســنوات األخيرة ،كان مشــرو ُع تشــابهار أح َد أهــ ﱢم جوانِﺐ العالقــات الثُنائية بين
فــي
فﺈن استثما َر الهند في
الهند وإيران؛ ومع ذلِك ،وفي ظ ﱢل العقوبات والضغوطات األمريكيةَّ ،
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َ
ِ
الواليات المتحدة
سوف يواج ُﻪ الكثي َر مِ ن التعقيدات على الرغم من إعفاءات
هﺬا الميناء
لتعزيز وجودِ هما في آسيا الوسطى ،لﺬلِك
لنيودِ لهي .تَجم ُع الهن َد وإيران مصال ُح ُمشتركة
ِ
ُ
تطوير ميناء تشــابهار ،ولَدى كال البلدين ً
مخاوف ُمماثلة
أيضــا
كلتاهمــا حريصتــان علــى
ِ
ٍ
ضعﻒ في البُنية األمنية لهﺬه المنطقة
أي
فيما يتعلَّ ُق باســتقرار وأمن
ِ
جنوب آســياَّ ،
ألن َّ
ٌ
المصالــح االقتصاديــة لــكِ ال البلدين ،ولــدى الدولتيــن ً
موقﻒ
أيضا
ســيُؤ ﱢثر بالتَّالــي علــى
ِ
ٌ
شــترك بشــأنِ الحاجــةِ إلى األمن البحري ،وقــد ط َّو َرتا ٍ
آليات لتحقيقِ هــﺬا الهدف ،مِ ن
ُم
ٍ
منتديــات مِ ثل رابِطــة حا ّفة المحيط الهندي التي انطلَقت رســم ًيا في عام ١٩٩٧م
ِخــالل
ِ
لتعزيز التعاون
الجمــع بين الدول الســاحلية الـ  ٢٢ال ُمطلة على ال ُمحيــط الهندي،
بهــدف
ِ
ِ
اإلستراتيجي واالقتصادي ).(٧٦
يُع ُد حيا ُد الهند في مواجهةِ التوترات مص َد َر َقل َ ٍق بالﻎ في العالقات الثُنائية بين الهند
وإيــران ،ففــي الوقــت الــﺬي عــ َّززَت الهنــد من عالقاتِهــا مع إيــران ،كانت حريصــ ًة ً
أيضا
على تعزيز ُســبل المشــاركة والتعاون مع العديدِ من دولِ الخليﺞ ،بما في ذلِك الســعودية
الحفاظ على ِ
أيضا رغب َة نيودِ لهي في ِ
ــس عالقة الهند بﺈســرائيل ً
الحياد
واإلمــارات ،وتعكِ ُ
في ظ ﱢل التوترات بين إيران وإسرائيل.
تتمس ُ
ــك بموقِ فهــا التقليــدي ال ُمتم ﱢثــل فــي دعــم القضيــة
أن الهنــد
علــى الرغــم مِ ــن َّ
َّ
ورئيس
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الفلسطينيةَّ ،إال أ َّنﻪ يت َِض ُح مِ ن الزيارات بين
ِ
ِ
أن تــل أبيــﺐ ونيودِ لهــي لديهِ ما ني ٌة قويــة في إقامةِ
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو َّ
ٍ
شراكة إستراتيجية.
هنالِك قضي ٌة أُخرى ُمهمة تتعلَّ ُق بالعالقات الثُنائية بين الهندِ وإيران ،أال وهي سياس ُة
ٍ
ِ
قرار نيودِ لهي
الواليات المتحدة تجاهَ إيران وت َع ﱡرض الهند
لضغوط أمريكية مستم َّرة بسبﺐ ِ
ِ
ِ
ارتباطها مــع إيران .وتُبدِ ي الهند ً
الواليات
رصها علــى االقتراب من
اإلبقــا َء علــى
أيضا ِح َ
ِ
المتحــدة مــن أجــلِ تحقيق تــواز ٍُن َ
الصاعدة في آســيا ،الصين؛ وال يزال
ضد القوة
أفض َل َّ
قلــ ُق الهنــد ال ُمتزايد بشــأنِ الوجود ال ُمتصاعد للصين في منطقــة ال ُمحيط الهندي يب َعﺚُ
ِ
الواليات المتحدة؛ وفي هﺬا الصدد،
على القلَقِ بالنّســبة لنيودِ لهي ،مما يُق ّربُها أكثر إلى
عالقات كال البلدين مع القِ وى ال ُكبرى األُخرى
فﺈن العالق َة بين الهند وإيران َطغت عليها
ُ
صدت الهنــ ُد في اﻵونة األخيرة فوائ َد إســتراتيجية
مِ ثــل الواليــات المتحــدة والصينَ ،
وح َ
تت َم َّثــ ُل فــي االقتــراب أكثر مــن الواليات المتحــدة ،إذ َ
تتشــاط ُر ك ٌل من الواليــات المتحدة
َ
المخاوف بشأنِ الوجود الصيني المتنامي في منطقة ال ُمحيط الهندي.
والهند
فﺈن عالقــة الهنــد ال ُمتنامية مع الواليــات المتحدة
علــى الرغــم مــن ِ
بعﺾ المخــاوفَّ ،
الصداقة مع إيران ،باإلضافة إلى روابِطها
تاريﺦ
وإسرائيل ،جن ًبا إلى جنﺐ مع
ٍ
طويل من َ
ٍ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

111

ٍ
كشــريك جيو-
األوســط
مــع دولِ الخليــﺞ العربيــة ،تمن ُح نيودِ لهي نفو ًذا مميزًا في الشــرق
َ
هم للجميع.
سياسي ُم ٍ
ٍ
إخفاقــات في ِ
ٍ
توســيع نِطــاق التعاون مع
واج َهــت
وعلــى الرغــم مِ ــن حقيقــةِ َّ
أن الهنــ َد َ
ِ
فــﺈن حيــا َد الهند المعروف َقد يُ ِ
الوســيط للحوار
ســاهم في أ ْن تل َع َﺐ نيودِ لهي دو َر
إيــرانَّ ،
وال ُمحادثــات فــي األز َمــات مــع طهــران) .(٧٧وحتــى اﻵن ،كانت الهنــ ُد حريصــ ًة َفقط على
ُمعالجةِ القضايا ال ُمتعلﱢقة بأمنِها ،بما في ذلِك ســالم ُة الجاليات الهندية الكبيرة ال ُمقيمة
ِ
النزاعات اإلقلِيمية.
في مِ نطقة الخليﺞ ،و َقد امتَنَعت تما ًما عن ال ُمشاركةِ في
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