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نديـــــــم أحمـــــد موناكــــــل

زميل باحث في قسم اجلغرافيا السياسية والعالقات الدولية، جامعة مانيبال، الهند

رت العالقــاُت الهندية-اإليرانيــة ووصَلت َمع ُمــرور الوقِت إلــى حالِة  تطوَّ
ِوفــاٍق تشــوُبها بعــُض التعقيــدات، إذ أَلَقــت الِحســاباُت األمنيــة واإلقِليمية 
التي ترِبط بين الهند وإيران َعبَر خليج ُعمان والمصالُح الجيو-سياســية 
العالمية بِظالِلهــا على العالقــات الحضارية القوية بيــن البلدين، وأثارت 
ِف  المخاوَف علــى ُمســتقبل العالقــات الُثنائيــة بينهما، وال ســيما مــع توقُّ

التعاون في إدارِة أمن الُحدود الُمشتركة.
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ة الِهندية  عندما استَقلَّت نيوِدلهي بعد انتهاء الُحكم االستعماري البريطاني على ِشبه القارَّ
في عام ١٩٤٧م، َفَقدت على الفور حدوَدها الجغرافية القديمة مع إيران، بسبب االنِقسام 
وإقامة دولِة باكســتان، وتال ذِلك تحوالٌت جيو-سياســية فاَقَمت التبُعاد بين الهند وإيران. 
بعد االستقالل، َسَعت الهند إلى اِلحفاظ على سياسِة عدم االنحياز، بينما اّنَضمت إيران 
إلى التحالف العسكري اإلقليمي الذي تقوُده الواليات المتحدة، المسمى «ِحلف بغداد»(١).
على الرغم من اختالف الهند وإيران في القضايا اإلقليمية، إالَّ أنهما حاولتا االشتراك 
فــي جهــاٍت مختلفــة، مثــل «رابطــة حافــة المحيــط الهندي» والتــي تُعــَرُف اختصــاًرا بـــــ 
«IORA»، و«ندوة المحيط الهنــدي البحريــة» والتــي تُعــَرُف اختصاًرا بــــــــ «IONA» للتعاون 
األمنــي البحــري، التــي تهدف من ِخاللها الهند إلى تعزيز عالقاِتها الثُنائية مع إيران، وال 
سيما أنها أفَسحت المجال لنيوِدلهي لتلعَب دوًرا أكثر فاعليًة في الشؤون اإلقليمية. وعلى 
إثِر ذِلك، في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م، زاَر وزير الشؤون الخارجية الهندي طهران ليُعِرب عن 
نيــِة بــالِده العــودةَ للتَّعاُمل مع إيران ِمن جديد، وأَبَقت الهند على تواُصلها مع طهران على 

الرغم من العقوبات التي فرضتها الوالياُت المتحدة على إيران(٢).
ك فيه الوالياُت المتحدة لتجَعَل من الهند شــريًكا إســتراتيجًيا  وفــي الوقــت الذي تتحرَّ
لها، فال يُمكنُنا تقييُم عالقة نيوِدلهي مع طهران دوَن األخِذ بالحســبان المعاييَر التي َقد 
تُؤثــر علــى عالِقتهمــا، وال ســيما أن طهران ســتَبقى شــريًكا ُمهًما لمســاعدة نيوِدلهي في 

تحقيِق مصاِلحها االقتصادية واإلستراتيجية.
دة بين الهنــد وإيران من ِخالل تحليل العواِمل   تبحــُث هــذه الدراســة في العالقة الُمعقَّ
المختلفــة، التــي تُؤثِّــر على العالقات الثُنائيــة بين البلدين. كما تبحُث الدراســة في أوُجه 
التقــاُرب والتباُعــد فــي العالقات الهندية – اإليرانية؛ وذلك بدراســِة العواِمل االقتصادية 
والجيو-سياســية التــي تُؤثِّــر على االرتباط الثُنائي بين البلديــن. وعالوًة على ذلك، تحاوُل 
الدراســُة البحَث في القيود التي تَُحوُل دوَن توِســيع العالقات االقتصادية واإلســتراتيجية 
بين البلدين، فضاًل عن الدوِر الذي تلعبُه الواليات المتحدة في تحديِد ماهيَِّة القيود في 

الِعالقات الثُنائية بين الهند وإيران.

أواًل: االعتبارات االقتصادية واإلستراتيجية في العالقات الهندية - اإليرانية
فاعية واإلستراتيجية، بالنظر إلى الطبيعة الديناميكية للقضايا األمنية  كانت المعايير الدِّ
اإلقليمية، أَهمَّ جواِنب الِعالقات الثُنائية بين الهند وإيران في اآلِونة األخيرة، إذ لدى كال 
البلدين مصالُح متقاربة للِحفاظ على االسـتقرار في آسـيا الوسـَطى ومحاربِة الجماعات 
ع هـذا التقـاُرب نيوِدلهـي جزئًيـا علـى الِحفـاظ علـى  المسـلَّحة فـي المنطقـة(٣)، وقـد َشـجَّ
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تواصـٍل ُمّسـتمر مـع طهـران، حتـى عندمـا تصاَعـدت التوتـرات بينهمـا، وَوَصلـت الضغـوُط 
الخارجية إلى مستوى َقد يحدُّ ِمن متانَة هذا االرتباط.

ومــن العواِمــل التــي ســاَعَدت الهنَد وإيران في الِحفــاظ على ارتباِطهما، تســارُع وتيرِة 
الِعالقات الثُنائية بعَد ِبدء «اللجنة الهندية - اإليرانية المشــتركة» في عام ١٩٨٣م، والتي 
لِعبــت دوًرا مهًمــا فــي إقامة تعاوٍن عســكرٍي مع إيــران(٤)، وعلى الرغم أنها بََدأت رســمًيا 
بعد ثالِث ســنواٍت من انِدالع الحرب العراقية - اإليرانية غيَر أنه ال يوجُد أيُّ دليٍل يُشــيُر 
مت أيَّ نوٍع من الُمســاعدة إليران ِخالل هذه الحرب التي انتهت في  إلى أنَّ الهند َقد قدَّ
عــام ١٩٨٨م(٥). وبعــد الحــرب، بََدأت إيران في إعادِة ِبناء ترســانَتها العســكرية التقليدية 
بدعــٍم مــن روســيا والصين. وفي ذلك الحين، لم تُِشــر التقاريُر إلى وجود صفقاِت شــراٍء 
ُكبــرى تَّمــت بيــن إيران والهنــد، وفي عام ١٩٩٣م، لَجــأت إيران إلى الهند للُمســاعدة في 
ارياٍت للغوَّاصات ِمن ِطراز «كيلو» التي اشتَرتها طهران من روسيا(٦)، وساَعدت  تطوير بطَّ
اصاِتها ِمن ِطراز «كيلو» الروســية ِمن أجل تحِســيِن  البحرية الهندية إيراَن على تعديِل غوَّ

كفاءتها التشِغيلية في الِمياه الداِفئة بالخليج العربي(٧).
ر بين الهند وإيران بتوقيِع ُمذكرِة تفاُهٍم جديدة في  فاعي الُمبكِّ َر هذا التعاون الدِّ وتطوَّ
عام ٢٠٠١م(٨)، وتعِكُس ُمذكرةُ التفاُهم، المعروفُة باســم «إعالن طهران»، المخاِوَف التي 
كانــت لــدى الدولتيــن الحتواء التَّطرف المتنامي في أفغانســتان، إذ كانــت كابول في ذِلك 
د اإلعالن  الوقت عاماًل حاسًما في تحديِد الحسابات األمنية لمنطقة جنوب آسيا(٩)، وأكَّ
من جديد التزاَم الهند وإيران في السعي ُقُدًما لنزِع السالح كهدٍف طويل األجل(١٠)، وكما 
ى ذِلــك إلــى تفاهــٍم أعَمــق بين الهند وإيران حوَل الحاجة للُمســاعدة في تأمين منطقٍة  أدَّ
َرت إيــران والهند ُمنذ ذِلــك الحين آلياٍت  اقتصاديــٍة ُمزدهــرة فــي المحيط الهنــدي، وطوَّ
سية لمتابعة األهداف المشتركة(١١)، كما ظلَّت إيران تلجأُ إلى الهند لطلب المساعدة  ُمؤسَّ
اتها العسكرية الروسية، وكانت طهران متفائلًة بأن نيوِدلهي ستدعُمها  التقِنية لتحِديث معدَّ

اٍت عسكريٍة تقليدية. للحصوِل على معدَّ
فاعية الثُنائية بين الهند وإيران إلى األمام بعَد دعوِة الرئيس األسبق  قفزت العالقات الدِّ
محمد خاتمي كضيِف شرٍف في اليوم الوطني لجمهورية الهند في عام ٢٠٠٣م(١٢). وبعد 
فاع. ففي مارس ٢٠٠٣م،  ع البلَدان تعاونَهما على مستوياٍت ُمتعددة في مجال الدِّ ذلك، َوسَّ
ع البلدان التعاون  أجَرت الهند وإيران أوَل مناوراٍت بحريٍة مشتركة في بحر العرب(١٣)، وَوسَّ
المشــترك فــي مجــال األمــن البحري، إذ شــاركا في منــاوراٍت بحريٍة مشــتركٍة أخرى في 
َرت الهند عدًدا من المقار االســتخباِرية في إيران(١٥)، وشاَرك  الســنوات الالحقة(١٤)، وطوَّ
كالُهما بنشاٍط في منتديات األمن اإلقليمي ِمثل »رابطة حافة المحيط الهندي«(١٦). ومع 
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ذِلك، وفيما يتعلَُّق ببيع األســلحة الهندية والتعاون في التكنولوجيا العســكرية المشــتركة 
مــع إيــران، َضَغطت واشــنطن على نيوِدلهــي لوقف ِمثل هذه المبيعــات بَل َضَغطت لوقف 

التعاون مع إيران.
هنالــك جانــٌب ُمهــم مــن التعــاون الهندي-اإليرانــي فــي الســنوات األخيــرة يــدوُر حوَل 
مســألة تطوير ميناء تشــابهار، فبعَد زيارة وزير الخارجية الهندي إلى إيران في ديســمبر 
٢٠١٩م، وافقــت نيوِدلهــي وطهــران علــى تســِريع مشــروع ميناء تشــابهار(١٧)، علــى الرغم 
عت  أن المشــروَع ُطــرح للنقــاش فــي عــام ٢٠٠٣م(١٨)، إالَّ أنــه لم يتَلــَق دعًمــا إالَّ عندما وقَّ
الهنــد وإيــران مذكــرةَ تفاهٍم لتطويــر الميناء في عام ٢٠١٥م(١٩). يقــع الميناء في ُمقاطعة 
سيســتان وبلوشســتان في إيران، ويُعتَبر بمثابِة بوابٍة للِهند لتوســيع ُفرصها التجارية(٢٠)، 
وترى نيوِدلهي في ميناء تشــابهار نظيًرا إســتراتيجًيا لميناء جوادر الباكستاني، الذي بَنّتُه 
وتُديــره الصيــن بموجــب «مبادرة: حزاٌم واحــد طريٌق واحد»(٢١)؛ ويتــالءم الميناء اإليراني 
علــى نحــٍو ُمناســب فــي اآلونة األخيرة مــع محــاوالِت الهند لتعزيــز الُفــرص االقتصادية 
َعبَر ُطرق العبور اإليرانية إلى آســيا الوســَطى وأفغانســتان، وفي أعقاِب تدهور العالقات 
الدبلوماســية بيــن الهنــد وباكســتان، وِحرمان باكســتان للهند من االتصال مــع إيران َعبَر 
أراضيها، ترى نيوِدلهي أن تطويَر ميناء تشابهار يُعتبُر فرصًة للّتناُفس مع الوجود الصيني 

المتنامي في آسيا الوسطى(٢٢).
يقدُم مشروع تشابهار للهند منفًذا مباشًرا إلى إيران، وهذا يعِني أن نيوِدلهي تستطيع 
تنويــَع خياراِتهــا فــي النفط بتكاليِف نقــٍل ُمنخفضة، إن لم تُِعقها العقوبــاُت التي تفرُضها 
الوالياُت المتحدة على إيران؛ وفي حال استكمال المشروع تستطيع البُلدان تعزيَز التجارة 
المتبادلــة وال ســيما فــي األســمدة والمــواد الكيميائية والحبوب والِســلع األخــرى، ويتيُح 
تشــابهار الفرصَة للهند لربطها بممِر النقل الدولي «الشــمال-الجنوب» الذي تدعُمه عدةُ 
دوٍل من بينها إيران وأفغانستان وروسيا، مما يُتيح وصوَل نيوِدلهي إلى األسواق في آسيا 
الوسطى وروسيا وأوروبا، وتُشير التقديرات أنه بمجرد ربط تشابهار بممِر النقل الدولي 

شمال-جنوب فإنَّ تجارةَ الهند مع أوراسيا قد تِصُل إلى ١٧٠ مليار دوالر(٢٣).
ســتواِجُه الهنــد تحديــاٍت فــي العمــل مع إيــران كما هو الحــال في الماضــي، وفي عام 
٢٠٠٣م، على ســبيل المثال، وافقت الهند على تطويِر ميناء شــهيد بهشــتي في تشــابهار 
عندما حالَت باكستان دوَن وصوِل الهند إلى أفغانستان؛ ومع ذلك، لم يبدأ مشروُع الميناء 
بسبب العقوبات األمريكية على إيران، وعلى الرغم من تقاُرب المصالح بين الهند وإيران 
حوَل المشاريع االقتصادية المشتركة، فإنَّ طهران تشُعر بالقلق إزاَء االعتماد الُمفرط في 
تجارتها مع الهند، حيث يُمكن للواليات المتحدة الضغُط على نيوِدلهي لوقِف التعاون مع 
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ية مع الصين وباكستان تُحدُد طهران ِنطاق تعاُمالتها مع  طهران؛ ونظًرا إلى عالقاتها الودِّ
د وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف من جديد  نيوِدلهي(٢٤). في عام ٢٠١٨م، أكَّ
أن بالده ستســعى إلى االســتثمار في تشــابهار مع باكستان والصين وليس فقط مع الهند 
ــة إيران الوصوَل إلى شــركاٍء آخرين، بحًثا َعن  وأفغانســتان(٢٥)، وأشــاَر هــذا البيان إلى ِنيَّ
ُفرٍص تجارية، وهذا قد يُعيُق فرصة الهند في االستثمار بمشروع تشابهار، وال سيما مع 

مخاوف نيوِدلهي ِمن تنامي الوجود الصيني في المنطقة.

ثانًيا: العقوبات على إيران والموقف األمريكي من تطوير ميناء تشابهار
َدة على إيران ُمنذ مايو ٢٠١٨م،  أعاَدت الوالياُت المتحدة َفرَض عقوباٍت اقتصاديٍة ُمشـدَّ
بعـد انِسـحاِبها مـن االتفـاق النـووي مـع إيـرن، والمعـروِف باسـم «خطـة العمـل الشـاملة 
ور اإليراني في منطقة الشـرق األوسـط(٢٦). ووفًقا  المشـتركة»؛ بسـبب رفض واشـنطن للدَّ
للتَّقارير، فإن العقوبات تحَت اإلسـتراتيجية األمريكية للضغوط القصوى ضدَّ إيران أدَّت 
إلـى منـع وصـول ١٫٥ مليـون برميـٍل مـن النفـط اإليرانـي إلـى السـوق العالميـة يومًيـا(٢٧)، 
وَفَرضت الوالياُت المتحدة عقوباٍت على أكثر من ٧٠ مؤسسـًة ماليًة تابعًة لطهران، ومن 

مرة على االقتصاد اإليراني(٢٨). الُمتوقع أن يكون للعقوبات األمريكية عواقب مدَّ
أثارت قراراُت السياســة األمريكية األخيرة بشــأن إيران المخاوَف ومعارضًة صريحة 
بين للواليات المتحدة؛ وقد بََحثت بعُض الدول األوروبية، ُرغم  من عدٍد من الُحلفاء الُمقرَّ
رفضهــا لسياســات الواليــات المتحــدة، عن آلياٍت ماليــٍة بديلة للتعاُمل مع إيــران في ِظلِّ 
مت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مقترحاٍت  تعرُّضها لعقوباٍت أُحادية الجانب، إذ قدَّ
لتجــاوز العقوبــات األمريكيــة على إيران، وأعلــَن االتحاد األوروبي الحًقــا عن إطالق آليٍة 
تدعُم التباُدل التجاري «إنستيكس» للتَّداول مع إيران وتسهيل الُمعامالت المالية بعمالٍت 
غيَر الدوالر األمريكي(٢٩)؛ وفي أوائل عام ٢٠١٩م، أصَدَر وزراءُ خارجية بريطانيا وألمانيا 
دوا فيه أن انســتكس ســتدعُم التجارةَ األوروبيَّة المشــروعة مع  وفرنســا بياًنا ُمشــترًكا، أكَّ
إيران، والتي تُركِّز في باِدئ األمر على القطاعات األكثر أهميًة بالنسبة للمواطن اإليراني 

ِمثل األدوية واألجهزة الطبية، والِسلع الغذائية الزراعية.
وتُشــير تحــركاُت االتحــاد األوروبي هذه لتســهيِل التجارة مع إيران إلــى الخالفات في 
الغــرب حــول كيفيــة التعاُمل مع إيــران(٣٠)، إذ ما زالت أوروبا قِلقًة بشــأن القرار المفاجئ 
الــذي اتخذتــُه إدارة ترامــب لتصعيِد الضغوط علــى إيران، وأثار قــراُر الواليات المتحدة 
أيًضــا القلَــَق لــدى شــركائها الفاِعليــن اآلخرين ِمثل الهنــد، وتُعُد الهنُد واحــدًة من ثماني 
دوٍل َحَصلــت علــى اســتثناٍء ُجزئــي لِشــراء النفــط مــن إيــران(٣١)، كانت على اتصــاٍل دائٍم 
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بالمســؤولين األمريكييــن عندما انتَهت فترة االســتثناء في مايــو ٢٠١٩م من أجِل مواصلة 
َضت الهند بشــكٍل كبيــر واِرداِت النفط من إيران  اســتيراد النفــط اإليراني، ومع ذِلك، خفَّ

غط األمريكي لالمِتثال لنظاِم العقوبات حتى وَصلت إلى الصفر(٣٢). نتيجًة للضَّ
على الرغم من هذه التطّورات، اقتربت الهنُد والوالياُت المتحدة في السنوات الماضية 
فــي وجهــاِت النظــر، وذِلك عبــَر التقاُرب في المجــاالت ذات االهتمام المشــترك لتطوير 
جبهٍة إســتراتيجيٍة مشــتركة في جنوب آســيا، وربما يكون مشــروع ميناء تشابهار قد نجا 
مت  حتــى اآلن مــن عواِقــب العقوبــات األمريكية الصاِرمة على إيران، وال ســيما بعدما قدَّ
الواليــاُت المتحــدة تأكيــداٍت للهنــد بــأنَّ تطويــَر ميناء تشــابهار ســيكوُن معفًيــا ِمن بعض 

العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة على إيران(٣٣).
ــر الميناء ُطرًقــا تجاريًة إســتراتيجيًة بديلــة لحِليفة الواليات  باإلضافــة إلــى ذِلــك، يوفِّ
المتحدة أفغانســتان ِمن ِخالل الســماح لها بالوصول إلى الِمياه الدافئة، كما يُعد مشــروع 
تشــابهار مهًمــا لتطوير االقتصاد األفغاني، ويُمكن مــن خالله تنفيُذ رغبة الرئيس ترامب 
لخفِض النفقات العســكرية األمريكية في أفغانســتان، إذا ما اســتمّرت واشنطن في دعِم 
لُه ميناء تشــابهار(٣٤)، وكذِلك سوف  ّ االســتثمار اإلقليمي في االقتصاد األفغاني الذي يُســهِ

يُساعد الميناء أفغانستاَن على توِسيع ِنطاق إمكاناتها التجارية مع الهند.
دت إدارة ترامــب في نوفمبر ٢٠١٨م إعفاءات العقوبات المرتبطة بمشــاريع تطوير  مــدَّ
مينــاء تشــابهار، وذلك إلقراِرها بأهميــة إحياء اآلفاق االقتصادية ألفغانســتان، وباَت من 
د أن الواليات المتحدة تتفهُم نوايا الهند ودوَرها الذي يتالقى إلى حدٍّ ما َمع المصالِح  المؤكَّ
ـق بالتطورات الداخليَّة في أفغانســتان، ويُعتبُر  األمريكيــة فــي المنطقة، خاصًة فيما يتعلَـّ
َصــت الهند أكثَر ِمــن ملياَري دوالر  ِســِجلُّ الهنــد في مســاعدة أفغانســتان واعًدا، إذ خصَّ
لتطويــر البُنيــة التحتية والطاقــة والزراعة والصّحة والتعليم في أفغانســتان، ولَدى الهند 
َزتها ُمساعداتُها اإلنسانية للبالد؛ والجدير  أيًضا روابط ثقافية تاريخية مع أفغانستان عزَّ
كر ُهنا أنَّ واشنطن على درايٍة باستثمارات الهند في أفغانستان وتأمُل أْن تلَعب الهند  بالذِّ
عت الهنــد اتفاقيَة  دوًرا ُمهًمــا ِعندمــا تنســِحُب القــوات األمريكيــة من أفغانســتان. كما وقَّ
ُد فيها الهنــد بتقديم التدريباِت  شــراكٍة إســتراتيجية مع أفغانســتان في عــام ٢٠١١م تتعهَّ
ات األمن الوطني األفغانية، وتظلُّ ُمســاعدةُ الهند  والمســاعداِت لبرامج ِبناء الُقدرات لقوَّ
اِت األمريكية من أفغانستان على  أمًرا بالَغ األهمية، إذ تعتِمُد إســتراتيجيُة انســحاِب القوَّ

نقِل المسؤولياِت األمنية إلى قواٍت عسكريٍة أفغانية ذاِت كفاءٍة ُمناسبة(٣٥).
على الرغم من اإلعفاِء األمريكي لمشروِع ميناء تشابهار، فقد يتضاَءل الدعُم األمريكي 
له، ألنَّ مشروَع تشابهار يَُصُبّ في مصلحِة إيران، وهَو ما ال يقبلُه الرئيس األمريكي ترامب. 
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لقد ســلَّطت اإلدارةُ األمريكية الضوَء بشــكٍل صريح على مخاِوفها بشأن تشابهار في هذا 
الصدد، وهناك احتماٌل قوي بأن تُلغي واشنطن دعمها لمشروع الميناء في أيِّ وقت. وفي 
ر المبعوث األمريكي إلى أفغانســتان جون باس المســؤوليَن األفغان  نوفمبــر ٢٠١٨م، َحــذَّ
مــن أنَّ اإلعفــاءات التجاريــة عبَر ميناء تشــابهار ســوَف تســتِمر إذا كان التُّجاُر حريصين 
علــى االلتــزام بالعقوباِت المفروضة على بعِض الشــركاِت أو األفراِد اإليرانيين(٣٦)، وعلى 
خلفّية التوترات الُمتصاعدة مع إيران، وفي حاِل اشِتباه الواليات المتحدة بانتهاك التُّجار 
األفغــان لنظــاِم العقوبــات، فإنَّ ذِلك قد يدفع واشــنطن إلى اّتخاذ إجــراءاٍت أكثَر صرامًة 

إلعاقِة تطوير ميناء تشابهار.

ثالًثا: الُفرص والقيود أماَم مشاريع الطاقة بين الهند وإيران
ة علـى الطاقـة لتلبيـِة احتياجاتهـا العسـكرية والمدنيـة، ونظـًرا لحجِمها  تعتمـُد الهنـد بشـدَّ
وعـدِد ُسـّكاِنها، أصبحـت البـالُد ثالـَث أكبـر مسـتهلٍك للطاقـة فـي العالـم عـام ٢٠١٣م(٣٧). 
وبالتَّالي، فإن الهند أصبحت ُملزمًة باالعتماِد على الطاقة لتوِجيه سياَسِتها تجاهَ الشرق 
األوسط، نظًرا لُقرِبها الجغرافي من المنطقة، وتُعُد إيران ذات أهميٍة إستراتيجيٍة للهند، 
وال سـيما أنها َقد تكوُن مورًدا رئيسـًيا للهند في مجال الطاقة؛ وحتى عام ٢٠٠٦م، كانت 
ٍد للهنـد مـن النفـط الخـام، ولكـن نتيجـًة للعقوبـات ُمتعـددِة  إيـران بالفعـل ثانـي أكبـِر مـورِّ

ٍد للهند في ٢٠١٣م-٢٠١٤م(٣٨). األطراف على إيران، أصبَحت سابَع أكبِر مورِّ
إنَّ ُقــرب إيــران الجغرافــي وعالقاتها الحضارية مع الهنــد، والجاليات الهندية الكبيرة 
التي تُقيُم في أرجاٍء مختلفة في الشرق األوسط يؤكد على أهميِة موقع الهند بالمنطقة، 
وفي محاولٍة لتسريع انخراِط الهند مع جيرانها الغربيين في ِمنطقة الخليج، أطلَقت إدارةُ 
رئيــس الــوزراء ناريندرا مودي سياســَة التواُصل مع الغرب في عــام ٢٠١٤م، وعلى الرغم 
مــن وجــوِد تحســيناٍت كبيرة في إطار سياســِة التواُصــل مع الغرب، وفيمــا يتعلُق بارتباط 
الهنــد مــع دوِل مجِلس التعــاون الخليجي (GCC) (٣٩)، فإنَّ َمكانَة إيــران وأهّميتَها في هذه 
السياســة، تتطلــُب المزيَد من الدراســة، خاصــًة في ضوء العقوبــات األمريكية، وتصاُعد 

التوترات بالمنطقة بين إيران وحلفائها في الخليج.
أحــُد أهــمِّ جواِنــب العالقات الثُنائية بين الهند وإيران هو تجارةُ الطاقة، إذ يُعُد النفُط 
الخاُم اإليراني (متوسط الحموضة) مفيًدا بشكٍل خاص للهند، وال سيما أنَّ ُمعظَم مصافي 
الهنــد ُمصَممــٌة لِمثــل هذا النوع من النفط عالي الجــودة(٤٠)، وعلى الرغم من هذه الميزة 
التــي تجِنيهــا الهند من اســتيراِد النفط اإليراني، إالَّ أنَّها ســتُواجُه تحدياٍت على مســتوى 
األمن اإلقليمي، إذا ما اعتَمَدت ُكلًيّا على النفط اإليراني، وال ســيما في ظلَّ إســتراتيجيِة 
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الضغــوط القصــوى التــي تتِبُعهــا الواليــاُت المتحدة ضدَّ إيــران، والتــي زاَدت بدوِرها من 
ِحصة الدوِل غير األعضاء في أوبك من سلَّة النفط الخام الهندي.

تاريخًيــا، تُعــُد تجــارةُ الطاقــة بين الهنــد وإيــران ُمنخِفضًة نســبًيا، وغالًبا مــا تُعرِقلُها 
الخالفات بينهما. في ديســمبر ٢٠١٠م انســَحَب «بنك االحتياطي الهندي» من آليِة تباُدل 
ة اآلسيوي» التزاًما بالعقوبات األمريكية بعدِم استيراد النفط  الُعمالت في «اتحاد المقاصَّ
مــن إيــران(٤١)، وقــد أدَّت هــذه الخطوة إلى تعطيِل دفع ما يصل إلــى ٥ مليارات دوالٍر من 
رت إيران من أنَّها ستُلغي جميَع الصفقات  شركات النفط الهندية إلى إيران. فيما بَعد حذَّ
مــع الهنــد إذا انَقَضت ُمدة تســديد الُدفعات، ودفعت الهند مــا يقرُب من ٧٥٪ من المبلغ 
الُمستحق من ِخالل البنك «البنك التجاري األوروبي-اإليراني» بألمانيا في فبراير ٢٠١١م، 
ي المدفوعات من الهند؛ ونتيجًة لذلك،  ولكن بعد ذلك بوقٍت قصير، توقَف البنك عن تلقِّ
لَجأت الهند إلى بنك «هالك» التُركي في يوليو ٢٠١١م لتسِليم المبالغ الُمتبقية إلى إيران. 
لكنَّ البنك لم يتمكن من مساعدة الهند، حيث أعاَقت العقوبات األمريكية المفروضة على 
إيران في فبراير ٢٠١٣م هذه العملية(٤٢)، وأجبَرت الضغوُط األمريكية الهنَد على خفِض 
واِرداتهــا النفطيــة مــن إيــران بنســبِة ١١٪ في عــام ٢٠١٢م. وفي العام التالــي، انخَفَضت 
واردات النفط من إيران، وذلك بسبب الضغط الذي فرضتُه الواليات المتحدة على الهند 

إلنهاء واِرداتها النفطية من طهران.
ى قراُر «المؤسسة الهندية للنفط والغاز الطبيعي المحدودة» وقَف  وفي عام ٢٠١٢م، أدَّ
تطويــِر حقــل غاز «فرزاد – ب» مع إيران بســبِب العقوبات األمريكيــة إلى تزايُد التوترات 
فــي العالقــات الثُنائية بيــن نيوِدلهي وطهران، وقد اكتَشــَفت المؤسســة احتياطياِت الغاز 
بمنطقــة «فــرزاد- ب»، فــي «حقل فارس» بإيران عام ٢٠٠٨م، وواَفَقت طهران على ِشــراء 
َمت المؤسسة ُخطَة تطويٍر رئيسيٍة ُمنقحة إلنتاج ٦٠٪ من  الغاز(٤٣)، وفي عام ٢٠١٠م، قَدّ
احتياطيــاِت الغــاز فــي الحقل، والتي تبلُــغ ٢١٫٦٨ ترليون قدٍم ُمكعَّب؛ ومع ذِلك، تســببت 
التأخيرات في ِبدء التطوير بحدوِث توّترات، وعلى إثر ذلك وفي سبتمبر ٢٠١٤م، أعادت 
إيــران إدراَج حقــل غاز «فــرزاد- ب»، في عطاءاتها للطاقة، والتي َعَزت ســبََب التأخيرات 
ت المناقشــات بين المؤسســة وطهران، وفي عام ٢٠١٨م-٢٠١٩م  إلى المؤسســة، واســتمرَّ
َمت شــركة النفط اإليرانية الوطنية اقتراًحا لتطوير حقل الغاز واســتخراج وقود الغاز  قدَّ
الخام في بعِض الِنقاط بواســطة شــركة النفط الوطنية اإليرانية، وأثََّرت عقوباُت الطاقة 
األمريكية التي أُعيد فرُضها على إيران نوفمبر ٢٠١٨م على أيِّ صفقٍة ُمحتملة، ألنَّ ُمعَظم 
مــزودي الخدمــة الُمعتمديــن لحقل غــاز «فرزاد – ب» ُهم شــركاٌت أمريكيــة، وبالضرورِة 

ُب عليهم االلتزاُم بالعقوبات(٤٤). يتوجَّ
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وبشكٍل عام، انخَفَضت واِرداُت النفط الهندي من إيران في العقد الماضي(٤٥)، وسوَف 
تظــلُّ التوّتــرات فــي العالقــات األمريكية - اإليرانية تُؤثِّر بشــكٍل كبير في رســم ُمســتقبل 
واِردات الهنــد النفطيــة مــن إيــران، وما هو واضــٌح حتى اآلن هو أنه بعــد فترٍة وجيزة من 
انتهــاء اإلعفــاءات األمريكيــة للهنــد في مايو ٢٠١٩م، لم يُعد الُمشــترون الُهنــود متفائلين 

انية(٤٦). بشأِن قيام إيران بتمديِد خطوِط االئتمان وخدمات الشحن المجَّ
ومن الُمثير لالهتمام أنه في عامي ٢٠١٨م-٢٠١٩م، وعلى الرغم من الضغوط األمريكية 
علــى الهنــد لخفــِض واِرداتهــا النفطيــة من إيــران، كانت الهنــُد تســتوِرُد ٤٧٩٥٠٠ برميٍل 
مــن النفــط الخــام يومًيــا من إيران، والتي كانــت في الواِقع أعلى ِمن معدالت اســتيراِدها 
ــة  فــي الســنة الماليــة ٢٠١٧م-٢٠١٨م(٤٧)، ووفًقــا للبيانــات الِصــادرة عــن المديريــة العامَّ
لالســتخبارات التجاريــة واإلحصــاء، زاَدت واِرداُت الهند من النفط من الوالياِت المتحدة 
فــي عــام ٢٠١٩م(٤٨)، وتكشــُف البيانــاُت أنَّ الواليــات المتحدة زوَّدت الهند بمــا يقُرُب ِمن 
٤٫٥ ماليين طٍن من الِنفط الخام خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس ٢٠١٩م مقارنًة بـ 
٢٫٦ مليون طن ِمن الِنفط خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس ٢٠١٨م، وهذا يُشير أيًضا 
إلى تحوٍل في سياســة الطاقة في الهند التي اعتَمَدت تاريخًيا إلى حٍد كبير على واِردات 

ِديها التقليِديين في الشرق األوسط(٤٩). النفط من مورِّ

رابًعا: الشيعُة الهنود وِصلُتهم بإيران
هناِلك ما يقُرب من ٤٠ مليوًنا إلى ٤٥ مليون شـيعٍي يعيُشـون في الهند، وهذا العدُد الكبير 
ان يُغِري إيران بتوِجيه سياَسِتها الخارجية السِتخداِمهم كورقٍة طائفية، وهناِلك أدلٌة  من الُسكَّ
على أنَّ رجاَل الدين الشيعة الُهنود يتَِّبعون ُمؤسَس الثورة اإليرانية آية اهلل الخميني، وترتِبُط 
َم ُممثُل  بعـُض الُمنظمـات الشـيعية الهنديـة بعالقـاٍت قويـٍة مع طهـران، وفي مايو ٢٠١٩م، قـدَّ
قيـادِة الثـورة اإليرانيـة آيـة اهلل علـي خامنئـي في الهند، إلى حجُة اإلسـالم مهدي مهديبورور 
تبرُّعاٍت بقيمة ٧١٥٠٠٠ دوالٍر لضحايا الفيضاناِت في إيران عبَر «مؤسسة اإلمام الخميني 

لإلغاثة» في إيران(٥٠).
«صندوق اإلمام الخميني التذكاري» في كارجيل (جامو وكشمير) هو مثاٌل آخر على نفوِذ 
إيران في الُمجتمع الشيعي الهندي، واستوَحت فكَرةَ الصندوق من الثورة اإليرانية، ويُديره في 
بين في إيران، ويهدُف إلى نشِر القيم والمبادئ التي نادى  الغاِلب باحثون شيعة من شباٍب مدرَّ
م الصندوُق أيًضا تجُمعاٍت ومظاهراٍت سياســية حوَل القضايا  بهــا آيــة اهلل الخمينــي، وينظِّ
الُمتعلقــة بالجاليــة المســلمة في الهند، وهناك عدٌد من الُمنظمــات التعليمية واالجتماعية، 

والتي تُعتَبُر جزًءا من الُصندوق، وُمعظُمها يعمُل بمنطقة الداخ في جامو وكشمير(٥١).
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وفًقا لوثيقٍة مســربة من موقع «ويكيليكس» في عام ٢٠٠٦م، أحُد رجال الدين الشــيعة 
الباِرزيــن يُدعــى بموالنــا كالبــي جــواد ويتِخُذ مــن مدينة لكهنــؤ مقًرا له، ويَشــغُل منصب 
األمين العام لمجلس العلماء الهندي عمل جاسوًسا إليران(٥٢). اشتهَر جواد بإقامِة واحدٍة 
عات المناِهضة للواليات المتحدة وإســرائيل والدنمــارك في لكهنؤ، التي  مــن أكبــِر التجُمّ
تت الهند ضــدَّ إيران  حضرهــا أكثــُر مــن مليون شــخٍص في عــام ٢٠٠٦م(٥٣). عندمــا صوَّ
اقــة الذرية التاِبعة لُألمم المتحــدة، وهي الهيئة  فــي قــراٍر صــادٍر عــن الوكالة الدولية للطَّ
المســؤولة عن ُمراقبة البرنامج النووي اإليراني، وطالبتها بوقِف تخصيب اليورانيوم في 
نوفمبر ٢٠٠٩م، َظَهرت خالفاٌت وادعاءاٌت من ِقبل رجال الدين الشــيعة في البالد حوَل 
موقف الهند، حيُث أبدى جواد احتجاًجا على موقِف الهند واتخَذ موقًفا قوًيا ضدَّ ِحزب 

المؤتمر الوطني الذي كان في الُسلطة في ذِلك الوقت(٥٤).
هناِلك دليٌل آخر على العالقة بين طهران والجالية الشيعية الهندية أال وهَو تضاُمنهم 
مع إيران. فبعَد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني قاســم ُســليماني، 
ات األمريكيــة فــي الثالث من ينايــر ٢٠٢٠م، انضمَّ حشــٌد في حي شــيكان  علــى يــد القــوَّ
د المتظاهرون شــعاراٍت ِمثل  فــي لــداخ لالحتجاجات الُمنددة بمقتل قاســم ُســليماني وردَّ
«التضامن مع الجنرال قاســم ُسليماني» و«تسقط أمريكا» و«تسقط إسرائيل»(٥٥)؛ وانضمَّ 
آغا سيد محمد موسوي، وهو رجُل ديٍن شيعٍي كشميري، إلى االحتجاجات وانتقَد الواليات 
ة، معرًبا عن تضاُمنه مع إيران(٥٦)، وَوَرد أن العديد من االحتجاجات األخرى  المتحدة بشدَّ
مت في كشمير بعد صالة الجمعة في الثالث من يناير ٢٠٢٠م. كما لوِحظت احتجاجاٌت  نُظِّ
َد المتظاِهرون شــعاراٍت ضدَّ  تضاُمنيــة فــي لكهنــؤ، عاصمــة والية أتر برديــش، حيــث ردَّ

الواليات المتحدة ووصفوا الجنرال قاسم ُسليماني بأنه شهيد(٥٧).
على الرغم من أنَّ هذه التطورات األخيرة تشيُر إلى أنَّ طهران تحتِفظ بنفوٍذ كبيٍر بين 
َدت األوضاَع السياسية السائدة في الهند،  الجالية الشيعية في الهند، إالَّ أنَّها نادًرا ما هدَّ
متها الجماعاُت الشــيعية الشــعبية في التأثير  عات التي نظَّ ولم تنَجح االحتجاجاُت والتجُمّ

ِبشكٍل مباشر على ُصنَّاع القرار في الهند، وظلَّت االحتجاجاُت رمزيًة إلى حدٍّ بعيد.

خامًسا: عملية المواَزنة الهندية مع إيران
ًيا حاِسًما في تحقيِق  بُخصوص تواُزن العالقات الهندية - اإليرانية، فإنَّ الهند تواِجُه تحدِّ
التواُزن بين مصاِلحها الخاصة ومصالح الِقوى األُخرى في الشرق األوسط، وال سيما أنَّ 
واشـنطن اختَلَفـت مـع الهنـد حـوَل عالقاِتهـا مـع إيران. دفعت هذه القضيـُة الُمثيرةُ للجدل 
حـوَل الِعالقـات بيـن واشـنطن ونيوِدلهـي، الهنـَد إلـى إعـادِة النَظـِر فـي عالقاِتهـا مـع إيران 
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فـي العديـِد مـن األحـداث، وكَشـَفت مـدى حـدود اسـتقالليِة الهند، وال سـيما فـي قراراِتها 
َضـت نيوِدلهـي إيراَداتهـا مـن  اإلسـتراتيجية االقتصاديـة، ِإذ بـدا ذِلـك واضًحـا عندمـا خفَّ

الِنفط اإليراني اسِتجابًة للضغوِط األمريكية.
فــي عــام ٢٠٠٥م، ووفًقا لالتفاق النــووي المدني بين الهند والواليات المتحدة، وافقت 
نيوِدلهي على َفصِل منشــآِتها النووية العســكرية والمدنية ووضِع جميع الُمنشــآت النووية 
تحَت ضماناِت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجًة لذِلك وافقت الواليات المتحدة على 
الدخوِل في تعاوٍن نووٍي مدني مع الهند(٥٨). لكَنّ العالقات بين الهند وإيران عانَت بسبب 
اقة  ت الهند في الوكالة الدولية للطَّ هذا االتفاق، وبلَغت العالقات مستوى متدٍن عندما أيدَّ
الذرية عام ٢٠٠٥م قراًرا برعاية االتحاد األوروبي داَن إيران لعدِم امِتثاِلها لمعاهدة حظِر 

انتشار األسِلحة النووية(٥٩).
حاولــت «حكومــُة التحالــف التقُدمــي الُمتحد» بقيادة االتحاد الوطنــي في عام ٢٠٠٥م 
إرضاَء الواليات المتحدة في حملِتها لكبِح البرنامج النووي اإليراني، الذي واَجَه انتقاداٍت 
ُك في عالقة  مــن أحــزاِب المعارضــة، إذ َدانــت األحزاُب اليســارية في الهنــد -التي تُشــكِّ
الهند بالواليات المتحدة- أيَّ ضغوطاٍت تُماِرُسها واشنطن على نيوِدلهي لتقليِص أو إنهاِء 
ارتباط األخيرة بإيران؛ وتحَت ضغٍط من حكومِة التحالف التقُدمي، رفَض رئيس الوزراء 
الهندي آنذاك الدكتور مانموهان سينغ دعواٍت لزيارِة طهران، كذِلك ُمِنع الرئيُس اإليراني 
آنــذاك محمــود أحمــدي نجــاد من زيــارة نيوِدلهي. لكن فــي عام ٢٠٠٨م، قِبلــت الحكومُة 
الهنديــة بزيارتــه، إذ زاَر نيوِدلهي في أبريل ٢٠٠٨م(٦٠)، وفي عام ٢٠١٨م، عاَدت التوترات 
إلى الســطح بين واشــنطن ونيوِدلهي بعَد أْن وَجَدت الهند نفَســها في مأزٍق عندما أعاَدت 
الوالياُت المتحدة فرَض عقوباٍت على إيران، وَوَضعت العقوباُت الهنَد في موقٍف َحِرٍج في 

محاولِتها لمواَزنة عالقاِتها مع كٍل من الواليات المتحدة وإيران(٦١).
ًيا آخر  يُمِثّــُل االختــالف فــي وجهــات النظــر بين إيــران والهند تجــاه دوِل الخليــج تحدَّ
ت  يــة مــع دوِل الخليــج الُكبرى. بينما، اســتمرَّ لنيوِدلهــي، إذ ال تَتمتَّــُع طهــران بعالقــاٍت ودِّ
نيوِدلهــي فــي تعزيِز شــراَكِتها مع المملكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية المتحدة، 
عتها الهند واإلمارات العربية المتحدة في  وكَشَفت الشراكُة اإلستراتيجيُة الشاملة التي وقَّ
عام ٢٠١٧م، واالســتثمارات الســعودية المتنامية في الهند بوضوح التزاَم نيوِدلهي بإنشــاِء 
شــراكاٍت أمنيــٍة واقتصاديــٍة أقوى مــع الدولتين الخليجيتيــن(٦٢)، وبعَد زيارٍة قــام بها وليُّ 
َدت ِدلهي والرياض  العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان للهند في فبراير ٢٠١٩م، أكَّ
د اقتراُح المملكة العربية السعودية  على تعاوِنهما في تباُدل المعلومات االستخباراتية، وأكَّ
باســتثمار ١٠٠ مليــار دوالٍر فــي قطاعــاِت البتروكيماويــات والبُنيَة التحتيــة والتعدين في 
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الهند على الَشــراكِة القوية بين البلدين، وتبحث شــركتا الِنفط «أرامكو» السعودية وشركة 
«أدنوك» اإلماراتية إبراَم شراكاٍت في الهند(٦٣).

نتيجــًة لمــا َســبَق ِذكــُره، فإن ارتبــاَط الهند بإيــران ِضمنُُه حســاباٌت ُمعقدة، ولــم تُعلِّق 
نيوِدلهي َعلًنا على أٍيّ ِمن الِنزاعات اإلقِليمية األخيرة التي نََشأت بين إيران وجيرانها من 
الخليــج العربــي، إذ حاَفظــت على موقــٍف ُمحايد، وتأمُل نيوِدلهــي أن يمنَحها هذا الحياُد 
نفــوًذا مــن أجل المشــاركة بشــكٍل ُمســتقل مع أصحاب القــرار في المنطقــة؛ وعلى نفِس 
المنوال، تعاَونت الهند مع إسرائيل من أجِل الحفاظ على الحياِد اإلقليمي؛ وَقد ازَدَهرت 
العالقــة بيــن الهند وإســرائيل مؤخًرا، بينما احتَفظــت نيوِدلهي أيًضا بموقــٍف ثابت تجاهَ 
ُد دعَمها للقضيِة الفلسطينية(٦٤)، ومن ِخالل التزامها بسياسة عَدم التدخل  فلسطين يؤكِّ
بالنزاعات اإلقِليمية، اكتََسبت الهنُد ِثقَة الِقوى اإلقليمية في الشرق األوسط، وفي الوقت 
َد الهنِد في إقحاِم نفِسها في أيِّ صراٍع  نفسه، يعِكُس الميُل إلى سياسِة عدِم التَّدخل تَردُّ

في المنطقة َقد يُؤثِّر على موِقِفها الحياِدي تجاهَ جميِع األطراف.

يات في العالقات الهندية - اإليرانية سادًسا: القيوُد والتحدِّ
ُزهـا تاريـٌخ طويـٌل مـن  تطـوَّرت العالقـة الثُنائيـة بيـن الهنـد وإيـران إلـى شـراكٍة ُمتنوعـٍة يُعزِّ
الرواِبـط الثقافيـة. لكـَنّ أولويـاِت الهنـد االقتصاديـة والجيو-سياسـية مـع إيـران أصبَحـت 
ُمعقدًة بعَد العقوبات األمريكية، وتزاَمن انخراُط الهند في عالقاٍت مع إيران مع تعِزيِزها 

لتعاوناٍت ُمشتركة مع الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
يــاٍت للُمحافظــة علــى عالقاتها مــع الهند، حيُث إن َســعي  واجهــت إيــران قيــوًدا وتحدِّ
إيــران للُظهــور كزعيــٍم للعالِم اإلســالمي حــدَّ من دعِمهــا للهند ضدَّ باكســتان في قضايا 
ِمثــل كشــمير فــي المنتديات الدولية كُمنظمة التعاون اإلســالمي، حيــُث عبَّرت إيران عن 
قلِقها إزاَء األعمال العســكرية الهندية في جامو وكشــمير(٦٥). إنَّ الدوَر الُمتزايد لباكستان 
ات المســلَّحة في عدٍد من الــدوِل اإلقِليمية العربية ِمثل  فــي مســاَعدِة وتدريــب بعِض القوَّ
الســعودية واإلمارات والبحرين َقد َدَفع طهران أيًضا إلى االرتباط مع إســالم أباد ِلكي ال 
كامل، وال ســيما أنَّها تشــترُك معها في  تفِقَد أولوياِتها اإلســتراتيجية مع باكســتان بشــكل ٍ
حــدوٍد طويلــة(٦٦). إن االرتبــاَط اإليرانــي الودِّي مــع كٍل من الصين وباكســتان يدفُعها إلى 
إقامــِة تــواُزٍن مــع الهند فــي وقٍت تدهَوَرت فيــه العالقات بين الهند وباكســتان، وما زالت 

الهند مرتابًة جًدا من الوجوِد الصيني الُمتنامي في جنوب آسيا(٦٧).
وتُعــُد االســتثماراُت والتبــاُدالُت التجاريــة الصينية مــع إيران باِلغــَة األهمية لالقتصاد 
اإليرانــي، وال ســيما أنَّ إيــران تَســعى لتحقيــِق نوٍع من االســتقرار االقتصــادي وااللتفاِف 
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علــى العقوبــات التــي فرضتهــا الواليــاُت المتحــدة؛ ومنــُذ أْن أعــاَدت الواليــات المتحــدة 
فــرَض العقوبــاِت علــى إيران في عــام ٢٠١٨م، َغَدت الشــركات الصينيــة واألوروبية التي 
َدًة للقيــام بذِلك،  َظَفــرت بعــروِض توريــد الُمعــدات الالزمــة لتطوير ميناء تشــابهار ُمتــردِّ
اِفعــات خوًفــا مــن  َدت الشــركات الصينيــة واألوروبيــة فــي تزويــِد المشــروع بالرَّ إذ تــردَّ
َدت شــركاٌت ِمثل شــركة «شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة  العقوبات األمريكية(٦٨). وتردَّ
ات  المحدودة» والشــركة الفلَّندية «كارغوتيك» التي فازت بالُمناقصة لتزويِد إيران بالُمعدَّ
الالزمــة لمشــروع تطوير ميناء تشــابهار تجنًُبا للدخــول في تعقيــداٍت بعالقاِتها التجارية 
مــع الواليــات المتحــدة، ولتحِذيرهــا مــن القيام بممارســة أعمــاٍل تجارية في إيــران بعد 

العقوبات األمريكية(٦٩).
اقة للهند، واآلن قد تُصبُح بوابًة ألســواق  ًدا رئيســًيا للطَّ فــي الماضــي كانــت إيران مورِّ
أفغانســتان ووســِط آســيا، وهي بال َشــك شــريٌك اقتصادٌي ُمهــم لنيوِدلهي. أثَّــَرت القيوُد 
يــات التــي تواجــُه الهند وإيــران على العالقــات الثُنائيــة بينهما، الَحــَظ الُمحللون  والتحدِّ
يــات التي تواجُهها  البيروقراطيــَة البطيئــة مــن جاِنب نيوِدلهي فــي معالجِة القيود والتحدِّ
البــالد، وكذِلــك التأخيــُر فــي إضفــاِء الطابــع الرســمي علــى االتفاقّيــات والَصَفقــات 
االســتثمارية، األمُر الذي يُعيُق الشــراكَة االقتصادية بين الهند وإيران(٧٠)، وقد تُعطي ِمثُل 
هذه الحقائق المزيَد من النفوذ لدوٍل أُخرى ِمثل الصين وروســيا في القيام باســتثماراٍت 

حيويٍة إستراتيجية في ميناء تشابهار، بدالً من الهند.
يــاٍت وقيوًدا في  إن ارتبــاط الهنــد بإيــران مدفــوٌع بعــدِة عواِمــل، إذ واَجهــت الهند تحدِّ
محاوالِتها الهاِدفة لتعزيز وتوِسيع العالقات مع طهران. إن ارتباَط الهند الوثيِق بالواليات 
المتحــدة وإســرائيل ودوِل الخليــج يضَغُط على نهِج نيوِدلهي تجــاه إيران، وال يزال موقُف 
طهــران مــن قضيــة كشــمير، الذي ينتقــُد قــراَر الحكومة الهنديــة بإلغاء المــادة ٣٧٠ من 
الدســتور الهنــدي ويُنِهــي االســتقالَل القانونــي الخاصَّ بكشــمير، مصــَدَر قلَــٍق للهند. إنَّ 
ارتبــاَط إيــران مع الصين واحتماليَة أْن تُصِبَح شــريًكا للصين في المنطقة، وال ســيما أن 
الكثيريــن يــروَن صعــوَد النجم الصيني في المنطقــة تهديًدا، ِمن شــأِنه أْن يخلُق مخاوَف 
إضافيــة لنيوِدلهــي، إذ تخشــى الهنــُد ِمــن ُفقــدان نفوِذهــا في جنوب آســيا نظــًرا لتزايِد 
االســتثمارات والتجارة الصينية في المنطقة، ال ســيما اســتثماَرها في ميناء جوادر على 
الســواحل الباكســتانية العُدو اللُدود للهند في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي تتبنَّاها 
الصيــن للتحــّول ألهِم قوٍة ومركٍز اقتصادٍي عالمي، وِمن الواضح أن طهران حريصٌة على 
توِســيع تعاوِنهــا التجــاري مــع ِقوى أُخــرى ِمثل الصيــن لمواجهة العقوبــات الصارمة التي 

تفرُضها الواليات المتحدة، األمُر الذي يزيُد عالقات الهند مع إيران تعقيًدا.
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والتحــدي اآلخــر للهنــد أماَم تنميــة عالقاتها مع إيران هو السياســاُت المحلّية للِحزب 
ي هذه السياســات، وقد اســتجَوَب  الحاكــم الهنــدي، وكيفية قيام أحزاِب المعارضة بتحدِّ
ـُق بخفِض واِردات  العديــُد مــن قــاَدة الُمعارضة حكومــَة ِحزب «بهاراتيــا جاناتا» فيما يتعلَـّ
َد المتحدث باســم حــزب المؤتمر الوطنــي رانديب  الِنفــط مــن إيــران إلــى الصفــر، وغــرَّ
ســورجيواال على موقع «تويتر» ُمنتقًدا حكومَة مودي ألنَّه َخَضَع للّضغوِط األمريكية على 
الهنــد لقطــِع واِردات النفط اإليرانيــة(٧١)؛ وانتقَد «الحزُب الشــيوعي»(٧٢) الهندي، وحزُب 
َكا في ِصّحة اســتقالل  «مجلس اتحاد المســلمين لعموم الهند» الحكومَة أيًضا(٧٣)، إذ شــكَّ
القــرار اإلســتراتيجي الهنــدي في ظلِّ إدارة مودي، وال يــزال الضغُط المحلي القوي يُمثُل 
مصــَدَر قلَــٍق بالــغ أليِّ حكومٍة تعتلي الُســلطة فــي الهند، إذ يُمكن أن تســتخدَم المعارضُة 
أي العام  بعــَض قــراراِت السياســة الخارجيــة النتقاِد الحكومــِة، األمُر الذي يُؤثِّر علــى الرَّ

ك في ِمصداقية حكومِة ِحزب «بهاراتيا جاناتا». الهندي، ويُشكِّ
وتُعــزى العديــُد من العقبات أماَم العالقــات الهندية - اإليرانية إلى الضغوط الخارجية 
التي تُماِرســها الوالياُت المتحدة، ومع اقتراب موِعد االنتخابات الرئاســية األمريكية في 
ــد فيمــا إذا كانــت الحكومــُة األمريكية الجديدة ســتتِبُع  نوفمبــر ٢٠٢٠م، ال بُــدَّ مــن التأكُّ
نفــَس سياســة العقوبات ضــدَّ إيران، والتي تتبُعها إدارة دونالد ترامب، أو أّنها لن تســتمَرّ 
في نفِس السياســة، وإذا قامت الوالياُت المتحدة بتجديِد سياســِتها بشــأِن إيران وتجديِد 
اإلعفــاءات لــدوٍل ِمثل الهند الســتيراد الِنفط من إيران، فيُمِكــن أن يتغيَر الوضُع الراهن؛ 
ئاســة األمريكية ِمن الِحــزب الديمقراطــي ِبمن فيهم  وانتقــَد العديــُد ِمــن الُمرشــحين للرِّ
بيرنــي ســاندرز(٧٤) وإليزابيــث وارين(٧٥) وجو بايدن سياســَة ترامب تجاهَ إيــران، وانتََقُدوا 
ــح  قــراَر ترامــب باالنســحاِب من ُخطــة العمل الشــاِملة الُمشــتركة، وفي حالِة فوِز الُمَرشَّ

ع أن يكوَن هناك نهٌج أمريكٌي جديد تجاهَ إيران. الديمقراطي فالُمتَوقَّ

خالصــــة
أحـَرَزت العالقـات الثُنائيـة بيـن الهنـد وإيـران تقدًمـا ألسـباٍب إسـتراتيجيٍة واقتصاديـة، إذ 
َعِملـت الهنـُد مـع إيـران لتأميـن مصـاِدر الطاقـة، معتِبـرًة أنَّ إيـران هي الخياُر األنَسـب في 
هذا المجال، نظًرا لُقرِبها الجغرافي من الهند، وعلى الرغم من أن كال البلدين قد حاَوال 
فاع، إالَّ أنَّ النتاِئج الملُموسة لِمثل هذا التعاون  إيجاَد قدٍر أكبَر ِمن الُمشاركة في مجال الدِّ
كانت محدودًة بسبَِب الضغوط األمريكية على الهند، لوقِف ِمثل هذا التعاون مع طهران.
فــي الســنواِت األخيرة، كان مشــروُع تشــابهار أحَد أهــمِّ جواِنب العالقــات الثُنائية بين 
الهند وإيران؛ ومع ذِلك، وفي ظلِّ العقوبات والضغوطات األمريكية، فإنَّ استثماَر الهند في 
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هذا الميناء سوَف يواجُه الكثيَر ِمن التعقيدات على الرغم من إعفاءات الوالياِت المتحدة 
لنيوِدلهي. تَجمُع الهنَد وإيران مصالُح ُمشتركة لتعزيِز وجوِدهما في آسيا الوسطى، لذِلك 
كلتاهمــا حريصتــان علــى تطويِر ميناء تشــابهار، ولَدى كال البلدين أيًضــا مخاوُف ُمماثلة 
فيما يتعلَُّق باســتقرار وأمن جنوِب آســيا، ألنَّ أيَّ ضعٍف في البُنية األمنية لهذه المنطقة 
ســيُؤثِّر بالتَّالــي علــى المصالــِح االقتصاديــة لــِكال البلدين، ولــدى الدولتيــن أيًضا موقٌف 
َرتا آلياٍت لتحقيِق هــذا الهدف، ِمن  ُمشــترٌك بشــأِن الحاجــِة إلى األمن البحري، وقــد طوَّ
ِخــالل منتديــاٍت ِمثل راِبطــة حاّفة المحيط الهندي التي انطلَقت رســمًيا في عام ١٩٩٧م 
بهــدِف الجمــِع بين الدول الســاحلية الـ ٢٢ الُمطلة على الُمحيــط الهندي، لتعزيِز التعاون 

اإلستراتيجي واالقتصادي (٧٦).
يُعُد حياُد الهند في مواجهِة التوترات مصَدَر َقلٍَق بالغ في العالقات الثُنائية بين الهند 
َزت الهنــد من عالقاِتهــا مع إيــران، كانت حريصــًة أيًضا  وإيــران، ففــي الوقــت الــذي عــزَّ
على تعزيز ُســبل المشــاركة والتعاون مع العديِد من دوِل الخليج، بما في ذِلك الســعودية 
واإلمــارات، وتعِكــُس عالقة الهند بإســرائيل أيًضا رغبَة نيوِدلهي في الِحفاظ على الِحياد 

في ظلِّ التوترات بين إيران وإسرائيل.
ــُك بموِقفهــا التقليــدي الُمتمثِّــل فــي دعــم القضيــة  علــى الرغــم ِمــن أنَّ الهنــد تتمسَّ
الفلسطينية، إالَّ أنَّه يتَِضُح ِمن الزيارات بين رئيِس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيِس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو أنَّ تــل أبيــب ونيوِدلهــي لديِهما نيٌة قويــة في إقامِة 

شراكٍة إستراتيجية.
هناِلك قضيٌة أُخرى ُمهمة تتعلَُّق بالعالقات الثُنائية بين الهنِد وإيران، أال وهي سياسُة 
ة بسبب قراِر نيوِدلهي  الوالياِت المتحدة تجاهَ إيران وتَعرُّض الهند لضغوٍط أمريكية مستمرَّ
اإلبقــاَء علــى ارتباِطها مــع إيران. وتُبِدي الهند أيًضا ِحرَصها علــى االقتراب من الوالياِت 
المتحــدة مــن أجــِل تحقيق تــواُزٍن أفَضَل ضدَّ القوة الصاِعدة في آســيا، الصين؛ وال يزال 
قلــُق الهنــد الُمتزايد بشــأِن الوجود الُمتصاعد للصين في منطقــة الُمحيط الهندي يبَعُث 
على القلَِق بالّنســبة لنيوِدلهي، مما يُقّربُها أكثر إلى الوالياِت المتحدة؛ وفي هذا الصدد، 
فإن العالقَة بين الهند وإيران َطغت عليها عالقاُت كال البلدين مع الِقوى الُكبرى األُخرى 
ِمثــل الواليــات المتحــدة والصين، وَحَصدت الهنــُد في اآلونة األخيرة فوائَد إســتراتيجية 
تتَمثَّــُل فــي االقتــراب أكثر مــن الواليات المتحــدة، إذ تتَشــاطُر كٌل من الواليــات المتحدة 

والهند المخاوَف بشأِن الوجود الصيني المتنامي في منطقة الُمحيط الهندي.
علــى الرغــم مــن بعِض المخــاوف، فإنَّ عالقــة الهنــد الُمتنامية مع الواليــات المتحدة 
وإسرائيل، جنًبا إلى جنب مع تاريٍخ طويٍل من الَصداقة مع إيران، باإلضافة إلى رواِبطها 
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مــع دوِل الخليــج العربيــة، تمنُح نيوِدلهي نفوًذا مميًزا في الشــرق األوَســط كشــريٍك جيو-
سياسٍي ُمهٍم للجميع.

 وعلــى الرغــم ِمــن حقيقــِة أنَّ الهنــَد واَجَهــت إخفاقــاٍت في توِســيع ِنطــاق التعاون مع 
إيــران، فــإنَّ حيــاَد الهند المعروف َقد يُســاِهم في أْن تلَعَب نيوِدلهي دوَر الوســيِط للحوار 
والُمحادثــات فــي األزَمــات مــع طهــران(٧٧). وحتــى اآلن، كانت الهنــُد حريصــًة َفقط على 
ُمعالجِة القضايا الُمتعلِّقة بأمِنها، بما في ذِلك ســالمُة الجاليات الهندية الكبيرة الُمقيمة 

في ِمنطقة الخليج، وَقد امتَنَعت تماًما عن الُمشاركِة في النزاعاِت اإلقِليمية.
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