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العالقات بين الهند وإيران
محمد سنان سيش

هذا المقال مترجم عن اللغة االنجليزية

ً
لفتــرات طويلــة نظــرً ا لوجــود مزايــا
مليئــة بالتعقيــدات
ملخــص :لقــد كانــت عالقــات الهنــد بإيــران
ٍ
جغرافيــة اســتراتيجية للعالقــة يقابلهــا رؤى متنافــرة لألطــراف الخارجيــة الفاعلــة مثــل الواليــات المتحــدة
وباكســتان والصيــن والســعودية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد َّ
أثــر التغييــر لألوضــاع الهيكليــة للسياســات
العالميــة  -الحــرب البــاردة والغــزو الســوفيتي ألفغانســتان فــي الثمانينيــات والتحــوالت التــي حدثــت
فــي العالقــات السياســية بعــد أحــداث  11سـ�بتمبر  -بدرج�ةـ كبيــرة فــي تطــور هــذه العالقــات .يلقــي هــذا
ِّ
المقــال نظـ ً
ـم ركائــز
ـرة ناقــدة علــى العالقــة بيــن البلديــن ،حيــث يتتبعهــا فــي التاريــخ الحديــث،
ويوثــق أهـ َّ
العالقــة ،وينظــر فــي أدوار األطــراف الخارجيــة المؤثــرة .وأخيــرً ا ،يهــدف هــذا المقــال إلــى رســم خطــة
عم�لـ ٍ قصي�رـة لتعزي��ز الرواب��ط وتقديـ�ر كيفيــة تحــول األمــور فــي المســتقبل القريــب.
مقدمة
إيجابيــا؛ نظـ ًـرا لقــرب إيــران مــن الواليــات المتحــدة وميــول
لــم يكــن اللقــاء األول للهنــد المســتقلة مــع إيــران
ًّ
داعمــا قويًّ ــا لألنظمــة الثوريــة المناهضــة
الهنــد نحــو االتحــاد الســوفيتي .1وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كانــت الهنــد
ً
ـزءا مــن مســاعيها الكبيــرة نحــو إنهــاء االســتعمار ،وهــو موقــف يتصادم
للغــرب مثــل مصــر والعــراق باعتبارهــا جـ ً
مباشــر ًة مــع موقــف إيــران.2
ً
موقفــا
وقــد ذاب جمــود هــذه العالقــة عــام  1979عندمــا خلــع «آيــة اهلل الخمينــي» شــاه إيــران ،والــذي اتخــذ
معارض�اـ للواليـ�ات المتحـ�دة .ومعــ ذل��ك ،كان هذــا الذوبـ�ان مؤقتً ��ا لع��دَّ ة أسـ�باب؛ ً
ً
أول� :شــعرت الهنــد بالقلــق
قويًّ��ا
إزاء المشــاركة العدائيــة إليــران مــع باكســتان ،إحــدى الخصــوم الرئيســين للهنــد خــال ذلــك الوقــت ،والتــي
ثانيـ�ا :أصــدر أعضــاء البرلمــان اإليرانــي عــددً ا مــن البيانــات تشــير إلــى
قام��ت عل��ى مؤه�لات إس�لامية مش��تركةً .
3
ـاد للهنــود المســلمين ،األمــر الــذي أزعــج الهنــد وأدى إلــى المزيــد مــن التراجــع فــي العالقــة بيــن البلديــن .
اضطهـ ٍ
وقــد شــهدت هــذه العالقــة مرحلـ ً
ـة أخــرى منــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي فــي التســعينيات؛ نظـ ًـرا للعديــد
مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك حاجــة الهنــد إلــى أســواق ٍ جديــدة للنفــط بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيتي،
واســتمرارية تزعــزع االســتقرار فــي العــراق .4باإلضافــة إلــى ذلــك ،أصبحــت إيــران غيــر مســتفيدة مــن تحالفهــا
مــع باكســتان ،حيــث وطــدت باكســتان عالقاتهــا مــع دول الخليــج ،التــي كانــت عــدو ًة لــدودة إليــران وآيــة اهلل
ـة إلــى ذلــك ،دعمــت ٌّ
الخمينــي .5وإضافـ ً
كل مــن الهنــد وإيــران التحالــف الشــمالي ضــد طالبــان فــي أفغانســتان
فــي التســعينيات .6وأخيـ ًـرا ،أصبحــت إيــران ِّ
توجــه أغلــب اســتثمارها إلــى البلــدان التــي تحدُّ هــا مــن الشــرق؛
نظ��را للرف��ض الع�اـم الذــي تلق��اه مـ�ن الـ�دول العربي��ة بسبــب تراثهــا الفارســي.7
ً
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ـم ،كانــت العالقــات الهنديــة اإليرانيــة مليئـ ً
ـة بالتحديــات
ومــن ثـ َّ
ُّ
والكثيــر مــن التقلبــات بســبب األوضــاع الجغرافيــة السياســية
َّ
ظــل بعــض هــذه األوضــاع
التغيــر .ومــع ذلــك ،فقــد
ســريعة
ُّ
ثابتً ــا ،مثــل خصومــة الهنــد مــع باكســتان والتــي تلعــب دو ًرا
مهمــا فــي العالقــات الهنديــة اإليرانيــة ،وعــداء إيــران للواليــات
ًّ
المتحــدة التــي تفــرض ســلطتها عبــر الهنــد.

ً
مليئة
ثم ،كانت العالقات الهندية اإليرانية
ومن َّ
ُّ
التقلبات بسبب األوضاع الجغرافية
بالتحديات والكثير من
التغير .ومع ذلك ،فقد َّ
ظل بعض هذه
السياسية سريعة
ُّ
األوضاع ثابتً ا ،مثل خصومة الهند مع باكستان والتي
تلعب دورً ا مهمًّ ا في العالقات الهندية اإليرانية ،وعداء
إيران للواليات المتحدة التي تفرض سلطتها عبر الهند

السمات المميزة للعالقة
بينمــا ال يمكــن مقارنــة عالقــات الهنــد التجاريــة مــع إيــران بعالقاتهــا مــع دول الخليــج والعديــد مــن الــدول األخــرى ،إال
أن األهمي��ة االسـ�تراتيجية له��ذه العالق��ة بالنس��بة للهنــد تميزهاــ ع��دَّ ة عواملــ .ويأتيــ عل��ى رأس ه��ذه العوامـ�ل :أنــه منــذ
عــام  ،2018أصبحــت إيــران ثالــث أكبــر مــوردي النفــط بعــد العــراق والســعودية ،8ليــس لضخامــة الحجــم فقــط؛ بــل ألن
أيضــا دفعــت أغلــب ثمــن النفــط إليــران بالروبيــة بـ ً
ـدل مــن الــدوالر ،وهــي خطــوة َّ
الهنــد ً
ـات كبيــرة للهنــد،
حققــت خصومـ ٍ
حيــث جنبتهــا ارتفــاع أســعار التحويــل .9كمــا توافقــت هــذه الصفــة بدرجــة كبيــرة مــع مصالــح إيــران التــي تعرضــت
ـم ،فمــن أجــل تأميــن مشــترين للنفــط
ـديد نتيجــة العقوبــات الغربيــة الناجمــة عــن برنامجهــا النــووي .ومــن ثـ َّ
لضغــط شـ ٍ
يمكنهــم التحايــل علــى العقوبــات ،اعتمــدت إيــران بصــورة كبيــرة علــى الهنــد ،التــي كانــت تزيــد مــن اســتهالكها للطاقــة
بشــدَّ ة مــن أجــل تلبيــة الطلــب المتزايــد.
تمامــا للنفــط الخــام اإليرانــي ،وهــي النقطــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن العديــد مــن مصانــع التكريــر الهنديــة مناســبة ً
التــي عــززت مــن اعتمــاد الهنــد علــى إيــران بصــورة أكبــر .10وقــد يكون هــذا أحــد األســباب الممكنــة وراء تنامــي العالقات
التجاريــة الهنديــة اإليرانيــة عقــب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ( )Joint Comprehensive Plan of Actionالتــي
ـتثناء فــي
رفعــت العقوبــات فــي عــام  .2015كمــا أن ه�ذـا ه�وـ السبــب ذاتـ�ه ال��ذي وجَّه مســاعي الهنــد نحــو طلــب اسـ
ٍ
عــام 2018عندمــا أعــاد نظــام ترامــب فـ َ
ـرض العقوبــات علــى إيــران.11
كمــا يرجــع اهتمــام الهنــد بإيــران إلــى موقعهــا ،حيــث تتخذهــا الهنــد كوســيلة للتجــارة مــع بلــدان أخــرى .فعلــى ســبيل
12
تأمــل الهنــد
المثــال ،عملــت الهنــد باســتمرار مــع أفغانســتان علــى مشـ
ـو مماثــلُ ،
ٍ
ـروعات تنمويــة وزراعيــة  .وعلــى نحـ ٍ
ـازات كبيــرة واســتغالل مــوارد الطاقــة فــي منطقــة آســيا الوســطى ،حيــث أثــارت االســتثمارات الهائلــة
تحقيــق إنجـ ٍ
13
للصيــن القلـ َ
ـق بيــن صانعــي السياســة فــي الهنــد .
ولذلــك ،اســتثمرت الهنــد نحــو نصــف مليــار دوالر فــي مينــاء شــباهار فــي إيــران ألغــراض االتصــال .وتنبــع أهميــة
شــباهار مــن كونــه يبعــد  150كــم فقــط عــن مينــاء جــوادر فــي باكســتان ،والــذي ال تســتطيع الهنــد الوصــول إليــه نظـ ًـرا
ـزود الهنــد ببديــل ٍ رخيــص لنقــل مواردهــا.14
لخصومتهــا مــع باكســتان .ومــع ذلــك ،فــإن قربــه يـ ّ
�ط فـ�ي إيـ�ران تـ�ؤدي  -علــى طــول الطريــق  -إلــى أفغانســتان وأجــزاء
كمـ�ا عملـ�ت الحكومـ�ة الهنديـ�ة علـ�ى بنـ�اء طـ�رق ربـ ٍ
ٌ
مــن آســيا الوســطى ،األمــر الــذي جعــل الهنــد تفصلهــا خطــوات معــدودة عــن مســاعيها لمحــاكاة الصيــن ،علــى الرغــم مــن
أن اســتثمارات الصيــن فــي آســيا الوســطى تفــوق الهنــد بدرجــة كبيــرة.15
المهم��ة األخ��رى الت��ي تغطيه��ا مصال��ح إي��ران والهن��د:
م��ن النق��اط
َّ
مكافحــة اإلرهــاب فــي أفغانســتان وباكســتان .فقــد شــاهدت الهنــد
لفتــرة طويلــة أنشــطة المتمرديــن فــي أفغانســتان بعيــن ِ الخــوف مــن
أن يســتهدف هــؤالء المتمــردون الهنــد بعــد هزيمــة االتحــاد الســوفيتي.
تحققــت هــذه المخــاوف فــي التســعينيات ،عندمــا َّ
وقــد َّ
تلقــى مواطنــو

2

كما عملت الحكومة الهندية على بناء طرق
ربط في إيران تؤدي  -على طول الطريق  -إلى
ٍ
أفغانستان وأجزاء من آسيا الوسطى ،األمر الذي
ٌ
خطوات معدودة عن مساعيها
جعل الهند تفصلها
لمحاكاة الصين ،على الرغم من أن استثمارات
الصين في آسيا الوسطى تفوق الهند بدرجة كبيرة
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واليــة كشــمير  -أقصــى شــمال الهنــد (التــي تتنــازع عليهــا الهنــد وباكســتان)  -تدري ًبــا علــى األســلحة مــن المحاربيــن
األفغــان وبــدأوا العصيــان فــي كشــمير.16
ـدد مــن
المعاديــة
ُ
وينبــع قلــق إيــران مــن الخــوف مــن توجهــات طالبــان ُ
إليران/المعاديــة للشــيعة ،والتــي ُترجمــت إلــى عـ ٍ
الهجمــات علــى مصالــح إيــران؛ بمــا فــي ذلــك أفــراد فــي فيلــق الحــرس الثــوري اإليرانــي ( .)IRGCباإلضافــة إلــى ذلــك،
وبيــن الوقــت واآلخــر ،تتهــم إيــران باكســتان بتشــجيع االنفصالييــن البلوشــيين فــي محافظــة بأقصــى شــرق إيــران،
ت مثــل جيــش العــدل إلطــاق
أراض لجماعـ�ا ٍ
سيستــان وبلوشس��تان .وبصف��ة خاص��ة ،اتهم��ت إي��ران باكس��تان بإعطاــء ٍ
الهجمــات داخــل إيــران.17
فــي كال الموقفيــن ،حاولــت الهنــد وإيــران قمــعَ قــوة الميليشــيات فــي أفغانســتان بينمــا تســعى فــي الوقــت نفســه إلــى
تقليــل تأثيــر باكســتان داخــل البــاد .ومــع ذلــك ،أصبــح دور باكســتان فــي عمليــة الســام األفغانــي عقبـ ً
ـة كبيــرة أمــام
ـتمرار علــى دعــم رهاناتهــا ضــد بعضهــا للحفــاظ علــى
المعنيــة باسـ
ـم ،عملــت البلــدان األربعــة
مصالــح البلديــن .ومــن ثـ َّ
َّ
ٍ
بقــاء مصالحهــا.18
ربمــا تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أحــد العوامــل األخــرى المهمــة وهــو البرنامــج النــووي اإليرانــي؛ نظـ ًـرا ألن إيــران كانــت
ِّ
ِّ
الموقعيــن ،فقــد رفعــت
الموقعــة علــى معاهــدة عــدم االنتشــار ( )NPTالنوــوي ،بينمــا لــم تكــن الهنــد مــن
مــن الــدول
19
الهنــد فــي البدايــة صوتهــا ضــد إيــران ،كمــا صوتــت ضدهــا فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة  .وكان الدافــع
الرئيــس وراء هــذه اإلجــراءات هــو النقــل غيــر المشــروع للتكنولوجيــا النوويــة إلــى الــدول التــي تعتبرهــا الهنــد ً
دول
ـامي إلــى
مارقــة ،والتــي تشــمل باكســتان .20وعلــى وجــه التحديــد ،ثــار قلــق الهنــد إزاء محاولــة إيــران جلــب طــرف إسـ
ٍّ
صــراع األســلحة النوويــة؛ ممــا يعنــي المزيــد مــن التعــاون مــع باكســتان .21وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــي األعــوام األخيــرة،
تراجعــت هــذه المخــاوف إلــى حـ ٍّ
خاصــة بهــا.
ـد كبيــر ،حيــث اكتســبت باكســتان تكنولوجيــا نوويــة
َّ
األطراف الخارجية المؤثرة
ألقــت الواليــات المتحــدة بظاللهــا علــى العالقــات الهنديــة اإليرانيــة بصــورة كبيــرة ولفتــرة طويلــة .ففــي أوائــل العقــد
األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،تعطلــت مشــاريع الهنــد فــي مينــاء تشــابهار ،وكان الســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو
العقوب��ات المفروضــة علــى إي�رـان بسبــب برنامجهــا الن�وـوي .وعندمــا دخلــت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة حيــز
التنفيــذ فــي عــام  ،2015اســتغلت الهنــد تخفيــف العقوبــات لتنميــة التجــارة وأعمــال التنميــة مــع إيــران مجــددً ا .22ورغــم
ذلــك ،فــي الفتــرة األخيــرة ،فــإن محــاوالت الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب لتعطيــل ســير عمــل خطــة العمــل الشــاملة
المشــتركة وإعــادة فــرض العقوبــات اعتبــا ًرا مــن نوفمبــر  2018فصاعــدً ا  -ألقــت بظاللهــا علــى تطلعــات الهنــد ،ممــا
يبــرز مــر ًة أخــرى خطــورة الــدور األمريكــي .واألمــر الــذي زاد مــن تعقيــد هــذه المســألة ،هــو حظــر إدارة ترامــب لفيلــق
الحــرس الثــوري اإليرانــي ،بكونــه الجهــاز القيــادي فــي إيــران.23
وعلــى الرغــم مــن وضــوح الحالــة الصفريــة للمعركــة ،فقــد عملــت
ِّ
المتعلقــة بالعقوبــات .ففي
نيودلهــي علــى انتــزاع بعــض اإلعفــاءات
نوفمبــر ،بعــد فــرض المرحلــة األولــى مــن العقوبــات ،كانــت الهنــد
اســتثناء مدتــه
واحــد ًة مــن الــدول القليلــة التــي حصلــت علــى
ٍ
ســتة أشــهر لشــراء النفــط مــن إيــران ،علــى الرغــم مــن انخفــاض
وارداتهــا بمقــدار النصــف .24ومــع ذلــك ،فإنهــا تؤكــد علــى رغبتهــا
فــي االســتمرار فــي شــراء النفــط مــن إيــران.

وعندما دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز
التنفيذ في عام  ،2015استغلت الهند تخفيف العقوبات
لتنمية التجارة وأعمال التنمية مع إيران مجددً ا .
ورغم ذلك ،في الفترة األخيرة ،فإن محاوالت الرئيس
األمريكي دونالد ترامب لتعطيل سير عمل خطة العمل
الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات اعتبارً ا من
نوفمبر  2018فصاعدً ا  -ألقت بظاللها على تطلعات الهند

لقــد تمكَّنــت الهنــد مــن الحصــول علــى هــذه اإلعفــاءات؛ ألن الواليــات المتحــدة تعتبرهــا موازنـ ً
ـة لنفــوذ الصيــن فــي
آســيا .25ففـ�ي ه�ذـا المن�اـخ ال��ذي تتب��ادل فيـ�ه الواليــات المتح��دة والصي��ن االتهامـ�ات حــول االتصــاالت والخصوصيــة،
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مجموعة عمل Task Force

باإلضاف��ة إلىــ زياــدة االضطراب�اـت ف��ي بحــر الصيـ�ن الجنوب��ي ،وج��دت الهن�دـ نفس�هـا ف�يـ موض��عٍ جيـ�د بســبب أهميتهــا
ومنافســتها مــع الصيــن .26وفــي اآلونــة األخيــرة ،أدى التصعيــد المتزايــد فــي الخطــاب بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران
إلــى تخلــي الهنــد عــن موقفهــا التقليــدي ،ممــا نجــم عنــه انخفــاض كامــل فــي مشــترياتها مــن النفــط .27وعلــى األرجــح،
ـيمثل هــذا مرحلـ ً
سـ ِّ
ـة جديــدة فــي العالقــات بيــن الهنــد وإيــران ،علــى األقــل حتــى االنتخابــات األمريكيــة القادمــة.
وتعتبــر باكســتان ثانــي أكثــر الــدول أهميـ ً
ـة فــي العالقــات الهنديــة اإليرانيــة؛ نظـ ًـرا ألن لديهــا حــدودً ا مشــتركة مــع كال
البلديــن ،فلهــا أهميــة بالغــة لكليهمــا .فبالنســبة إلــى إيــران ،التــي تمتــدُّ حدودهــا معهــا إلــى  900كيلومتــرُ ،تعت َبــر باكســتان
مصــد ًرا لألمــن .28وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ستســتفيد باكســتان ً
أيضــا مــن النفــط المنقــول مــن إيــران؛ نظـ ًـرا النخفــاض
التكاليــف علــى أســاس المســافة ،علــى الرغــم مــن أنهــا اضطــرت إلــى إيقــاف هــذه المشــتريات بســبب العقوبــات
األمريكيــة.29
وبصــورة مماثلــة ،بالنســبة إلــى الهنــد ،فــإن طابــع العالقــات اإليرانيــة الباكســتانية يثيــر القلــق .ففــي التســعينيات ،كان
العالــم الباكســتاني عبــد القــادر خــان هــو الــذي قــدَّ م إليــران مخططــات التكنولوجيــا النوويــة الخاصــة بهــا .ولطالمــا
ـة لهــا بعــض الشــيء لهــذا الســبب ،إال أنهــا َّ
كانــت منهجيــة الهنــد فــي التعامــل مــع إيــران مناهضـ ً
تغلبــت بدرجــة كبيــرة
َ
علــى تلــك المخــاوف فيمــا بعــد .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن هنــاك أمـ ًـرا يشــكِّل أهميــة كبــرى ،أل وهــو إعــان الهنــد
لمعارضتهــا إلنشــاء الممــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاني ،وذلــك بســبب النشــاط الصينــي الــذي وقــع بمنطقــة كشــمير
كتدبيــر للتصــدي للممــر
ثــم ،شــرعت الهنــد فــي ممــر النقــل الدولــي بيــن الشــمال والجنــوب
ُ
المتنــازع عليهــا .ومــن َّ
ٍ
30
االقتصــادي الصينــي الباكســتاني .
ـرف آخــر مؤثــر فــي العالقــات الهنديــة اإليرانيــة .فعلــى مــدار األعــوام العشــرين
وتأتــي المملكــة العربيــة الســعودية كطـ ٍ
حقــق ال َبلَــدان عالقـ ً
تدريجيــا كواحــدة مــن أكبــر حلفــاء الهنــد .وقــد َّ
ـة
الماضيــة ،ظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية
ًّ
31
ـدءا باهتمامــات مكافحــة اإلرهــاب ،ومــرو ًرا بــواردات الطاقــة ،حتــى التعــاون البحــري المتزايــد  .ومــع
بالغــة الرســوخ ،بـ ً
ذلــك ،تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية ً
أيضــا إيــران أحــد تهديداتهــا الرئيســة ،وقــد اتخــذت العديــد مــن الخطــوات
32
إلقصائهــا؛ بمــا فــي ذلــك التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة مــن خــال مســانديها .
وعليــه وبصفــة غيــر رســمية ،تنافســت المملكــة العربيــة الســعودية لصالــح مســلمي الهنــد كوســيلة لمواجهــة النفــوذ
اإليرانــي فــي الهنــد عــن طريــق ضـ ِّ
ـخ أمــوال ٍ تصــل قيمتهــا إلــى مالييــن الــدوالرات فــي المــدارس اإلســامية الهنديــة.33
ً
ملحوظة
وعلــى أرض الواقــع ،فــإن التوجهــات المعاديــة إليــران قــد شــوهدت بيــن بعــض مســلمي الهند ،رغــم أنها ليســت
فــي المعتــاد .وبخــاف ذلــك ،فقــد تنافســت المملكــة العربيــة الســعودية علــى بيــع النفــط إلــى الهنــد وعــزل إيــران
التوجــه ،كان انهيــار ميثــاق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بمنزلــة انتصــار للمصالــح الســعودية فــي
بالكامــل .34وبهــذا
ُّ
ـم
ـعيا وراء مصالحهــا الخاصــة ،ومــن ثـ َّ
الهنــد .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الهنــد ال يمكنهــا أن تتجاهــل إيــران ً
تمامــا سـ ً
ستســتمر فــي الموازنــة بيــن البلديــن بأقصــى قدرتهــا.
تحسين العالقات
تعتمــد عمليــة تحســين العالقــات مــع إيــران فــي هــذه الفتــرة إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر علــى العالقــات األمريكيــة اإليرانيــة .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك إذا وضعنــا ذلــك جان ًبــا ،فهنــاك عــدد مــن الطــرق التــي يمكــن للهنــد وإيــران أن تتبعاهــا وتتجــاوزا
مخاوفهم��ا التقليديــةً .
أولـ :يمكــن للهنــد تعزيــز صورتهــا الســياحية لإليرانييــن .ففــي عــام  ،2012الحظــت وزارة الشــؤون
الخارجيــة الهنديــة أن نحــو  40ألــف مواطــن إيرانــي زاروا الهنــد .35و ُتعَ ـ�دُّ السـ�ياحة لبنـ ً
�ة جيـ�دة للقـ�وة الناعمـ�ة الهنديـ�ة،
عمومــا إلــى
باإلضافــة إلــى العائــدات الهنديــة .وفــي المقابــل ،بينمــا يــزور الهنــود إيــران بانتظــام ،يميــل الســياح الهنــود
ً
36
تج ُّنــب إيــران ،والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو صعوبــة الذهــاب إلــى الواليــات المتحــدة بعــد دخــول إيــران  .هــذا
باإلضافــة إلــى كــون جــوازات الســفر الهنديــة ضعيفـ ً
ـة فــي ذاتهــا بوجــه عــام.
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ثاني��ا :يمكــن لكلتــا الدولتيــن ً
أيضــا اســتغالل القواســم الثقافيــة المشــتركة
ً
بينهمــا .إذ تحظــى األفــام الهنديــة بشــعبية خاصــة فــي إيــران ،وتســاعد علــى
تعزيــز صــورة الهنــد داخــل إيــران نظـ ًـرا لألعــداد الكبيــرة مــن األفــام المحافظــة
اجتماعيــا التــي تنتجهــا .37وباإلضافـ�ة إلـ�ى ذلـ�ك ،فـ�إن اللغـ�ة الفارسـ�ية  -التــي
ًّ
ُ
يومـ�ا مـ�ا إحـ�دى لغـ�ات الدولـ�ة فـ�ي الهنـ�د  -ال تــزال تــدرس فــي العديــد
كانـ�ت ً
ً
ُ
مــن المــدارس ،وكذلــك يدرســها علمــاء التاريــخ ،وتعتبــر لغــة فكريــة للنقــاش
التمســك بهــذه األواصــر المشــتركة
والتفكيــر الناقــد .38يمكــن لكلتــا الدولتيــن
ُّ
إلبــراز الثقافــات المشــتركة وتحســين العالقــات التجاريــة.

مجموعة عمل Task Force

تعتمد عملية تحسين العالقات مع
إيران في هذه الفترة إلى ٍّ
حد كبير على
العالقات األمريكية اإليرانية .وعلى الرغم
من ذلك إذا وضعنا ذلك جان ًبا ،فهناك عدد
من الطرق التي يمكن للهند وإيران أن
تتبعاها وتتجاوزا مخاوفهما التقليدية

ويوجــد أمــر آخــر يشــكِّل أهميـ ً
ـة قصــوى ،وهــو أن المؤسســات الطبيــة الهنديــة الصغيــرة والمتوســطة غال ًبــا مــا تكــون
مهمــا لألدويــة الطبيــة المنقــذة للحيــاة فــي إيــران .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اإلمــدادات حصلــت علــى اســتثناء
مصــد ًرا ًّ
ـمي مــن الواليــات المتحــدة باعتبارهــا ســلعً ا إنســانية ،فــإن العديــد مــن الــدول كثيـ ًـرا مــا تخشــى االســتمرار فــي
رسـ ٍّ
المتاجــرة بهــا بســبب عــدم وجــود طــرق ٍ ســهلة إلــى إيــران .وفــي هــذه الحــاالت ،غال ًبــا مــا يتصــدى التجــار الهنــود لهــذا
التحــدي؛ إذ يســاعدون فــي تج ُّنــب األزمــات الطبيــة فــي إيــران.39
المشهد المرتقب
َ
َّ
َّ
المتوقــع أال تغــض الهنــد الطــرف عــن اهتماماتهــا الرئيســة فــي المنطقــة  -ويُ قصــد بذلــك مينــاء تشــابهار وارتباطــه
مــن
تجمــد التجــارة بيــن البلديــن قبــل ذلــك ،فــإن
بوســط آســيا وأفغانســتان .وعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات قــد أدت إلــى ُّ
دائمــا مــا تســتأنف تطلعاتهــا للعمــل عليهــا.40
الهنــد ً
أيضــا علــى االنتخابــات الهنديــة ونتائجهــا .فقــد َّ
غيــر أن هــذه التطلعــات ســوف تعتمــد ً
حقــق رئيــس الــوزراء الهنــدي
مـ�ودي  -بسياسـ�ته الخارجيـ�ة الفعالـ�ة  -اســتفاد ًة كبيــرة مــن العوامــل الهيكليــة العالميــة المتماشــية مــع وضــع الهنــد
كقــوة صاعــدة .وبغـ ِّ
ـض النظــر عــن النتائــج ،فعلــى األرجــح ســيختار المفكــرون االســتراتيجيون فــي نيودلهــي االســتمرار
ـاط أقــل.
فــي متابعــة العالقــات الهنديــة اإليرانيــة ،حتــى وإن جــاء ذلــك بنشـ ٍ
وعلــى المــدى البعيــد ،ســيعتمد موقــف الهنــد مــع إيــران اعتمــادً ا كبيـ ًـرا علــى الرؤســاء األمريكييــن المســتقبليين ،وهــذا
ً
فرصــة فــي المنطقــة .وفــي النهايــة ،هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تحســم المصالــح
ســيمنح المصالــح الهنديــة
الهنديــة فــي إيــرانً ،
أول الواليــات المتحــدة ،تليهــا المصالــح الباكســتانية والصينيــة والســعودية .وعلــى الرغــم مــن
أي
ذلــك ،وبالنظــر إلــى الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للبــاد ،فــإن الهنــد ســتواصل الســعي للتحــوط لمصالحهــا ضــد ِّ
تحديــات محتملــة تواجههــا فــي إيــران.
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