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كيف ترى اهلند العراق وأهم جماالت التعاون املشرتكة بينهما 

اهلند عالقات مع مناطق غرب آسيا منذ  أقامت  العراق واهلند:  العالقات السابقة بني 
عصور ما قبل التاريخ. يف العصور القدمية، كان لبالد ما بي النهرين وحضارة وادي السند عالقات 
جتارية مزدهرة، ووسعت احلقبة اإلسالمية الروابط احلضارية والثقافية والتارخيية. ازداد ارتباط املسلمي 
اهلنود ابلعراق منذ أواخر القرن الثامن عشر. بعد استقالل اهلند عام 1947، كان العراق من 
الدول اليت بدأت ببناء عالقات مع اهلند، ووقع البلدان اتفاقية صداقة يف عام 1952. ومع ذلك، 

كانت العالقات متأرجحة1بي البلدين يف العقود التالية. 

شهدت العالقات العراقية اهلندية يف السبعينيات مرحلة مهمة يف التعاون الثنائي يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية والعلمية، 2وتكللت هذه العالقات بزايرة رئيسة الوزراء اهلندية السابقة إنديرا 
غاندي بغداد. أتثرت العالقات الثنائية يف مثانينيات وتسعينيات القرن املنصرم سلباً لعدة أسباب 
وفرض   ،1991 عام  اخلليج  وحرب  للكويت،  العراق  واحتالل  العراقية،  اإليرانية  احلرب  منها 
العقوابت، واحلرب يف العراق، وحىت مصاحل اهلند يف العراق كانت قد تضررت. حققت زايرة وزير 
اخلارجية اهلندي سليمان خورشيد للعراق يف حزيران 2013 نقلة كبرية بي البلدين بعد سنوات من 

العالقات املتوترة بينهما )بعد 2003(. 

جماالت التعاون املهمة بني البلدين 

اهلند،  استقالل  منذ  اخلارجية  نيودهلي  سياسة  تغريت  والسياسة:  السياسية  اجلغرافيا 
أبمهية  االقتصادي حتظى  التعاون  وجماالت  الطاقة  وموارد  االسرتاتيجي  ملوقعها  رؤيتها  وأصبحت 
ابلغة. عامة، ميكن للمرء أن يرى نوعاً من الواقعية يف سياسات وأيديولوجية حزب باراتيا جاانات 
يف قبالة مثالية هنرو يف جمال السياسة اخلارجية. إهنم ينتهجون سياسة خارجية بصرف النظر عن 
أي مثالية وتوجه قيمي، مع أهداف تستند إىل املصاحل الوطنية، ويريدون أن يصبحوا قوة عاملية يف 
1. http://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=1986666&lang=ar 
2. https://tinyurl.com/yct4mf4x

كيف ترى الهند العراق وأهم مجاالت التعاون 
المشتركة بينهما 

فرزاد رمزاني بونيش *

*  ابحث أقدم وحملل للشؤون الدولية. 

http://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=1986666&lang=ar
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التنمية االقتصادية وتطويرها، وقوة نووية وعسكرية، وعضوية يف جملس األمن، وما إىل ذلك.

يف السنوات األخرية، شهدان عمليا توسع العالقات االقتصادية وتعميق وتطوير الشراكة   
االسرتاتيجية بي الوالايت املتحدة واهلند.3 ولكن مع الرتاجع الكبري للوالايت املتحدة على الساحة 
الدولية وصعود القوى الناشئة، 4 حتاول اهلند التأكد من أن ميزان القوى يف الشرق األوسط لن 
يلحق الضرر بنيودهلي. وابلتايل ووفًقا لـ »اسرتاتيجية التوازن«، يتعي على اهلند التواصل والتفاعل 

مع خمتلف اجلهات الفاعلة يف الشرق األوسط. 

رئيسًيا  للصي وحليًفا  الرئيسيي  املنافسي  أحد  اهلند وابعتبارها  ترى  أخرى،  من انحية   
للوالايت املتحدة، إن توسع شراكة الصي االسرتاتيجية مع العراق5 والتغري الكمي6 يف العالقات 
بي البلدين، وانضمام العراق إىل مبادرة الصي »طريق واحد، حزام واحد«7، وأن تصبح الصي 
أكرب مستثمر يف العراق8، ترى أن كل هذه ااألشياء آنفة الذكر هي هتديد لتوسع الدور السياسي 

واجليوسياسي للهند يف العراق.9 

من انحية أخرى، فإن متغريات مثل عدم تدخل اهلند يف الصراعات اإلقليمية واعتماد   
سياسة احلياد وزايدة القوة االقتصادية للهند ولعب دور عاملي يف التطورات الدولية، جعلت العراق 
يهتم بعالقاته مع اهلند. إن ازدهار مكانة اهلند وحيازهتا على العناصر الرئيسة للقوة مثل احلجم 
والسكان والقوة العسكرية والنووية، والعضوية يف الربيكس، واملشاركة يف احملافل الدولية أمر مهم 
القوى واجلهات  العالقات مع  توازن يف  إىل حتقيق  أيضاً  العراقيون  للعراق. يسعى  للغاية ابلنسبة 
الفاعلة الرئيسية يف العامل بينما يتجه العامل حنو منوذج متعدد األقطاب. لذلك، يعترب توسيع العالقات 

مع اهلند أمراً ضرورايً. 

3. https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations 
4. https://democraticac.de/?p=67874 
5. http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/18/c_1310135063.htm 
6. http://www.xinhuanet.com/webSkipping.htm 
7. https://www.zawya.com/mena/en/projects/story/Iraq_signs_eight_agreements_
with_China-ZAWYA20190930052019/ 
8. https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-With-
out-a-War 
9. https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-With-
out-a-War  

https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations
https://democraticac.de/?p=67874
http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/18/c_1310135063.htm
http://www.xinhuanet.com/webSkipping.htm
https://www.zawya.com/mena/en/projects/story/Iraq_signs_eight_agreements_with_China-ZAWYA20190930052019/
https://www.zawya.com/mena/en/projects/story/Iraq_signs_eight_agreements_with_China-ZAWYA20190930052019/
https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-Without-a-War
https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-Without-a-War
https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-Without-a-War
https://english.alarabiya.net/views/2013/03/16/China-in-Iraq-Winning-Without-a-War


5

كيف ترى اهلند العراق وأهم جماالت التعاون املشرتكة بينهما 

الدبلوماسية  توسيع  على  ابلغة  أمهية  اهلند  تعلق  التجاري:  التبادل  ومتغريات  االقتصاد 
االقتصادية مع العراق بناًء على مصاحل سياستها اخلارجية. بعد دحر داعش يف أواخر عام 2017، 
سنحت الفرصة لبدء إعادة إعمار العراق 10 وتقليص االحتياجات واملشاكل االقتصادية للبالد. 
على  أيضاً  العراقيون  السياسيون  ركز  العراقية،  املركزية  احلكومة  بناء  إعادة  خطة  من  الرغم  على 
التعامل مع اهلند لتلبية احتياجاهتم. أعلنت اهلند اهتمامها إبعادة إعمار العراق، يف مؤمتر الكويت 
الدويل إلعادة إعمار العراق يف شباط 11.2018 يف الواقع، حتاول احلكومة العراقية إحداث ثورة 
اقتصادية، بيد أن العراق بلد استهالكي. لذلك، ابستخدام عوامل جيوسياسية خمتلفة، ميكن للهند 
الضخمة  استثماراهتا  البالد من خالل  وتعزيز مكانتها يف  العراقية  السوق  الكاملة من  االستفادة 

وطويلة األمد.

إن اهليكل االقتصادي للبلدين يكمل بعضهما بعضا وميكن أن يساعد البلدين على التعاون 
يف خمتلف اجملاالت. قفز االستثمار األجنيب املباشر لدول الشرق األوسط بشكل ملحوظ يف اهلند، 
فقد تعهدت اإلمارات والسعودية ابستثمارات تزيد عن 170 مليار دوالر يف اهلند يف السنوات 
األخرية. هناك الكثري من الفرص املتاحة امام العراق لالستثمار يف اهلند يف الصناعات الصحية 
والدوائية )فاهلند مركز إنتاج األدوية يف العامل(، وإنتاج املنتجات الصحية والطبية والتكنولوجية، إخل. 

من انحية أخرى، حتتاج حكومة بغداد إىل استعداد اهلند الواضح يف العراق لتنويع الشراكات 
إلعادة  وخطة  املتداعية،12  التحتية  البنية  أتهيل  وإعادة  احمللية،  االحتياجات  وتلبية  االقتصادية، 
إعمار العراق13 البالغة 88 مليار دوالر بعد داعش، وما إىل ذلك. ميكن للشركات اهلندية أن تقدم 
مسامهة كبرية يف تطوير التكنولوجيا وتوليد الكهرابء والزراعة وسوق هندسي تقين مربح ومشاريع 

عراقية. 14 

منت التجارة الثنائية بشكل مطرد منذ عام 15،2010 وبلغت التجارة الثنائية يف السنة املالية 
2021-2020 ما قيمته 15.78 مليار دوالر، وهو ما ميثل حوايل 2.31٪ من إمجايل التجارة 
10. https://tinyurl.com/yct4mf4x
11. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
12. https://democraticac.de/?p=75344 
1 3 . h t t p s : / / r e l i e f w e b . i n t / s i t e s / r e l i e f w e b . i n t / f i l e s / r e s o u r c e s /
mpoam18iraqirqks913fin.pdf 
14.https://tinyurl.com/y75uss5f
15. https://democraticac.de/?p=75347 

https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://democraticac.de/?p=75344
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mpoam18iraqirqks913fin.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mpoam18iraqirqks913fin.pdf
https://democraticac.de/?p=75347
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اخلارجية للهند )مما جيعل العراق الشريك التجاري احلادي عشر للهند(. 16 كما وتستورد اهلند هي 
األخرى سلًعا مثل الصوف اخلام والكربيت وما إىل ذلك من العراق. كما أن صادرات اهلند إىل 
العراق أكرب وتشمل األدوية والكيماوايت الزراعية ومستحضرات التجميل واألدوات اآللية واآلالت 
واألدوات الكهرابئية، إخل. 17 إن افتتاح القنصلية اهلندية يف أربيل عام 2016، 18 وتسهيل شروط 
السفر للمواطني اهلنود إىل العراق يف 2019، وزايدة رحالت اخلطوط اجلوية العراقية وطريان اهلند، 
التصدير  منظمات   )CII( اهلندية  الصناعات  احتادات  للمواطني، كما  اجلوي  السفر  وتسهيل 
اهلندية )FIEO( 19 وجملس ترويج التجارة يف اهلند )TPCI( 20 لعبت دوراً كبرياً، كل هذه 

العوامل من شأهنا أن توسع العالقات االقتصادية بي اجلانبي. 

ارتفعت التحويالت العاملية من العمالة اهلندية إىل البالد إىل حوايل 79 مليار دوالر. سابقاً، 
كان يعيش يف العراق أكثر من 80 ألف هندي، ولكن مع تدهور الوضع األمين غادروا البالد.21 
زاد عدد العمال اهلنود مع مراجعة توصية احلكومة اهلندية للقيام برحلة إىل العراق يف عام 2019. 
وعلى الرغم من أن العدد اإلمجايل للهنود يف العراق يقدر بنحو  10000 22 إىل 17000 23، 

يبدو أهنم يوسعون اجملتمع اهلندي بسرعة من خالل زايدة دور اهلند يف العراق. 

العراقية  الصادرات  الرئيسي من عائدات  القسم  العراقية: أييت  اهلندية  الطاقة والعالقات 
وعائدات احلكومة املركزية من النفط. حيرص العراق، ببنيته التحتية املتضررة، على توسيع صناعته 
النفطية من خالل احلصول على دعم اهلند. ستصبح اهلند أكرب مستورد للنفط حبلول عام 2050. 
تؤكد وثيقة رؤية اهلند للهيدروكربوانت لعام 2025 على تنويع مصادر استرياد الطاقة، ويعد أمن 
الطاقة أمرًا ابلغ األمهية لتحقيق ذلك. 24 ابلتايل، فإن املوقع اجلغرايف وموارد النفط والغاز )يبلغ 
حجم النفط العراقي حوايل 150 مليار برميل من إمجايل النفط العاملي( من شأهنا أن جتذب اهلند. 

16. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
17. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
18. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
19.  https://www.fieo.org/Offrings-from-Indian-Exporters.php 
20. https://www.tpci.in/about-us/about-tpci/ 
21. https://www.mei.edu/publications/indias-look-west-policy-middle-east-
under-modi 
22. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf 
23. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
24. https://democraticac.de/?p=67874 

https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://www.fieo.org/Offrings-from-Indian-Exporters.php
https://www.tpci.in/about-us/about-tpci/
https://www.mei.edu/publications/indias-look-west-policy-middle-east-under-modi
https://www.mei.edu/publications/indias-look-west-policy-middle-east-under-modi
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf
https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://democraticac.de/?p=67874
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يف املقابل، يف حي أن الشركات الصينية )20 مليار دوالر( 25 هي أكرب مستثمر عراقي يف جمال 
الطاقة، فإن اهلند ال تريد أن تكون الطرف اخلاسر يف املنافسة مع الصي. اهلند هي واحدة من 
أكرب مستوردي ومستهلكي النفط يف العامل. لبت صادرات النفط العراقية إىل اهلند يف عام 2020 
25٪ من احتياجات اهلند النفطية، 26 واصبح أصبح العراق أكرب مورد للنفط اخلام للهند يف عام 

2018 وحافظ على مركزه يف السنة املالية 2020-21. 27

إن دعوة العراق للهند لالستثمار يف قطاع الطاقة 28 مع خطة بغداد لتحقيق إنتاج نفطي 
أعلى، وخطة العراق لبناء خزاانت نفطية عراقية يف الدول اآلسيوية قد تكون فرصة جيدة للهند 

لالستثمار وزايدة دور الطاقة يف العالقات بي البلدين. 

دور القوة الناعمة يف العالقات: تتمتع اهلند برأمساهلا املعروف وقوهتا الناعمة يف الشرق 
األوسط مقارنة ببعض اجلهات الفاعلة األخرى، وقد جعل حياد الدولة منها دولة آمنة ووسيطة 
للسالم. ازدادت القومية الثقافية يف اهلند يف السنوات األخرية. ميكن للمنتجات الثقافية اهلندية، 
واألفالم اهلندية وبوليوود، وتعليم اليوغا، وسياسة توسيع »السياحة الطبية«، مع أقوى قطاع للتعليم 
العايل يف العامل )بعد الصي والوالايت املتحدة(، وما إىل ذلك، أن يزيد من جاذبية اهلند يف العراق. 
يف املقابل، يتمتع الشيخ سيد عبد القادر اجليالين 29 بقاعدة كبرية من االتباع يف اهلند. كما يدخل 
والنجف  وكربالء  بغداد  لزايرة  هندي  مسلم   30 إىل  4.000  حوايل 30.000  سنوايً  العراق 

وسامراء. 

املوجة  حتدي  أيًضا  اهلند  واجهت  االستقالل،  منذ  واألمين:  الدفاعي  للتعاون  منصات 
العابرة للحدود.  املنظمة  النزعات االنفصالية واإلرهابية واجلرمية  اإلسالموية املتطرفة واملواجهة مع 
يطغى على حزب باراتيا جاانات الطابع األمين. من املهم لألمن القومي للهند منع منو اجلماعات 
املتطرفة مثل داعش. أثرت حتدايت اإلرهاب يف العراق على وجود اهلند يف البالد من 2005 إىل 

25. http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/201807/
t20180731_800137002.html 
26. https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Iraq-Is-Losing-Market-Share-In-
European-Oil-Markets.html.    https://tinyurl.com/y8yxywln
27. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
28.  https://tinyurl.com/yadw6ljh
29. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf 
30. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/201807/t20180731_800137002.html
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/201807/t20180731_800137002.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Iraq-Is-Losing-Market-Share-In-European-Oil-Markets.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Iraq-Is-Losing-Market-Share-In-European-Oil-Markets.html
https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_iraq.pdf
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2011 31 وبعد صعود داعش. 

تشعر اهلند ابلقلق إزاء انضمام مواطنيها إىل اجلماعات املتطرفة يف اخلارج، مثل داعش.   
الباكستانيي والعرب، وتوسع  كما أن ابكستان تدعم اجلماعات اجلهادية وتتعاون مع املواطني 
شبكات االتصاالت اهلنود. لذلك، تشمل اجلهود املبذولة ملكافحة هذا التهديد جماالت التمويل 
اإلرهايب وأفراد اجلماعات اإلرهابية طرق السفر. تريد نيودهلي منع البالد من استهدافها من قبل 

اجلماعات اإلرهابية العراقية. 32

العراق  جهود  اهلند  دعمت  لذلك،  اهلند.  ألمن  واضح  هتديد  هو  العراق  يف  داعش  تنظيم 
للتخلص من اإلرهاب )داعش( يف األمم املتحدة. 33 تعكس الزايرات الثالث ملسؤول وزارة الدفاع 
اهلندية إىل العراق بعد حترير املوصل يف متوز 2017 وتشرين األول 2017 وكانون الثاين 2018 34 

تركيز اهلند على التعاون األمين.

العوامل املؤثرة على منظور العالقات

***** يبدو أن الوالايت املتحدة وأورواب والعديد من اجلهات الفاعلة األخرى تريد أن تلعب 
اهلند »دورًا أكثر فعالية يف الشرق األوسط«. 35 تسري اهلند يف اجتاه التعاون مع الوالايت املتحدة، 

وتقدر أن ميزان القوى االقليمي ميكن أن يقود اهلند إىل تعاون اسرتاتيجي اعمق مع بغداد. 

أكثر براغماتيا  ****** ستنتهج الدبلوماسية اهلندية يف ظل حكومة انريندرا مودي هنجاً 
ونشاطا يف الشرق األوسط. ميكن أن يؤدي عدم ثقة الدول يف التزام الوالايت املتحدة وخسارة 

ابكستان كمزود آمن 36 موثوق به إىل زايدة دور اهلند يف املنطقة والعالقات مع العراق. 

***** املستوى احلايل للعالقات بي اهلند والعراق ال يتناسب مع اجلهود اليت تبذل لرفع 

31. https://democraticac.de/?p=75347 
32. https://www.arabnews.com/node/456695/amp 
33. https://democraticac.de/?p=75347 
34. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 
35. https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implica-
tions-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i 
36. https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implica-
tions-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i 

https://democraticac.de/?p=75347
https://www.arabnews.com/node/456695/amp
https://democraticac.de/?p=75347
https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implications-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i
https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implications-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i
https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implications-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i
https://www.mei.edu/publications/think-west-go-west-origins-and-implications-indias-west-asia-policy-under-modi-part-i
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كيف ترى اهلند العراق وأهم جماالت التعاون املشرتكة بينهما 

التعاون إىل أعلى مستوى.

***** قد تكون عواقب األزمة يف الشرق األوسط كبرية ابلنسبة ألمن الطاقة يف اهلند، من 
قبيل ارتفاع األسعار العاملية وأتمي الوصول إىل موارد الطاقة يف اهلند.

****** سيؤدي ركود النمو االقتصادي يف العراق إىل اخنفاض الطلب على العمالة اهلندية املهاجرة.

****** من جهة أخرى، يؤكد العراق على سياسته اخلارجية السلمية بدف تطبيع عالقاته 
مع اجملتمع الدويل على أساس التعاون واحرتام املصاحل املشرتكة واالهتمام با وفقا للقانون الدويل37. 

ان تطوير العالقات بي العراق واهلند سيساعد على إقامة عالقات خارجية متوازنة للعراق38.

******  ميكن للهند أن تلعب دورًا إجيابًيا يف حتديد أولوايت وأهداف السياسة اخلارجية 
للعراق، واحلفاظ على أمن العراق واستقراره وعلى وحدة أراضيه.

مثل  األخرية،  السنوات  البلدين يف  قياديت  بي  املستوى  رفيعة  اجتماعات   ***** جرت 
زايرة وزير اخلارجية اهلندي إىل العراق يف أيلول 2019، 39 ووزارة اخلارجية يف نيسان 2018، 
إىل جانب احلوارات املتبادلة الربملانية وجلنة الصداقة الربملانية، من املمكن أن تؤخذ هذه النشاطات 

بعي االعتبار أكثر. 

***** اهلند دولة متقدمة يف جمال التكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية وما إىل ذلك. حيتاج 
العراق إىل اهلند إلعادة اإلعمار واكتساب النفوذ الدويل واآلسيوي. هناك العديد من اجملاالت ذات 
السنوات  العالقات وتطويرها يف  لتقوية  اجملاالت إىل جهود جادة  املشرتك. حتتاج هذه  االهتمام 

القادمة.

يف  والتنسيق  والتعاون  املشرتكة،  والبحوث  العسكري،  التدريب  يكون  أن  ميكن   *****
األمنية  السياسات  تركيز  بؤرة  يف  واهلند،  العراق  بي  النظر  وجهات  وتبادل  اإلرهاب،  مكافحة 
تبادل  حول  مشرتك  إعالن  مادة   21 إىل  االنتباه  للبلدين  ميكن  اجلانبي.  لكال  واالسرتاتيجية 

37.https://web.archive.org/web/20191211001758/https://www.mofa.gov.iq/
delhi/?page_id=346
38.https://www.amazon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%
D9%82%D8%A7%D8%AA-
39. https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/ 

https://www.eoibaghdad.gov.in/page/india-iraq-relations/
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املعلومات40 ملكافحة اإلرهاب وحتقيق اسرتاتيجية لزايدة تعاوهنما. ميكن لبغداد أن تساعد اهلند من 
خالل العمل مع نيودهلي على اجلماعات املتطرفة مثل داعش. 

**** إذا كان لبغداد أن هتتم بتوسيع العالقات مع نيودهلي، فال ينبغي أن تنظر إىل كشمري 
والتطورات الداخلية يف اهلند يف شكل منظمة التعاون اإلسالمي أو العالقات الثنائية من خالل 

عدسة إسالم آابد.

***** عالقة بغداد ابهلند ليست عالقة هدامة من نوعها، وأهم قضية أمنية مشرتكة مع 
اهلند هي قضية التطرف الديين. على الرغم من مقتل مواطني هنود بعد هجمات داعش، فإن 
العالقات بي العراق واهلند مل تتوتر. تتطلع اهلند اآلن إىل تشكيل مبكر للحكومة يف العراق 41 

وزايدة االستقرار يف الدولة الشرق أوسطية لزايدة التعاون.

40. https://tinyurl.com/yct4mf4x
41. https://www.hindustantimes.com/world-news/looking-forward-to-early-
formation-of-govt-in-iraq-india-at-unsc-briefing-101637717300015.html 

https://www.hindustantimes.com/world-news/looking-forward-to-early-formation-of-govt-in-iraq-india-at-unsc-briefing-101637717300015.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/looking-forward-to-early-formation-of-govt-in-iraq-india-at-unsc-briefing-101637717300015.html

