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تتظافر الفواعل الدولية لرتسيم نظام عاملي جديد ذي مفهومية متعددة يف ظل املستجدات 
انلت  اليت  الدول  تسعى  إذ  األوكرانية،  الروسية  احلرب  بعد  الراهنة، خصوصاً  العاملية  واألحداث 
عقوابت غربية إىل متتي عالقتها مع بعضها بعضاً يف جبهة مناوئة وجمابة لتلك العقوابت والعزالت 
الدولية، وبذا املفهوم فقد سعت روسيا إىل ترسيخ عالقتها مع الدول الصاعدة وذات االقتصادات 
الناشئة، وتوجيه عالقتها حنو شراكات يف ميادين متعددة؛ لتعويض أسواقها وصادراهتا حنو دول 
شرق آسيا ووسطها؛ حبثاً عن بدائل توفِّر أرضية مناسبة إلنعاش اقتصادها، إذ تعمل اإلسرتاتيجية 
الروسية اليوم إىل استغالل مسريهتا التارخيية من التعاون والشراكة مع اهلند؛ لتخفيف أتثريات تلك 
العقوابت األمريكية والغربية، فضاًل عن كسب دولة كبى مثل اهلند يف معسكر الدول املناهضة 
للسياسة األمريكية والغربية، مع وجود عديد من التحدايت اليت ال تسمح للهند ابالنضمام هلكذا 
حتالفات، خصوصاً وهي لديها عالقات وحتالفات عسكرية واقتصادية وجتارية مبستوى رفيع مع 
السياسي  النظام  ترحم  ال  عواقب  هلا  ستكون  االمتيازات  تلك  عن  فالتنحي  املتحدة  الوالايت 
واالقتصادي يف اهلند، خصوصاً وهي كانت من أوىل الدول اليت أوجدت مفهوم عدم االحنياز اليت 
تبنتها يف ستينيات القرن املاضي؛ ساعية بذلك إىل جتنُّب االصطفاف ضمن املعسكرات املتنافسة 
آنذاك، ومستندة لفكرة البغماتية يف السياسة اخلارجية، إال أنَّ األحداث األخرية على الساحة 
الدولية دعت ابلدولتي إىل اختاذ عديد من املواقف، منها عدم توجيه اهلند انتقادات على موقف 
روسيا يف أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014، وأتييد روسيا عن سياسات اهلند يف إقليم كشمري، 
فضاًل عن امتناع اهلند عن التصويت على مشروع قرار األمم املتحدة؛ إلدانة الغزو الروسي على 
أشارت فيه إىل  أوكرانيا يف جملس األمن الدويل، وقد أشادت روسيا بذا املوقف وأصدرت بياانً 
تعهُّدها مبواصلة احلوار الوثيق مع اهلند؛ بشأن األوضاع حول أوكرانيا، لكن تقارب روسيا مع الدول 
اجملاورة للهند كالصي وابكستان كانت وما تزال حجر عثرة يف نطية العالقة بي الدولتي، خصوصاً 
مع تركيز الوالايت املتحدة األمريكية لتوثيق تعاوهنا مع اهلند يف حتالفات عسكرية كانت يف بواطنها 
مساٍع لتحجيم الدور الصيين، وختفيف قوة العالقة ما بي روسيا والصي، والتأثري على إسرتاتيجية 
هاتي الدولتي يف نطاق شرق القارة اآلسيوية ووسطها، فالغاية األمريكية هو تقزمي النفوذ الروسي، 
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واخلنوع للعقوابت، وإعالن انسحابا غري املشروط من أوكرانيا يف ظل حرب االستنزاف اليت متارسها 
واشنطن إزاء روسيا يف أوكرانيا، فضاًل عن سعيها إىل إيصال رسائل غري مباشرة للدول اليت تسعى 
إىل خلق نظام عاملي ذات تعدُّدية قطبية، ممَّا ميهِّد إىل إسقاط اهليمنة األمريكية يف العامل، وترى 
الوالايت املتحدة األمريكية أنَّ اهلند أحد أهم العوامل اليت قد تقف وحتد من النفوذ الصيين والروسي 
د لنا كل هذه املعطيات واملواقف التساؤل حول أسباب تردُّد املوقف  يف شرق القارة اآلسيوية. متهِّ
اهلندي يف احلرب الروسية األوكرانية، وماهية فكر صناع القرار يف اهلند؟ وما احملدِّدات والعقبات يف 

العالقات الروسية اهلندية؟
عقود من التعاون يف القرن العشرين...

بعد )90( عاماً من االستعمار البيطاين استقلت اهلند يف أواسط شهر آب 1947، وسعت 
إىل تبينِّ سياسة خارجية تتميز ابالستقاللية واحليادية يف توجهاهتا السياسية واإلسرتاتيجية؛ لتتأخذ 
من البغماتية منطلقاً لتعامالهتا مع الوحدات الدولية والقضااي العاملية، ففي تلك احلقبة اليت طافت 
انتهاكاً  اهلند سياسة األحالف بوصفها  انشطار ملعسكرين )الشرقي والغريب( رفضت  ابلعامل من 
املتحدة،  السوفييت والوالايت  االحتاد  أرادت عالقات جيدة مع كلٍّ من  ستقل، ونظرايً 

ُ
امل لقرارها 

لكن عملياً، كان ألول رئيس وزراء للهند )جواهر الل هنرو1∗( فكرة مشرقة عن االحتاد السوفييت، 
وتفضيل ألفكار االشرتاكية الفابية )االشرتاكية البيطانية اليت هتدف إىل تعزيز مبادئ االشرتاكية 
الدميقراطية عب التدريج واإلصالح، وليس عن طريق الثورة(، وأدَّى هذا إىل توثيق العالقات بي 
تحدة)2(، وأُقيمت العالقات 

ُ
اهلند واالحتاد السوفييت، يف حي اخنرطت ابكستان كشريك للوالايت امل

الدبلوماسية بي اهلند واالحتاد السوفيايت يف 13 نيسان 1947، وظلت هذه العالقات اإلسرتاتيجية 
ا كانت من أوىل  املتعددة األبعاد )العسكرية، واالقتصادية، والدبلوماسية( قوية بي البلدين)3(، مع أهنَّ
املبادرين يف أتسيس حركة عدم االحنياز عام 1955 إىل جانب مصر ويوغوسالفيا وإندونيسيا؛ 
1∗ . جواهر الل هنرو، )من مواليد 14/9/ 1889، هللا أابد، اهلند - تويف يف 27/5/1964، نيودهلي(، أول رئيس وزراء مستقل 
للهند )1947 - 1964(، أسست حكومة برملانية وأصبحت معروفة بسياساهتا احليادية )عدم االحنياز( يف الشؤون اخلارجية. 

وكان أيضاً أحد القادة الرئيسيي حلركة استقالل اهلند يف ثالثينيات وأربعينيات القرن املاضي.
https://www.britannica.com/biography/Jawaharlal-Nehru 

2.  حممود العدم، ملاذا ال ترغب اهلند يف االبتعاد عن روسيا لصاحل أمريكا؟ قناة يت أر يت عريب، 1/4/2022، املوقع اإللكرتوين:  
www.trtarabi.com/opinion/8413905

3. عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-2(، جملة امليادين، 4/5/2022، املوقع اإللكرتوين:
www.almayadeen.net/research-papers/2-2
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لتجنُّب االجنرار إىل لعبة القوى بي الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيايت ضمن حقبة احلرب الباردة، 
إال أنَّ تعزيز املساعدات السوفيتية يف اجملاالت االقتصادية والعسكرية انلت ثقة القادة اهلنود، ومل 
ا وسيلة ملوسكو لالحتفاظ ابلسوق  يُنظر إىل مبيعات األسلحة السوفيتية و)الروسية الحقاً( على أهنَّ
اهلندية، لكن غالباً ما اسُتقبلت برتحاب، فالقرار الروسي )الفيتو( يف جملس األمن بشأن كشمري، 
ا  أهنَّ موسكو ابستمرار  أثبتت  ولقد  إسرتاتيجياً،  حليفاً  بوصفها  موسكو  إىل  تنظر  نيودهلي  جعل 
األسلحة إىل  املتحدة تصدير  الوالايت  منع  فمنذ  احلاجة،  أوقات  لنيودهلي يف  به  شريك موثوق 
شبه القارة اهلندية يف حرب كشمري عام )1965(، كان االحتاد السوفييت آنذاك هو املوّرِد األول 
لألسلحة إىل اهلند. يف حي دعمت الوالايت املتحدة ابكستان يف حرب حترير بنجالديش عام 
)1971( عب إرسال حاملة طائرات إىل خليج البنغال فازدادت العالقات اهلندية األمريكية تدهوراً 
حىت عام 1991، ابملقابل دعمت موسكو اهلند، خصوصاً حينما أجرت نيودهلي جتاربا النووية 

يف أواخر التسعينيات، بل ساعدهتا ابلفعل يف برانجمها النووي)4(. 
وبعد تفكك االحتاد السوفيايت عام 1991 فإنَّ العالقات املتقاربة بي اهلند وروسيا ظلت 
الثاين  كانون   28 بتاريخ  البلدين  بي  والتعاون  للصداقة  جديدة  معاهدة  توقيع  فجرى  قائمة، 
1993، بوصفها وثيقة رئيسة تقوم عليها العالقات الروسية اهلندية اجلديدة، لكن هذه الصداقة 
ت على مدار السنوات  اليت صمدت أمام الزمن تعرضت لضغوط تقلُّب التحالفات العاملية، وتغريَّ
آسيا  جبنوب  عالقاهتا  روسيا  عزَّزت  املتحدة،  والوالايت  اهلند  بي  التقارب  فمع  املاضية،  القليلة 
لتتقارب بدورها مع جريان اهلند )الصي-ابكستان(، وكيَّفِت السياسة اخلارجية اهلندية نفسها مع 
العامل األحادي القطب، ونت صالت أوثق ابلوالايت املتحدة األمريكية ودول االحتاد األورويب، 
اليميين يف اخلريطة السياسية الداخلية يف اهلند، وتويل قيادات حزب  التيار  وخصوصاً مع صعود 
منذ  اهلند  قاد  الذي  االشرتاكية،  النزعة  ذي  املؤمتر  حزب  دور  وتراجع  احلكم،  جاانات«  »ابراتيا 
االستقالل حىت مطلع التسعينيات، فزاد التبادل التجاري واالستثمار املتبادل بي اهلند وهذه الدول 
الغربية، والتعاون يف قضااي األمن الدويل. ويف اجلانب اآلخر فإنَّ التقارب الروسي الصيين-الروسي 
املتحدة  الوالايت  مع  تعزيز عالقاهتا  إىل  اهلند  إىل جلوء  املؤثرة  العوامل  إحدى  الباكستاين كانت 

األمريكية والغرب)5(.

4 . شروق مستور، العالقات الروسية اهلندية يف ظل أزمة أوكرانيا، مركز الفكر اإلسرتاتيجي للدراسات، 29/3/2022، املوقع 
.https://fikercenter.com/2022/03/29 :اإللكرتوين

5 . ذكر رمحن، حتوالت العالقات اهلندية الروسية، 25/4/2021 املوقع اإللكرتوين: 
/https://www.alarabiya.net/politics/2021/04/25
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احملدِّدات والقيود يف العالقات الروسية اهلندية
املواقف  من  عديداً  تضمنت  اليت  العالقات  أهم  إحدى  اهلندية  الروسية  العالقات  تُعدُّ 
والتحدايت يف طبيعة تعاطيها مع األحداث يف املنطقة، وكانت ترتكز على عديد من احملدِّدات 
ت من طبيعة صناع القرار يف كلتا الدولتي، خصوصاً  واملؤثِّرات الداخلية واخلارجية اليت أثَّرت وغريَّ
أنَّ جوهر هذه العالقة هي كانت مبنية على أسس التعاون التفاهم والشراكة يف عديد من امليادين، 

فال بدَّ أن يـُْنَظر إىل تلك اجلوانب؛ لفهم طبيعة السياسات املتبادلة بي الدولتي.
1. احملدِّدات الداخلية

أ. الطاقة
يُعدُّ موضوع الطاقة أحد أهم مقومات العالقة بي روسيا واهلند، إذ قرَّرت الدولتان يف وقت 
سابق تعزيز التعاون االقتصادي الثنائي، وتعزيز ممر فالديفوستوك-تشيناي للطاقة، وهو بوابة لروسيا 
األوسط  الشرق  االعتماد على  بداًل من  للهند،  للطاقة  بديل  اهلادئ، ومصدر  واحمليط  اهلند  إىل 

املتقلِّب)6(.
ويف كانون األول/ديسمب 2005 وتشرين الثاين/نوفمب 2007، زار روسيا رئيس الوزراء 
الفضاء  جمال  يف  االتفاقيات  من  عدداً  فيهما  ووقع  رمسيتي،  زايرتي  يف  سينغ  مانوهان  اهلندي 

والتعاون العسكري-التقين.
كما جرى يف شباط/فباير 2008 التوقيع ابألحرف األوىل على اتفاقية التعاون بي البلدين 
يف جمال الطاقة النووية، وتقضي االتفاقية إبنشاء )4( مفاعالت نووية يف احملطة الذرية اهلندية، اليت 
تولت روسيا تشييدها بناًء على التصميم الروسي، وبواسطة املعدات الروسية. كما يقدِّم )50( خبرياً 
روسياً عوانً فنياً يف حتقيق املشروع. غري أنَّ أعمال اإلنشاء والرتكيب كلها تقوم با شركات هندية)7(.

وتعاون الطرفان يف أهم مشاريع التعاون الثنائي، وهي تشغيل حقل النفط والغاز)ساخالي–1( 
والغاز  النفط  شركة  فيه  تشارك  الذي  البنغال،  خليج  يف  القاري  اجلرف  يف  الغاز  عن  والتنقيب 
واهلند يف  روسيا  مشاركة  أنَّ  الروسية، كما  »غازبروم«  اهلندية ONGC((، وشركة  احلكومية 
إعداد املشروع اخلاص بتوريد الغاز اإليراين إىل اهلند، قد تكون أحد االجتاهات الرئيسة للتعاون 

6 . شروق مستور، مصدر ذُِكَر سابقاً.
7 عبداخلالق فاروق، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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أيضاً  اهتمامها  )غازپروم(  شركة  وتبدي  اهلندية.   )GAIL( وشركة  )غازپروم(  شركة  بي  املقبل 
ابملشاركة يف إنشاء خط أانبيب الغاز )ميانار– بنغالدش– اهلند( بصفة شركة استشارية، وذكرت 
مشرية  آسيا،  يف  لروسيا  رئيس  اقتصادي  تبز كوكيل  اهلند  أنَّ  الروسية  »نيزافيسيمااي«  صحيفة 
الروسيي، بل تدفع ابلعمالت  النفط والفحم  اهلندية تعمل على زايدة واردات  الشركات  إىل أنَّ 
اآلسيوية بداًل من الدوالر األمريكي)8(، وأغوت روسيا اهلند بشراء النفط الروسي، عب تقدمي ما 
وصفه مراقبون أبنَّه »ختفيضات قياسية«. وبلغ اخلصم الذي قدمته موسكو للهند حنو )35( دوالراً 
لكلِّ برميل نفط، ومع االستهجان الغريب واألمريكي هلذا السلوك، ردَِّت اهلند بتأكيد شرائها النفط 
الروسي أسوة أبورواب، ابلنظر حلاجة اقتصادها للتعايف بعد جائحة )كوروان( اليت كبدهتا نيودهلي 
ا  ا زادت من وارداهتا من النفط األمريكي، وهو ما يعين أهنَّ خسائر فادحة، كما نوَّهِت اهلند إىل أهنَّ

ال هتدف إىل التصعيد مع املعسكر الغريب يف هذا التوقيت)9(.
وتُعدُّ اهلند اثلث أكب مستهلك للنفط يف العامل، وهي تستورد ما يقرب من )%85( من 
ألمن  الدولية شكَّلت حتدايت كبرية  الساحة  على  التطورات  لكن  اخلام،  النفط  من  احتياجاهتا 
الطاقة يف اهلند، اليت اضطرت حتت الضغوط الغربية إىل وقف استرياد النفط من إيران وفنزويال، ويف 
ظل االرتفاع احلاد ألسعار النفط بعد اندالع النزاع يف أوكرانيا، فال بدَّ هلا من البحث عن مصادر 

تنافسية بديلة.
واشرتت شركة النفط اهلندية احلكومية )3( ماليي برميل من النفط اخلام من روسيا؛ لتأمي 
احتياجاهتا من الطاقة، مقاومة الضغوط الغربية لتجنُّب مثل هذه الصفقات، كما وضعت نيودهلي 
آلية تعامل ابلعمالت الوطنية لتمويل واردات النفط الروسي، لكنَّها واجهت -َوْفق وسائل إعالم 

حملية- ضغوطاً أمريكية لوقف هذه اإلجراءات.
ومن املتوقع أن تقدِّم روسيا عروضاً جديدة للهند؛ ملضاعفة حصتها يف سلة الطاقة اهلندية، 
خصوصاً مع التوقعات أبن يقفز الطلب اهلندي على النفط إىل حنو )5.15( مليون برميل يوميًا)10(.

8.  صحيفة روسية: اهلند تبز كوكيل اقتصادي رئيس لروسيا، صحيفة اليوم السابع، 12/8/2022، املوقع اإللكرتوين:
www.youm7.com/story/2022/8/12/586836

9.  صراع أمريكا وروسيا على اهلند وابكستان.. األسباب والتداعيات، صحيفة االستقالل، 9/5/2022، املوقع اإللكرتوين:
.https://www.alestiklal.net/ar/view/2411/dep-news-1568456724

10.  حممود العدم، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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ب. التسليح
إنَّ التعاون العسكري هو أحد املؤشرات اليت يعوَّل عليها يف ترسيخ العالقة بي روسيا واهلند، 
فمنذ بداية االنفتاح الدبلوماسي بي الدولتي كانت إحدى الركائز التوثيق هي استرياد األسلحة 
للهند ابألسلحة، اليت تتطلَّع لتحديث  واملعدات احلربية من روسيا، إذ مثَّلت روسيا مزوِّداً رئيساً 
بتوريد )5( منظومات دفاع  قواهتا املسلحة ويف أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودهلي عقداً 
لتوريد )4(  مليارات دوالر، فضاًل عن عقد  بقيمة جتاوزت )5(   »400 جوي من طراز »إس 
فرقاطات عسكرية روسية ودفعة كبرية ألنظمة »إجيال« الصاروخية إىل اهلند، وكشف مساعد الرئيس 
الروسي يوري أوشاكوف، يف هناية عام 2020، عن أنَّ روسيا واهلند ستوقعان )10( اتفاقيات 
مهمة على هامش زايرة الرئيس الروسي لنيودهلي. وهذا ميثِّل تسليم القاذفات اإلسرتاتيجية الروسية 
طراز توبوليف )160( ذروة التعاون الدفاعي مع اهلند)11(، ذكرت تقارير أنَّ عملية التسليم بدأت، 

لكن األمر يهدِّد بزعزعة العالقة بي نيودهلي وواشنطن.
ويرى املختصون يف الشأن الروسي اهلندي أنَّ »موسكو تؤيِّد سياسات رئيس الوزراء اهلندي 
عام  أوكرانيا  يف  تدخلها  بشأن  روسيا  إىل  انتقادات  توجيه  اهلند  رفضت  يف حي  يف كشمري«، 
2014، ويرون أنَّ روسيا ما زالت شريك الدفاع الوحيد للهند الذي يرغب املشاركة يف التكنولوجيا 
احلساسة اليت متكِّن اهلند من تصنيع غواصاهتا الصاروخية النووية بنفسها، وجيب األخذ يف احلسبان 
حقيقة أنَّ الصادرات الدفاعية الروسية جتري من دون إشراف سياسي، فضاًل عن أالَّ يقتصر األمر 
التزام روسيا صيانة األسلحة  على جمرَّد إبرام صفقات أسلحة ومعدات قتالية، لكنَّه ميتد ليشمل 
األسلحة  وتوفري  لإلصالح،  الالزمة  الغيار  بقطع  وتزويدها  اهلند،  متلكها  اليت  الصنع،  السوفياتية 
والعتاد العسكري، اليت تطلبها اهلند، ملواجهة التهديدات احمليطة با، وتوريد معدات عسكرية عالية 
التقنيات، مبا فيها الصواريخ الباليستية والغواصات الذرية وذلك على عكس ما حيدث إىل األسلحة 
األمريكية اليت ال تتقاسم التكنولوجيات احليوية، أو حىت أنظمة مثل )F-22( رابتور مع حلفائها 
املقربي، يف حي أنَّ موسكو لطاملا أبدت استعدادها لتعميق الشراكة مع خمتلف الفواعل الدولية 

اليت تدعم أتسيس نظام دويل جديد متعدد األقطاب)12(.

11.  اهلند ورسيا.. عالقات متنامية وموقف حرج، موقع احلرة، ترمجات- ديب، 28/2/2022، املوقع اإللكرتوين:
./https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022/02/28

12 . شروق مستور، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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يف شهر كانون األول/ديسمب عام 2021، زار الرئيس الروسي فالدميري بوتي اهلند جمدداً، 
والتقى رئيس الوزراء انريندرا مودي، وُوقِّعت عديد من االتفاقيات، مع الرتكيز على التعاون العسكري 

والتقين، والتعاون يف الساحات السياسية الدولية)13(.
فمع التقارب اهلندي األمريكي، إال أنَّ العالقات الدفاعية بي اهلند وروسيا ما زالت مستمرة، 
وما زال البلدان شريكي عسكريي كبريين، صحيح أنَّ اهلند معتمدًة اعتماداً متزايداً يف احلصول 
على األسلحة على دول أخرى، مثل الوالايت املتحدة وفرنسا، لكن معظم العتاد العسكري اهلندي 
ما زال روسي املصدر، واعتماد اهلند على روسيا ما زال مستمراً يف قطع غيار األسلحة، وما زال 
التعاون الدفاعي أساس العالقات الروسية اهلندية وتتجاوز قيمة الصفقات، اليت أبرمتها الدولتان 
طوال املدَّة املمتدة بي عامي 2000 و2017 حنو )39( مليار دوالر، حبيث تقوم روسيا سنوايً 
أنَّ روسيا  مليار دوالر، فضاًل عن  قيمته )4.5(  مبا  اهلند  إىل  أسلحة ومعدات عسكرية  بتوريد 
قامت طوال مدَّة التعاون العسكري الفين بي البلدين بتوريد معدات عسكرية إىل اهلند بقيمة تزيد 
على )65( مليار دوالر، مع حتذير الوالايت املتحدة بفرض عقوابت على اهلند يف شراء منظومة 
من  اهلندي  التسليح  من  روسيا  وتراجع حصة  للهند،  »أس-400«  الشهرية  الروسية  الصواريخ 
)%70 إىل %49(؛ بسبب قرار اهلند تنويع مصادرها وتعزيز التصنيع الدفاعي احمللي، إال أنَّ اهلند 

قد أصرت على املضي قدماً يف احلصول على تلك األنظمة مع تقاربا مع الوالايت املتحدة)14(.
تعلُّق روسيا االحتادية بدورها أمهية ابلغة على عالقاهتا بنيودهلي والسوق اهلندية الضخمة، 
وخصوصاً يف مشرتايهتا من األسلحة والعتاد العسكري، فضاًل عن رغبة روسيا يف حتسي ترسانة 
اهلند النووية، عن طريق بيعها غواصات نووية ومعدات إلكرتونية متطورة، وأنظمة صواريخ ابليستية 
ومفاعالت نووية، وغريها، مع معارضة واشنطن وابكستان والصي ذلك؛ لذا تتوافق مصاحل البلدين 
يف عدد من اجملاالت. فاهلند الطموحة يف حاجة إىل التكنولوجيا العسكرية الروسية وروسيا بدورها 
تعاين مشكالت اقتصادية وعقوابت أوروبية وأمريكية عليها ومع اتفاق اهلند وروسيا مع الصي على 
معارضة النظام الدويل القائم على القطبية األحادية، وهيمنة الوالايت املتحدة على جمرايت األمور 
على الساحة الدولية، وتفضيل هذه الدول قيام نظام دويل متعدد األقطاب، فإنَّ روسيا انظرة إىل 
ترتيب عالقاهتا  األمهية، يف ظل سعي موسكو إلعادة  شديد  إسرتاتيجياً  بوصفها مكسباً  اهلند، 

وحتالفاهتا اإلقليمية والدولية)15(.
13. عبداخلالق فاروق، مصدر ذُِكَر سابقاً.

14. ذكر رمحن، مصدر ذُِكَر سابقاً.
15.عبداخلالق فاروق، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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فالطفرة يف التعاون العسكري الروسي اهلندي دفعت الوالايت املتحدة إىل حتذير اهلند، بل 
ا »ال  هتديدها حيال تداعيات تطور التعاون العسكري مع روسيا، وهو ما ردت عليه نيودهلي أبهنَّ

متيل على اإلطالق إىل التنصُّل من عالقاهتا مع موسكو لتعزيز العالقات مع واشنطن«.
أمَّا يف حال اجتاه الوالايت املتحدة ملعاقبة اهلند، يف إطار قانون »جاستا«، فإنَّ هذا األمر 
نيودهلي إىل مزيٍد من االلتحاق بروسيا كال االحتمالي يؤدِّاين إىل مكاسب  من شأنه أن يدفع 
قان من محيمية العالقات الروسية اهلندية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية وجيوسياسية  روسية، ويعمِّ
كبى بي البلدين، وقد يؤدي الختالل التوازانت اجليوسياسية على الصعيد العاملي، خصوصاً مع 
دخول الصي مضطرة إىل هذا احملور يف غضون مخسة أعوام من اآلن، حي تقدِّم على خطوة إحلاق 

اتيوان الكامل ابلرتاب الصيين)16(.
ج. التجارة

اهلند هي خامس أقوى اقتصاد يف العامل، متجاوزة بريطانيا وفرنسا وروسيا يف عام 2019، وهي 
متثِّل ثقاًل يف النظام الدويل من النواحي كلها، فمع عمق العالقات اهلندية الروسية، وطابعها ذي األبعاد 
اإلسرتاتيجية واألمنية الواسعة النطاق، فإنَّ التعاون والتبادل التجاريي بي البلدين ظاّل مبنزلة احللقة 
األضعف يف هذه العالقات اإلسرتاتيجية، فلم يزد مستوى التبادل السلعي بي البلدين يف عام 2006 
على )3.2( مليارات دوالر، وارتفع يف عام 2007 إىل )5.3( مليارات دوالر عام 2007، مث إىل 
)7.5( مليارات دوالر يف عام 2009. وعموماً، يف املدَّة املمتدة بي عامي 2010 و2017، ظل 
التبادل التجاري بي البلدين يرتاوح بي )8 و10( مليارات دوالر أمريكي سنوايً –ما عدا الصفقات 
العسكرية والتسليح– كما أنَّ عدد املشاريع الصناعية الروسية يف اهلند بلغ )70( مشروعاً صناعياً، 
منها )27( مشروعاً للطاقة، و)9( مشاريع للفوالذ، و)12( مشروعاً للكيميائيات. وهناك مشروع 

املفاعل النووي الذي ترعاه موسكو يف منطقة كودانكوالم يف والية اتميل اندو اجلنوبية)17(.
املستوى  وصوهلا  عدم  مع  الطموحة،  اخلطط  تنفيذ  على  حيرصان  اجلانبي  فإنَّ  ذلك  مع 
أمريكي  دوالر  مليارات   )8.1( بلغت  حبيث   ،2021 عام  هناية  يف  إحصائيات  َوْفق  املطلوب 
مليارات دوالر(. ويف  والواردات من روسيا 5.48  مليار دوالر،  اهلندية 2.6  الصادرات  )منها 

16. صراع أمريكا وروسيا على اهلند وابكستان.. األسباب والتداعيات، صحيفة االستقالل، 9/5/2022، املوقع اإللكرتوين:
.https://www.alestiklal.net/ar/view/2411/dep-news-1568456724

17.  عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-2(، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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بلغت  )إذ  دوالر  مليارات   )9.31( الثنائية  التجارة  بلغت  الروسية،  األرقام  وَوْفق  نفسها،  املدَّة 
مليارات  الواردات من روسيا 5.83  بلغت  مليارات دوالر، يف حي  اهلندية 3.48  الصادرات 
دوالر(. ويستهدف البلدان تعزيز التعاون، جتارايً واقتصادايً، وزايدة االستثمار الثنائي إىل )50( 
مليار دوالر، وزايدة التجارة الثنائية إىل )30( مليار دوالر حبلول عام 2025. لكنَّه هدف متواضع 
إىل حدٍّ كبري، مقارنة مع حجم التجارة بي روسيا والصي البالغ )110( مليارات دوالر يف عام 

 .)18(2019
ويف زايرة الرئيس الروسي فالدميري بوتي للهند يف كانون األول/ديسمب 2021، ُعِقَدت 
القمة السنوية العشرين اهلندية الروسية، وُوقِّع على )50( اتفاقية، بينها )15( وثيقة على املستوى 

احلكومي، و)35( اتفاقية يف الشؤون االقتصادية والتجارية)19(.
ا ال يكون مصدر القلق فيما يتعلَّق بذا اإلجراء،  إنَّ حجم التعامالت الروسية– اهلندية رمبَّ
بل اتساع نطاق هذا اإلجراء، على حنو قد يؤدِّي لنظام مايل عاملي مواٍز لنظام الدوالر األمريكي، 
وهو ما ميثِّل هتديداً حقيقياً لقيمة الدوالر يف حال اتسع نطاق هكذا إجراءات، وخباصة مع تزايد 

النفوذ الصيين يف قارات مثل إفريقيا وأمريكا اجلنوبية، فضاًل عن القارة اآلسيوية)20(.
وأشار أحد اخلباء، إىل أنَّ اهلند إىل جانب الصي وبعض الدول األخرى، حتصل على مزااي 
من حتوُّل روسيا اجلزئي حنو الشرق الناجم عن العقوابت الغربية. ويف الوقت نفسه، مقارنة ابلصي، 
السبب يف أنَّ  املتحدة، »وهذا هو  الوالايت  العالقات االقتصادية مع  أقل اخنراطاً يف  اهلند  فإنَّ 
أخطار العقوابت الثانوية أقل للشركات اهلندية مقارنة ابلشركات الصينية«. فضاًل عن ذلك، فقد 

تشارك اهلند يف اجلهود املبذولة إلنشاء سالسل التوريد، واللوجستيات اجلديدة.
وأكَّد اخلباء أنَّ »العقوابت تقيِّد التصدير املباشر لعديد من السلع من الدول الغربية إىل 
إىل روسيا، ال سيَّما كجزء من  روسيا، يف حي ميكن للشركات اهلندية شرائها وتسليمها الحقاً 
خمطط »االسترياد املوازي)21(، ومع تعدُّد الزايرات الرمسية بي قادة البلدين طوال األعوام العشرين 
املاضية، فإنَّ جماالت التعاون ظلَّت تتسع من دون أن تزداد يف املقابل فرص التبادل التجاري بينهما.

18.  ذكر رمحن، مصدر ذُِكَر سابقًا
19. عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-2(، مصدر ذُِكَر سابقًا

20.  صراع أمريكا وروسيا على اهلند وابكستان.. مصدر ذُِكَر سابقاً.
21.  صحيفة روسية: اهلند تبز كوكيل اقتصادي رئيس لروسيا، صحيفة اليوم السابع، 12/8/2022، املوقع اإللكرتوين:

www.youm7.com/story/2022/8/12/586836
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2. احملدِّدات اخلارجية
أ. الوالايت املتحدة األمريكية والتوجهات اجلديدة إزاء اهلند

تطوُّرت العالقات اهلندية األمريكية يف األعوام الثالثي املاضية، وحتديداً بعد تفكُّك االحتاد 
السوفيايت عام 1991. فاحلقيقة أنَّ أبرز قادة حركة حترُّر اهلند ارتبطوا يف البداية بعالقات طيبة 
ابلوالايت املتحدة األمريكية، استمرت إىل ما بعد االستقالل عن بريطانيا عام 1947، لكن بسبب 
حتالف الوالايت املتحدة مع ابكستان وأتييدها هلا يف عام 1954، ضمن حلف بغداد، ردَّت اهلند 
بتطوير عالقات إسرتاتيجية وعسكرية مع االحتاد السوفيايت جملابة العالقات الباكستانية األمريكية، 
السياسة  كيَّفت  بعدها،  السوفيايت.  االحتاد  تفكَّك  حينما   1991 عام  حىت  تدهوراً  فازدادت 
اخلارجية اهلندية نفسها مع العامل األحادي القطب، ونَّت صالت أوثق ابلوالايت املتحدة األمريكية 
التبادل  اتفاق  املتحدة واهلند مذكرة  الوالايت  ودول االحتاد األورويب، ففي عام 2016، وقَّعت 

اللوجيسيت، وأُْعِلَن أنَّ اهلند شريك دفاعي رئيس للوالايت املتحدة األمريكية)22(.
وعلى مدى العقدين األخريين، أصبحت الوالايت املتحدة الشريكة التجارية األوىل للهند، 
وتوسع جمال التبادل يف السلع واخلدمات من )20.7( مليار دوالر يف عام 2001، ليصل إىل 
)126.0( مليار دوالر أمريكي يف عام 2017 )منها صادرات اهلند إىل الوالايت املتحدة بقيمة 
76,7 مليار دوالر، يف مقابل واردات اهلند من الوالايت املتحدة بقيمة بلغت 49.4 مليار دوالر(. 

ويف عام 2019، قفز حجم التبادل التجاري بي البلدين إىل ما يقارب )147( مليار دوالر.
كما بلغ إمجايل االستثمارات األمريكية الرتاكمية املباشرة يف اهلند عام 2019 حنو )46( 
مليار دوالر، وأصبحت الشركات األمريكية أكب املستثمرين يف اهلند. ويساهم هذا االستثمار يف 
خلق فرص العمل، وزايدة املستهلكي، ونشر التكنولوجيا، وحتسي األوضاع االقتصادية للهنود، 
ومنذ عام 2017، أصبحت الوالايت املتحدة مصدراً مهماً للطاقة يف اهلند، إذ ارتفعت صادرات 
النفط اخلام األمريكي إىل اهلند من صفر يف عام 2016، إىل )93( مليون برميل يف عام 2019، 
ونت صادرات الغاز الطبيعي املسال األمريكية أكثر من مخسة أضعاف من عام 2016 إىل عام 

.)23(2019

22. عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-1(، جملة امليادين، 4/5/2022، املوقع اإللكرتوين:
www.almayadeen.net/research-papers/2-1

23. عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-1(، املصدر السابق.
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ترافق حتوُّل اهلند إىل السياسات الليبالية اجلديدة مع إعطاء األولوية للعالقات مع الوالايت 
اتفاقيات مع  ُوقَِّع على  إذ  الدفاعية،  الواردات  وتنويع  التجارة  يتجلَّى يف زايدة  ما  املتحدة، وهو 
 )QUAD( الوالايت املتحدة لتوفري الدعم اللوجسيت لسفنهم، واهلند عضو يف املنتدى الرابعي
والتدريبات العسكرية مثل )RIMPAC( اليت تعرض قوة الناتو يف احمليط اهلادئ، فضاًل عن 
القوة الناعمة األمريكية واهلنود الذين يعملون يف الوالايت املتحدة، لكن اهلند أتكدت من عدم 
اختاذ أي منتدى تشارك فيه موقفاً ضد روسيا، لقد ضمنت اهلند عالقاهتا اإلسرتاتيجية مع روسيا، 
متكن القدرات الدفاعية والسوق اهلندية الضخمة اهلند من االحتفاظ ابالستقالل اإلسرتاتيجي)24(. 
ففي مطلع فباير/شباط 2022، أصدرت إدارة الرئيس األمريكي جو ابيدن إسرتاتيجيتها 
ا متنح احلضور األمريكي وأهدافه  اجلديدة ملنطقة احمليطي اهلندي واهلادئ، واليت وصفها خباء أبهنَّ
فالوثيقة اإلسرتاتيجية حدَّدت أهداف واشنطن ودورها يف تعزيز حرية وانفتاح  هناك جدية أكب 
احمليطي اهلندي واهلادئ، وبناء التواصل عب املنطقة وخارجها، وأتيت اهلند على قائمة الدول اليت 
تعتمد عليها واشنطن يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية جنباً إىل جنب مع اململكة املتحدة وأسرتاليا ويف 
مطلع أيلول 2021، وقعت الوالايت املتحدة اتفاقية لتزويد أسرتاليا ابلغواصات اليت تعمل ابلوقود 
 AUKUSالنووي، من أجل خدمة هذه اإلسرتاتيجية، وهي االتفاقية اليت محلت اسم )أوكوس
( فإنَّ العمل يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ ال ميكن أن ميضي قدماً من دون ضمان استقرار 
جنوب آسيا، وهو ما جيعل اهلند شريكاً إسرتاتيجياً للوالايت املتحدة يف حتقيق هذا اهلدف الوسيط 

إلسرتاتيجيتها.
التحالف بي الوالايت املتحدة واهلند، والذي كان قاب قوسي أو أدىن، يكفل لواشنطن 
منع تشكل أكب حتالف اقتصادي آسيوي قد يؤثِّر بقوة على توازن القوة يف القارة، بقدر ما يؤثر 

على إسرتاتيجية البيت األبيض ملواجهة التصاعد والشراكة بي الصي وروسيا.
متتلك اهلند سادس أكب االقتصادات على مستوى العامل، بناتج حملي إمجايل يبلغ )2.66( 

تريليون دوالر َوْفق بياانت البنك الدويل لعام 2022.

24. Anuradha Chenoy, Russia-India Relations in a Transformative World Order, 
Valdai discussion club, 20.07.2022, https://valdaiclub.com
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ومتثِّل خطورة هذا الرقم يف انضمامه حملور يبدأ ابهلند، ويتصاعد مع الصي اليت يبلغ الناتج 
احمللي اإلمجايل هلا )14.7( تريليون دوالر، ما جيعلها االقتصاد الثاين عاملياً بعد الوالايت املتحدة، 

وصواًل إىل اثلوث هذا احملور.
وهي روسيا اليت يقع اقتصادها يف الرتتيب احلادي عشر عاملياً لعام 2022، بناتج حملي 

إمجايل يبلغ حنو )1.48( تريليون دوالر َوْفق بياانت البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.
ضمن  اقتصاد  أكب  اثين  فاهلند  التخمي.  من  ضرابً  ليست  االقتصادي  التحالف  عالقة 
حتالف مخاسي يضمها على جانب الصي وروسيا والبازيل وجنوب إفريقيا، حيمل اختصاراً اسم 
)بريكسBRICS( الذي دشنته أربع دول يف يونيو/حزيران 2009، لتنضم الدولة اإلفريقية إليه 

الحقاً يف عام 2010، ويبدو هذا التحالف نواة عتق موسكو من العقوابت الغربية)25(.
ا تواجه صعوبة.  املتحدة إال أهنَّ املوازنة يف عالقتها بي روسيا والوالايت  اهلند  ومع حماولة 
فاختاذها َمْياًل إسرتاتيجياً حنو الوالايت املتحدة يف العقد املاضي، ال ينفي أن تكون روسيا أكب 

مورداً للمعدات الدفاعية إليها)26(.
ويف إطار احلرب الروسية األوكرانية رفضت دول »البيكس«، مبا يف ذلك اهلند، املشاركة يف 
العقوابت ضد روسيا. ومل يقتصر األمر على عدم قيام اهلند بتعليق التجارة مع روسيا فحسب، بل 

زادت من واردات الطاقة الروسية بصورة كبرية. 
لقد أحرج هذا الوالايت املتحدة؛ ألنَّ قدرات واشنطن مل تعد حتقق طموحاهتا اإلسرتاتيجية، 
والنطاق الذي ميكنها السيطرة عليه، إذ ال يوجد سوى عدد قليل من »الدول التابعة« للوالايت 

املتحدة، ولن يتطوَّر الوضع الدويل َوْفقاً لعصا واشنطن)27(.
ب. الصني

البلدين يف عام 1950 حينما اعرتفت اهلند جبمهورية الصي  العالقة احلديثة بي  بدأت 
الشعبية كحكومة شرعية لب الصي الرئيس، واتَّسمت العالقات بي البلدين ببعض احلساسيات 

25.  صراع أمريكا وروسيا على اهلند وابكستان، مصدر ذُِكَر سابقاً.
26 . شروق مستور، مصدر ذُِكَر سابقًا

27.  غلوابل اتميز«: اهلند تكشف ثغرات »السردية األمريكية« بشأن أوكرانيا، صحيفة امليادين، 12/4/2022، الرتمجة هيثم 
/https://www.almayadeen.net/press:مزاحم، املوقع اإللكرتوين
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والنزاعات احلدودية، ونشبت فعاًل أربعة نزاعات عسكرية بي البلدين. األوىل عام 1962، واليت 
ُعرفت ابحلرب اهلندية الصينية. والثانية هي حادثة شوال يف عام 1967، والثالثة يف املناوشات 
الصينية اهلندية يف عام 1987، كما اشتبك البلدان يف هضبة دوكالم على طول احلدود الصينية 
البواتنية املتنازع عليها يف أوائل عام 2017، ومع ذلك، فإنَّ البلدين جنحا يف إعادة بناء العالقات 
الدبلوماسية واالقتصادية منذ أواخر مثانينيات القرن املاضي، وأصبحت الصي من أكب الشركاء 
التجاريي للهند يف عام 2008، وأعلنت الصي واهلند، يف حزيران 2012، أنَّ )العالقات الصينية 
اهلندية( قد تكون »أهم شراكة ثنائية يف القرن«. وحدَّد كلٌّ من )ون جيا ابو( رئيس جملس الدولة 
الصيين، و)مانوهان سينغ( رئيس وزراء اهلند يف ذلك الشهر هدفاً لزايدة التجارة الثنائية بي البلدين 

إىل )100( مليار دوالر أمريكي حبلول عام 2015)28(.
وميكن حصر العوائق الرئيسة على األقل أمام تطبيع العالقات ابلكامل بي البلدين ابلنقط 

الثالث اآلتية:
1. احلدود.

2. املطالبة ابلفك الكامل للقوات الصينية من على احلدود اهلندية.
3. رؤية املؤسسة السياسية يف نيودهلى أبنَّ الصي تُعدُّ أهم حتدٍّ أمين للهند. 

الدبلوماسي  الوجود  سيَّما  ال  املخاوف،  من  جمموعة  األخرية  الصينية  اإلجراءات  أاثرت 
والعسكري لبكي حول احمليط اهلندي، والرأي العام يف اهلند يعادي الصي معاداٍة كبرية، ففي الزايرة 
اليت قام با وزير اخلارجية الصيين )وانج ىي( إىل اهلند إشارة إىل رغبة الصي يف ختفيف التوترات يف 
العالقات الصينية-اهلندية اليت نتجت عن اشتباكات عام 2020 يف جبال اهلمالاي، وكانت الزايرة 
اليت متت يوم 25/3/2022 ذات أمهية خاصة، إذ جاءت بعد الغزو الروسي ألوكرانيا وقرار اهلند 
الالحق بعدم االنضمام إىل محلة الغرب إلدانة الرئيس فالدميري بوتي، إذ أتمل موسكو وبكي أن 
تتذكَّر دهلي كراهيتها التارخيية للغرب، وأن تعكس خطواهتا الساعية للتقرُّب من الوالايت املتحدة، 
على حي يف اإلمكان حدوث تقدُّم يسري يف العالقات الصينية اهلندية، مع وجود حواجز كبرية 

أمام تطبيع العالقات بينهما على نطاق واسع.

28.  عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-2(، مصدر ذُِكَر سابقاً.



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

على الضفة األخرى ومع أنَّ اهلند تشرتك مع الصي وروسيا يف نظرهتا اجليوسياسية العاملية، 
ل نظاماً عاملياً متعدِّد األقطاب يف املستقبل تقلُّ فيه بصورة كبرية سيطرة الوالايت املتحدة،  وتفضِّ
ا تواصل تعميق عالقاهتا األمنية  ومُتثِّل فيه اهلند الصاعدة بصورة عادلة يف املؤسسات الدولية، إال أهنَّ
مع الوالايت املتحدة وشركائها ضمن التحالف الرابعي )QUAD( للحد من النفوذ الصيين يف 
املنطقة، وتدرك بكي خماوف هذا التحالف لذا تعمل على استمالة اهلند من املشاركة الفعلية يف هذا 
التحالف الرابعي، وابلعمل بصورة إجيابية يف جمموعة البيكس )اليت تضم البازيل، واهلند، وروسيا، 
والصي، وجنوب أفريقيا(، واليت ستستضيفها الصي هذا العام، وكان حضور رئيس الوزراء اهلندي 
 )RIC انريندرا مودى( أمراً مهماً لنجاح القمة، خصوصاً إذا انضمت اهلند إىل اجتماع )ريك ــ(

الثالثي املكوَّن من روسيا واهلند والصي، مع رفض اهلند أتكيد حضور )مودى( للقمة)29(.
وال ميكن إخفاء الدور األمريكي واألدوات اليت يعمل عليها يف سبيل جذب اهلند إىل اقرتاب 
إسرتاتيجي من الوالايت املتحدة يف منافستها الكبى مع الصي على النفوذ األكب يف آسيا، وهذا 
ا ابلذات  التصور قائم على رأي يرى أنَّ اهلند خرجت من إطار عدم االحنياز إىل قطب دويل، وأهنَّ
حتت حكم رئيس الوزراء )مودى( الذي هو النقيض لكل ما مثَّله حزب املؤمتر الذي حكم اهلند 
طوال عقود ما بعد االستقالل، دخلت فعاًل وفكرايً وعن طريق مصاحل الطبقة احلاكمة فيها يف 

املعسكر الغريب.
تُعبِّ عن نفسها عن طريق وجوٍد  التجارية بدأت  كما يرى األمريكيُّون أنَّ مصاحل الصي 
للرؤية  تطبيق  مبنزلة  الصيين  العسكري  الوجود  وهذا  اهلند،  يُقلق  معظمه–  يف  حبري  عسكري– 

العسكرية الصينية املعروفة ابسم )إسرتاتيجية احمليطي( الباسيفيكي واهلندي)30(.
وقد أظهرت احلرب الروسية األوكرانية دفء العالقات ما بي روسيا والصي وشعرت اهلند 
بتداعيات هذا التقارب مع زايدة احلشود العسكرية الروسية على احلدود مع أوكرانيا، سافر بوتي 
إىل بكي حلضور افتتاح دورة األلعاب األوملبية الشتوية واالجتماع مع الرئيس الصيين )شي جي 
بينغ(، ويف بيان مشرتك أصدره الكرملي، أعلن الزعيمان أنَّ شراكتهما اإلسرتاتيجية والدبلوماسية 

»ال حدود هلا«.
29. James Crabtree, China signals desire to improve ties with India, but is that what 
New Delhi wants? The International Institute for Strategic Studies, 30/3/2022, 
https://www.iiss.org

30. عبداخلالق فاروق، حمددات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-2(، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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ويُعدُّ تعميق العالقات بي بكي وموسكو هتديداً حقيقياً لنيودهلي، إذ قال سفري اهلند السابق 
إنَّه يعتقد أنَّ الصي سوف تبز كأحد  إذ  لدى كازاخستان والسويد والتفيا، أشوك ساجاهنار، 
املستفيدين القالئل من الصراع الناشئ يف أورواب)31(، مع أنَّ روسيا تُعدُّ أكب مصدر لألسلحة إىل 
اهلند منذ احلقبة السوفيتية، فإنَّ نيودهلي حتتاج اآلن إىل دعم أكب من جمموعة »كواد« يف مواجهة 

تنامي النفوذ الصيين يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ)32(.
ويف جانب آخر جاءت زايرة سريغي الفروف إىل الصي يف شهر نيسان 2022، إبشارة إىل 
التوترات اجليوسياسية النامجة عن العملية العسكرية الروسية، لتؤكِّد الدولتان معارضتهما العقوابت 
الغربية اليت تعود بنتائج عكسية، وعليه قررات -جنباً إىل جنب- التحرُّك حنو أتسيس نظام عاملي 
متعدِّد األقطاب يقوم على العدل، فيما أشار وزير خارجية الصي إىل أنَّ البلدين يبداين رغبة يف 
التعاون يف خمتلف اجملاالت، مع حتذير الوالايت املتحدة الصي  الثنائية وتطوير  العالقات  تطوير 
اليت  الصينية،  الشركات  املساعدة إىل روسيا، واعتزامها فرض عقوابت على  تقدمي  تداعيات  من 
تشكل املكوانت األمريكية فيها أكثر من )%25( من تركيبة املنتج يف حال تصديرها البضائع إىل 
روسيا، مع ضرورة حصول هذه اإلمدادات على ترخيص من واشنطن، يف الوقت الذي أظهرت فيه 
الصي -يف عديٍد من املناسبات- عدم استسالمها لضغط العقوابت، وهو ما جعلها عرضًة للقيود 
األمريكية طيلة السنوات األخرية، وجاء ذلك ابلتزامن مع انسحاب الشركات الغربية من السوق 

الروسية ممَّا خلق فرصاً جديدة أمام الشركات الصينية ال سيَّما يف قطاع الطاقة.
وطبقاً ملا نقلته وكالة »رويرتز« يف أواسط هذا العام إىل أنَّ الصي التزمت بتطوير العالقات 
إمكانية  عن  الصينية  اخلارجية  وزارة  وأعلنت  عليها،  ذلك  تداعيات  مع  روسيا،  مع  االقتصادية 

استخدام الروبل أو اليوان يف إجراء املعامالت التجارية يف املواد الطاقية. 
يف أعقاب الزايرة توجه الفروف مباشرة إىل العاصمة اهلندية دهلي، وَوْفق ما تداولته وسائل 
اإلعالم اهلندية انقش الفروف مع نظريه اهلندي سوبرامانيام جايشانكار، ومستشار األمن القومي 
اهلندي أجيت دوفال، مسألة نظام الدفع عب احلدود كبديل لنظام سويفت الذي حظر الغرب 
البنوك الروسية من التعامل به، وأفادت وسائل اإلعالم اهلندية إىل أنَّه سُيودع العملة الروسية يف أحد 

31.  اهلند ورسيا.. عالقات متنامية وموقف حرج، موقع احلرة، ترمجات- ديب، 28/2/2022، املوقع اإللكرتوين:
./https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022/02/28

32.  مأزق اهلند يف أزمة أوكرانيا.. »احلرية« بي روسيا والغرب، سكاي نيوز اإلخبارية، 20/3/2022، املوقع اإللكرتوين:
https://www.skynewsarabia.com/world/1509263
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البنوك اهلندية، ومن مَثَّ حتويلها إىل روبية، والعكس صحيح، وحتقيقاً هلذا الغرض، سوف ُيستخدم 
نظام حتويل الرسائل املالية، النظري الروسي لنظام التحويل املايل سويفت، مبينة أنَّ زايرة الفروف 
هتدف إىل تعزيز التعاون يف جمال الطاقة بي البلدين، فقد عرضت روسيا على اهلند شراء النفط 

خبصم يصل إىل )35( دوالراً للبميل الواحد)33(.
3. احلرب الروسية األوكرانية

للحرب يف أوكرانيا تداعيات اقتصادية وسياسية على العامل أبسره، واهلند بدورها من الدول 
أوكرانيا  يف  احلالية  األزمة  إنَّ  أليبوف،  دينيس  الروسي،  السفري  يقول  إذ  األزمة،  بذه  تتأثر  اليت 
ستكون هلا عواقب على العامل أبسره، ومن ضمن ذلك العالقات الروسية اهلندية، وال ميكن تصوُّر 
مدى أتثريها اآلن، وأضاف أنَّه مع وجود عقوابت اقتصادية فهناك آليات ميكن استغالهلا؛ لتجنُّب 
اخلسائر، بل االستفادة من هذه األزمة، وقال: »من املنطقي أن يستغل اهلنود املوقف بعدما رفض 
عديد من الشركاء الغربيي التعاون معنا، وخيرتقوا السوق الروسية بنشاط أكب، وحتاول السلطات يف 
موسكو احلفاظ على عالقاهتا مع اهلند، عن طريق فتح أبواب التعاون االقتصادي لضمان مكاسب 
مشرتكة للطرفي، روسيا من جهة اليت تعاين من عقوابت من الغرب، واهلند، من جهة أخرى، اليت 

ستجد السوق الروسية مناسبة جداً وأقرب الستغالل الفراغ األورويب)34(.”
وخبصوص موقف اهلند من احلرب الروسية األوكرانية قال الباحث يف مركز ويلسون، مايكل 
كوغلمان: »مل تنتقد اهلند روسيا انتقاداً مباشراً، لكن هذا ال يعين أنَّ اهلند تغضُّ الطرف عن معاانة 
األوكرانيي. لقد تبنت هنجاً متوازانً. وحتدثت بقوة عن وحدة األراضي يف جملس األمن الدويل، وكان 

ا هتدف إىل تسليط الضوء على حمنة أوكرانيا«)35(. من الواضح أهنَّ
وأوضح كوغلمان أنَّ اهلند ميكن أن ترسل رسالة قوية للغاية إىل دول منطقة احمليَطي اهلندي 
واهلادئ، عن طريق الوقوف يف وجه موسكو، لكن مثل هذه اخلطوة لن تكون مرجَّحة، على حدِّ 
قوله، ويرى الباحث اإلسرتاتيجي، هنري ويلكنسون، أنَّ حياد اهلند ساعدها يف األوقات السابقة، 

33.  روعة قفصي، صحيفة: روسيا تضاعف نشاطها الدبلوماسي مع اهلند والصي، 2/4/2022، صحيفة العريب21، املوقع 
https://arabi21.com/story/1428981:اإللكرتوين

34 . شروق مستور، مصدر ذُِكَر سابقاً.
35.  فيكاس ابندي، ملاذا ال تنتقد اهلند غزو روسيا ألوكرانيا؟ يب يب سي نيوز - دهلي،1/3/2022، املوقع اإللكرتوين:

https://www.bbc.com/arabic/world-60573281
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ا مثال جيد على أمهية  بيد أنَّه قد ال يكون فعااًل يف املستقبل. وأضاف: »لقد أثبتت أوكرانيا أهنَّ
حتالفات احلماية يف املستقبل«)36(.

االنتقادات  على  رداً  السباق،  يف  جايشانكار  سوبرامهانيام  اهلندي  اخلارجية  وزير  وصرَّح 
املوجهة ملوقف بالده احملايد بشأن احلرب الروسية األوكرانية يف منتًدى أمين يف سلوفاكيا يف يونيو، 
قال جايشانكار: »على أورواب أن خترج من عقلية أنَّ مشكالت أورواب هي مشكالت العامل، لكن 

مشكالت العامل ليست مشكالت أورواب«)37(.
وأييت هذا بعد أن امتنعت اهلند مخس مرات حىت اآلن عن إدانة تصرفات روسيا يف األمم 
السيادة  واحرتام  الدويل،  والقانون  املتحدة،  األمم  ميثاق  مببادئ  »االلتزام  فقط  وكررت  املتحدة، 
والسالمة اإلقليمية جلميع الدول«، وكان رئيس الوزراء اهلندي، انريندرا مودي، قد اتصل ابلرئيس 
الروسي، فالدميري بوتي، وحثه على »الوقف الفوري للعنف«، لكنَّه مل ينتقد روسيا أو زعيمها، 
َتعدُّه  ملا  الروسي  التفسري«  يقدر  اهلند  وزراء  »رئيس  أنَّ  االتصال  بعد  للكرملي  بيان  يف  وجاء 
انتهاكات التفاقية مينسك، وأنَّ )مودي( انقش سالمة )18( ألف طالب هندي يف أوكرانيا، ويف 
اجتماع جمللس األمن الدويل يف شهر شباط 2022، وافق )11( عضواً على قرار يطالب موسكو 
بوقف عدواهنا على أوكرانيا وسحب مجيع قواهتا، يف حي امتنعت ثالث دول عن التصويت، وهي 
الصي واإلمارات العربية املتحدة واهلند، يف حي استخدمت روسيا حق النقض )الفيتو( إلجهاض 

القرار)38(.
من جانب آخر، فإنَّ اهلند تشعر بقلق متزايد بشأن الطريقة اليت ستؤثر با األزمة األوكرانية 
على عالقة روسيا ابلصي، إذ تتخوَّف اهلند من أنَّ احلرب يف أوكرانيا ستسيطر على تركيز كل 
الفواعل، وهذا سيسمح للصي بتصرُّف أكثر عدوانية ضد اهلند وضد اتيوان، وابلنظر إىل الوضع 
العام فنيودهلي تقف أمام مفرتق طرق، فهي حتاول احلفاظ على عالقاهتا مع روسيا مع خالفها مع 
الصي، ويف الوقت نفسه تتخوَّف من التعاون اإلسرتاتيجي الروسي_الصيين، واحتمال أتثريه على 

36.  شروق مستور، املصدر السابق.
37. SUSHANTA MALLICK and BRIGITTE GRANVILLE, What Does India 
Want from Russia? project-syndicate
Aug 12, 2022, https://www.project-syndicate.org/

38.  اهلند ورسيا.. عالقات متنامية وموقف حرج، موقع احلرة، ترمجات- ديب، 28/2/2022، املوقع اإللكرتوين:
./https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022/02/28
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موقعها كقوة إقليمية.
فهناك اعتقاد يف موسكو أبنَّ األمن اإلقليمي يف أوراسيا يرتبط -إىل حدٍّ بعيد- ابلتفاعالت 
بي موسكو ونيودهلي وبكي، وبناء على ذلك ينظر إىل هذا الثالثي على أنَّه منصة رئيسة إىل كثري 

من مبادرات السياسة اخلارجية الروسية، من بينها كبح التمدُّد الغريب حنو الشرق األورويب.
يف  التحفُّظ  طريق  عن  لروسيا  النسيب  اهلند  دعم  ومع  احلالية،  األوكرانية  األزمة  ظل  يف 
تصرحياهتا، فإنَّه يف الوقت نفسه متتلك اهلند مصاحل مشرتكة مع الوالايت املتحدة األمريكية، فضاًل 
التوازن يف عالقاهتا مع  احلفاظ على  السلطات  القطاعات، هلذا حتاول  عن شراكات يف خمتلف 

األطراف املتنازعة لكيال تتصادم سياستها ودعمها لروسيا مع مصاحلها مع واشنطن)39(. 
ويف الوقت نفسه تسعى اهلند موازنة شراكاهتا، يف العامل وجوارها، وترى قيمة يف روسيا تتمتع 
ابلقوة، خاصة كوسيلة ملنع اهليمنة الصينية يف املنطقة، قال أوالابيل: »إنَّ اهلند قلقة بشأن اهنيار 
متعدِّد  عاملياً  نظاماً  ل  تفضِّ اهلند  العاملي؛ ألنَّ  النظام  يف  دولة ضعيفة جداً  وتصبح  متاماً،  روسيا 

األقطاب حيث توجد فيها أكثر من قوة مفرطة«)40(.
وميكن القول إنَّ هناك مجلة من النقط اإلسرتاتيجية اليت أثَّرت على تفكري صنَّاع القرار يف 

اهلند وعلى املوقف اهلندي إزاء احلرب الروسية األوكرانية)41(:
1. احلرص على استمرار مستوى النمو االقتصادي الراهن الذي وصلت إليه اهلند.

2. طبيعة عالقاهتا الشائكة وامللتبسة بي طريف األزمة األوكرانية الراهنة، ونقصد بما روسيا 
من جانب، والوالايت املتحدة ودول االحتاد األورويب وسائر التحالف الغريب من جانب آخر.

3. طبيعة مشكالهتا املزمنة مع جارهتا اللدود -ابكستان– واألخطار والتهديدات احمليطة 
با من والية كشمري.

4. املوقف من الصي.

39.  شروق مستور، مصدر ذُِكَر سابقاً.
40.  Jen Kirby Jen, Why India isn’t denouncing Russia’s Ukraine war, Vox news, 
Mar 18, 2022, https://www.vox.com

41.  عبداخلالق فاروق، حمدِّدات موقف اهلند وقيوده جتاه األزمة األوكرانية )2-1(، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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أوكرانيا(، عب »حتالف  )أزمة  لتغريُّ موقفها بشأن  نيودهلي  الضغط على  حاولت واشنطن 
كواد«، إذ ُعِقَد اجتماع افرتاضي لقادة الرابعي )كواد( يف 3 مارس/ آذار 2022. وعقد اجتماع 
آخر يف 24 مايو/ أاير 2022 يف طوكيو. انقش القادة املشرتكون األوضاع اإلقليمية والعاملية، 
عن  الصادر  البيان  اكتفى  واهلادئ.  اهلندي  احمليطي  على  أوكرانيا  يف  الوضع  أتثري  ذلك  يف  مبا 
االجتماع أبنَّه انقش »األزمة اإلنسانية املأساوية املستمرة«، وأكَّد »قواعد ومبادئ القانون الدويل 
اهلند يف احلوار  أدَّت إىل عزل  مَثَ  السلمية”، ومن  النزاعات ابلطرق  املتحدة، حلل  وميثاق األمم 
األمين   الرابعي، والذي تُعدُّ اهلند عضواً فيه إىل جانب الوالايت املتحدة، وقالت فيكتوراي نوالند، 
وكيلة وزارة اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية، لقناة )NDTV( اهلندية، يف 22 مارس/ آذار 
2022: »حنن نعرف العالقة التارخيية والعالقات الدفاعية بي االحتاد السوفيييت أواًل، مث روسيا مع 
اهلند يف وقٍت مل تكن فيه الوالايت املتحدة مستعدِّة إلقامة هذا النوع من العالقات، لكن األوقات 
ت اآلن، من حيث الوالايت املتحدة، والرغبة األوروبية يف أن نكون شريكاً دفاعياً وأمنياً قوايً  تغريَّ
مع اهلند، فإنَّنا نفعل املزيد واملزيد يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ، وأضافت أنَّ الوالايت املتحدة 
ميكن أن توفر »بدائل للهند إلجراء التحوُّل يف العالقات الدفاعية واألمنية«. كما أكَّدت السكرترية 
الصحفية للبيت األبيض )جي ساكي( يف 11 إبريل/ نيسان 2022، يف االجتماع االفرتاضي بي 
رئيس الوزراء اهلندي )انريندرا مودي( والرئيس األمريكي جو ابيدن، أنَّ »الوالايت املتحدة مستعدَّة 

ملساعدة اهلند على تنويع وارداهتا من الطاقة، ما سيجعلها أقل اعتماداً على روسيا«)42(.

42.  منال عالن، اهلند والغزو الروسي ألوكرانيا.. بي حليف قدمي وشريك جديد، صحيفة العريب اجلديد، 10/8/2022، املوقع 
اإللكرتوينwww.alaraby.co.uk/opinion/اهلند-والغزو-الروسي-ألوكرانيا
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االستنتاجات
• بعد استقالل اهلند من االستعمار البيطاين سعت إىل أن تتبنَّ سياسية مستقلة وحمايدة؛ 	

ا مالت  بدف عدم دخول املعسكرين آنذاك، وقد ابدرت يف إنشاء حركة عدم االحنياز، إال أهنَّ
االقتصادية  العسكرية  األصعدة  معهم يف كل  وثقت عالقتها  العملية  الناحية  من  السوفييت  حنو 

والسياسية.
• بعد انتهاء احلرب الباردة جرى تغيري يف بوصلة العالقات الروسية اهلند، إذ تداركت اهلند 	

املتحدة األمريكية  الوالايت  القطبية ودخلت مرحلة جديدة مع  التكييف مع نظام أحادي  مبدأ 
للهند كالصي  اجملاورة  الدول  مع  روسيا  انفتاح  مع  متزامناً  ِبال شك  هذا  وكان  الغربية،  والدول 

وابكستان اليت متتلك اترخياً من الصراعات مع اهلند.
• تناغم املوقف اهلندي مع التطلعات السوفيتية والروسية؛ بسبب مواقف روسيا من القضااي 	

اليت تعدُّها اهلند جزءاً من أمنها القومي كقضية إقليم كشمري، ودعم الروس لسياسات اهلند فيها.
• األولوية 	 اهلند  أعطت  والعسكرية  التجارية  عالقاهتا  يف  والروس  السوفييت  تعامل  طبيعة 

لالسترياد منها يف الوقت الذي منعت الوالايت املتحدة من وصول األسلحة إىل مناطق شرق آسيا، 
فضاًل عن سهولة تسليم السوفييت للمعدات العسكرية احلديثة، وهذا ما ال تفعله الوالايت املتحدة 

مع شركائها أيضاً.
• منها وصول حزب ابراتيا 	  1991 بعد عام  اهلند  اليت جرت يف  الداخلية  التغيُّريات  إنَّ 

ت من مسار تعامل اهلند مع الغرب، وفتحت أبواب التجارة  جاانات كان من أحد األسباب اليت غريَّ
واالستثمار يف العالقات اهلندية-األمريكية.

• لتقوية 	 العالقات بي روسيا والصي كذلك روسيا وابكستان كانت من احملفِّزات  توثيق 
 .)QUAD( عالقة اهلند مع الوالايت املتحدة ودخوهلا يف أحالف عسكرية مثل

• قضية 	 وخصوصاً  روسيا  إزاء  اهلند  رؤية  الدولية  الساحة  يف  األخرية  األحداث  كشفت 
أوكرانيا عام 2014 وعام 2022، إِذ امتنعت اهلند من إدانة أعمال روسيا يف أوكرانيا؛ وألسباب 
عديدة تصعِّب على صناع القرار إمهال مساقات العالقة اهلندية الروسية فالطاقة والتعاون العسكري، 
العتاد  والتجارة من املقومات اليت تستند عليها اهلند يف عالقتها مع روسيا فاعتمادها الكبري يف 
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واملعدات العسكرية هي على روسيا، فضاًل عن الشؤون النووية اليت يشرف عليها الروس يف تطوير 
برانمج اهلند النووي.

• مع املسرية التارخيية الطويلة من التعاون ما بي الدولتي اآلن إال أنَّ مستوى التجارة ال 	
يصل للمستوى الالئق من التعاون، إذ يُعدُّ ضعيفاً إذا ما ُقورَِن حبجم التبادل التجاري ما بي روسيا 

والصي، أو اهلند مع الوالايت املتحدة األمريكية.
• سعت الوالايت املتحدة إىل ضمان موقف من اهلند حازم إزاء التدخُّل الروسي يف أوكرانيا، 	

وهي تدرك مدى قوة العالقات بي اهلند وروسيا؛ لذا تسعى لتوفري أرضية بديلة للهند يف عالقاهتا 
التجارية والصناعية والعسكرية، وهذا ما أكدهتا السياسة اخلارجية األمريكية احلالية.

• تسعى الوالايت املتحدة إىل تعظيم دور اهلند ضمن حتالف )QUAD(، وأن تعطي 	
هلا الدور الكبري يف القارة اآلسيوية للوقوف ابلضد من النفوذ الصيين والروسي، فضاًل عن إدراك 
الوالايت املتحدة عن أخطار بروز دور اهلند وتفعيله يف حتالف بريكس اليت حتتوي على الدول اليت 

تسعى إىل إقامة نظام عاملي ذات تعددية قطبية.
• أمَّا الصي فهي إحدى نقط اخلالف بي الدولتي فالقضااي الشائكة بي اهلند والصي 	

واحلدود بي الدولتي هي حتدايت غري قابلة للتفكري يف إجياد صور هلا، وبذا فإنَّ خماوف اهلند 
د الطريق لصي أن تكون أكثر فائدة من هذه العقوابت والعزلة الدولية،  من عزلة روسيا هي متهِّ
خصوصاً أنَّ اهلند ساعية إىل أخذ دور الشركات الغربية املنسحبة من روسيا اليوم، وبذا فيـُْفَتح آفاق 

للمستثمرين والتجار اهلنود.
• الدولية، 	 الساحة  على  اهلند  اتريخ  يف  حساسية  املراحل  أكثر  األوكرانية  القضية  مثَّلت 

التصويت يف جملس  عن  امتناعها  إثر  على  االنتقادات  من  واجهت كثرياً  فقد  الغربية  وخصوصاً 
األمن؛ إلدانة التدخُّل الروسي يف أوكرانيا، ممَّا حدا با إىل أتكيد مواقفها، ونظرهتا احملايدة السابقة 

إزاء قضااي متثِّل مفرتق الطرق يف السياسة اخلارجية اهلندية.


