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نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

توســعت العالقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد بمــا يتجــاوز مجــاالت التعــاون التقليديــة المتمثلــة فــي الطاقة   •
والتبــادل التجــاري والعمالــة الهنديــة. فبجانــب ذلــك، يبحــث البلــدان عــن فــرص جديــدة فــي االســتثمارات، وتطويــر البنيــة 
التحتيــة، والتعــاون فــي مجــال الفضــاء وتقنيــات الطاقــة النوويــة والطاقــة المتجــددة والزراعــة فــي المناطــق الجافــة، وفــي 

مقدمــة ذلــك كلــه االرتقــاء بالعالقــات فــي مجــاالت الدفــاع واألمــن.

صــاغ البلــدان هــذه العالقــات الجديــدة فــي صــورة “اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية شــاملة” تــم التوقيــع  عليهــا فــي نيــو دلهــي   •
فــي ينايــر 2017 . وبخــالف مجــاالت التعــاون “الثنائيــة” تضــع االتفاقيــة تصــورًا لشــراكة أكثــر اتســاعًا لمجابهــة التحديــات 

اإلقليميــة والدوليــة.

تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية التعــاون بيــن البلديــن فــي ثالثــة مجــاالت معينــة بالتحديــد   •
بحســب مــا وردت فــي االتفاقيــة وهــي: األمــن الغذائــي، وتعزيــز التعــاون فــي األمــن البحــري فــي المحيــط الهنــدي، وتدعيــم 
االســتقرار اإلقليمــي مــن خــالل إجــراءات بنــاء الثقــة بيــن األطــراف المتنازعــة وصياغــة ترتيبــات أمنيــة تعاونيــة، بمــرور الوقــت، 

فــي منطقــة الشــرق األوســط.

تشــير الورقــة البحثيــة إلــى أن االســتثمارات، التــي تضخهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التطويــر التكنولوجــي للقــدرات   •
الهنديــة فــي تخزيــن الغــذاء فــي إطــار مشــروع “مــن المزرعــة إلــى المينــاء”، ســتؤدي إلــى تجنــب الهــدر الهاِئــل فــي المحاصيــل 
الزراعيــة بالهنــد، وِمــْن َثــمَّ يمكــن اســتخدام اإلنتــاج الغذائــي الفائــض فــي تلبيــة متطلبــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 

الغــذاء جزئيــًا.

تبيــن الورقــة البحثيــة أيضــًا أن األهميــة البالغــة لتعزيــز التعــاون فــي األمــن البحــري فــي المحيــط الهنــدي ال تقتصــر علــى تحقيــق   •
األمــن الغذائــي لــكال البلديــن وإنمــا تمتــد لتحقيــق المصالــح المشــتركة بعيــدة المــدى للــدول الواقعــة علــى المحيــط الهنــدي 

مــن أجــل توســيع مشــاريع اإلمــداد اللوجيســتي والتصــدي لتغيــر المنــاخ.

تشــير النظــرة التحليليــة إلــى أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة الهنــد ُيمِكنهمــا صياغــة مبــادرة دبلوماســية   •
والقيــام بــدور رائــد فيهــا إلنشــاء آليــات للحــوار بيــن الحكومــات وتنســيق السياســات بيــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي.

وأخيــرًا وفــي ضــوء الرؤيــة المشــتركة لــكال البلديــن للتعــاون الثنائــي فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة كمــا ورد   •
فــي التصريحــات الرســمية لقــادة البلديــن، فــإن الورقــة البحثيــة توصــي بالتعــاون بيــن البلديــن لتعزيــز األمــن والتنميــة فــي 

أفغانستان.

تحــث الورقــة البحثيــة كذلــك البلديــن علــى تســريع وتيــرة التعــاون بينهمــا فــي المجــال الجديــد والمعقــد المتمثــل فــي إرســاء   •
الســلم واالســتقرار فــي الشــرق األوســط.

كمــا تدعــو الهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ربمــا بالتعــاون مــع الــدول اآلســيوية الكبــرى األخــرى ومنهــا الصيــن   •
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، إلــى البــدء فــي محادثــات غيــر رســمية بغيــة تكويــن رؤيــة بعيــدة المــدى لصياغــة ترتيبــات أمنيــة 

تعاونيــة فــي المنطقــة.

تلميذ أحمد
السفير الهندي السابق لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تلميــذ أحمــد هــو الســفير الهنــدي الســابق لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية، 
وتولــى أيضــًا مهامــًا دبلوماســية فــي الكويــت وبغــداد وصنعــاء وكذلــك فــي نيويــورك، ولنــدن، وبريتوريــا. وحصــل الســفير 
ــن المملكــة  ــز العالقــات بي ــرًا لمســاهمته فــي تعزي ــز مــن الدرجــة األولــى  تقدي ــذ أحمــد علــى وســام الملــك عبدالعزي تلمي
 Symbiosis في الدراســات الدولية بجامعة Ram Sathe  العربية الســعودية والهند، وهو يشــغل اآلن كرســي أســتاذية
الدوليــة فــي مدينــة بونــه بالهنــد.  والســفير تلميــذ أحمــد لــه العديــد مــن المؤلفــات عــن الخليــج والشــرق األوســط ومــن 

المشــاركين الدائميــن فــي المؤتمــرات األكاديميــة والمعلقيــن فــي وســائل اإلعــالم.



تفاصيل الموضوع 
الخليــج منــذ قــرون عديــدة، عندمــا  الهنــد وبلــدان  بيــن  تمتــد العالقــات 
َعَبــَر أجــداد شــعوب هــذه البــالد ميــاه المحيــط الهنــدي وأقامــوا قنــوات 
بمثابــة  كانــت  والتــي  والفلســفي  والفكــري  والدينــي  التجــاري  للتواصــل 
األســاس لصياغــة هويــة حضاريــة مشــتركة ال تــزال حاضــرًة حتــى يومنــا هــذا.

التــي تقــف وراء قــوة ومرونــة هــذه العالقــات  أبــرز العوامــل  بيــن  ومــن 
هــو أنهــا تشــهد تجديــدًا متواصــاًل للوفــاء باالحتياجــات المعاصــرة.  فــإذا 
والمنســوجات  الغذائيــة  للمــواد  التقليــدي  المصــدر  هــي  الهنــد  كانــت 
ــرة ازدهــار النفــط  ومنتجــات الرفاهيــة للمنطقــة، فإنهــا باتــت أيضــًا بعــد فت
فــي الســبعينات مصــدرًا رئيســيًا للمــوارد البشــرية للمســاعدة فــي التوســع 
الهائــل فــي منشــآت البنيــة التحتيــة والصناعيــة والرعايــة االجتماعيــة فــي 
البلــدان الخليجيــة الُمنِتجــة للنفــط. وِبالّتاِلــي فــإن الجاليــة الهنديــة هــي أكبــر 

جاليــة وافــدة فــي المنطقــة.  

وعلــى الجانــب اآلخــر وبمــا يتماشــى مــع معــدل النمــو االقتصــادي للهنــد 
والــذي يتــراوح بيــن 6 إلــى 8 بالمائــة ســنويًا فــإن الهنــد أصبحــت ســوقًا 
رئيســيًا لمنتجــات الطاقــة مــن دول الخليــج، حيــث ُتَصــّدر دول الخليــج فــي 
الوقــت الحالــي مــا يقــرب مــن 80 بالمائــة مــن الــواردات النفطيــة الهنديــة.1 

واآلن ومــع مطلــع قــرن جديــد، ومــا يصاحبــه مــن تغييــرات فــي النظــام 
العالمــي، وتداعيــات َشــِديدة لالبتــكار التكنولوجــي والعولمــة، والتعبيــرات 
هنــاك  الوطنيــة،  ودون  الوطنيــة  والتطلعــات  الهويــات  عــن  المتزامنــة 
الخليــج والهنــد.  ومــن  بيــن منطقــة  العالقــات  ضــرورة إلعــادة تشــكيل 
األهميــة بمــكان حمايــة وَصــْون المصالــح المتبادلــة وأن تكــون المنطقــة 
القائــم  العالمــي  للتواصــل  المتناقضــة  التيــارات  لمواكبــة  اســتعدادًا  أكثــر 
علــى العولمــة مــن ناحيــة وتنامــي الهويــات الوطنيــة مــن الناحيــة األخــرى، 
وذلــك كلــه فــي ضــوء تصاعــد ســيناريوهات الصــراع وال ســيما فــي الشــرق 

األوســط.

وتســتدعي هــذه التحديــات الجديــدة إعــادة النظــر فــي كيفيــة التعــاون بيــن 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد لتحديــد وإيجــاد مجــاالت جديــدة 
اإلقليميــة.   المصالــح  ويحقــق  البلديــن  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  للتعــاون 
وتســعى هــذه النظــرة  التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى 

تســليط الضــوء علــى هــذا الــدور الجديــد.

ما أهمية الموضوع؟ 
يوحــي تعزيــز التعــاون الــذي شــرع فيــه قــادة دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
وجمهوريــة الهنــد علــى مــدار العاميــن الماضييــن واالتفاقــات بعيــدة المــدى 
الطريــق صــار ممهــدًا لصياغــة  أن  البلديــن  بيــن  التوقيــع عليهــا  تــم  التــي 
عالقــة ثنائيــة جديــدة بيــن البلديــن. حيــث يرتقــي هــذا التعــاون بالعالقــة بيــن 
البلديــن مــن “عالقــة صداقــة إلــى عالقــة إســتراتيجية شــاملة”.2 وال يســهم 
ذلــك فــي تعزيــز مصالــح البلديــن وحســب وإنمــا يدّعــم األمــن فــي المنطقــة 

والــذي يرتبــط بــه ازدهــار البلديــن بــل وحتــى مصيرهمــا إلــى حــد بعيــد.

والتــي  الشــباب  تطلعــات  فــي  المتمثلــة  الداخليــة  التحديــات  وبجانــب 
ــه العولمــة ووســائل االتصــال التكنولوجــي،  ــم تســود في تشــكلت فــي عال
فــإن الشــرق األوســط يغــوص فــي صراعــات قديمــة األزل علــى أســاس 
الضعــف  نقــاط  إلــى  الِعرقيــة والطائفيــة والدينيــة. ويرجــع ذلــك  الهويــة 
ممــا  التقليديــة  اإلســتراتيجية  التنافــس  مجــاالت  وراءه  ويخفــي  األمنيــة 
يهــدد ازدهــار الــدول والشــعوب فــي الشــرق األوســط، بــل وبقيــة دول آســيا 
والتــي تعتمــد اعتمــادًا شــديدًا فــي تطورهــا ونموهــا علــى روابطهــا مــع 

دول الخليــج فــي الطاقــة واالقتصــاد وتصديــر العمالــة الوافــدة.

وبمــا أن المنطقــة ال يوجــد فيهــا، بحســب مــا يبــدو، قــوة إقليميــة أو خارجيــة 
ذات تأثيــر فــي تعزيــز عمليــة الســالم، فــإن هــذه النظــرة التحليليــة تقتــرح أن 
تشــرع الهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مســاعي دبلوماســية 
لتعزيــز األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.  وتبيــن الورقــة البحثيــة أن هــذا 
التعــاون هــو مجــال جديــد للعالقــات بيــن البلديــن، وتوضــح إن البلديــن فــي 

موقــع يؤهلهمــا تمامــًا للريــادة فــي هــذه المبــادرة.

ورغبــًة فــي التصــدي لتحديــات األمــن واالســتقرار فــي الشــرق األوســط 
علــى المــدى البعيــد، فــإن الورقــة البحثيــة توصــي بالتعــاون بيــن البلديــن 

للحــث علــى التوصــل إلــى ترتيبــات أمنيــة “إقليميــة” جديــدة.

المصالح المشتركة بين البلدين

ــو  ــدا مــودي إلــى أب ــوزراء الهنــدي نارن ــارة التــي قــام بهــا رئيــس ال كانــت الزي
ظبــي فــي 16 أغســطس 2015 هــي أول زيــارة لرئيــس وزراء هنــدي إلــى 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ 34 عامــًا.  ووضعــت هــذه الزيــارة التي 
ــة اإلمــارات  ــادة السياســية لدول اســتمرت لمــدة يوميــن والتقــى فيهــا القي
العربيــة المتحــدة وممثلــي قطــاع األعمــال برئاســة صاحــب الســمو الشــيخ 
أبــو ظبــي ونائــب القائــد األعلــى  بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد  محمــد 

ــد مــن العالقــات بيــن البلديــن. للقــوات المســلحة، األســاس لنمــط جدي

 فقــد اتســعت العالقــات لتشــمل مجــاالت لــم تكــن موجــودة مــن قبــل 
الرائــدة  التقنيــات  فــي  والتعــاون  والدفاعــي  األمنــي  التعــاون  ومنهــا 
كالفضــاء الجــوي والطاقــة المتجــددة والتنميــة المســتدامة والزراعــة فــي 
األراضــي الجافــة وحمايــة البيئــة الصحراويــة والتقنيــات المتطــورة للرعايــة 

العمرانيــة. والتنميــة  الصحيــة 

يتجــاوز  بمــا  العالقــات  نطــاق  توســيع  إلــى  البلديــن  قــادة  ســعى  كمــا 
العالقــات الثنائيــة؛ فقــد ناقشــوا التهديــدات المشــتركة للســلم واألمــن 
علــى  وبنــاء  واإلرهــاب.  الدينــي  التطــرف  مخاطــر  ســيما  وال  اإلقليمــي 
علــى  البلديــن  قــادة  اتفــق  الطبيعية”بينهمــا3  اإلســتراتيجية  “الشــراكة 

اآلســيوي”.4 القــرن  “رؤيــة  لتحقيــق  معــًا  الســعي 

الشــخصية  البلديــن والعالقــة  بيــن  المشــتركة  المصالــح  وانعكــس عمــق 
المتينــة بيــن قادتهمــا فــي الســرعة التــي ردَّ بهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
وبعــد   ،2016 فبرايــر  فــي  الهنــد  إلــى  الزيــارة  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد 
ذلــك حضــوره احتفــاالت يــوم الجمهوريــة فــي نيــو دلهــي كأحــد الضيــوف 
الرئيســيين فــي ينايــر2017 . وتضمــن البيــان المشــترك بيــن البلديــن العديــد 

مــن األفــكار والمبــادرات التــي تمــت بلورتهــا فــي محادثــات ســابقة.5

ــم التوقيــع   ولــم تقتصــر اتفاقيــة “الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة” التــي ت
عليهــا أثنــاء الزيــارة علــى مناقشــة مخــاوف البلديــن بشــأن األمــن اإلقليمــي، 
وإنمــا شــملت أيضــًا نقاطــًا محــددًة لتعزيــز المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن.

 ومــن بيــن مجــاالت التعــاون العديــدة التــي تضمنتهــا االتفاقيــة، تبــرز ثــالث 
ــدة  ــح بعي أفــكار للتعــاون المشــترك نظــرًا لجدتهــا وتداعياتهــا علــى المصال
المــدى لــكال البلديــن ومصالــح الــدول المجــاورة لهمــا وهي األمــن الغذائي، 
وتعزيــز التعــاون فــي األمــن البحــري فــي المحيــط الهنــدي، وتدعيــم األمــن 

واالســتقرار اإلقليمــي.
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األمن الغذائي
فــي البيــان المشــترك لعــام 2017 اتفــق البلــدان علــى أن “ضمــان األمــن 
الغذائــي ال يــزال أحــد المجــاالت ذات األولويــة العاليــة”.  ُثمَّ ســرد البيان بعض 
المقترحــات المحــددة فــي هــذا الصــدد ومنهــا مجمعــات األمــن الغذائــي، 
وتصنيــع وتجهيــز األغذيــة، واســتخدام التكنولوجيــا فــي تخزين وحفظ وتعبئة 
وتغليــف وتســويق األغذيــة. وعندمــا ننظــر إلــى هــذه العناصــر مجتمعــًة، نجد 
أنهــا تغطــي كافــة مراحــل سلســلة إنتــاج الغــذاء، وهــي بمثابــة تضافــر لكافــة 

جهــود البلديــن فــي هــذا النمــط الجديــد مــن التعــاون. 

ــة اإلمــارات العربيــة  ــاه واألراضــي القابلــة للزراعــة فــي دول ونظــرًا لنــدرة المي
المتحــدة، فإنهــا تســتورد مــا يقــرب مــن 90 بالمائــة مــن احتياجاتهــا الغذائيــة. 
ونتيجــة لذلــك فإنهــا تضــع مصالــح األمــن الغذائــي بعيــد المــدى لهــا علــى 
رأس األولويــات،  وتخشــى علــى وجــه التحديــد احتمــال حــدوث اضطــراب فــي 
اإلمــدادات الغذائيــة جــراء تقلبــات األســواق أو التقلبــات السياســية.  فقــد 
عانــت مــن ذلــك بشــدٍة فــي أزمــة الغــذاء العالميــة فــي 2008-2007 حينمــا 

ارتفعــت أســعار األرز العالميــة علــى ســبيل المثــال بنســبة 217 بالمائــة.6 

وتفاقمــت األزمــة جــراء القيــود التــي فرضهــا الُمَصــّدرون الرئيســيون إلى دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنهــم الهنــد وروســيا وفيتنــام واألرجنتيــن علــى 
صادراتهــم إلــى الدولــة، ممــا لفــت انتبــاه قــادة دولــة اإلمــارات إلــى مخاطــر 

األمــن الغذائــي وجعلهــم ينظــرون إليــه باعتبــاره أحــد التحديــات الوطنيــة.

وســعيًا لمواجهــة هــذا التحــدي، شــرعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بحقــوق  االســتئثار  إلــى  األخــرى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  وبعــض دول 
حصريــة علــى الحاصــالت الزراعيــة مــن خــالل شــراء أو الحصــول علــى أراضــي 
قابلــة للزراعــة بنظــام التأجيــر لمــدد طويلــة فــي بعــض الــدول األفريقيــة 

واآلســيوية ومنهــا الســودان وأثيوبيــا وباكســتان.

 ولكــن لــم تنجــح هــذه التجربــة نجاحــًا تامــًا.  فالبرغــم مــن خصوبــة األراضــي إال 
أن هنــاك َضْعفــًا فــي المنشــآت المخصصــة لخدمتهــا ومنهــا البنيــة التحتيــة 
اللوجيســتية واألطــر القانونيــة والتنظيــم واإلدارة، كمــا أن الســيطرة األجنبيــة 
علــى األراضــي الزراعيــة أثــارت حساســيًة شــديدًة للغاية بين الســكان المحليين 

ومعارضــة مقترنــة بالعنــف فــي بعــض األحيــان.7

وفــي ضــوء هــذه التحديــات وغيرهــا مــن المخاوف المرتبطــة باآلثار المحتملة 
لتغيــر المنــاخ علــى الزراعــة، بــدأت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تنفيــذ 
العديــد مــن المبــادرات ومنهــا تعييــن ســعادة مريــم المهيــري فــي أكتوبــر 

2017 كوزيــر دولــة لألمــن الغذائــي.

 وتحولــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اآلن إلى االســتثمار في الشــركات 
الزراعيــة فــي الــدول المتقدمــة نســبيًا ومنهــا صربيــا وبولنــدا وأوكرانيــا. ولمــا 
كانــت هــذه الــدول لديهــا فائــض فــي إنتــاج الغــذاء، فــإن ملكيــة األجانــب 
لألراضــي الصالحــة للزراعــة فيهــا ال تثيــر أي مخــاوف بيــن ســكانها. 8 وبالمثــل 
حاولــت الدولــة زيــادة قدراتهــا المحليــة علــى إنتــاج الغــذاء باســتخدام نظــم 

الــري الحديثــة وعاليــة الكفــاءة، ولكنهــا لــم تحقــق إال نتائــج محــدودة.

مشروع من المزرعة إلى الميناء
ُتظِهــر هــذه النبــذة أن هنــاك فرصــًا جديــرة باالهتمــام للتعــاون بيــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد فــي هــذا المجــال الحســاس المتعلــق 
باألمــن الغذائــي بمــا يعــود بالنفــع علــى كال البلديــن. وبــدأت هــذه الجهــود 
ــاء” والــذي يتضمــن مســاحة  بمشــروع رائــد يســمى “مــن المزرعــة إلــى المين
زراعيــة لألغــراض التجاريــة يتــم إنتــاج محاصيلهــا لالســتهالك فــي أســواق 
الغــذاء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع إنشــاء منشــآت بنيــة تحتيــة 

لوجيســتية خاصــة بهــذه المنطقــة إلــى المينــاء مباشــرًة.9

وتشــمل هــذه المزرعــة أيضــًا منشــآت للصناعــات الزراعيــة.  وفــي َحِقيَقــِة 
األْمــر فإنــه نظــرًا لإلنتــاج الهنــدي الضخــم مــن الفواكــه والخضــروات وكميــات 
الهــدر الكبيــرة الناتجــة عــن ســوء التخزيــن، فــإن قطــاع تصنيــع وتجهيــز األغذيــة 
يتيــح إمكانــات هائلــة للتعــاون بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد 

وبخاصــة فــي االســتثمار.

ــة المتعلقــة بأوجــه  ــرز أهميــة هــذه الشــراكة فــي ضــوء المؤشــرات التالي وتب
ــن الغــذاء.  ــة فــي قطــاع تخزي القصــور الهندي

تفقــد الهنــد مــا يقــرب مــن 21 مليــون طــن مــن القمــح ســنويًا، أي مــا   •
ر قيمتــه بـــ 8.3 مليــار دوالر  يعــادل إنتــاج أســتراليا كامــاًل مــن القمــح، وُتقــدَّ
أمريكــي بســبب ســوء منشــآت التخزيــن والتوزيــع. ويشــير مكتــب التدقيــق 
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ــر إليــه باعتبــاره خطــوًة مقابلــًة نظيــر إســهام دولــة اإلمــارات مؤخــرًا فــي مســاعي الهنــد لتحقيــق  مــن المثيــر لالهتمــام أن مشــروع األمــن الغذائــي ربمــا ُينظَّ
 Strategic  Petroleum Reserves أمــن الطاقــة. فقــد اتفقــت شــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة )أدنــوك( ومؤسســة االحتياطــات البتروليــة اإلســتراتيجية
Ltd  الهنديــة فــي ينايــر 2017 علــى إنشــاء منشــأة تخزيــن احتياطــات إســتراتيجية مــن النفــط الخــام فــي مدينــة مانجلــور بجنــوب الهنــد. وســتقوم شــركة 

أدنــوك بتخزيــن مــا يقــرب مــن 6 مليــون برميــل مــن النفــط فــي هــذه المنشــأة، ممــا يعنــي اســتغالل نصــف الطاقــة التخزينيــة تقريبــًا.

 واتقــاًء لمخاطــر أمــن الطاقــة فــي ضــوء اســتيراد  الهنــد لمعظــم احتياجاتهــا النفطيــة، فــإن نيودلهــي تبنــي منشــآت لتخزيــن النفــط لحــاالت الطــوارئ بســعة 
36.87 مليــون برميــل مــن النفــط أي مــا يعــادل 10 أيــام تقريبــًا مــن متوســط الطلــب المحلــي علــى النفــط فــي اليــوم. 

ح معالــي الدكتــور ســلطان الجابــر، وزيــر الدولــة اإلماراتــي والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات أدنــوك، قائــاًل “نحــن لــن نســتغل منشــأة مانجلــور  وصــرَّ
فــي البنــاء علــى عالقــات العمــل الحاليــة لنــا فــي جميــع أنحــاء الهنــد وحســب، وإنمــا نســعى أيضــًا لبحــث فــرص جديــدة فــي صناعــات المصــب للمجموعــة 

المتناميــة مــن المنتجــات المكــررة والمنتجــات البتروكيمياويــة لمجموعــة أدنــوك”.13

ن فــي حــاالت الطــوارئ إال أن شــركة أدنــوك  وفــي حيــن أن االتفــاق المبــرم بيــن الطرفيــن يمنــح الهنــد األولويــة فــي الحصــول علــى النفــط الخــام الُمخــزَّ
ســيكون لهــا الحــق فــي نقــل الشــحنات النفطيــة اســتجابًة ألي تغيــر فــي الطلــب التجــاري علــى النفــط.



الهنــدي علــى اإلنفــاق الحكومــي إلــى أن الهنــد تفتقــر إلــى المســتودعات 
المالئمــة لتخزيــن 33 مليــون طــن مــن الحبــوب الغذائيــة التــي ينتجهــا 

المزارعــون.10

بالمثــل تفقــد الهنــد مــا يقــرب مــن 21 مليــون طــن مــن الخضــروات و12   •
مليــون طــن مــن الفواكــه ســنويًا بســبب عــدم وجــود وســائل التخزيــن 

البــارد لهــا. 11

إجمــااًل تشــير تقديــرات المحلليــن إلــى أن الهنــد تفقد ما يعــادل 13 بالمائة   •
ســنويًا مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الوطنــي لهــا ســنويًا بســبب الهــدر فــي 

سلســلة اإلمــداد للحبــوب الغذائيــة.12

وُيفِســح هــذا الواقــع فــي كال البلديــن المجــال أمــام العديــد مــن الفــرص 
االستثمارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في قطاع الشؤون اللوجستية 
المتعلقــة بالزراعــة فــي الهنــد.  وربمــا ُيســِفر هــذا التعــاون التكنولوجــي عــن 
تجنــب هــدر كميــات كبيــرة مــن الحبــوب واألغذيــة المصّنعــة ممــا يزيــد مــن 
المخــزون المحلــي ويفــي بجــزء مــن االحتياجــات الغذائيــة لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة أيضــًا.

ــد أهميتهــا فــي  ومــن بيــن الجوانــب المتعلقــة باألمــن الغذائــي والتــي تتزاي
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي هــو “خطــر المضايــق”. وُيقصــد بذلــك أن 
الــواردات الغذائيــة القادمــة إلــى هــذه البلــدان تمــّر عبــر مضايــق بحريــة، وهــذه 

المضايــق ُمعرضــُة بدورهــا للمخاطــر الجيوسياســية ومخاطــر تغيــر المنــاخ.
 ودفعــت هــذه المخــاوف، بجانــب عوامــل أخــرى، التعــاون بيــن الهنــد ودولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي األمــن البحــري إلــى واجهــة الصــدارة.

التعاون البحري
أعــرب البلــدان فــي البيــان المشــترك لعــام 2017 عــن عزمهمــا التعــاون فــي 
مكافحــة القرصنــة “فــي المجــال البحــري المشــترك بينهمــا فــي منطقــة 
البلديــن يســعيان “لتبــادل  البيــان أن  الخليــج والمحيــط الهنــدي”. وأضــاف 
الخبــرات فــي األمــن البحــري بمــا فــي ذلــك إجــراء تدريبــات وتماريــن بحريــة 

مشــتركة لمكافحــة القرصنــة”.

 ويشــير البيــان فــي بقيــة أجزائــه إلــى اتفــاق قــادة البلديــن علــى التعــاون 
فــي الجوانــب األمنيــة ومنهــا مكافحــة اإلرهــاب واألمــن البحــري واألمــن 
اإللكترونــي باعتبــار ذلــك “ركيــزًة أساســيًة فــي الشــراكة اإلســتراتيجية الثنائيــة 

بينهمــا”.14

ومــن بيــن أبــرز أســباب التعــاون فــي األمــن البحــري بالمحيــط الهنــدي هــو 
التوســع المطــرد فــي عالقــات الطاقــة والعالقــات االقتصاديــة بيــن بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي وبقيــة دول آســيا. كمــا أن الروابــط االقتصادية بين 
دول منطقــة المحيــط الهنــدي فــي عــدة مجــاالت ومنهــا الطاقــة والتجــارة 
واالســتثمارات والمــوارد البشــرية هــي فعــاًل علــى درجة مــن األهمية والتنوع 
ل “طــرق الحريــر الجديــدة” فــي القــرن  يجعــل مــن الدقــة وصفهــا بأنهــا ُتشــكِّ

الحــادي والعشــرين.15

 ونستعرض أدناه بعض الجوانب الهامة لهذه الروابط.

تتجــه معظــم الصــادرات النفطيــة الخليجيــة في الوقت الراهــن إلى الدول   • 
 اآلســيوية. وتتجــاوز صــادرات الــدول الخليجيــة إلــى الصيــن والهنــد واليابــان 
 وكوريــا الجنوبيــة ثالثــة أضعــاف صادراتها إلى الواليات المتحدة األمريكية 
 واالتحــاد األوروبــي، ومــن المنتظــر أن تنمــو بمعــدل ثابــت علــى مــدار 

الِعقدين القادمين.16

ك نســبة 55 مــن النفــط الخــام القــادم مــن  فــي الوقــت الحالــي ُتســتهلَّ  •
الشــرق األوســط فــي الــدول اآلســيوية وكذلــك الحــال بالنســبة لـــ 95 
بالمائــة مــن الغــاز.  وبحلــول عــام 2040، ســيتم اســتهالك 90 بالمائــة مــن 

اإلنتــاج النفطــي مــن دول الشــرق األوســط فــي آســيا.17

تحصــل الهنــد اآلن علــى 80 بالمائــة مــن احتياجاتهــا النفطيــة مــن الخليــج،   •
فــي حيــن تحصــل الصيــن علــى 70 بالمائــة، وتســتورد كل مــن اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة مــا يزيــد عــن 90 بالمائــة مــن احتياجاتهــا النفطيــة مــن 

المنطقــة.18

نســبة 30 بالمائــة مــن التجــارة الدوليــة تتــم اآلن بيــن بلــدان الجنــوب و40    •
بالمائــة مــن إجمالــي التبــادل التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي هو 

مــع الــدول اآلســيوية.19

التعــاون  لــدول مجلــس  الغذائيــة  الــورادات  تقريبــًا مــن   90 َتمــرُّ نســبة   •
الســويس،  قنــاة  وهــي  المنطقــة  فــي  بحريــة  مضايــق  مــن  الخليجــي 

هرمــز.20 ومضيــق  المنــدب،  بــاب  ومضيــق 

هــذه العوامــل هــي بمثابــة األســس التــي يقــوم عليهــا التعــاون بيــن دولــة 
هــذه  وتتزامــن  البحــري.   األمــن  فــي  والهنــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
االقتراحــات مــع الجهــود التــي تبذلهــا دولــة اإلمارات العربية المتحدة إلنشــاء 

ــة بغــرب المحيــط الهنــدي. موطــئ قــدم لهــا فــي المنطقــة المضطرب

 ففــي أكتوبــر 2016 أعلــن أحمــد محمــد ســيالنيو رئيــس جمهوريــة أرض 
الصومــال المعلنــة مــن طــرف واحــد، وهــي جــزء مــن الصومــال رســميًا، أن 
حكومتــه أبرمــت مذكــرة تفاهــم مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلنشــاء 
قواعــد بحريــة وجويــة إماراتيــة فــي مدينــة بربــرة.  وتأتــي هــذه االتفاقيــة فــي 
أعقــاب االتفــاق الــذي تــم إبرامــه بيــن حكومــة أرض الصومــال وشــركة مؤانــى 
دبــي العالميــة اإلماراتيــة تســتثمر بموجبــه األخيــرة 442 مليــون دوالر أمريكي 

لتطويــر مينــاء بربــرة.21

الــُة البريطانــي ريتشــارد برتــون بربــرة بأنهــا “المفتــاح  حَّ  فــي 1855، وصــف الرَّ
الحقيقــي للبحــر األحمــر، ومركــز التجــارة لشــرق أفريقيــا، والمــكان الوحيــد 
اآلمــن للشــحن” علــى امتــداد ســواحل شــرق أفريقيــا.  وال تــزال المنطقــة 

تحتفــظ بأهميتهــا الجيوسياســية والتجاريــة حتــى يومنــا هــذا.
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فــي  للجميــع  والنمــو  )األمــن   SAGAR رؤيــة  الثانــي:  المربــع 
) لمنطقــة ا

ُتــروج الهنــد لفكــرة “االقتصــاد األزرق” القائــم علــى المحيــط الهنــدي 
المســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة  ربــط  خاللهــا  مــن  يمكــن  والتــي 
بالجوانــب األمنيــة أيضــًا.  وقــال  رئيــس الــوزراء الهنــدي نارنــدا مــودي 
ــة SAGAR  )والتــي تعنــي “محيــط” فــي اللغــة  ــه عــن رؤي فــي إعالن
نســعى  نحــن   “  2015 مــارس  فــي  موريشــيوس  فــي  الهنديــة( 
لمســتقبل للمحيــط الهنــدي يرتقــي إلــى اســم SAGAR ...فهدفنــا 
أن يســود منــاخ مــن الثقــة والشــفافية واالحتــرام للقواعــد والثوابــت 
البحريــة الدوليــة مــن ِقَبــل جميــع البلــدان، وأن نراعــي مصالــح بعضنــا 
بعــض، وأن نتوصــل لحلــول ســلمية للقضايــا األمنيــة البحريــة، وأن نعــزز 

وتيــرة التعــاون البحــري”.25



وتهــدف القاعــدة البحريــة اإلماراتيــة فــي بربــرة إلــى الحيلولــة دون حصــول 
جماعــة الحوثــي فــي اليمــن علــى مســاعدات خارجيــة، وُتضيــف إلــى الوجــود 
البحــري اإلماراتــي فــي مدينــة عصــب فــي إريتريــا.22 وتضمــن هــذه القاعــدة أن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لديها القدرة فعاًل على إحباط أي محاوالت 
إلعاقــة حريــة تدفــق المالحــة البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن مــرورًا 
بمضيــق بــاب المنــدب مــن ِقَبل الخصوم السياســيين أو الجماعات المتطرفة 
أو القراصنــة. كمــا أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــوم بتدريــب قــوات  
األمــن فــي أرض الصومــال علــى مكافحــة اإلرهــاب، بحيــث تســتطيع هــذه 

القــوات مواجهــة متطرفــي حركــة الشــباب فــي الصومــال.

ورغــم أن الهنــد لديهــا حضــور أوســع بكثيــر فــي المحيــط الهنــدي ومخــاوف 
أشــد نطاقــًا تجــاه المســتجدات األخيــرة فــي المنطقــة وال ســيما أنشــطة 
القــوات البحريــة الصينيــة فــي هــذه الميــاه إال أن الهنــد ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة لديهــا مــن المصالــح المشــتركة مــا يبــرر تعاونهمــا فــي األمن 

البحــري.

فقــد أصبــح المحيــط الهنــدي، والــذي لــه أهميــة بالغــة ألرزاق ورفــاه مليــارات 
البشــر فــي الــدول المطلــة عليــه، ســاحًة اآلن للتنافــس والصــراع حيــث أنتجــت 
ــرًة للخــراب  الــدول الفاشــلة والــدول التــي فــي طريقهــا للفشــل قــوى خطي
والدمــار. وتســببت األهميــة الجغرافيــة واالقتصاديــة لهــذا المحيــط فــي 
توتــرات جيوسياســية ومواجهــات تغلــي تحــت الســطح فــي الوقــت الحالــي 
ولكنهــا قــد تنفجــر عنــد أبســط شــرارة وتتحــول إلى صراعات واســعة ومدمرة.

ويعنــي غيــاب نظــام متكامــل إلدارة الجوانــب األمنيــة أنــه ال توجــد محافــل 
ذات تأثيــر للحــوار وتســوية النزاعــات.  ويعنــي أيضــًا أن بعــض المجاالت المثيرة 
للقلــق علــى المــدى البعيــد ومنهــا تغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة ال تحظــى 
باالهتمــام الشــديد وعالــي المســتوى الــذي تســتحقه علــى نحــو عاجــل.  

ــارات بليغــة: ــر عــن ذلــك Lee Cordner فــي عب وكمــا عبَّ

“النطــاق البحــري هــو المجــال التــي تتقــارب فيــه معظــم مصالــح الــدول 
ــه  المطلــة علــى المحيــط الهنــدي، وهــو مجــال ضــرورة التعــاون األمنــي في
أكثــر إلحاحــًا. وهــو المجــال أيضــًا الــذي توجــد فيــه أفضــل الفــرص الســتحداث 
اآلليــات، وفــي نهايــة المطــاف العــادات، للتعــاون األمنــي والــذي قــد يكــون 

لــه فــي المســتقبل تطبيقــات لتنفيــذ أجنــدات أمنيــة أكثــر إثــارة للجــدل.“23
 

منطقــة المحيــط الهنــدي بهــا مؤسســتان تضمــان الــدول المطلــة علــى 
المحيــط، والهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن األعضــاء البارزيــن 
فيهمــا وهمــا: رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي )إيــورا( وهــي 
ملتقــى لتعزيــز التعــاون االقتصــادي بيــن الــدول األعضــاء فيهــا وعددهــا 21 
دولــة، والرابطــة الثانيــة هــي النــدوة البحريــة لــدول المحيــط الهنــدي )أيونــز( 
والتــي تجمــع قــادة القــوات البحريــة مــن الــدول الخمســة وثالثيــن األعضــاء 
فيهــا لمناقشــة القضايــا المتعلقــة باألمــن البحــري.  غيــر أنــه ال توجــد ترتيبــات 
مؤسســية فــي أي مــن الرابطتيــن لمناقشــة وتنســيق السياســات وخطــط 

العمــل المتعلقــة باألمــن واالســتقرار فــي المحيــط الهنــدي كامــاًل.

 المبادرة الدبلوماسية للمحيط الهندي
تســتطيع الهنــد، باالشــتراك مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، صياغــة 
بيــن  للحــوار  آليــات  فيهــا إلنشــاء  رائــد  بــدور  والقيــام  دبلوماســية  مبــادرة 
الحكومــات وتنســيق السياســات بيــن الــدول الواقعــة علــى المحيــط الهنــدي.  

وهــذه المبــادرة ســيكون لهــا ثــالث خصائــص:

ذات طبيعــة دبلوماســية بمعنــى أن القــوات المســلحة للــدول األعضــاء . 1
أن  رغــم  المبــادرة،  أهــداف  تدعيــم  فــي  دور  بــأي  تنهــض  لــن  فيهــا 
حكومــات الــدول المشــاركة ُيمِكــن أن تكلفهــا بــأدوار معينــة عنــد الحاجــة.

تمثيــل الجميــع؛ ففــي نهايــة المطــاف يجــب أن تصبــح كافــة الــدول . 2
المطلــة علــى المحيــط الهنــدي أعضــاًء فــي المبــادرة، ولســهولة اتخــاذ 
ــادرة. ــة للمب ــة محــدودة فــي المراحــل المبدئي القــرار قــد تكــون العضوي

الطابــع التدريجــي للمبــادرة فيمــا يخــص الــدور األمنــي، حيــث يتيــح ذلــك . 3
ســرعة اتخاذ القرار بالتوافق ويســاعد المشــاركين في صياغة مضمون 

ونظــام عمــل هــذا الهيــكل الجديد.

ينبغــي أن يكــون األعضــاء البــارزون فــي المبــادرة هــم األعضــاء العاملــون 
واألعضــاء المراقبــون فــي رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي 
وربمــا  المراقبيــن.   واألعضــاء  العامليــن  األعضــاء  بيــن  التفرقــة  إلغــاء  مــع 
يتــاح االنضمــام إلــى المبــادرة ألعضــاء جــدد مــن مختلــف التجمعــات دون 

اإلقليمــي. المســتوى 

المحيــط  علــى  المطلــة  الــدول  لرابطــة  المقترحــة  الرئيســية  المســؤوليات 
الهنــدي بعــد إصالحهــا هــي كمــا يلــي:

•  ضمان حرية المالحة للسفن التجارية.
االستغالل المستدام والعادل للثروات الطبيعية في المحيط الهندي.   •

وضــع القواعــد المنظمــة لتعزيــز إجــراءات الوقايــة مــن الكــوارث واإلغاثــة،   •
عــالوة علــى عمليــات البحــث واإلنقــاذ.

مكافحة القرصنة واإلرهاب والتهريب واالنتشار غير المشروع لألسلحة.  •
•  إدارة التنافس البحري الدولي.24

تمامــًا  يؤهلهمــا  موقــع  فــي  والهنــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
إلطــالق هــذه المبــادرة والقيــام بــدور رائــد فيهــا.  فــكال البلديــن مــن األعضــاء 
النشــطين فــي رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي والنــدوة البحرية 
لــدول المحيــط الهنــدي، ألن مصالحهمــا بعيــدة المــدى فــي مجــال الطاقــة 
والمجــال االقتصــادي والمصالــح األمنيــة ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا باالســتقرار فــي 
حــوض الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي وال ســيما جنــوب وغــرب آســيا.

ــًا فــي  ــًة إلــى أن الموقــع اإلســتراتيجي للهنــد يمنحهــا دورًا مركزي ونشــير ثاني
فــإن دولــة  اآلخــر  الجانــب  الهنــدي، وعلــى  المحيــط  عبــر  التجــارة واألمــن 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لهــا دور بــارز فــي شــؤون الخليج والشــرق األوســط 
والقــرن األفريقــي.  كمــا أن الهنــد لديهــا قــدرات بحريــة وتجــارة بحريــة قويــة، 
فــي حيــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لهــا مكانــة رائــدة فــي الطاقــة 

والتجــارة والتمويــل والشــؤون اللوجســتية اإلقليميــة.

وكال البلدين تساورهما المخاوف أيضًا بشأن تداعيات تغير المناخ والتدهور 
البيئــي.  ويصــدق القــول نفســه علــى حمايــة المــوارد فــي المحيــط الهنــدي.  
َرت الهنــد لنفســها ســجاًل ممتــازًا فــي  ومنــذ إعصــار تســونامي 2004، ســطَّ

اإلغاثــة مــن الكــوارث والمســاعدات اإلنســانية عبــر المحيــط الهنــدي.

واألهــم مــن ذلــك كلــه أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد تربطهمــا 
أقــوى عالقــات ممكنــة فــي المجــاالت الدبلوماســية والطاقــة والشــؤون 
االقتصاديــة واإلســتراتيجية مــع كافــة الــدول الرئيســية تقريبــًا ســواء مــن بيــن 
البلــدان المطلــة علــى المحيــط الهنــدي أو خارجهــا.  كمــا أن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، بمــا تنفــذه مــن برنامــج للمســاعدات اإلنســانية فــي جميــع 
أنحــاء العالــم والســمعة التــي تســتحقها كدولــة معتدلــة وحديثــة وتتطلــع 
للمســتقبل ونشــر التكنولوجيــا وتحقيــق الرفاهيــة، لهــا صــورة إيجابيــة فــي 

جميــع أنحــاء المنطقــة.

وترتبــط الهنــد بعالقــات وثيقــة مــع بلــدان الخليــج، حتــى مــع تلــك البلــدان 
التــي توجــد خالفــات بينهــا. وأقامــت أيضــًا عالقــات قويــة ثنائيــة ومتعــددة 
األطــراف مــع الــدول المكونــة مــن جــزر فــي المحيط الهندي ومنها ســريالنكا 
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وموريشــيوس وسيشــل وجــزر المالديــف، ولهــا عالقــات وثيقــة مــع الــدول 
العربيــة الســعودية  الهنــدي وهــي المملكــة  الرئيســية بمنطقــة المحيــط 

ــا وأندونيســيا وإســتراليا. وجنــوب أفريقي

ومــع هــذا فــإن نجــاح التعــاون البحــري علــى المــدى البعيــد يقتضــي التعــاون 
بيــن الهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمواجهــة أنشــطة التنافــس 

ــه. والمواجهــة األقــرب مــن حدودهمــا؛ أي فــي الشــرق األوســط ذات

األمن واالستقرار اإلقليمي
بعــد االضطرابــات التــي حدثــت فــي العالــم العربــي فــي 2011 وتســببت 
فــي اإلطاحــة ببعــض األنظمــة العربيــة، وفتحــت البــاب للصــراع األهلــي فــي 
ســورية وليبيــا واليمــن وانتشــار العناصــر المتطرفــة فــي العــراق وســورية فــي 
صــورة تنظيــم داعــش، تدهــور الوضــع األمنــي فــي الشــرق األوســط تدهــورًا 
شــديدًا.  واآلن فــإن أكبــر قوتيــن إقليميتيــن، وهمــا إيــران والمملكــة العربيــة 
الســعودية، طرفــان رئيســيان فــي حــروب بالوكالــة علــى جبهتيــن فــي ســورية 

واليمــن، ويصــوغ كال البلديــن تنافســهما اإلســتراتيجي بلغــة طائفيــة.

وفــي هــذه الفتــرة التــي تعــم فيهــا األزمــات، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ُتعيــد صياغــة دورهــا فــي الشــؤون اإلقليميــة والدوليــة. ويقــول 
ــذت ذلــك مــن خــالل  نفَّ المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  إن دولــة  المحللــون 
المــزج الَذِكــّي بيــن القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة والقــوة “الذكيــة” عــن 
دولــة   150 عــن  يزيــد  مــا  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  اســتغالل  طريــق 
والقــوة العســكرية فــي ســورية وليبيــا واليمــن دفاعــًا عــن مصالحهــا وفــي 

عمليــات مكافحــة اإلرهــاب.26

 ففــي مجــال القــوة الذكيــة، يتمثــل النهــج الرئيــس لدولــة  اإلمــارات العربيــة 
فــي  عضويتهــا  علــى  بنــاء  األطــراف  متعــددة  العالقــات  فــي  المتحــدة 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة الهامــة، وعالقاتهــا التجاريــة مــع جميــع 

دول العالــم، والتزامهــا بالحلــول الدبلوماســية حيثمــا أمكــن.

لعالقاتهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تعزيــز  إلــى  النظــر  وينبغــي 
مــع الهنــد مــن هــذا المنظــور.  ويضــع البيانــان المشــتركان لعامــي 2015 
و2017  تصــورًا الضطــالع البلديــن بــدور أكبــر يغطــي المنطقــة بأكملهــا 

فــي تعزيــز األمــن.

الشــراكة  تعميــق  “ضــرورة  عــن  البلديــن  قــادة  تحــدث   ،2015 ففــي 
اإلســتراتيجية” فــي هــذه “األوقــات المضطربــة”. كمــا حــددوا مضمــون 
“العمــل معــًا  والتــي تضمنــت ضــرورة  الشــاملة”  اإلســتراتيجية  “الشــراكة 
فــي  والتعــاون  الجميــع  وتمثيــل  واالســتقرار  والمصالحــة  الســالم  لتعزيــز 

ككل”.27 آســيا  وغــرب  والخليــج  آســيا  جنــوب  منطقــة 

وبالمثــل تضمــن البيــان المشــترك لعــام 2017 اإلشــارة أن إلــى قــادة البلدين 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الهنــد  بيــن  الشــراكة  نطــاق  توســيع  “يعتزمــان 
واالســتقرار  الســلم  ولتعزيــز  البلديــن،  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  المتحــدة 
والرخــاء فــي منطقتهــم، ولتحســين أحــوال العالــم”.  وفــي البيــان أعربــت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن تطلعهــا لقيــام الهنــد “بــدور متنــاٍم 
فــي الشــؤون اإلقليميــة والدوليــة”. وردت الهنــد بالتأكيــد علــى أن “التقــارب 

بيننــا ُيمِكــن أن يســاعد فــي إرســاء االســتقرار فــي المنطقــة”.

إلــى  بســنغافورة  ســيتش  ســنان  محمــد  الباحــث  ينظــر  الحقيقــة،  وفــي 
مشــاركة القــوات اإلماراتيــة فــي العــرض العســكري فــي يــوم الجمهوريــة 
الهندي في 2017 ليس باعتباره تعبيرًا عن الشــراكة اإلســتراتيجية وحســب 

ــص مــن المحظــورات السياســية” بيــن كال البلديــن.28  وإنمــا بمثابــة “َتَخلُّ

تهدئة األزمات
ُيفِســح هــذا التعــاون المجــال إلطــالق مبــادرة قويــة بيــن اإلمــارات والهنــد 
لمعالجــة االنقســام فــي الشــرق األوســط وتعزيــز األمــن فــي المنطقــة بمــا 

يحقــق رؤى قــادة البلديــن.

أفغانســتان نقطــة انطــالق جيــدة.  فــكل مــن الهنــد ودولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة لديهمــا التــزام طويــل األمــد بوحــدة أفغانســتان وســالمة أراضيهــا 
ورفاهتهــا. ومنــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، تســهم دولــة اإلمــارات 
م أيضــًا  العربيــة المتحــدة بقواتهــا فــي إرســاء األمــن فــي أفغانســتان، وُتقــدَّ

مســاعدات إنمائيــة كبيــرة جــدًا.

الســفير  بمقتــل  المشــاركة  لهــذه  غاليــًا  ثمنــًا  اإلمــارات  دولــة  ودفعــت 
اإلماراتــي ســعادة جمعــة الكعبــي ومســؤولين آخريــن بهجــوم إرهابــي فــي 
قندهــار فــي فبرايــر 2017، وهــو الهجــوم األول مــن نوعــه علــى مســؤول 

دبلوماســي عربــي منــذ أربعــة عقــود تقريبــًا. 

وتبــدي الهنــد أيضــًا اهتمامــًا عميقــًا بوحــدة أفغانســتان وتنميتهــا، وتشــارك 
طالبــان  حركــة  تأثيــر  بشــأن  مخاوفهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
أفغانســتان  باكســتان وفــي  فــي  المنبثقــة عنهــا  المتطرفــة  والجماعــات 
ــن لعــام 2017  ــن البلدي ــان المشــترك بي ذاتهــا.  وفــي الحقيقــة تضمــن البي
النــص علــى “رفضهمــا ألي جهــود - خاصــة مــن قبــل الــدول فــي اســتخدام 
ــدان األخــرى”، وناشــد كافــة  ــة اإلرهــاب ضــد البل ــر ودعــم ورعاي ــن لتبري الدي
ــالجهات الفاعلــة مــن غيــر  البلــدان بـــ “الســيطرة علــى أنشــطة مــا يســمى بـ

الــدول”.

الهنــد فــي محاربــة  المتحــدة مــع  العربيــة  تتعــاون دولــة اإلمــارات  وقــد 
اإلنمائيــة  المســاعدات  وتنســيق  أفغانســتان  فــي  المتطرفــة  العناصــر 
ممــا  البلــد،  هــذا  فــي  اللوجيســتية  والشــؤون  التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع 
يســهم مســاهمًة إيجابيــًة فــي الحــرب التــي تشــنها أفغانســتان علــى حركــة 
طالبــان، ويســاعد فــي بنــاء قــدرات قــوات األمــن األفغانيــة، ويعــزز الوحــدة 

الوطنيــة مــن خــالل تثبيــت دعائــم الحكومــة المركزيــة فــي كابــل.

5

المربع الثالث: خطة لإلنتاج المشترك للطائرات

بجانــب األمــن البحــري، مــن بيــن المجــاالت األخــرى ذات األهميــة 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  اإلســتراتيجية فــي العالقــة 
والهنــد االتفــاق علــى التعــاون فــي القطــاع الدفاعــي؛ علــى ســبيل 
المثــال اإلنتــاج المشــترك للمعــدات والطائــرات الدفاعيــة وخصوصــًا 
الشــؤون  وزارة  فــي  المســؤول  وقــال  المقاتلــة.   رافــال  طائــرات 
نظــم  فــي  التعــاون  نبحــث  “نحــن  ســينها:  آمــار  الهنديــة  الخارجيــة 
التســليح، ونبحــث التعــاون فــي ناقــالت الجنــود المدرعــة. ونبحــث 
بعــض  هنــاك  المثــال  ســبيل  للطائرات...فعلــى  المشــترك  اإلنتــاج 
ــة اإلمــارات  ــا نشــتريها اآلن ودول ــرات رافــال حيــث إنن االهتمــام بطائ
العربيــة المتحــدة تســتخدمها.  وهــذا هــو أحــد الجوانــب التــي يمكننــا 
التعــاون فيهــا مــن حيــث الجــزء الــذي ســيتم تصنيعــه مــن طائــرات 
الرافــال فــي الهنــد. وهــذه هــي المجــاالت التــي حددناهــا وســنتعاون 

فيهــا”.29
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يســتدعي  الــذي  هــو  األوســط  الشــرق  فــي  المتدهــور  الوضــع  أن  غيــر 
التعــاون العاجــل بيــن البلديــن إلرســاء األمــن واالســتقرار. ويبــدو فــي الظاهــر 
أن هــذا هــو أحــد التحديــات الهائلــة؛ فالشــرق األوســط منطقــة تمزقهــا 
الصراعــات والنزاعــات بيــن الــدول، والهنــد تبــدي حتــى اآلن امتعاضــًا تجــاه 

إشــراك نفســها دبلوماســيًا فــي النزاعــات بيــن دول المنطقــة.

ولكــن الهنــد لــم َيعــد بإمكانهــا الوقــوف موقــف المتفرج. فنظــرًا لمصالحها 
واالزدهــار  الطاقــة،  بأمــن  محوريــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  والتــي  المــدى  بعيــدة 
والرفاهيــة االقتصاديــة للجاليــة الهنديــة المكونــة مــن ثمانــي مليــون نســمة 
فــي الخليــج، فــإن الهنــد لديهــا كل الدوافــع التــي تدعوهــا إلــى إطــالق 

مبــادرات دبلوماســية للمســاهمة فــي إرســاء االســتقرار فــي المنطقــة.

وفــي ذات الوقــت وفــي ضــوء أهميــة االســتقرار لمواصلــة مســيرة التنميــة 
الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن دولــة اإلمــارات يمكنهــا 
اإلقليمــي  الســالم  إلحــالل  مبتكــرة  ســبل  إليجــاد  الهنــد  مــع  التنســيق 
فــي وقــت ال يبــدو فيــه أن هنــاك أي قــوة إقليميــة أو فــوق المســتوى 

اإلقليمــي لديهــا القــدرة أو الرغبــة إليقــاف موجــة الصراعــات.

وربمــا تكــون الخطــوة األولــى للبحــث عــن مبــادرات مبتكــرة وغيــر تقليديــة 
هــي عقــد اجتمــاع مغلــق بيــن مســؤولي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والهنــد، فــي البدايــة بشــكل غيــر رســمي، بمشــاركة بعــض القــوى اآلســيوية 
الكبــرى أيضــًا ومنهــا الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة مــن بيــن دول أخــرى 
والذيــن تســاورهم نفــس المخــاوف ولديهــم مصالــح وأهــداف مشــتركة 

فيمــا يتعلــق بمنطقــة الخليــج.

ــر طموحــًا  وُيحتمــل أن ُتمّهــد هــذه الجهــود الطريــق لمشــروع أوســع وأكث
الجماعــي  لألمــن  جديــدة  ترتيبــات  وضــع  وهــو  البعيــد  المــدى  علــى 
بمشــاركة األطــراف اإلقليميــة والقــوى اآلســيوية واألوروبيــة عــالوة علــى 
المبــادرة  هــذه  مثــل  وســتحظى  األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات  روســيا 
الدبلوماســية بِثقــل كبيــر ومصداقيــة عاليــة نظــرًا لمشــاركة كافــة القــوى 

الدوليــة الكبــرى فيهــا.

هنــاك ضــرورة ُمِلحــة إلطــالق هــذه المبــادرات الراميــة لتحقيــق الســالم 
فــي هــذا الوقــت الــذي يســوده االضطــراب الشــديد فــي النظــام اإلقليمــي 
النفــط والطفــرات  الناجمــة عــن فتــرة مــا بعــد  التحديــات  إلــى  باإلضافــة 
التكنولوجيــة والتطلعــات الجديــدة التــي تتشــكل فــي مختلــف أرجــاء الشــرق 

األوســط.

الخاتمة
تحقيــق الســالم وإرســاء االســتقرار فــي منطقــة الخليــج والشــرق األوســط 
المنطقــة خصوصــًا  هــذه  علــى  إيجابيــة ملموســة  تداعيــات  لــه  ســيكون 
الغذائــي  األمــن  ناحيــة  مــن  عمومــًا  الهنــدي  المحيــط  غــرب  ومنطقــة 

اللوجســتية. اإلمــداد  وروابــط  اإلقليمــي 

وتســتطيع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد تعزيــز الروابــط القائمــة 
علــى الغــذاء فــي المنطقــة كلهــا مــن خــالل تحديــث منشــآت إنتــاج وتخزيــن 
وتوزيــع الغــذاء وتحســين جــودة األغذيــة عــن طريــق األبحــاث والتطويــر، ممــا 
يزيــد مــن اإلنتــاج الغذائــي ويقلــل مــن احتمــاالت حــدوث اضطرابــات فــي 

اإلمــداد.

فــي  االســتقرار  وإرســاء  الســالم  لتحقيــق  األخــرى  الفوائــد  بيــن  ومــن 
المنطقــة هــو أنــه يســمح للبلــدان المطلــة علــى المحيــط الهنــدي بالســعي 
لتوســيع خطــوط االتصــال اللوجســتية اإلقليميــة كمشــاريع عابــرة لــدول 
آســيا بأكملهــا. وهــذا ال يعنــي احتضــان المشــاريع التــي تقترحهــا الصيــن كمــا 
هــو الحــال فــي مبــادرة الحــزام والطريــق وحســب، وإنمــا أيضــًا المشــاريع 
التــي تطرحهــا الهنــد مــن إيــران إلــى أفغانســتان ووســط آســيا وروســيا وغــرب 

أوروبــا، ومنهــا الممــر الدولــي للنقــل بيــن الشــمال والجنــوب.

وســتطرح هــذه المبــادرة المشــتركة بيــن اإلمــارات والهنــد، ألول مــرة منــذ 
قــرن مــن الزمــان، نهجــًا غيــر عســكري إلرســاء األمــن اإلقليمــي يقــوم علــى 
المشــاركة النشــطة لــدول المنطقــة ذاتهــا للنهــوض بــأدوار رئيســية. وبنفس 
القــدر مــن األهميــة فــإن هــذه المبــادرة لــن تســتبعد الــدول األخــرى، ومنهــا 

القــوى الغربيــة، التــي لهــا مصحلــة فــي تحقيــق األمــن اإلقليمــي.

ــة التــي تجمــع الشــرق األوســط كامــاًل  ــة التعاوني ــات األمني وتضمــن الترتيب
هــذه  ألن  مهدهــا،  فــي  المنطقــة  دول  بيــن  االختالفــات  علــى  القضــاء 
الخالفــات بــدون محافــل مجديــة للحــوار قــد تخــرج عــن نطــاق الســيطرة 
وربمــا تصبــح “تهديــدات وجوديــة”.  وبمــرور الوقــت ســتزيد إجــراءات بنــاء 
الثقــة، والتــي مــن الممكــن إضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا فــي صــورة 
المنطقــة  فــي  االســتقرار  مــن  متخصصــة،  مشــتركة  عمــل  مجموعــات 

بأكملهــا وتعــزز التعــاون فــي المشــاريع التنمويــة.

وهــذا الهــدف هــو أســمى إنجــاز يمكــن أن تحققــه “الشــراكة اإلســتراتيجية 
الشــاملة” التــي وضــع قــادة دولــة اإلمــارات والهنــد تصــورًا لهــا فــي ينايــر 

2017 لصالــح شــعوبهم وللــدول المجــاورة لهــم.
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