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حصــل الســفير تلميــذ أحمــد علــى وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة األولــى  تقديــرًا لمســاهمته فــي تعزيــز 
Ram فــي  Sathe العالقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والهنــد، وهــو يشــغل اآلن كرســي أســتاذية
الدراســات الدوليــة بجامعــة سيمبيوســيس الدوليــة فــي مدينــة بونــه بالهنــد. وألَّــف الســفير تلميــذ أحمــد 
ــة فــي  ــد مــن الكتــب، ويلقــي محاضــرات وينشــر مقــاالت بانتظــام عــن الشــؤون السياســية واالقتصادي العدي

الشــرق األوســط وأوراســيا والمحيــط الهنــدي وأمــن الطاقــة.

ملخص تنفيذي
الهندية  للدبلوماسية  التحليلية دراسة حالة  النظرة  تعرض هذه   ◊
مع  إستراتيجية  شراكة  لصياغة  السعي  وهي  أال  الواقع  أرض  على 

السعودية ودول الخليج.

◊ هذه النظرة التحليلية هي وجهة نظر أحد العاملين في المجال 
الدبلوماسي، والذي يسرد تجربته المباشرة عن األحداث التي وقعت 
وراء  تقف  التي  واألسباب   ، و2010   2001 بين  مختلفة  فترات  في 

جت بالنجاح الدبلوماسي للهند. التحركات التي ُتوِّ

بين  العالقات  مالمح  رسمت  التي  الخطوات  البحثية  الورقة  ُتوثِّق   ◊
السياسية  التفاعالت  فتح  إعادة  من  لتتحول  والسعودية؛  الهند 
كذلك  وُتظِهر   .2010 في  "إستراتيجية"  شراكة  إبرام  إلى   2001 في 
التقييمات الدبلوماسية للظروف السائدة التي أجراها المؤلف، والتي 

ساعدت في هذا التحول الجذري في العالقات الثنائية.

الجيدة  المعرفة  أهمية  على  الضوء  التحليلية  النظرة  ُتسلِّط   ◊
إليها  الموفد  الدولة  في  والثقافة  والمجتمع  السياسية  بالشؤون 
السفير، وأهمية العالقات الشخصية، واإلحساس العميق بالتعاطف 
مع الدولة المضيفة وشعبها، والذي يتيح للدبلوماسي تقييم الفرص 

المتاحة لتعزيز العالقات الثنائية.

الشخصية  والمالحظات  والتحليالت  التجربة  من  الرئيس  ◊ الهدف 
التي ترد في هذه الورقة البحثية هو إثراء التدريب الدبلوماسي.

تلميذ أحمد 
سفير الهند إلى المملكة العربية السعودية، وُعمان، ودولة اإلمارات العربية المتحدة سابقًا. 
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هــذا  م  وقــدَّ العربيــة.  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  فــي   1981
التحالــف التمويــل والتســليح لذلــك النضــال، حيــث كانــت باكســتان 
تتولــى الشــؤون اللوجيســتية والتلقيــن العقائــدي والتدريــب والدعــم 

العســكري أثنــاء الصــراع.

الهنــد لــم تكــْن جــزءًا فــي نضــال المجاهديــن ولــم توافــق علــى الدعوة 
إلــى "الجهــاد العالمــي"؛ فقــد رفضــت مــن حيــث المبــدأ توظيــف الديــن 
ــه فــي حيــن أن باكســتان باتــت  لخدمــة مصالــح سياســية. ولذلــك فإن
الشــريك السياســي والعســكري للنظــم الملكيــة فــي دول مجلــس 
التعــاون علــى مــدار فتــرة الحــرب البــادرة، لــم يكــْن للهنــد أي تفاعــالت 

سياســية ُتْذكــر مــع هــذه الــدول.

فمنــذ  المنطقــة.  مــن  بالكامــل  تكــن مســتبعدة  لــم  الهنــد  لكــن 
شــهدت  البــادرة،  الحــرب  اشــتداد  ومــع  الماضــي  القــرن  ســبعينات 
الــدول المنتجــة للنفــط فــي الشــرق األوســط تدفقــًا هائــاًل لإليــرادات 
بعــد االرتفــاع الهائــل فــي أســعار النفــط، والــذي تــم اســتخدامه فيمــا 
بعــد لتمويــل التطويــر الشــامل للبنيــة التحتيــة وخدمــات الرعايــة. 
دول  لجــأت  وقــد  لهــا،  مثيــل  ال  بشــرية  مــوارد  يتطلــب  ذلــك  وكان 
الشــرق األوســط إلــى الهنــد لتلبيــة هــذه المتطلبــات، بالرغــم مــن أن 
الهنــد كانــت علــى الجانــب اآلخــر فــي الحــرب البــاردة وبالرغــم مــن عــدم 
وجــود روابــط سياســية تســتحق الِذكــر مــن الناحيــة العمليــة بينهــا 

وبيــن هــذه الــدول.

 فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، وبالرغــم مــن الجهــاد المتواصــل فــي 
ــك  ــة. ويؤكــد ذل أفغانســتان، زاد  الطلــب علــى القــوة العاملــة الهندي
الجاليــات  كانــت   1982 ففــي  الفتــرة؛  تلــك  مــن  اإلحصائيــة  البيانــات 
الوافــدة فــي الســعودية كالتالــي: اليمنيــون، أكثــر مــن ثالثــة مالييــن؛ 
المصريــون، نحــو مليــون؛ الباكســتانيون، نحــو نصــف مليــون؛ الهنــود، 
نحــو ُربــع مليــون شــخص. بحلــول 1990، تغّيــر الوضــع تغيــرًا جذريــًا: 
فقــد ُطــِرد اليمنيــون، ووصــل عــدد الهنــود إلــى نحــو مليــون شــخص، 

وفــاق عددهــم كل الجاليــات الوافــدة األخــرى.

وحظــي الهنــود بالتقديــر لمهارتهــم الفنية، وإحساســهم باالنضباط، 
ضــت  وعــدم انخراطهــم فــي الشــؤون السياســية المحليــة. ولهــذا عوَّ
الهنــد غيــاب العالقــات السياســية والعســكرية بالثقــة التــي يحظــى 

بهــا مواطنوهــا فــي مختلــف دول الخليــج العربــي.

زيارة أنديرا غاندي في 1982
المســتوى  رفيعــة  السياســية  التفاعــالت  لغيــاب  الوحيــد  االســتثناء 
بيــن الهنــد والســعودية حــدث فــي 1982، عندمــا زارت رئيســة الــوزراء 
الهنديــة أنديــرا غانــدي المملكــة، بنــاًء علــى دعــوة وجههــا لهــا ولــي 
العهــد الســعودي آنــذاك فهــد بــن عبــد العزيــز، والــذي كان يتولــى 
أيضــًا منصــب رئيــس الــوزراء. وتمــت الزيــارة فــي خضــم أحــداث جســيمة 
فــي المنطقــة - الثــورة اإلســالمية فــي إيــران، والحــرب اإليرانيــة العراقية، 
والغــزو الســوفيتي ألفغانســتان واحتاللهــا. وكان يعــارض االحتــالل 
آنــذاك المجاهــدون األفغــان والذيــن كانــوا يحظــون بدعــم الســعودية 
وباكســتان والواليــات المتحــدة، فــي حيــن أن الهنــد رفضــت أن تنتقــد 

صراحــًة الحضــور العســكري الســوفيتي فــي المنطقــة.

وبذلــت الســعودية جهــودًا كبيــرًة أثنــاء الزيــارة إلنهــاء االبتعــاد الســابق 
للهنــد، وإعــادة االنخــراط السياســي معهــا، ومناقشــة الموضوعــات 
ذات االهتمــام المشــترك.  وكانــت النتيجــة األبــرز لهــذا الحــدث هــو 

تفاصيل الموضوع
انعكــس االنقســام بيــن الهنــد وباكســتان باســتمرار علــى تعامــالت 
البلديــن مــع دول الخليــج، وأدى إلــى تشــكيل عالقتيــن مختلفتيــن 
للغايــة مــن حيــث محــور التركيــز والمحتــوى. ففــي الفتــرة المبكــرة 
لــت الــدول العربيــة الهنــد  بعــد االســتقالل فــي أغســطس 1947، فضَّ
ــم  كشــريك سياســي؛ فقــد رحبــوا بسياســة عــدم االنحيــاز للهنــد، ول
يشــعروا بالراحــة تجــاه انضمــام باكســتان إلــى حلــف بغــداد فــي 1955، 
والــذي كان يضــم إيــران، والعــراق، وتركيــا. واســُتقِبل جواهــر الل نهــرو، 
أول رئيــس وزارء للهنــد، بحفــاوة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي 1956 كـــ "رســول للســالم".

ولكــن تغيــر الوضــع مــع الثــورات الجمهوريــة فــي الشــرق األوســط، 
والتــي بــدأت بمصــر فــي 1952، يعقبهــا العــراق، ثــم اليمــن، وســورية، 
وليبيــا. حيــث وجــدت الهنــد نفســها أكثــر توافقــًا مــن الناحيــة الفكريــة 
مــع الحكومــات الثوريــة التــي اعتنقــت المبــادئ القوميــة والعلمانيــة 

واالشــتراكية، مقارنــًة بالنظــم الملكيــة العربيــة.

انضمــت  فقــد  األوســط:  الشــرق  فــي  صداهــا  البــاردة  للحــرب  وكان 
النظــم الملكيــة إلــى باكســتان فــي التحالــف الغربــي الــذي تقــوده 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي حيــن أن النظــم الجمهوريــة العربيــة 
والهنــد كانــت أكثــر ارتياحــًا مــع الكتلــة الشــرقية، حيــث أضحــى االتحــاد 
الرئيــس  السياســي واالقتصــادي والعســكري  الشــريك  الســوفيتي 

لهــا.

ل ميــزان التأثيــر فــي الشــرق األوســط مــن مصــر  وبعــد حــرب 1967، تحــوَّ
لصالــح الســعودية التــي ســّعت بعــد ذلــك إلــى تأكيــد قيادتهــا علــى 
أســاس وصايتهــا علــى المســجدين المقّدســين فــي اإلســالم، ونّظمــت 
ــت  مؤتمــر قمــة لقــادة الــدول اإلســالمية فــي الربــاط فــي 1969. وُدعيَّ
الهنــد إلــى هــذا االجتمــاع، ولكــن، بنــاًء علــى إصــرار باكســتان، ُســِحبت 

أوراق اعتمــاد الوفــد الهنــدي. 

أدى هــذا اإلذالل إلــى ابتعــاد الهنــد طويــل األمــد عــن منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي، والتــي تتخــذ مــن جــدة مقــرًا لهــا، وكان هــذا التجمــع هــو 

الهيــكل المؤسســي لملتقــى الــدول اإلســالمية.

فــي  وباكســتان  الهنــد  بيــن  االنقســام 
لخليــج ا

ــاردة، عالقــات سياســية  ــرة الحــرب الب أقامــت باكســتان، علــى مــدار فت
ل  تحــوُّ فمــع  الخليــج:  فــي  الملكيــة  النظــم  مــع  وثيقــة  وعســكرية 
هــذه المشــايخ إلــى دول بدايــة مــن ســبعينات القــرن الماضــي، صــارت 
باكســتان شــريكها األمنــي، وســاعدت فــي تحديــث قواتهــا المســلحة، 
بنــاء علــى التضامــن فــي فتــرة الحــرب البــاردة. وكانــت هنــاك قــوات 
باكســتانية أيضــًا فــي معظــم دول الخليــج؛ فقــد كان هنــاك 15,000 
فــرد مــن القــوات العســكرية الباكســتانية فــي الســعودية بيــن 1968 
و1988، وكان يعمــل فــي الــدول األخــرى أفــراد باكســتانيون ألغــراض 

التدريــب والصيانــة.

وكان تمويــل وإدارة نضــال المجاهديــن ضــد االحتــالل الســوفيتي فــي 
أفغانســتان، والــذي صــار "جهــادًا عالميــًا" بدايــًة مــن 1986، األســاس 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  راســخة  إســتراتيجية  لشــراكة 
وباكســتان والنظــم الملكيــة الخليجيــة والتــي اجتمعــت معــًا منــذ 
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اكتنــف  الــذي  والغمــوض  الفوضــى  إلــى  األوســط  الشــرق  انــزالق 
الخليــج  وحــرب  للكويــت،  العــراق  احتــالل  بســبب  كاملــًة  المنطقــة 
األولــى، والنظــام الالحــق للتفتيــش والعقوبــات فــي العــراق، وسياســة 
"االحتــواء المــزدوج" التــي طبقتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة تجــاه 
العــراق وإيــران . وفــي الهنــد كذلــك، كان هنــاك اضطرابــات سياســية، 

اقتصــادي شــديد. ونزاعــات محليــة، واضطــراب 

فــي ينايــر 1998، أصبحــُت رئيســًا لقســم شــؤون دول الخليــج 3 فــي 
وزارة الشــؤون الخارجيــة. وفــي غضــون أشــهر قليلــة، فــي مايــو 1998، 
اختبــرت الهنــد قدراتهــا النوويــة. وكّنــا، منــذ عــدة ســنوات، َنِصــف 
فــي  األحــداث  أن  ضمنــًا  يعنــي  بمــا  الممتــد"،  "جوارنــا  بأنــه  الخليــج 
المنطقــة تؤثــر علــى مصالــح الهنــد. بعــد التجــارب النوويــة، اســتنتجُت 
أن العكــس صحيــح أيًضــا - فمــا يحــدث فــي جنــوب آســيا لــه أيًضــا 

تداعيــات علــى الخليــج.

ولهــذا، اقترحــُت علــى الحكومــة أن نتواصــل مــع دول الخليــج علــى 
مســتوى نائــب الوزيــر )مســتوى وكيــل الــوزارة فــي الهنــد( وأن نشــرح 
بنوايانــا  المنطقــة  ونطمئــن  النوويــة،  التجــارب  وراء  الســبب  لهــم 
الحســنة، ونبحــث كيفيــة تطويــر العالقــات الثنائيــة بيننــا. ووافقــت 
الحكومــة علــى المقتــرح الــذي تقدمــت بــه، ورافقــُت زمالئــي رفيعــي 
المســتوى فــي الزيــارات إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت 
فــي يونيــو ويوليــو 1998. وكانــت هــذه الزيــارات هــي أول تواصــل بيــن 
ــدول منــذ ســنوات  مســئولين رفيعــي المســتوى مــع غالبيــة هــذه ال
الهنــد  أن  مــن  الخليــج  دول  قــادة  مــن  العديــد  واشــتكى  عديــدة. 
أهملــت المنطقــة، وتركــت العالقــات التاريخيــة بيــن الجانبيــن تتدهــور.

وفــي طريــق العــودة مــن هــذه الزيــارات، اســتخدمُت اآلراء التــي حصلــت 
عليهــا مــن مختلــف الــدول لصياغــة ورقــة إســتراتيجية تتضمــن خطــًة 
ــر العالقــات مــع دول الخليــج فــي مجــاالت الشــؤون السياســية،  لتطوي

والطاقــة، والشــؤون االقتصاديــة، ورعايــة الجاليــة الوافــدة.

ودعــت الورقــة إلــى إطــالق مبــادرات محــددة لبنــاء العالقــات الثنائيــة 
مــع كل دولــة؛ زيــارات منتظمــة لكبــار المســؤولين، وإبــرام اتفاقــات 
هامــة )علــى ســبيل المثــال اتفــاق ثنائــي لحمايــة وتعزيــز االســتثمار، 
واتفــاق تجنــب االزدواج الضريبــي، واتفــاق فــي شــؤون الثقافــة وغيرهــا( 
ــع المؤسســي  وتفعيــل اجتماعــات اللجــان المشــتركة، وإضفــاء الطاب
المســؤولين،  مســتوى  علــى  الثنائــي  اإلســتراتيجي  الحــوار  علــى 
الثقافيــة، ممــا  لزيــارات وفــود األعمــال والوفــود  المنتظــم  والتبــادل 

يضــع وتيــرًة منتظمــًة للتواصــل الثنائــي.

وشــملت الورقــة أيضــًا خطــة تنفيذيــة مدتهــا عامــان لــكل دولــة؛ والتــي 
مــت  يتــم تحديثهــا كل عــام بإضافــة مدخــالت ومعلومــات جديــدة. ُوقدِّ
هــذه الورقــة إلــى كبــار المســؤولين لالطــالع عليهــا، ثــم اعُتِمــدت مــن 
الوزيــر المعنــي، وبعدهــا صــارت سياســًة حكوميــًة. ولهــذا كانــت اآلثــار 
غيــر المقصــودة للتجــارب النوويــة هــي إتاحــة فرصــة لصياغــة نهــج 

جديــد ونشــط للعالقــات بيــن الهنــد ودول الخليــج.

إعادة تنشيط العالقات السياسية

 كان المؤشــر األول علــى اهتمــام الســعودية بإعــادة تنشــيط العالقــات 
السياســية مــع الهنــد هــو المالحظــات الترحيبيــة التــي أدلــى بهــا ولــي 
العهــد آنــذاك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز لوزيــر هنــدي كان يــزور المملكة 
حينــذاك إلتمــام اتفــاق تنظيــم شــؤون الحــج فــي 1997: "لمــاذا نســّيتنا 

الفقــرة التاليــة فــي البيــان الختامــي المشــترك:

ــب ولــي العهــد ترحيبــً خاصــً بزيــارة رئيســة وزراء الهنــد  "ُيرحِّ
الســيدة أنديــرا غانــدي إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
ل فيــه األعمــال العدائيــة  هــذا المنعطــف الخطيــر الــذي ُتشــكِّ
الجاريــة تهديــدًا خطيــرًا للغايــة للســلم اإلقليمــي  والتوتــرات 
والدولــي. ويشــير ولــي العهــد ورئيســة وزراء الهنــد إلــى أن أمــن 
مرتبطــان  الهنديــة  القــارة  وشــبه  الخليــج  منطقــة  واســتقرار 
ــل للتأكيــد(.  ــة بالخــط المائ ارتباطــً وثيقــً. )تمــت إضافــة الكتاب
االتصــاالت  وأهميــة  ضــرورة  علــى  أكــدا  الســياق  هــذا  وفــي 
األكثــر عمقــًا وتنوعــًا  التبــادالت  الوثيقــة والمنتظمــة وكذلــك 

بيــن الهنــد والســعودية".

ــاط القــوي بيــن أمــن جنــوب  ــى االرتب ــم تكــن هــذه الفقــرة إشــارًة إل ول
آســيا ودول الخليــج وحســب، وإنمــا كانــت إشــارًة كذلــك لــدول الخليــج 

األخــرى إلقامــة عالقــات جديــدة مــع الهنــد.

 ومــرًة أخــرى، نّصــت الفقــرة المتعلقــة بالعالقــات بين الهند وباكســتان 
على:

"الجانبــان... شــددا علــى أهميــة الحفــاظ علــى منــاخ يســاعد فــي 
إجــراء المزيــد مــن المفاوضــات بيــن الهنــد وباكســتان لتحقيــق 
ــات  ــر الترتيب أهــداف عــدم العــدوان وعــدم اســتخدام القــوة عب
المقبولــة لــكال الجانبيــن. ...وتــم االتفــاق علــى أن تعزيــز العالقــات 
البلديــن  شــعَبي  مصالــح  ســيخدم  وباكســتان  الهنــد  بيــن 
آســيا  جنــوب  فــي  والســالم  واالســتقرار  األمــن  فــي  ويســهم 
وفــي المنطقــة بكاملهــا." )تمــت إضافــة الكتابــة بالخــط المائــل 

للتأكيــد.(

تجــاه هــذه  التزمــوا بمنهــج متــوازن  الســعوديين  أن  يتبيــن  وهنــا، 
القضيــة، وشــددوا علــى التأثيــر اإليجابــي للعالقــات الجيــدة بيــن الهنــد 
مجــددًا  اإلشــارة  وينبغــي  وغربهــا.  آســيا  جنــوب  علــى  وباكســتان 
علــى أنــه بالرغــم مــن أن الزيــارة تمــت أثنــاء الحــرب بيــن إيــران والعــراق 
والمراحــل المبكــرة مــن نضــال المجاهديــن فــي أفغانســان، لــم يكــن 
هنــاك أي محاولــة مــن الســعوديين لإلصــرار علــى أن تنحــاز الهنــد إلــى 

طــرف مــا.

احتمــال  إلــى  تشــير  المشــترك  البيــان  مــن  الفقــرات  أن  وفــي حيــن 
حــدوث تغييــرات هامــة فــي العالقــات اإلقليميــة، فــإن اغتيــال أنديــرا 
غانــدي فــي 31 أكتوبــر 1984 وضــع نهايــًة لهــذه المحاولــة الراميــة إلــى 
الســعودية  واصلــت  فقــد  الجانبيــن.  بيــن  العالقــات  تنشــيط  إعــادة 
والواليــات المتحــدة وباكســتان تعزيــز عالقاتهــا علــى أرض المعركــة 
فــي أفغانســتان، واســتمّر "الجهــاد العالمــي" فــي أفغانســتان حتــى 
1989، ولــم تضــع الحــرب المدمــرة بيــن إيــران والعــراق أوزارهــا إال فــي 
1988. وهــذه األحــداث، والتــي كانــت فيهــا الهنــد والســعودية علــى 
ــا بعيدتيــن عــن  طرفــّي نقيــض، كان مــن نتائجهــا أن الدولتيــن ظلت

بعضهمــا سياســيًا لمــدة 20 عامــًا أخــرى.

إعادة بناء العالقات السياسية

سياســية  وتحالفــات  لمواقــف  البــاب  البــاردة  الحــرب  نهايــة  فتحــت 
جديــدة، غيــر أن ذلــك لــم يتبلــور فــي الشــرق األوســط إال بعدهــا بعقــد 
الماضــي  القــرن  مــن  التســعينات  فتــرة  شــهدت  فقــد  الزمــان.  مــن 
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المحليــة، وأصبــح لهــم حضــور كبيــر فــي مجــاالت التجرئــة، والعقــارات، 
والصحــة، والتعليــم، والخدمــات الماليــة.

هجمات مومباي

بالرغــم مــن أن العالقــات بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
للحــرب  التاليــة  الســنوات  فــي  ازدهــرت  الســعودية،  وخصوصــًا 
فمنــذ  تقــدم:  أي  فيــه  يحــدث  يكــد  لــم  مجــال  هنــاك  كان  البــاردة، 
ــة جامــو  ــة التســعينات مــن القــرن الماضــي، كان العنــف فــي والي بداي
وكشــمير الهنديــة يــزداد تأججــًا جــراء تســلل المتطرفيــن عبــر الحــدود 

مــع باكســتان، واّتخــذ هــذا العنــف طابــع الجهــاد.

باكســتان  بيــن  الوثيقــة  السياســية  للعالقــات  اآلثــار  إحــدى  أن  غيــر 
ودول الخليــج علــى مــدار فتــرة الحــرب البــاردة هــو أن قــادة الخليــج 
لــم يقتنعــوا بــأن هــذه هجمــات يشــنها متطرفــون يعتنقــون نهــج 
العنــف، وواصلــوا االعتقــاد بــأن العنــف يرتبــط بقضيــة كشــمير التــي 
لــم يتــم حلهــا. وتطلــب األمــر حــدوث الهجــوم علــى مومبــاي فــي 

نوفمبــر 2008 ليتغيــر هــذا التصــور أخيــرًا.

 ففــي تلــك الفتــرة، كنــُت ســفير الهنــد إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
الهجــوم  ذلــك  تأثيــر  بنفســي  وشــاهدت   )2010-2007( المتحــدة 
الشــنيع علــى الــرأي العــام المحلــي والمخــاوف التــي ســببها بيــن قــادة 
مــُت بعــض العــروض اإليضاحيــة عن  ومســؤولي دولــة اإلمــارات. فقــد قدَّ
الهجمــات أمــام مســؤولين أمنييــن إماراتييــن، وأدركــت أن الهجمــات 
ضــة للهجــوم وغيــر آمنــة. جعلــت المنطقــة بكاملهــا تشــعر بأنهــا ُمعرَّ

وقــد أشــرُت إلــى مســتمعّي اإلماراتييــن إلــى أن هجــوم مومبــاي لــه 
ســمات ال يمكــن إنكارهــا: إنــه كان هجومــًا جهاديــًا نفــذه متطرفــون 
ــأن تنقلهــم مــن  ــرًا ب ــاك احتمــاالً كبي يعملــون مــن باكســتان؛ وإن هن
ــى مومبــاي نظمتــه أجهــزة باكســتانية. ومــن الواضــح أن  كراتشــي إل
الهجمــات لــم يكــن لهــا عالقــة بقضيــة كشــمير: فقــد كانــت هجمــات 
إرهابيــة، حيــث نفــذ المتطرفــون عمليــات قتــل عشــوائية فــي أهــداف 

ــم اختيارهــا عشــوائيًا عبــر مومبــاي. مختلفــة ت

وســرعان مــا اتضــح بعدهــا أن عالقتنــا فــي أعقــاب هجمــات مومبــاي 

هجمات مومباي، 26-29 نوفمبر 2008

فــي  12 هدفــًا  علــى  المنســقة  الهجمــات  مــن  وقعــت سلســلة 
ــذ التفجيــرات وعمليــات إطــالق  مومبــاي علــى مــدار أربعــة أيــام. ونفَّ
النــار فريــق مؤلــف مــن عشــرة أشــخاص مــن جماعــة لشــكر طيبــة 
المتطرفــة ومقرهــا باكســتان. وكانــت األهــداف الرئيســية البــارزة 
هــي: فنــدق تــاج محــل الشــهير، ومحطــة قطــارات تشــاتراباتي 
شــيفاجي، وفنــدق أوبــروي تريدنــت، ومقهــى ليوبولــد، وناريمــان 
هــاوس، وهــو مركــز دينــي يهــودي. وفــي حيــن أن قــوات األمــن 
قتلــت تســعة مــن المهاجميــن، فــإن أحدهــم، وهــو أجمــل كســاب، 
مواطــن باكســتاني، قــد ُقِبــض عليــه. وفــي المجمــل، ُقِتــل 174 

ــِرح أكثــر مــن 300 شــخص فــي الهجمــات. شــخصًا وُج

لتخطيــط  الكاملــة  التفاصيــل  الالحقــة  التحقيقــات  كشــفت 
 The :الهجمــات وتنفيذهــا. ويوجــد وصــف مفّصــل للهجــوم فــي
 Siege: The Attack on the Taj_ Cathy Scott Clark, Adrian

Levy

الهنــد؟" ورغــم أننــي وجــدت هــذه المالحظــة فــي ســجل المناقشــات 
بعــد أن أصبحــت رئيســًا لقســم شــؤون دول الخليــج، فإنــه لــم يتــم 
متابعــة ذلــك األمــر مباشــرًة؛ ألن الهنــد كانــت تمــر بفتــرة اضطرابــات 
سياســية تولــت فيهــا حكومــات أقليــة الحكــم لفتــرات قصيــرة؛ ثــالث 

حكومــات فــي الفتــرة بيــن 1997 و 1999.

ومــع تشــكيل حكومــة ائتالفيــة متماســكة فــي نيودلهــي فــي 1999 
المملكــة  وّجهــت  فاجبايــي،  بيهــاري  أتــال  الــوزراء  رئيــس  برئاســة 
الشــؤون  وزيــر  إلــى   2000 بدايــة  فــي  دعــوًة  الســعودية  العربيــة 

المملكــة. لزيــارة  ســينج،  جاســوانت  الخارجيــة، 

وكانــت زيــارة جاســوانت ســينج إلــى الرياض فــي 2001، والتي كانت أول 
ــًة لالنخــراط السياســي  ــارة لوزيــر خارجيــة هنــدي إلــى المملكــة، بداي زي
بيــن الهنــد والســعودية، وقــد أضافــت مضمونــًا وزخمــًا جديديــن إلــى 

العالقــات السياســية.

وبعــد تنقيــة األجــواء، تحــدث الوزيــران بُحّريــة عــن القضايــا اإلقليميــة 
والدوليــة، ووجــدا تقاربــًا ملحوظــًا فــي تصوراتهمــا. وعــزز ولــي العهــد 
األميــر عبــد اهلل ُحســن النيــة بيــن البلديــن بعــد أن أهــدى شــخصًيا 

حصانيــن عربييــن مــن إســطبالته للوزيــر الهنــدي.

وظهــر التأثيــر اإليجابــي لالنفتــاح مــع الهنــد فــي غضــون أســابيع قليلة: 
فقــد تواصــل مئــات مــن رجــال األعمــال فــي الريــاض وجــدة والدمــام مــع 
وفــد أعمــال هنــدي زار المملكــة فــي مايــو 2001. وقبــل ذلــك بعاميــن، 
ــر مــن 10 أشــخاص فــي  ــِق بأكث ــم يلت زار نفــس الوفــد هــذه المــدن ول

كل مدينــة.

وتوقفــت االتصــاالت السياســية رفيعــة المســتوى لفتــرة وجيــزة بعــد 
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــن ذلــك العــام، حيــث كان علــى 
الســعودية أن تســتخدم كل مواردهــا إلعــادة التواصــل مــع الواليــات 

ــة. ــدول الغربي ــة وغيرهــا مــن ال المتحــدة األمريكي

فــي ينايــر 2006، كان الملــك عبــد اهلل ضيــف الشــرف الرئيــس فــي 
احتفــاالت الهنــد بيــوم الجمهوريــة، وهــي أول زيــارة لملــك ســعودي 
إلــى الهنــد منــذ 1955. وقــال الملــك، عنــد وصولــه، إنَّ الهنــد هــي 
"بلــده الثانــي" ووّقــع علــى "إعــالن دلهــي" مــع رئيــس الــوزراء مانموهــان 
ســينج، وكان اإلعــالن ينــص علــى أن الهنــد والســعودية "شــريكان 

إســتراتيجيان فــي مجــال الطاقــة".

واقتــرن هــذا التنشــيط للعالقــات السياســية بتطــورات أخــرى: فقــد 
أحــد  وصــارت  مرتفعــة،  نمــو  معــدالت  تســجيل  فــي  الهنــد  بــدأت 
ومســتوردًا  العالــم  مســتوى  علــى  للطاقــة  الكبــار  المســتهلكين 
كبيــرًا للنفــط والغــاز الطبيعــي مــن دول الخليــج. وشــهد العقــد األول 
مــن هــذا القــرن توســًعا كبيــًرا فــي العالقــات التجاريــة بيــن الهنــد 
ــرة واحــدة مــن  ودول مجلــس التعــاون الخليجــي: فقــد أصبحــت األخي

أكبــر ثالثــة شــركاء تجارييــن للهنــد وأكبــر وجهــة تصديــر.

بحلــول 2001، تخطــت العمالــة الهنديــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي حاجــز الخمســة مليــون شــخص، وتنوعــت فئاتهــا لتشــمل 
المدنييــن  المهندســين  وخصوصــًا  المهنييــن  مــن  متزايــدًا  عــددًا 
ومديــري  القانونييــن،  والمحاســبين  المعمارييــن،  والمهندســين 
األعمــال. ولــم يكــن الهنــود أكبــر جاليــة وافــدة فــي كل واحــدة من دول 
ــوا أيضــًا األغلبيــة فــي  مجلــس التعــاون الخليجــي وحســب، وإنمــا كان
ثــالث دول وهــي دولــة اإلمــارات، وقطــر، والبحريــن. وبــات رجــال األعمــال 
االقتصــادات  فــي  البارزيــن  األشــخاص  مــن  أيضــًا  أصــول هنديــة  مــن 
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الطبيعــة  تــرى  أن  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  ســاعدت 
الهنــد  إلــى  وتنظــر  الهنــد  علــى  اإلرهابــي  للتهديــد  الحقيقيــة 

اإلرهــاب. مكافحــة  مجــال  فــي  مهمــًا  شــريكًا  باعتبارهــا 

شراكة "إستراتيجية"

 فــي ينايــر 2010، ُأوِفــدُت مجــددًا إلى الســعودية كســفير، وكان الهدف 
الرئيــس الترتيــب لزيــارة رئيــس الــوزراء الهنــدي ماهمــون ســينج إلــى 
الريــاض، وهــي زيارتــه التــي جــاءت ردًا علــى زيــارة الملــك عبــد اهلل إلــى 
بمــا  استرشــدُت  الزيــارة،  لهــذه  التحضيــر  وفــي   .2006 فــي  الهنــد 
عرفتــه أثنــاء الفتــرة التــي قضيتهــا فــي الســفارة فــي أبوظبــي، وهــي 
ــى  أن المملكــة علــى اســتعداد لرفــع مســتوى العالقــات مــع الهنــد إل

مســتوى الشــراكة "اإلســتراتيجية".

وقــد عنونــُت الورقــة الرســمية التــي قدمتهــا للــوزارة بعنــوان: "نحــو 
ــى  شــراكة إســتراتيجية مــع المملكــة العربيــة الســعودية"، وأشــرُت إل
ــه فــي حيــن أن التعــاون فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب ســيكون هــو  أن
البــاب أيضــًا لتوســع  المحــرك لهــذه العالقــات الجديــدة، فإنــه يفتــح 

كبيــر فــي العالقــات السياســية واألمنيــة.

وانعكســت دقــة هــذا التصــور فــي ترتيبــات البروتوكول التــي نظمتها 
المملكــة لرئيــس الــوزراء الهنــدي. فقــد ُزيِّنــت كل الشــوارع الرئيســية 
فــي الريــاض باألعــالم الهنديــة وُعلِّقــت فيهــا الفتــات الترحيــب الشــديد. 
واســتقبل الدكتــور ماهمــون فــي المطــار ثالثــة مــن كبــار األمــراء وهــم 
األمــراء ســلطان ونايــف وســلمان بــن عبــد العزيــز. وألقــى رئيــس الــوزراء 
كلمــًة أمــام مجلــس الشــورى، ووقــف الحضــور تحيــًة لــه عنــد الوصــول 
ومــرات عديــدة أثنــاء إلقــاء الكلمــة. وتحــدث أمــام الطــالب فــي جامعــة 
الملــك ســعود، ومنحــه الملــك الســعودي أعلــى وســام في الســعودية، 

وهــو وشــاح الملــك عبــد العزيــز.

وانعكــس التــزام الســعودية بـــ "الشــراكة اإلســتراتيجية" فــي "إعــالن 
الريــاض"، والــذي كان العنــوان الفرعــي لــه: "حقبــة جديــدة مــن الشــراكة 
اإلســتراتيجية". وبعــد نحــو 30 عامــًا مــن البيــان المشــترك بيــن الهنــد 
الشــؤون  وزيــر  زيــارة  مــن  ســنوات  وتســع   1982 فــي  والســعودية 

الخارجيــة جاســوانت ســينج، ينــصُّ اإلعــالن علــى:

 "فــي ضــوء التطــور فــي العالقــات بيــن البلديــن وفــرص نموهــا 
بيــن  التعــاون  مســتوى  رفــع  القائــدان  قــرر  المســتقبل،  فــي 
البلديــن إلــى مســتوى الشــراكة اإلســتراتيجية لتشــمل مجــاالت 

األمــن واالقتصــاد والدفــاع والشــؤون السياســية."4

وبجانــب التأكيــد مجــددًا علــى التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب، أشــار 
القائــدان إلــى أن العالقــات الثنائيــة المقترحــة ســتتخطى التعــاون فــي 

مكافحــة اإلرهــاب؛ لتشــمل مجــال الدفــاع.

وتــردد صــدى التغيــر فــي العالقــات فــورًا فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، 
وخصوصــًا فــي قطاَعــّي األمــن واألعمــال. فقــد تبادلــت األجهــزة المعنية 
معلومــات هامــة ومؤثــرة للغايــة عــن حركــة المتطرفيــن واألنشــطة 
التــي يخططــون لتنفيذهــا فــي المنطقــة. وأصبحــت وفــود األعمــال 
الهنــد،  إلــى  الذهــاب  مــن  تقلــق  كانــت  طالمــا  والتــي  الســعودية، 
تســافر بانتظــام وبأعــداد كبيــرة، بحثــًا عــن فــرص فــي مجــال التجــارة 
واالســتثمارات والمشــاريع المشــتركة. )فقــد زار مــا ال يقــل عــن اثنــي 

عشــر وفــدًا ســعوديًا الهنــد فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.(

وكان التحــدي  أمــام الســفارة هــو الحفــاظ علــى زخــم العالقــات فــي 
كل مجــاالت التعــاون الثنائــي. ففــي مجــال الثقافــة، نّظمنــا معرضــًا 
كبيــرًا فــي المتحــف الوطنــي فــي الريــاض ألعمــال الفنانــات الهنديــات، 
والالتــي عرضــن أعمالهــن مــع الفنانــات الســعوديات. ونّظمنــا أيضــًا 
الســفارة،  بمقــر  الرئيســية  القاعــة  فــي  دوليــًا"  "مهرجانــًا ســينمائيًا 
حيــث عرضنــا أفضــل األعمــال الســينمائية مــن الهنــد وغيرهــا مــن 
لــم يكــن لديهــم  الســعوديين، والذيــن  المشــاهدين  الــدول علــى 
فــي ذلــك الوقــت ُدور ســينما. وتنقلــُت أنــا وزمالئــي كثيــرًا فــي مناطــق 
مختلفــة مــن المملكــة؛ لكــي ننقــل رســالة التغيــر فــي العالقــات خــارج 

العاصمــة لــكل مــن الجمهوريــن الهنــدي والســعودي.

ومهــدْت األســس الراســخة التــي ُوِضعــت فــي 2010 الطريــق الزدهــار 
العالقــات بيــن الهنــد والســعودية وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وأولــى رئيــس الــوزراء نارنــدا مــودي بعــد ذلــك عنايــًة خاصــًة 
للعالقــات مــع هــذه الــدول، حيــث تكــررت الزيــارات إليهــا. في أغســطس 
2015، بــدأ مــودي جولتــه فــي الشــرق األوســط بزيــارة إلــى دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، والتــي وضعــت األســاس لتعزيــز كبيــر ونمــو ســريع 

فــي العالقــات الثنائيــة.

وواقــع األمــر فــإن النمــوذج الهنــدي الســعودي للعالقــات اإلســتراتيجية 
المبرمــة  الشــاملة"  اإلســتراتيجية  "الشــراكة  اتفاقيــة  فــي  انعكــس 
للعالقــات  توســعًا  ذلــك  ــن  وتضمَّ  .2017 ينايــر  فــي  البلديــن  بيــن 
الرائــدة،  الهنديــة  المجموعــة  الطاقــة، حيــث إن  الثنائيــة فــي مجــال 
النفــط  لتــداول  ريالينــس للصناعــات، تخطــط إلنشــاء وحــدة كبــرى 
التقايــر تشــير  أن  فــي حيــن  اإلمــارات،  فــي دولــة  والبتروكيمياويــات 
إلــى أن شــركة النفــط الوطنيــة اإلماراتيــة، أدنــوك، علــى رأس قائمــة 
الشــركات األجنبيــة التــي ســيتم وضعهــا فــي الحســبان لشــراء حصــة 
كبيــرة ضمــن الخصخصــة واســعة النطــاق لمصفــاة بهــرات بتروليــم 
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أّكــدْت كل الزيــارات التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء إلــى عواصــم الشــرق 
األوســط علــى مركزيــة الشــراكات اإلســتراتيجية، والتــي تقــوم علــى 
القضايــا  بشــأن  المشــتركة  والنهــج  التصــورات  مــن  عاليــة  درجــة 
األمنيــة. وقــد أعــاد البيــان المشــترك مــع الســعودية فــي أبريــل 2016 
التذكيــر بعبــارات البيــان الختامــي المشــترك الصــادر فــي الريــاض فــي 
1982، بعــد زيــارة رئيســة الــوزراء أنديــرا غانــدي، حيــث أشــار إلــى "االرتبــاط 
الوثيــق بيــن أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج وشــبه القــارة الهنديــة 
دول  فــي  التنميــة  لتحقيــق  واألمــن  الســلم  علــى  الحفــاظ  وضــرورة 
المنطقــة". وانطالقــًا مــن هــذه النقطــة، تحــدث البيــان عــن مســؤولية 
المنطقــة.  فــي  واالســتقرار  واألمــن  الســالم  تعزيــز  تجــاه  البلديــن 
ــن أيضــًا دعــوة البلديــن إلــى "تعزيــز األمــن البحــري فــي منطقــة  وتضمَّ

الخليــج والمحيــط الهنــدي".6

ومنــذ ذلــك الحيــن، أنشــأ البلــدان "مجلــس الشــراكة اإلســتراتيجية" 
برئاســة رئيــس الــوزراء الهنــدي وولــي العهــد الســعودي. وَعَقــَد هــذا 
لجنتيــن  وأنشــأ   2019 أكتوبــر  فــي  الريــاض  فــي  اجتماعــًا  المجلــس 
علــى المســتوى الــوزاري: لجنــة تختــص بالشــؤون السياســية واألمنيــة 
االقتصاديــة  بالشــؤون  تختــص  واألخــرى  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
مجموعــات  مــن  العديــد  اللجنتيــن  هاتيــن  ويدعــم  واالســتثمارية. 

العمــل التــي تجتمــع بانتظــام.

وتتولــى لجنتــان رفيعتــا المســتوى اآلن إدارة الشــراكة اإلســتراتيجية 
بيــن الهنــد ودولــة اإلمــارات وهمــا: مجموعــة العمــل المشــتركة رفيعــة 
المســتوى المعنيــة باالســتثمارات والتــي تجتمــع علــى مســتوى الــوزراء، 
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الجهــود الممكنــة للفصــل بيــن االثنيــن، وعندمــا يكــون هنــاك تضــارب 
علــى  الســلبي  التأثيــر  لتقليــل  جهدهــم  قصــارى  يبذلــون  فإنهــم 

المتنازعتيــن. الدولتيــن  مــع  عالقاتهــم 

وفــي حيــن أن هــذه الحالــة للممارســة العمليــة للدبلوماســية لهــا إطــار 
زمنــي ممتــد يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان، فــإن الدراســة األولــى التــي 
ُســِردت مــن قبــل اســتغرقت شــهرًا واحــدًا، ولكنهــا أكــدت علــى أهمية 

بعــض الــدروس األساســية التــي وردت فــي هــذه الورقــة البحثيــة.
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والحــوار الدفاعــي الســنوي -ويتــم التعاون الدفاعي عبــر لجنة التعاون 
الــوزارة، فــي حيــن أن محادثــات  المشــترك علــى مســتوى  الدفاعــي 
ــار القــادة البحرييــن مــن  ــة تتــم بيــن كب ــاط األركان للقــوات البحري ضب
التاســع لفريــق العمــل المشــترك فــي  الدولتيــن. وانعقــد االجتمــاع 
دبــي فــي أكتوبــر 2021، حينمــا أكــد الــوزراء علــى "أهدافهــم الطموحــة 

لتعزيــز أنشــطة التجــارة واالســتثمار" بيــن الدولتيــن.

وممــا يــدلُّ علــى العالقــات الدفاعيــة الوثيقــة التــي تتمــع بهــا الهنــد مع 
ــذت القــوات البحريــة الهنديــة تماريــن مشــتركة  دول المنطقــة اآلن، نفَّ
مــع القــوات البحريــة لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
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مالحظات ختامية

ــن الفقــرات الســابقة أن العالقــات بيــن الهنــد والســعودية وبينهــا  ُتبيِّ
وبيــن دول الخليــج األخــرى شــهدت تغيــرًا كبيــرًا فــي الفتــرة مــن 2001 
ــى الجهــود الدبلوماســية، أي  ــك فــي معظمــه إل ــى 2010. ويرجــع ذل إل
القــدرة علــى قــراءة التغييــرات فــي فهــم قيــادات الــدول اإلقليميــة 
لألوضــاع الخارجيــة واقتنــاص الفــرص التــي تتيحهــا الظــروف الســائدة 

لدعــم المصالــح الوطنيــة.

 وربمــا يثيــر اهتمــام دارِســي الدبلوماســية المالحظــات التاليــة عــن 
هــذا الموضــوع:

أوالً- أهميــة التخصــص اإلقليمــي: اإلقامــة الطويلة فــي منطقة معينة، 
وثقافتهــا  واقتصادهــا،  السياســية،  وشــؤونها  تاريخهــا،  ودراســة 
الشــخص  يكــون  ال  عندمــا  حتــى  المســتجدات  آخــر  علــى  واالطــالع 
موفــدًا فــي المنطقــة؛ فهــذه قواعــد أساســية الكتشــاف التغييــرات 
فــي تصــورات القــادة وصانعــي الــرأي العــام فــي المنطقــة. التواصــل 
مــع ســكان البلــد ينبغــي أن يمتــد ليشــمل مجموعــًة متنوعــًة، وأال 
يقتصــر علــى فئــة بعينهــا؛ فــال ينحصــر فــي كبــار المســؤولين وإنمــا 
يتضمــن العامليــن فــي اإلعــالم واألكاديمييــن ورجــال األعمــال وقــادة 

الطوائــف الدينيــة.

ثانيــًا- ضــرورة الصبــر. تصــورات ومواقــف القــادة األجانــب تتغيــر ببــطء 
شــديد: فهــي وليــدة فهمهــم لجوانــب موقــف معيــن أو موضــوع 
ن علــى مــدار فتــرة طويلــة مــن الزمــن ولــن يتغيــر  محــدد والــذي تكــوَّ
العــروض  إقنــاع  أو  قــوة  عــن  النظــر  بصــرف  اجتماعــات،  عــدة  فــي 
التقديميــة التــي يقدمهــا الســفير. ففــي نهايــة المطــاف، مــن وجهــة 
م  نظــر الزعيــم األجنبــي، يقــوم الدبلوماســي بعملــه فقــط - حيــث ُيقــدِّ

ــب واحــد لتناســب منصبــه! حجــًة مــن جان

الشــؤون  فــي  أنــه  أبــًدا  ينســى  أال  الدبلوماســي  علــى  يجــب  ثالًثــا- 
أننــي  فمجــرد  المــرء.  لجهــود  صفريــة  نتيجــة  توجــد  ال  الخارجيــة، 
ســاعدُت فــي تحســين العالقــات الهنديــة الســعودية وعملــُت علــى 
نقلهــا إلــى المســتوى "اإلســتراتيجي" ال يعنــي أن العالقــات الســعودية 
الباكســتانية قــد تدهــورت. الــدرس الرئيــس هنــا هــو أن الــدول تختلــف 

عالقاتهــا بنــاء علــى رؤيتهــا لمصالحهــا.

 لــم يكــْن لــدي صعوبــة فــي فهــم، علــى ســبيل المثــال، أن عالقــات 
مقارنــة  مختلفــة  ومصالــح  منطلقــات  لهــا  الهنــد  مــع  الســعودية 
كل  يبذلــون  ودبلوماســيوها  فقادتهــا   - باكســتان  مــع  بعالقاتهــا 
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