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عبــر عــن رأي المؤلــف فقــط وال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية ،باعتبارهــا
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جهــة اتحاديــة مســتقلة ،وكذلــك ال تُ ّ
صورة الغالفU.S. Pacific Fleet, via Flickr :

تطور الوضع البحري للهند يف املحيط الهندي :الفرص املتاحة أمام منطقة الخليج

أبهجيت سينج
باحث أول ورئيس مبادرة السياسات البحرية في مؤسسة  Observerالبحثية في نيودلهي
أبهجيت سينج هو باحث أول ورئيس مبادرة السياسات البحرية في مؤسسة  Observerالبحثية في نيودلهي ،وهو ضابط متقاعد من
القوات البحرية الهندية ولديه خبرات متخصصة وخبرات في القيادة في السفن البحرية الهندية في الخطوط األمامية ،ومن المع ّلقين
على الشؤون البحرية ،وال سيما قضايا األمن والحوكمة في المناطق المطلة على المحيطين الهندي والهادئ .وح ّرر كتابين عن األمن
البحري وهما Indian Ocean Challenges: A Quest for Cooperative Solutions :و  ..Geopolitics of the Indo-Pacificوساهم
أيضًا في إعداد المجلد الثالث من سجل تاريخ القوات البحرية الهندية .Indian Naval History – Transition to Guardianship

ملخص تنفيذي
◊ تشهد منطقة المحيط الهندي صعود الهند كقوة بحرية .وفي
ضوء الموقع الجغرافي الحيوي للهند في جنوب آسيا ،والذي يشرف
على ممرات بحرية حيوية ،فإنها تستعد للنهوض بدور اقتصادي
وأمني هام في المنطقة.
◊ بما يتماشى مع تنامي القوة والتطلعات اإلقليمية الهندية،
وسعت القوات البحرية الهندية من عملياتها في غرب المحيط
ّ
الهندي ،والشرق األوسط ومنطقة الخليج؛ لتتحول إلى أحد األطراف
التي يمكنها "توفير األمن اإلقليمي".
◊ على الرغم من التكهنات بشأن تنامي التنافس بين الهند
والصين في المحيط الهندي ،فإن الهدف الرئيس للقوات البحرية
الفعالة للمناطق المشتركة اإلقليمية .وترمي
الهندية هو الرقابة
ّ
اإلستراتيجية البحرية اإلقليمية للهند أساسًا إلى بناء جسور الصداقة،
وتعزيز قدرات الشركاء ،ورفع قدرات التعامل مع األزمات.
◊ تقوم إحدى ركائز اإلستراتيجية البحرية الهندية على التواصل
والتعاون مع الدول الجزرية في المحيط الهندي ،والدول األفريقية
المطلة على المحيط الهندي ،ودول الخليج .وتسعى القوات البحرية
الهندية إلى ترسيخ العالقات مع القوات البحرية في الدول اإلقليمية
عبر التمارين الثنائية والدوريات المشتركة وبناء القدرات والمسوحات
الهيدروغرافية .وفي محاولتها لتحسين قدرات االستجابة لألزمات،
تتقدم القوات البحرية الهندية بحذر لكيال تهدد من دون قصد أي
قوى من المنطقة أو خارجها.

◊ حتى مع ذلك تدرك القوات البحرية الهندية ضرورة أن تكون قوة
استقرار أمني معتدلة  -أي مصدر للردع اإليجابي وتعزيز المصالح
اإلقليمية .وهي تستعرض قواتها بطرق تطمئن الدول اإلقليمية،
وفي ذات الوقت تتصدى للتموضع العدواني من الدول من خارج
المنطقة .ومع ذلك ،عقب االشتباكات التي اندلعت بين الجيش
الهندي وجيش التحرير الشعبي الصيني في الداخ الشرقية في
يونيو  ،2020يخشى صانعو القرار الهنود من أن يتحول المحيط
الهندي إلى جبهة جديدة في التنافس بين الهند والصين.
◊ بجانب التطرق تفصي ً
ال لإلستراتيجية البحرية للهند في منطقة
المحيط الهندي ،تستعرض هذه النظرة التحليلية التحديات والفرص
في منطقة الخليج .وبينما تعتبر االختالفات في العالقات بين الهند
ودول مجلس التعاون الخليجي مع كل من باكستان وإيران والصين
هي التحديات ،تبين الورقة البحثية أن هناك مجاالً لتعزيز التعاون
بين الهند ودول الخليج في منطقة المحيط الهندي في المجاالت
التالية وهي االستفادة من خبرات القوات البحرية الهندية في
الرقابة للتعامل مع المشكالت األمنية البسيطة؛ واستخدام قدرات
البحرية الهندية لتقاسم عبء حفظ األمن اإلقليمي في عالم ما بعد
الكوفيد والذي قد يحدث فيه تخفيض لميزانيات قوات الدفاع؛ واإلدارة
المشتركة للمناطق المشتركة وخصوصًا تحديات األمن البشري؛
وتدريب القوات البحرية اإلقليمية.
◊ تخلص الورقة البحثية إلى أن هذا النهج التعاوني يساعد القوات
البحرية الهندية في وضع صيغة دائمة للتعاون البحري في الخليج،
وبذلك يعالج بعض مشاغل المنطقة في بيئة أمنية متغيرة.
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مقدمة
لســنوات عديــدة منــذ اســتقاللها ،كان يقتصــر تصــور الهنــد لمجالهــا
وأمنهــا البحــري علــى جنــوب آســيا وشــرق المحيــط الهنــدي .وكان
ُينظــر إلــى هــذا الشــريط  -المكــون مــن بحــر العــرب وخليــج بنغــال -
باعتبــاره حلقــة الوصــل الجوهريــة بيــن الهنــد والــدول الواقعــة علــى
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محيطهــا ،ومجــاالً لنفــوذ الهنــد.
ســعت الهنــد جاهــد ًة إليجــاد نفــوذ سياســي وتفــوق إســتراتيجي
َ
فــي منطقــة المحيــط الهنــدي بمعناهــا الواســع ،ونظــرت إلــى
نفســها باعتبارهــا القــوة الطبيعيــة لتوفيــر األمــن فيهــا .غيــر أن
النخــب اإلســتراتيجية فــي الهنــد اعتبــرت غــرب المحيــط الهنــدي
مجــاالً ثانويــً؛ أي منطقــة يتــم النظــر إليهــا أساســً مــن منظــور نزعــة
إقليميــة بعيــدة .ورغــم المصالــح االقتصاديــة المؤثــرة للهنــد فــي
الشــرق األوســط وشــرق أفريقيــا إال أنهــا لــم تـ ِـر أن المنطقــة لهــا أهميــة
إســتراتيجية كبيــرة.
ولكــن فــي مطلــع القــرن بــرزت منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي
كمســرح بــارز لالهتمامــات األمنيــة .ومــع النمــو الــذي كانــت تشــهده
الراوبــط التجاريــة ومصالــح العمالــة الهنديــة فــي الخــارج ،فــإن المجــال
الــذي كان ُيعتبــر بعيــدًا سياســيًا فــي الســابق بــدأ يشــغل مكانــً بــارزًا
فــي التفكيــر الهنــدي .ولكــن حتــى مــع التنامــي فــي مصالحهــا فــي
أفريقيــا والشــرق األوســط ،كانــت الهنــد ليــس لديهــا تصــور دقيــق عــن
طبيعــة دورهــا األمنــي فــي المنطقــة .ومــع تفشــي التنافــس والصــراع
بيــن دول المنطقــة ،تــرددت الهنــد فــي توســيع حضورهــا األمنــي  .
ولــم تبــدأ الهنــد إال منــذ عقــد مضــى فــي تحديــد مصالحهــا فــي
منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي بمزيــد مــن الدقــة والوضــوح .وعقــب
التواصــل السياســي المتزايــد رفيــع المســتوى مــع دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،نمــا التعــاون الهنــدي فــي األمــن البحــري مــع
المنطقــة نمــوًا كبيرًا .ومنــذ تلــك الســنوات ،أصبــح الشــرق األوســط
مصــدرًا حيويــً إلمــدادات الطاقــة الهنديــة ،وســوقًا لنســبة كبيــرة مــن
العمالــة الهنديــة 2.تأتــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية فــي مركــزي الشــريكين التجارييــن الثالــث والرابــع
علــى التوالــي مــع الهنــد اآلن ،ووصــل إجمالــي قيمــة التجــارة الثنائيــة
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد فــي  2018-2019إلــى
 121.34مليــار دوالر 3.وتســهم التحويــات مــن المنطقــة مســاهمةً
كبيــر ًة فــي إيــرادات الهنــد مــن النقــد األجنبــي ،وبلغــت  42مليــار دوالر
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أمريكــي فــي .2018
هــذا التغيــر النوعــي فــي الدبلوماســية الهنديــة تجــاه غــرب آســيا
أو الشــرق األوســط هــو إحــدى ســمات حكومــة نارنــدا مــودي .فمنــذ
وصولــه إلــى الســلطة فــي  ،2014يدفــع رئيــس الــوزراء مــودي باتجــاه
تبنــي إســتراتيجية تقــوم علــى المبــادرة للدخــول فــي شــراكة مــع دول
الخليــج الرئيســية لجــذب االســتثمارات وإقامــة عالقــات أمنيــة أكثــر
وعمــان،
عمقــً 5.ولذلــك فقــد زار دولــة اإلمــارات ،والســعودية ،وقطــرُ ،
والبحريــن ،وإيــران ،وكذلــك األردن ،وفلســطين ،وإســرائيل .وزادت
جهــود الحكومــة المنســقة ،التــي كانــت فــي البدايــة تحــت شــعار
"التفكيــر غربــً" 6وبعدهــا ضمــن "سياســة التعــاون والتحــرك غربــً" مــن
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التقــارب بيــن الهنــد ودول الخليــج.
ورحبــت دول المنطقــة كذلــك بتعزيــز التعــاون مــع الهند .حيث يســاور
العديــد مــن حكومــات الخليــج القلــق بشــأن التــزام الواليــات المتحــدة
األمريكيــة نحــو المنطقــة ،ويدفعهــا القلــق إلــى تنويــع عالقاتهــا
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االقتصاديــة واألمنيــة .وبحجــم االقتصــاد الهنــدي الــذي يقتــرب مــن 3
تريليــون دوالر ومكانــة الهنــد كإحــدى أكبــر المســتهلكين لــواردات
الطاقــة وقواتهــا الدفاعيــة القويــة ،فــإن الهنــد تتوافــق مــع مفهــوم
دول مجلــس التعــاون الخليجــي للشــريك اإلســتراتيجي .وبالتالــي
توســعت التعامــات بيــن دول المنطقــة والهنــد فــي الشــؤون
االقتصاديــة واألمنيــة .ويتصــادف حــرص الهنــد علــى توســيع التعــاون
البحــري بينهــا وبيــن دول المنطقــة مــع تولــي دولــة اإلمــارات لرئاســة
رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي فــي  2019وإســتراتيجية
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الدولــة األوســع إلعطــاء أولويــة لألمــن البحــري.
وال ينتقــص ذلــك مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا الهنــد فــي إقامــة
عالقــات وثيقــة مــع الشــركاء الخليجييــن ،وصانعــو القــرار فــي الهنــد
علــى إلمــام بالصراعــات بيــن الــدول اإلقليميــة المحيطــة ،وســعوا إلــى
المضــي فــي طريــق آمــن .ورغــم ذلــك ،فــإن تشــابك المصالــح للعديــد
مــن األطــراف المعنيــة فــي منطقــة الخليــج مــن الصعــب التغلــب
عليه .وتعقــدت البيئــة الجيوسياســية جــراء تنامــي التحديــات األمنيــة
غيــر التقليديــة ،مــع تزايــد حــاالت تجــارة المخــدرات واألســلحة ،واإلتجــار
فــي البشــر والصيــد غيــر القانونــي.

ضمان الرخاء اإلقليمي
إن تكويــن صــورة أكثــر شــموالً عــن تطــور الوضــع األمنــي للهنــد فــي
المحيــط الهنــدي يقتضــي أن نفهــم المصالــح اإلســتراتيجية للهنــد
فــي دول الجــوار القريبــة منهــا والبعيــدة عنهــا .المســرح البحــري
اآلســيوي هــو أحــد مكونــات سالســل القيمــة العالميــة؛ ألنــه يضــم
شــرايين بحريــة حيويــة للتجــارة تغــذي اقتصــادات العالــم .فمــن بيــن
المضايــق الرئيســية الســتة علــى مســتوى العالــم ،يقــع أربعــة منهــا
فــي المنطقــة 9.ومــن بيــن هــذه المضايــق ،فــإن مضيــق ملقــا  -والــذي
يمــر منــه ُربــع تجــارة العالــم تقريبــً  -هــو األكثــر أهميــة .هــذا الشــريان
الرئيــس لالقتصــاد العالمــي لــه أهميــة بالغــة ليــس للصيــن وحســب،
10
وإنمــا أيضــً القتصــادات شــرق آســيا وأوروبــا والشــرق األوســط.
وبالمثــل ،فــإن مضيــق هرمــز ممــر حيــوي لصــادرات الطاقــة مــن منطقة
الخليــج ،ولتدفــق القــوة العاملــة ورأس المــال والبضائــع االســتهالكية
اآلســيوية إلــى دول المنطقــة.
وتُم َّثــل المضايــق مــا هــو أكثــر مــن مجــرد شــرايين تجاريــة واقتصاديــة
للدخــول والخــروج لالقتصــادات ســريعة التوســع فــي جنــوب وشــرق
آســيا .فالنمــو والتوســع اإلســتراتيجي الدولــي للقــوى الصاعــدة يمكــن
احتوائــه وتحجيمــه بمجــرد الســيطرة علــى تحــركات قواتهــا البحريــة
عبــر هــذه المضايــق .وبمــا أن أكثــر مــن  150,000ســفينة تعبــر مــن
هــذه الممــرات المائيــة الضيقــة كل عــام ،فــإن مصيــر العديــد مــن
االقتصــادات اإلقليميــة والدوليــة يتوقــف علــى وجــود أمــن بحــري
11
فعــال.
هنــاك أيضــً بــروز مراكــز تجــارة جديــدة فــي المنطقــة .فقــد قــادت
التجــارة الخارجيــة المتناميــة إلــى إنشــاء العديــد مــن مراكــز عبــور
البضائــع حتــى بالتزامــن مــع انتشــار طــرق وشــبكات ســكك حديديــة
وخطــوط أنابيــب جديــدة فــي آســيا مــن الغــرب إلــى الشــرق ،ممــا يتيــح
الوصــول إلــى كتلــة اليابســة فــي أوراســيا .وكانــت وتيــرة ونطــاق
تطويــر البنيــة التحتيــة ســريعًا للغايــة لدرجــة أنــه فــي بعــض األحيــان
تــم إنشــاء موانــئ جديــدة فــي مواقــع لــم تكــن فــي الســابق أكثــر مــن
مجــرد مرافــئ للصيــد ومنهــا جــوادر فــي باكســتان أو هامبانتوتــا فــي
12
ســريالنكا.

تطور الوضع البحري للهند يف املحيط الهندي :الفرص املتاحة أمام منطقة الخليج

وأدى تزايــد االهتمــام بالمحيــط الهنــدي إلــى ظاهــرة التنافــس
علــى إنشــاء الموانــئ .فــإذا كانــت الصيــن قــد اســتثمرت بشــدة فــي
هامبانتوتــا وجــوادر ،فــإن الهنــد قامــت مــن ناحيتهــا باســتغالل مينــاء
شــهبار فــي الســاحل الجنوبــي الشــرقي إليــران 13.وبالتشــابه مــع ذلــك،
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فــإن الواليــات المتحــدة هــي إحــدى أصحــاب المصلحــة في دقــمُ ،عمان.
ويتصــادف أن الهنــد والمملكــة المتحــدة والصيــن هــم أصحــاب النفــوذ
الرئيســيين فــي المحيــط الهنــدي ،ويبحثــون دائمــً عــن التأثيــر فــي
المعــادالت الجيوسياســية الصاعــدة فــي المنطقــة.

الحفــاظ علــى النفــوذ فــي المناطــق المحيطــة ليــس االعتبــار الوحيــد
لــدى الهنــد؛ وإنمــا يحــرص صانعــو القــرار الهنــود علــى تعزيــز التجــارة
وســعت االتفاقــات البحريــة
واالتصــال فــي غــرب المحيــط الهنــديَ .
العديــدة بيــن الهنــد والــدول األفريقيــة والخليجيــة إلــى توســيع روابــط
التجــارة والنقــل بطــول الخطيــن الشــمالي والغربــي لمنطقــة المحيــط
الهنــدي .واســتثمرت الهنــد فــي ممــر النمــو بيــن آســيا وأفريقيــا،
فــي محاولــة إلقامــة عالقــات اقتصاديــة وشــبكات صناعيــة مــع الــدول
المطلــة علــى المحيــط الهنــدي 15.ويبيــن االتفــاق الــذي تــم إبرامــه مــع
دولــة اإلمــارات فــي يونيــو  2017وآخــر مــع عمــان فــي ديســمبر 2019
ضــرورات مشــابهة ،بالتأكيــد علــى أن النقــل البحــري هــو أحــد العوامــل
16
المســاعدة فــي االتصــال والتنميــة.

زيارات السفن البحرية الهندية إلى غرب المحيط الهندي ()2018-2013
السنة

الدول التي تمت زيارتها

2013

الكويت ،قطر ،دولة اإلماراتُ ،عمان

2014

المالديف ،كينيا ،جنوب أفريقيا ،موريشيس ،سيشل ،موزمبيق ،مدغشقر

2015

سيشل ،إيران ،دولة اإلمارات ،البحرين ،السعودية ،الكويت ،قطرُ ،عمان ،جيبوتي ،إسرائيل ،تركيا

2016

الكويت ،قطر ،دولة اإلماراتُ ،عمان ،كينيا ،تنزانيا ،موزمبيق ،جنوب أفريقيا ،موريشيس ،المالديف ،سيشل ،مدغشقر

2017

دولة اإلماراتُ ،عمان ،السعودية ،موريشيس ،سيشل ،المالديف ،المغرب ،مصر ،إسرائيل ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا

2018

قطر ،دولة اإلماراتُ ،عمان ،السعودية ،إيران ،جيبوتي ،سيشل ،موريشيس ،المالديف ،جزر ال ريونيون (فرنسا)،
جزر القمر ،مدغشقر ،اليمن ،كينيا ،تنزانيا ،جنوب أفريقيا

المصدر :تم تجميعها من التقارير السنوية لوزارة الدفاع ()2018-2013

المســاعدات البحريــة للــدول الجزريــة فــي
المحيــط الهنــدي
تجســد العالقــات البحريــة بيــن الهنــد والــدول الســاحلية والــدول
الجزريــة الصغيــرة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي سياســة التواصــل
الفعــال مــع الــدول المحيطــة بالهنــد .فتُ ســ ّير القــوات البحريــة
الهنديــة دوريــات فــي المنطقــة البحريــة الخالصــة لموريشــيوس
منــذ  ،2003وتوفــد ضابطــً بحريــً إلدارة حــرس الســواحل الوطنــي
لموريشــيوس .ووضعــت الهنــد األســاس لتعاونهــا فــي األمــن البحــري
مــع موريشــيوس بإهــداء الســفينة البحريــة الهنديــة آمــار فــي 1971
17
إلــى موريشــيوس.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،قدمــت الهنــد لموريشــيوس بانتظــام معــدات
االســتطالع البحــري ومنهــا زورق دوريــة لالعتــراض ( )2001وثالثــة
18
طائــرات للرصــد البحــري مــن نــوع  Dornier 228 (2004و)2010
وثالثــة محــركات طائــرات جديــدة مــن نــوع  )Islander (2013وســفينة
للمســح البــري ( )2013وحتــى سلســلة مــن رادرات الرصــد الســاحلي
( 19.)2017وفضــ ً
ا عــن تقديــم المعــدات البحريــة والتدريــب ،تنفــذ
القــوات البحريــة الهنديــة أيضــً مســوحات هيدروغرافيــة ،وتســاعد
ســفن حــرس الســواحل لموريشــيوس فــي مراقبــة المنطقــة
االقتصاديــة الخالصــة ويســير الجانبــان دوريــات مشــتركة .فــي 2017
وبعــد ثــاث ســنوات مــن تصديــر الهنــد ألول ســفينة حربيــة إلــى
موريشــيس ،20أعلنــت نيولدهــي عــن تســهيل ائتمانــي بقيمــة 500
مليــون دوالر أمريكــي إلــى هــذه الدولــة الجزريــة الواقعــة فــي المحيــط
الهنــدي .فــي  2018و ّقــع البلــدان اتفاقــً لتعزيــز التعــاون فــي األمــن

البحــري فــي عمليــات مكافحــة القرصنــة ،وكذلــك فــي التصــدي للصيــد
21
غيــر القانونــي واإلتجــار فــي البشــر فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.
وتســاعد القــوات البحريــة وقــوات حــرس الســواحل الهنديــة سيشــل
أيضــً فــي حفــظ األمــن عبــر الرصــد البحــري ،ومســح المحيطــات،
والتدريــب ،والمعــدات العســكرية البحريــة وعمليــات اإلصــاح .ومنــذ
 ،2005أهــدت الهنــد لحــرس الســواحل فــي سيشــل ســفينة
هجــوم ســريع  - INS Tarmugli -وطائــرات  )Do-228 (3وطائــرات
22
هيلوكوبتــر  Chetakوقــوارب اعتــراض ( 3وآخرهــا فــي .)2019
وقامــت الهنــد أيضــً بتركيــب ســتة نظــم لــرادارت الرصــد الســاحلية
فــي سيشــل فــي  ،2015وســاعدت فــي تســيير دوريــات جويــة وبحريــة
23
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة لهــذه الدولــة الجزريــة.
يعــزز الــدور الريــادي القــوي للهنــد فــي رابطــة األيــورا والنــدوة البحريــة
لــدول المحيــط الهنــدي مــن العالقــات األمنيــة القويــة لهــا مــع الــدول
الجزريــة .وتســاعد الهنــد أيضــً فــي إنشــاء البنيــة التحتيــة البحريــة
فــي جــزر  Agalegaو  Assumptionفــي موريشــيوس وسيشــل علــى
التوالــي ،وهــي مشــاريع تضيــف بعــدًا جديــدًا للتعــاون اإلســتراتيجي
للهنــد مــع كلتــا الدولتيــن الجزريتيــن 24.وفــي هــذه األثنــاء ،أدت
اتفاقــات تبــادل معلومــات ســفن الشــحن البيضــاء مــع دول المحيــط
الهنــدي إلــى تكويــن صــورة أفضــل عــن حركــة المــرور التجاريــة فــي
25
منطقــة المحيــط الهنــدي.
إحــدى العوامــل المســاعدة الرئيســية فــي المبــادرات البحريــة الهنديــة
هــو مفهــوم "األمــن والنمــو للجميــع" الــذي وضعــه رئيــس الــوزراء
مــودي .وتشــدد هــذه السياســة علــى ضــرورات األمــن والتنميــة للهنــد
3
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فــي منطقــة الخليــج ،ممــا يظهــر اهتمامــات الهنــد بإنشــاء منطقــة
جــوار مســتقرة ومزدهــرة .ومبــادرة القــوات البحريــة الهنديــة بالتواصــل
مــع الــدول الواقعــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي هــي بمثابــة إظهــار
اللتــزام الهنــد نحــو الســام واالســتقرار ،ورغبــة فــي التصــدي المشــترك
للتحديــات األمنيــة فــي المنطقــة 26.وفــي إطــار الســعي لتحقيــق
األهــداف الهنديــة المعلنــة ،و ّقعــت القــوات البحريــة الهنديــة اتفاقــات
وعمــان ،ممــا يعــزز مــن
لوجســتية مــع الواليــات المتحــدة ،وفرنســاُ ،
حضورهــا اإلقليمــي 27.وتقــر وثيقــة اإلســتراتيجية البحريــة للقــوات
البحريــة الهنديــة الصــادرة فــي  2015أيضــً بالحاجــة إلــى تكامــل
العمليــات ،وبنــاء القــدرات اإلقليميــة ،والتدريــب واألمــن البشــري فــي
28
المحيــط الهنــدي ،والحاجــة إلــى إقامــة بيئــة بحريــة إيجابيــة ومواتيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الهنــد تنظــر إلــى دورهــا األمنــي فــي المحيــط
الهنــدي ليــس مــن منظــور التجــارة وأمــن الطاقــة وحســب ،وإنمــا
أيضــً لصــد النزعــة العســكرية المتزايــدة علــى ضفــاف المحيــط
الهنــدي .فــي جنــوب آســيا ،تشــتري كل مــن باكســتان ،وســريالنكا،
وبنجالديــش ،ومينمــار معــدات ومنصــات عســكرية ،بمــا فــي ذلــك
غواصــات ،لتعزيــز قدراتهــا البحريــة 29.واشــتدت الصراعــات فــي منطقــة
الشــرق األوســط ،مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تعزيــز للقــدرات العســكرية.
وفــي القــرن األفريقــي هنــاك تدافــع علــى حقــوق الرســو ،مــع ضــخ
اســتثمارات ضخمــة وتجهيــزات عســكرية فــي المنطقــة 30.ومــا يثيــر
قلــق المراقبيــن الهنــود هــو أن الصيــن إحــدى الــدول النشــطة فــي
ُصــدر معــدات عســكرية إلــى عــدد مــن دول شــرق
المنطقــة ،حيــث ت
ّ
أفريقيــا .وتوجــه الصيــن أنظارهــا أيضــً نحــو االضطــاع بــدور أكبــر فــي
تجــارة الســاح المتناميــة فــي الشــرق األوســط ،ممــا يدفــع الهنــد إلــى
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توجيــه اهتمــام أكبــر إلــى شــؤون األمــن البحــري فــي المنطقــة.

التعــاون بيــن الهنــد وأفريقيا فــي المحيط
الهندي
يرتكــز التعــاون البحــري الهنــدي مــع الــدول األفريقيــة علــى عمليــات
مكافحــة القرصنــة ،والمســاعدات العســكرية ،وبنــاء القــدرات،
والمســاعدات التدريبيــة .وكان لــدى القــوات البحريــة نهــج أمنــي
واســع النطــاق لتوســيع وتنويــع إســتراتيجيتها بمــا يتجــاوز التعــاون
فــي مكافحــة القرصنــة والمســوحات الهيدروغرافيــة ِل َيمتــد إلــى بيــع
المعــدات العســكرية والدعــم اللوجيســتي ،واالســتخبارات البحريــة،
والتماريــن العســكرية المشــتركة ،والزيــارات البحريــة ،وتبــادل أفضــل
الممارســات لبنــاء القــدرات عبــر التدريــب 32.وأنشــأت القــوات البحريــة
الهنديــة محطــات للتنصــت ومواقــع للمراقبــة فــي المناطــق المطلــة
علــى المحيــط الهنــدي فــي أفريقيــا ،وكلهــا مجهــزة بالكامــل بأجهــزة
الــردار ومعــدات الرصــد لمراقبــة االتصــاالت البحريــة.
وكانــت القــوات البحريــة الهنديــة إحــدى قــوات أوائــل الــدول التــي بــدأت
تســيير دوريــات لمكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن فــي وقــت مبكــر
يعــود إلــى أكتوبــر  .2008ومنــذ ذلــك الحيــن ،تتمركــز ســفينة حربيــة
هنديــة دائمــً فــي المنطقــة .وبجانــب مرافقــة الســفن التــي ترفــع
العلــم الهنــدي ،قدمــت القــوات البحريــة الهنديــة الحمايــة لســفن
الــدول األخــرى ،ولــم تتعــرض أي ســفينة ترافقهــا القــوات البحريــة
الهنديــة لالختطــاف إطالقــً.

4

وقــادت عمليــات مكافحــة القرصنــة الهنديــة إلــى تحســن ملمــوس
فــي التفاعــات الثنائيــة ،ممــا أدى إلــى درجــة أعلــى مــن التشــغيل
المتبــادل والتضافــر مــع القــوات البحريــة للــدول اإلقليميــة .واســتُ كمل
هــذا النهــج بـــ "نشــر القــوات بنــاء علــى المهــام" الــذي تطبقــه القــوات
البحريــة الهنديــة ،حيــث ســعت الســفن الهنديــة الجاهــزة لتنفيــذ
المهــام إلــى تأميــن "المضايــق" البحريــة الهامــة فــي مداخــل المحيــط
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الهنــدي ومنهــا بــاب المنــدب ،ومضيــق هرمــز ،وقنــاة موزمبيــق.
النشــاط الرئيــس للقــوات البحريــة الهنديــة فــي أفريقيــا هــو زيــارات
الموانــئ ،والمســوحات الهيدروغرافيــة ،والتدريــب المهنــي للقــوات
البحريــة .ونفــذت الســفن الحربيــة الهنديــة زيــارات نوايــا حســنة إلــى
كينيــا ،وموزمبيــق ،وتنزانيــا ،وجنــوب أفريقيــا ،وأجــرت خاللهــا تماريــن
بحريــة مشــتركة ،كمــا نفــذت ســفن المســح الهنديــة مســوحات
لصالــح الــدول األفريقيــة المطلــة علــى المحيــط الهنــدي .وســ ّيرت
الســفن البحريــة الهنديــة أيضــً دوريــات فــي قنــاة موزمبيــق ،وقدمــت
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تجهيــزات بحريــة إلــى قــوى بحريــة إقليميــة.

العالقــات البحريــة بيــن الهنــد ودول
ا لخليــج
التعــاون بيــن الهنــد وبيــن دول الشــرق األوســط هــو مكــون رئيــس
فــي اإلســتراتيجية البحريــة لغــرب المحيــط الهنــدي ،حيــث تحركــت
نيودلهــي إلبــرام عالقــات أمنيــة وثيقــة مــع العديــد مــن دول الخليــج.
ومنــذ  2012هنــاك توســع ملحــوظ فــي التفاعــات البحريــة الهنديــة
فــي منطقــة الخليــج ،حيــث زادت زيــارات الســفن الهنديــة إلــى دولــة
وعمــان ،والبحريــن ،والكويــت وقطــر .وتنفــذ
اإلمــارات ،والســعوديةُ ،
القــوات البحريــة الهنديــة مهامــً تدريبيــة بانتظــام ألفــراد القــوات
البحريــة للــدول الخليجيــة ،وتــزور الســفن البحريــة الهنديــة المنتشــرة
ضمــن دوريــات مكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن بصفــة دوريــة
الموانــئ اإلقليميــة إلعــادة التــزود للعمليــات.
إن تطويــر العالقــات البحريــة مــع دولــة اإلمــارات والســعودية هــو أحــد
الســمات المميــزة للنهــج اإلقليمــي المتطــور للهنــد .فــي مايــو ،2016
زار مانوهــار باريــكار ،وزيــر الدفــاع الهنــدي آنــذاك ،دولــة اإلمــارات وناقــش
ُســبل تعزيــز العالقــات العســكرية وفــرص التصنيــع العســكري
المشــترك .فــي  ،2017زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،الهنــد ،وشــهدت الزيــارة التوقيــع
يوســع مــن نطــاق
علــى اتفــاق الشــراكة اإلســتراتجية الشــاملة والــذي
ّ
التعــاون الدفاعــي بيــن الجانبيــن 35.وفــي العــام نفســه ،عقــد قائــد
القــوات البحريــة الهنديــة األدميــرال ســونيل النبــا محادثــات مكثفــة
مــع مســؤولين كبــار فــي المؤسســة الدفاعيــة اإلماراتيــة لبحــث ُســبل
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بيــن القــوات البحريــة للجانبيــن .فــي
مــارس  ،2018نفــذت القــوات البحريــة الهنديــة أول تمريــن ثنائــي لهــا،
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وهــو نجــم الخليــج  ،Iمــع القــوات البحريــة اإلماراتيــة.
وبالمثــل يثيــر منحــى العالقــات العســكرية الثنائيــة مــع المملكــة
العربيــة الســعودية االهتمــام أيضــً .فبعــد عاميــن مــن توقيــع الهنــد
والســعودية علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال األمــن والدفــاع،
أســفرت زيــارة رئيــس الــوزراء مــودي إلــى الســعودية فــي أبريــل 2016
عــن إبــرام اتفــاق آخــر لتعزيــز األمــن البحــري فــي الخليــج والمحيــط
الهنــدي .وتضمــن االتفــاق العــزم علــى تحســين التعــاون الثنائــي
فــي المســاعدات اإلنســانية واإلخــاء فــي حــاالت الكــوارث الطبيعيــة
والصراعــات.
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فــي  2018وأثنــاء انعقــاد االجتمــاع الرابــع للجنــة التعــاون الدفاعــي
المشــترك فــي الريــاض ،ناقشــت الهنــد والســعودية إمكانيــة تطويــر
التعــاون الدفاعــي بيــن الجانبيــن عبــر اإلنتــاج المشــترك لألســلحة
وتنفيــذ التماريــن البحريــة المشــتركة .وفــي أكتوبــر  ،2019تصــادف
تنفيــذ البلديــن ألول تمريــن بحــري مشــترك بينهمــا علــى اإلطــاق 37مــع
االجتمــاع بيــن رئيــس الــوزارء الهنــدي مــودي وولــي عهــد الســعودية
األميــر محمــد بــن ســلمان فــي الريــاض .واتفــق الجانبــان علــى توســيع
التعــاون بينهمــا لتأميــن الممــرات المائيــة فــي المحيــط الهنــدي
ومنطقــة الخليــج مــن التهديــدات والمخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى
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مصالــح البلديــن.
وو ّقعــت الهنــد مذكــرات تفاهــم أيضــً مــع البحريــن وقطــر لترســيخ
التعــاون .ومنــذ ســبتمبر  2015حينمــا زارت الســفن البحريــة الهنديــة
المنامــة لتنفيــذ تماريــن مشــتركة مــع القــوات البحريــة الملكيــة
البحرينيــة ،نمــت أنشــطة التعــاون البحــري بيــن الجانبيــن فــي
نطاقهــا 39.فــي مــارس  ،2018أعلنــت الهنــد أنهــا تــدرس إيفــاد ممثــل
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للبحريــة الهنديــة إلــى مقــر القيــادة المركزيــة األمريكيــة فــي المنامــة.
وهــذه القاعــدة التــي تــم تحديثهــا بمبلــغ  500مليــون دوالر أمريكــي
فــي  2013تتوفــر فيهــا منشــآت البنيــة التحتيــة والمنشــآت التدريبيــة
التــي تســاعد فــي تنفيــذ أنشــطة البحريــة الهنديــة المســتقبلية فــي
المنطقــة.
ويشــمل التعــاون الدفاعــي بيــن الهنــد وقطــر تقديــم المســاعدات
التدريبيــة وتنفيــذ الزيــارات مــن جانــب الســفن التابعــة للقــوات البحريــة
وقــوات حــرس الســواحل الهنديــة للتعامــل مــع الكــوارث ومكافحــة
القرصنــة ،وتنفيــذ تماريــن مكافحــة اإلرهــاب .وحضــر ممثلــو القــوات
البحريــة األميريــة القطريــة "اســتعراض األســطول الدولــي" للبحريــة
الهنديــة فــي فيشــاخابتنام فــي  ،2016وشــارك وفــد قطــري رفيــع
المســتوى فــي معــرض الصناعــات الدفاعيــة الهنديــة فــي نيودلهــي
فــي  .2018وتشــارك الهنــد أيضــً بانتظــام فــي معــرض الدوحــة
الدولــي للدفــاع البحــري ،والــذي عرضــت فيــه القــوات البحريــة الهنديــة
أحــدث مدمــرة تابعــة لهــا وهــي  NS Kolkataفــي  .2018وذكــرت
تقاريــر إعالميــة أن القــوات البحريــة الهنديــة تــدرس تمركــز فريــق
تدريبــي بحــري فــي قطــر ،ولكــن لــم يتــم تنفيــذ المقتــرح بســبب
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المقاطعــة بيــن دول الخليــج وقطــر.
ُعمــان هــي أقــرب شــريك بحــري للهنــد فــي منطقــة الخليــج .فقــد
وعمــان "شــراكة إســتراتيجية" فــي  ،2008والتعــاون
أبرمــت الهنــد ُ
البحــري بيــن الطرفيــن لــم ينقطــع منــذ  1993فــي تمريــن نســيم
البحــر الــذي ُينفــذ كل عاميــن .وقدمــت الهنــد تدريبــً بحريــً ودعمــً
العمانيــة تنفــذ زيــارات
هيدروغرافيــً إلــى ُعمــان ،فــي حيــن أن الســفن ُ
دوريــة إلــى الموانــئ الهنديــة 42.واألهــم مــن ذلــك أن ُعمــان لعبــت دورًا
رئيســيًا فــي اســتمرار الجهــود األمنيــة الهنديــة فــي خليــج عــدن عبــر
توفيــر منشــآت الرســو وإعــادة التــزود للســفن البحريــة ،واســتضافة
محطــة تنصــت هامــة فــي غــرب المحيــط الهنــدي.
وبموجــب اتفــاق لوجيســتي تــم التوقيــع عليــه فــي مــارس ،2018
أتاحــت ُعمــان للبحريــة الهنديــة إمكانيــة الوصول إلى مينــاء دقم ،وهو
واحــد مــن أكبــر وأهــم الموانــئ العميقــة ذات الموقــع اإلســتراتيجي
وعمــان علــى تعزيــز
للهنــد فــي المحيــط الهنــدي 43.واتفقــت الهنــد ُ
التعــاون لتقويــة األمــن البحــري فــي الخليــج والمحيــط الهنــدي عبــر
زيــادة التعــاون الثنائــي فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية واإلخــاء أثنــاء
الكــوارث الطبيعيــة ونشــوب الصراعــات .فــي يونيــو  2019وفــي إطــار
الجهــود الراميــة لتوســيع نشــر القــوات بنــاء علــى المهــام فــي منطقــة

المحيــط الهنــدي ،نشــرت القــوات البحريــة الهنديــة طائــرة الرصــد
البحــري بعيــدة المــدى  P-8Iلتنفيــذ طلعــات مكافحــة القرصنــة مــن
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صاللــة فــي ُعمــان لتســيير دوريــات فــي خليــج عــدن.
اتبعــت العالقــات الدفاعيــة بيــن الهنــد وغيرهــا مــن دول الشــرق
األوســط نمطــً مماثــ ً
ا .وأضفــت الهنــد الطابــع المؤسســي علــى
تعاونهــا البحــري عبــر اتفاقــات التعــاون الدفاعــي ولجــان التعــاون،
وقامــت بتنفيــذ أنشــطة التدريــب البحــري وتبــادل أفضــل الممارســات
ومعلومــات المجــال الحيــوي .النــدوة البحريــة لــدول المحيــط الهنــدي -
والتــي تشــارك فيهــا العديــد مــن دول الخليــج  -هــي منصــة مثاليــة
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لالرتقــاء بالمبــادرات الثنائيــة ومتعــددة األطــراف.
تحــرص دول الخليــج علــى تعميــق العالقــات السياســية واألمنيــة مــع
الهنــد لثالثــة أســباب .الســبب األول هــو أن دول مجلــس التعــاون
ُقــدر أهميــة التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب مــع الهنــد،
الخليجــي ت ّ
وضــرورة توســيع وتكثيــف تبــادل االســتخبارات للتصــدي المشــترك
لإلرهــاب الدولــي .الســبب الثانــي هــو أن القيــادات السياســية تــدرك
مصالــح العمالــة الوافــدة الهنديــة ولديهــا االســتعداد لتلبيتهــا عبــر
قبــول حضــور أوســع للقــوات البحريــة الهنديــة 46.الســبب الثالــث
واألكثــر أهميــة هــو أن دول الخليــج الغنيــة بالنفــط تنظــر إلــى الهنــد
باعتبارهــا شــريكًا اقتصاديــً رئيســيًا .وفــي ضــوء االعتمــاد المتنامــي
للهنــد علــى المنطقــة فــي صــادرات الطاقــة ،كان هنــاك قبــول أوســع
لمبــادرات األمــن اإلقليمــي الهنديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن "عملية
ســانكالب" التــي نفذتهــا القــوات البحريــة الهنديــة لمســاعدة الســفن
التــي ترفــع العلــم الهنــدي العابــرة فــي ميــاه الخليــج العربــي وخليــج
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ُعمــان لــم ُيســاء فهمهــا مــن جانــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

التحديات التي تواجه التعاون مع الهند
رغــم مــا ســبق ،ال يــزال هنــاك تحديــات تعتــرض التعــاون بيــن الهنــد
ودول الشــرق األوســط .فالنطــاق المتنامــي للنشــاط البحــري الهنــدي
فــي منطقــة الخليــج لــم يســاعد الهنــد فــي تحســين مكانتهــا
اإلقليميــة؛ ألن العديــد مــن دول الخليــج تربطهــا عالقــات قويــة
بباكســتان ،وبالتالــي تدعــم السياســات األمنيــة إلســام آبــاد فــي
مناســبات عديــدة .ويقيــد التعــاون المتواصــل للبحريــة الباكســتانية
مــع القــوات البحريــة فــي دول الخليــج مــن أنشــطة التعــاون بيــن هــذه
القــوات وبيــن القــوات البحريــة الهنديــة 48.فض ـ ً
ا عــن ذلــك ،فــإن قائــد
الجيــش الباكســتاني ســابقًا الجنــرال رحيــل شــريف هــو قائــد التحالــف
اإلســامي العســكري لمكافحــة اإلرهــاب المكــون مــن  39دولــة والــذي
تقــوده الســعودية ،وهــو تحالــف دولــي لمكافحــة اإلرهــاب 49.و ُيض ّيــق
ذلــك االقتــراب المتواصــل مــع باكســتان مــن المجــال المتــاح أمــام
الهنــد لتنفيــذ منــاورات جيوسياســية فــي المنطقــة.
ولذلــك ،اقتصــرت المشــاركة الهنديــة فــي شــؤون األمــن اإلقليمــي
علــى التعــاون فــي مجــاالت اإلغاثــة اإلنســانية والوقايــة مــن الجريمــة.
ومــع اســتمرار الصــراع فــي اليمــن ،فــإن الهنــد تتوخــى الحــذر فــي
مبادراتهــا البحريــة ،بحيــث تظــل بعيــدًا عــن المناطــق المتنــازع عليهــا.
وهنــاك أيضــً اختالفــات معتبــرة بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي بشــأن كيفيــة التعامــل مــع إيــران .ويســود إحســاس بــأن
التعــاون المســتمر بيــن البحريــة الهنديــة والقــوات البحريــة للــدول
العربيــة لــم يكــن علــى حســاب العالقــات البحريــة مــع إيــران ،حيــث
تواصــل القــوات البحريــة الهنديــة التعــاون مــع إيــران ممــا يثيــر بعــض
الشــعور بعــدم الراحــة بيــن شــركائها فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.
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ومــع ذلــك فــإن الجانــب المتعلــق بالصيــن هــو التحــدي األكثــر أهميــة
فــي اإلســتراتيجية السياســية والعســكرية للهنــد فــي غــرب المحيــط
الهنــدي .ففــي الســنوات األخيــرة ،زادت الصيــن مــن وتيــرة تعاونهــا
مــع دول الشــرق األوســط ،وأقامــت عالقــات مــع دول الخليــج فــي كال
الجانبيــن اإلقليمييــن المتنازعيــن .وزادت الصيــن مــن حجــم تجارتهــا
مــع المنطقــة؛ لتصبــح أحــد الشــركاء البارزيــن فــي التصدير واالســتيراد
لــدول منهــا إســرائيل ،والســعودية ،ودولــة اإلمــارات ،وقطــر ،وإيــران،
وهــي أيضــً أحــد المســتثمرين الــذي تتزايــد اســتثماراتهم فــي
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المنطقــة.
وتقــع مبــادرة الحــزام والطريــق فــي قلــب الحضــور المتنامــي للصيــن
فــي المنطقــة ،وتســعى الصيــن مــن خــال هــذه المبــادرة إلــى تحســين
االتصــال بيــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا 51.منطقــة الشــرق األوســط لهــا
أهميــة خاصــة للجانــب البحــري فــي مبــادرة الحــزام والطريــق نظــرًا
العتمــاد الصيــن علــى واردات الطاقــة المنقولــة بحــرًا مــن المنطقــة
وكذلــك الموقــع اإلســتراتيجي للمنطقــة فــي مفتــرق طــرق بيــن ثــاث
قــارات.
االســتثمارات اإلقليميــة المتناميــة للصيــن فــي المنطقــة لهــا تداعيــات
إســتراتيجية علــى الهنــد .فالمحللــون الهنــود يدركــون أن إنشــاء
الموانــئ ،والمراكــز اللوجيســتية ،ومرافــق التخزيــن ،ومناطــق التجــارة
الحــرة تزيــد مــن اســتعراض الصيــن لقوتهــا الناعمــة فــي المنطقــة.
واالتفاقــات مــع دول الشــرق األوســط لتوســيع المشــاركة البحريــة فــي
مكافحــة القرصنــة ومهــام األمــن البحــري ،والعمليــات واســعة النطــاق
إلنقــاذ مواطنيهــا ســاعدت الصيــن علــى تقديــم أوراق اعتمادهــا كقــوة
مشــروعة فــي المحيــط الهنــدي.
ومــا يثيــر قلــق المراقبيــن الهنــود حقــً هــو احتمــال إنشــاء قواعــد
عســكرية صينيــة عديــدة فــي غــرب المحيــط الهنــدي .ومــع ذلــك ،عقــب
االشــتباكات التــي اندلعــت بيــن الجيــش الهنــدي وجيــش التحريــر
الشــعبي الصينــي فــي الداخ الشــرقية فــي يونيــو  ،2020يخشــى
صانعــو القــرار الهنــود مــن أن يتحــول المحيــط الهنــدي إلــى جبهــة
جديــدة فــي التنافــس بيــن الهنــد والصيــن .وأنشــأت الصيــن فعــ ً
ا
ـول علــى األرجــح مينــاء
أول قاعــدة خارجيــة لهــا فــي جيبوتــي ،وقــد تُحـ ّ
جــوادر الباكســتاني إلــى األغــراض العســكرية .والصيــن هــي فعــ ً
ا
إحــدى الــدول المصــدرة لألســلحة إلــى دول الشــرق األوســط والــدول
األفريقيــة المطلــة علــى المحيــط الهنــدي ،وقــد تفكــر فــي المســتقبل
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فــي حضــور أكثــر اســتمرارًا فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.
ويســاور الهنــد قلقــً إزاء الزيــارات المتزايــدة للغواصــات التابعــة لجيــش
التحريــر الشــعبي الصينــي إلــى المحيــط الهنــدي .ويخشــى المراقبــون
الهنــود مــن أن الغواصــات البحريــة الصينيــة تقضــي فتــرات طويلة غير
معتــادة فــي استكشــاف المناطــق المحيطــة مــن أجــل اإللمــام ببيئــة
العمليــات اإلقليميــة ،وتعديــل اإلجــراءات الدائمــة لتنفيــذ العمليــات،
وتجميــع معلومــات هيدرولوجيــة وباثيمتريــة حيويــة .وتشــي أنمــاط
نشــر الغواصــات الصينيــة برغبــة صينيــة فــي الهيمنــة علــى خطــوط
االتصــال البحريــة الحيويــة فــي المحيــط الهنــدي.
ومــن المؤســف أن التعــاون االقتصــادي المتنامــي فــي الشــرق األوســط
لــم يســهم بدرجــة كبيــرة فــي االرتقــاء بمكانــة الهنــد الجيوسياســية
فــي المنطقــة .وال تــرى العديــد مــن القــوى اإلقليميــة أن القــوات البحريــة
الهنديــة هــي أحــد األطــراف الجــادة فــي بيئــة الخليــج العاصفــة ،وبــدالً
مــن ذلــك يعتبــرون أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي ضامــن األمــن
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الــذي ال يمكــن االســتغناء عنــه .ورغــم أنشــطة التعــاون العديــدة مــع
القــوات البحريــة الهنديــة فــي مســائل األمــن اإلقليمــي وبنــاء القــدرات
والتدريــب إال أن القــوات البحريــة للــدول العربيــة تفضــل أن يقتصــر
ذلــك التعــاون علــى القضايــا األمنيــة غيــر التقليديــة.

فرص التعاون
رغــم هــذه التحديــات ،يتيــح وضــع القــوة البحريــة المتميــز للهنــد فــي
المحيــط الهنــدي فرصــً للتعــاون فــي المســتقبل مــع دول الشــرق
األوســط ،وال ســيما دول الخليــج .فخبــرات القــوات البحريــة الهنديــة
الفريــدة فــي مراقبــة غــرب المحيــط الهنــدي تجعــل الهنــد شــريكًا
مالئمــً فــي الحــرب ضــد الجريمــة العابــرة للحــدود .وقــد تدفــع التحديــات
األمنيــة غيــر التقليديــة ومنهــا القرصنــة والمخدرات/اإلتجــار فــي البشــر
واإلرهــاب البحــري فــي غــرب المحيــط الهنــدي إلــى توســيع عمليــات
انتشــار الســفن البحريــة الهنديــة وتقديــم مســاعدات أكبــر فــي بنــاء
القــدرات.
وفــي عالــم مــا بعــد كوفيــد ،مــن مجــاالت التعــاون المحتملــة بيــن
الطرفيــن هــو إدارة األمــن اإلقليمــي .فقــد تســبب فيــروس الكورونــا
فــي تأثيــرات ســلبية علــى األمــن البحــري اإلقليمــي والدولــي .وتتدهــور
االقتصــادات تحــت ضغــوط الوبــاء ،وتتزايــد التحديــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،ممــا يــؤدي إلــى انكمــاش ميزانيــات الدفــاع الوطنيــة.
وفــي الفتــرة المقبلــة ،قــد تواجــه عمليــات الشــراء العســكرية وبرامــج
التحديــث خفضــً حــادًا ،ممــا يتســبب فــي آثــار أمنيــة خطيــرة علــى
المــدى البعيــد .يســتلزم انكمــاش نشــر القــوات تقاســمًا أكبــر لتأميــن
المناطــق المحيطــة ،وهــي حالــة قــد تكــون الشــراكة فيهــا مــع القــوات
البحريــة الهنديــة مفيــدة للغايــة للقــوات البحريــة لــدول الخليــج.
التعــاون فــي إدارة المناطــق المشــتركة قــد يكــون فكــرة حــان آوانهــا.
فعبــر تعزيــز التشــغيل المتبــادل والتعــاون ،تســتطيع القــوات البحريــة
الهنديــة والقــوات البحريــة لــدول الخليــج تبــادل القــدرات للحفــاظ علــى
"النظــام فــي البحــر ".ومــن المحتمــل أن يبــرز اإلخــاء فــي نشــاطات غيــر
قتاليــة كأحــد مجــاالت التعــاون .وتبيــن أكبــر عمليــة إنقــاذ نفذتهــا
البحريــة الهنديــة للعمالــة الوافــدة الهنديــة مــن دول المحيــط الهنــدي
فــي مايــو  ،2020بمــا فيهــا دول الخليــج ،أهميــة عمليــات اإلجــاء 53.فــي
حقبــة مــا بعــد الكوفيــد ،ومــع تنامــي تحديــات األمــن البشــري ومــا تقود
إليــه مــن تحويــل للمــوارد بعيــدًا عــن الخطــوط األماميــة ،فــإن تكامــل
العمليــات ســيكون العنصــر الرئيــس لتأميــن المنطقــة المحيطــة.
وبنفــس القــدر مــن األهميــة نجــد الحاجــة لبنــاء شــبكات أمنيــة مرنــة
بيــن قــوى المحيــط الهنــدي .وبعيــدًا عــن التعــاون البحــري فــي
مكافحــة القرصنــة ،نهضــت القــوات البحريــة الهنديــة بــدور هــام فــي
دعــم وتدريــب القــوات البحريــة علــى الصعيــد اإلقليمــي .عندمــا تقــوم
الهنــد بتنفيــذ انتشــار أوســع للقــوات فــي منطقــة الخليــج وإنشــاء
البنيــة التحتيــة لتبــادل المعلومــات ،فــإن ذلــك يزيــد مــن درايتهــا
بالتحديــات األمنيــة اإلقليميــة إلــى حــد بعيــد .تســتطيع الهنــد تقديــم
ـاف لتوفيــر األمــن" و"إحــدى جهــات التدخــل
أوراق اعتمادهــا "كمــزود صـ ٍ
المبكــر" عبــر التعبيــر عــن اســتعدادها لقيــادة المهــام القائمــة علــى
التعــاون ،ممــا يبيــن رغبتهــا فــي بنــاء القــدرات واألطــر التعاونيــة.
القــوى البحريــة اإلقليميــة بحاجــة لمواكبــة التغييــرات المتالحقــة فــي
البيئــة المحيطــة والتحديــات المعقــدة فيهــا ،ومنهــا المخاطــر علــى
البيئــة والحفــاظ علــى النظــام فــي البحــر.
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النقطــة الملحــة للهنــد هــي بحــث فــرص التعــاون األمنــي بطــرق تبعث
الطمأنينــة بيــن القــوى اإلقليميــة .والقــوات البحريــة الهنديــة عليهــا أن
تصنــع لنفســها مكانــةً كطــرف مســؤول ولديــه زمــام المبــادرة ،دون
اإلخــال بالتــوازن اإلســتراتيجي للقــوة فــي الشــرق األوســط .وحتــى
مــع الدفــاع عــن "حريــة المالحــة" و"حريــة الوصــول إلــى المجــال البحــري
الحيــوي" بمــا يتوافــق مــع مبــادئ القانــون الدولــي ،فــإن التحــركات
الهنديــة ال بــد أن يتــم النظــر إليهــا بأنهــا تعــزز االســتقرار اإلقليمــي.
ومــع ذلــك فــإن القــوات البحريــة الهنديــة تعــرف أنهــا يجــب أن تنهــض
بــدور عامــل االســتقرار األمنــي المعتــدل  -أي مصــدر للــردع اإليجابــي
وتحقيــق مصالــح إقليميــة أفضــل  -للتصــدي للحضــور العدوانــي
ألطــراف مــن خــارج المنطقــة .وال يعنــي ذلــك بالضــرورة تبنــي موقــف
معــادي للصيــن ،ولكنــه يعنــي التموضــع الــذي يعيــق أي اســتعراض
عدوانــي للقــوة فــي غــرب المحيــط الهنــدي.

الخاتمة
تحــرص القــوات البحريــة الهنديــة ،مــع التحديــث الــذي تجريــه ،علــى
النظــر إليهــا باعتبارهــا طرفــً أمنيــً موثوقــً فــي المحيــط الهنــدي.
ووضعــت البحريــة الهنديــة أجنــدة موســعة لنفســها وتتطلــع إلــى
المبــادرة والكفــاءة فــي االســتجابة لألزمــات اإلقليميــة .ويــدرك واضعــو
السياســات البحريــة أن تنفيــذ المهــام فــي أعالــي البحــار ســيطيل
خطــوط اإلمــداد اللوجســتية ويفــرض تكاليــف أخــرى ،غيــر أن العجــز
عــن توســيع الســيطرة البحريــة للهنــد لتمتــد إلــى الضفــاف الغربيــة
للمحيــط الهنــدي يمكــن أن يقيــد المبــادرات اإلقليميــة الهنديــة.
مــن المهــم أن تتعــاون الهنــد مــع األطــراف التــي تشــاطرها نفــس
الــرؤى فــي المحيــط الهنــدي ،مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا األمنيــة.
واألهــم مــن ذلــك ينبغــي أن تضمــن "التــوازن" فــي عالقاتهــا مــع الــدول
األفريقيــة ودول الشــرق األوســط والتخطيــط لعمليــات نشــر القــوات
البحريــة طبقــً لذلــك .عندمــا تشــترك القــوات البحريــة الهنديــة مــع
القــوات البحريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تنفيــذ تماريــن
مشــتركة وزيــارات للموانــئ وبرامــج تدريبيــة وتســاعد فــي إدارة
المناطــق المشــتركة ،فإنهــا يمكــن أن تضــع صيغــةً دائمــةً للتعــاون
األمنــي البحــري فــي منطقــة الخليــج .الحضــور البنّــاء فــي المنطقــة
قــد يســاعد الهنــد فــي تقديــم أوراق اعتمادهــا كشــريك موثــوق لديــه
الكفــاءة فــي توفيــر األمــن.
فــي الوقــت الــذي تبحــث فيــه دول الخليــج عــن خيــارات أمنيــة جديــدة،
فــإن الهنــد ينبغــي أال تختــزل "سياســة الربــط غربــً" التــي تطبقهــا
فــي مجــرد شــعار أو تعبيــر عــن النوايــا .وبخــاف التواصــل الرمــزي ،يجــب
أن تتحــرك الهنــد لتوســيع دورهــا األمنــي عبــر تقويــة عالقــات الشــراكة
البحريــة لهــا فــي القــرن األفريقــي ومنطقــة الخليــج .الــدور الريــادي فــي
المناطــق المحيطــة ســيتيح للهنــد إبــراز قدراتهــا اإلســتراتيجية فــي
منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ بمعناهــا الواســع ،ممــا يزيــد مــن
نفوذهــا الجيوسياســي .عنــد الســعي لتأميــن المصالــح الهنديــة فــي
منطقــة الجــوار القريبــة والبعيــدة ،يجــب أن تُطمئــن القــوات البحريــة
الهنديــة شــركائها بالتزامهــا باالســتقرار اإلقليمــي .ممــا يعالــج بــدوره
بعــض الشــواغل لــدول الخليــج فــي بيئــة أمنيــة إقليميــة متغيــرة.
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