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عمر كارم
باحث دكتوراه باكستاين يف العالقات
الدولية ،جامعة برمنجهام

حتالفات مرحلية:

إخفاق طهران يف اللعب على التناقضات الهندية-الباكستانية
اجته ــت طه ــران مؤخ ــرًا إىل تعزي ــز عالقاته ــا م ــع باكس ــتان ،تخوف ــً م ــن جت ــاوب الهن ــد م ــع العقوب ــات األمريكي ــة عل ــى
االقتص ــاد اإلي ــراين ،غ ــر أن ه ــذه احمل ــاوالت تالق ــي حتدي ــات كب ــرة بس ــبب إدراك إس ــام آب ــاد أن مث ــل ه ــذا التق ــارب
مرحل ــي ،وإمكاني ــة جت ــدد التحال ــف االس ــراتيجي اإلي ــراين – الهن ــدي ضده ــا ،فض ـ ًـا ع ــن رغب ــة باكس ــتان يف حتاش ــي أي
توت ــر إض ــايف يف عالقاته ــا الثنائي ــة م ــع واش ــنطن.
يســعى هــذا التحليــل إلــى تتبــع التطــور التاريخــي للعالقــات بيــن
إيــران وباكســتان والهنــد ،وأهــم العوامــل المؤثــرة علــى العالقــات
بينهــم ،باإلضافــة إلــى محاولــة تحليــل انعــكاس العقوبــات األمريكية
علــى التحالــف اإليرانــي – الهنــدي ،وكذلــك العالقــات اإليرانيــة
الباكســتانية.

�أو ًال :عداء تاريخي هندي – باك�ستاين
تعــد كل مــن الهنــد وباكســتان القوتــان الرئيســتان فــي جنــوب آســيا،
وتتســم العالقــات بينهمــا بالتوتــر الشــديد منــذ اســتقاللهما فــي عــام
 ،1947حيــث خاضتــا ثــاث حــروب ضــد بعضهمــا البعــض فــي
أعــوام  1947و 1965و ،1971باإلضافــة إلــى أزمــة كارجيــل
فــي عــام  ،1999والتــي كادت أن تتحــول إلــى مواجهــة نوويــة
بيــن البلديــن .وحتــى فــي الفتــرات التــي شــهدت العالقــات بينهمــا
قــدراً مــن الهــدوء النســبي أو محــاوالت إلبــرام اتفــاق ســام ،ظلــت
الدولتــان تتبنيــان موقفـا ً عدائيـا ً تجــاه بعضهمــا البعــض.
وقــد عــزز مــن هــذا العــداء انضمــام كال الطرفيــن لتحالفــات
دوليــة متنافســة فــي فتــرة الحــرب البــاردة ،ففــي حيــن أقامــت
باكســتان عالقــات اســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة ،احتفظــت
الهنــد بروابــط قويــة مع االتحــاد الســوفييتي( ،)1والــذي كان المصدر
الرئيســي لمشــتريات الهنــد مــن األســلحة والمعــدات العســكرية.
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ومــع انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة ،شــهدت التحالفــات
االســتراتيجية تبــدالً واضحـاً ،إذ اتجهــت الواليــات المتحــدة لتعزيــز
عالقاتهــا مــع الهنــد ،فــي محاولــة مــن واشــنطن لنســج عالقــات
تعاونيــة معهــا ،لمســاعدتها علــى احتــواء النفــوذ الصينــي داخــل
آســيا والمحيــط الهنــدي( ،)2خاصــة أن واشــنطن ترى بكيــن المنافس
الرئيســي للمصالــح األمريكيــة االســتراتيجية.
وفــي المقابــل ،تدهــورت العالقــات األمريكيــة – الباكســتانية في
أعقــاب الغــزو األمريكــي ألفغانســتان فــي عــام  2001بســبب تباين
وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق بــدور طالبــان فــي أي تســوية سياســية
محتملــة مــع الحكومــة األفغانيــة ،المواليــة للهنــد ،واتهــام الواليــات
المتحــدة لباكســتان بتوفيــر مــاذ آمــن لقيــادات طالبــان التــي تقاتــل
الحكومــة األفغانيــة ،بينمــا رفضــت إســام آبــاد هــذه االتهامــات،
مؤكــدة فــي الوقــت ذاتــه اســتحالة تجاهــل طالبــان فــي حــال رغبــت
واشــنطن فــي تحقيــق ســام دائــم هنــاك(.)3

ثاني ًا :توتر العالقات الباك�ستانية – الإيرانية
كانــت العالقــات الباكســتانية – اإليرانيــة قويــة قبــل قيــام الثــورة
اإلســامية فــي عــام  ،1979وذلــك نظــراً لتحالفهمــا مــع الواليــات
المتحــدة ،كمــا ارتبطــت إســام آبــاد بعالقــات ممتــازة مــع نظــام
الشــاه فــي إيــران ،والــذي تبنــى مواقــف داعمــة لباكســتان(.)4

اجتاهات األحداث

كيف يفكر العامل الثاين؟

وتراجعــت العالقــات بيــن الجانبيــن فــي أعقــاب الثــورة اإليرانيــة،
وذلــك ارتباط ـا ً بثالثــة عوامــل أساســية:
 -1تضــارب التحالفــات اإلقليميــة :دعمــت كل مــن إيــران والهنــد
الحكومــة األفغانيــة فــي مواجهــة حركــة طالبــان ،وذلــك فــي الفتــرة
التاليــة لالحتــال األمريكــي ألفغانســتان فــي عــام  ،2001فــي
حيــن احتفظــت باكســتان بعالقــات قويــة بحركــة طالبــان( ،)5والتــي
بــدأت تدريجي ـا ً تســتعيد قدراتهــا العســكرية وتعمــل علــى تقويــض
الحكومــة األفغانيــة المدعومــة هنديـاً ،بحيــث يمكــن القــول إن الهنــد
وباكســتان دخلتــا فــي حــرب بالوكالــة علــى األراضــي األفغانيــة.
وقــد انعكــس التحالــف اإليرانــي – الهنــدي علــى توتــر العالقــات
الباكســتانية – اإليرانيــة ،وذلــك قبــل أن تقــدم إيــران علــى دعــم
الحركــة بــدءاً مــن عــام  .2016ومــن جهــة ثانيــة ،كانــت باكســتان
شــريكا ً اســتراتيجيا ً للمملكــة العربيــة الســعودية لفتــرة طويلــة،
خاصــة مــع وجــود تعــاون عســكري قــوي بيــن البلديــن( .)6وهــو مــا
أثــر بــدوره ســلبا ً علــى العالقــات الباكســتانية – اإليرانيــة.

وتبــدي المؤسســات األمنيــة الباكســتانية قلق ـا ً واضح ـا ً مــن أن
يقــوم "جنــاح األبحــاث والتحليــل الهنــدي" بنقــل عناصره إلــى ميناء
تشــابهار ،الســتغالل موقعــه الجغرافــي القريــب مــن بلوشســتان
الباكســتانية ،ومــن ثــم اســتخدامه كقاعــدة إلرســال عناصــر للقيــام
بعمليــات تخريبيــة ودعــم الجماعــات اإلرهابيــة هنــاك .ومــا أضفــى
مصداقيــة علــى هــذه الهواجــس قيــام األجهــزة األمنيــة الباكســتانية
بإلقــاء القبــض علــى الجاســوس الهنــدي "كولبهوشــان جادهاف" في
بلوشســتان فــور دخولــه إليهــا قادم ـا ً مــن األراضــي اإليرانيــة فــي
عــام  .2016و"جادهــاف" ضابــط ســابق فــي البحريــة الهنديــة(.)9
وأثــار هــذا األمــر القلــق داخــل الدوائــر األمنيــة الباكســتانية،
حيــث إنهــم رأوا أن الهنــد تســتغل األراضي اإليرانية للقيام بأنشــطة
معاديــة لباكســتان ،بــل وإمكانيــة وجــود تواطــؤ هنــدي – إيرانــي
فــي تنفيــذ هــذه األنشــطة .وقــد ألقــت الســلطات الباكســتانية القبــض
علــى جادهــاف عشــية زيــارة الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي
إلــى باكســتان فــي مــارس  ،2016وهــو مــا جعلــه محور النقاشــات
الباكســتانية – اإليرانيــة خــال تلــك الزيــارة ،وحــال دون نجــاح
روحانــي فــي تهدئــة التوتــر فــي العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن
آنــذاك(.)10

 -2تنامــي التنافــس االســتراتيجي :شــهد إقليــم بلوشســتان
الباكســتاني ،الواقــع علــى الحــدود مــع إيــران ،تمــرداً مــن جانــب
منظمــات انفصاليــة بلوشــية ،والتــي تورطــت فــي هجمــات
اســتهدفت كالً مــن قــوات األمــن والمدنييــن.
ثالث ًا :انتكا�سة العالقات الهندية -الإيرانية
ونظــرت الســلطات الباكســتانية إلــى هــذه تبـــدي املؤسســـات األمنيـــة
األحــداث باعتبارهــا مؤامــرة دبرهــا "جنــاح الباكســـتانية قلقـــً واضحـــً مـــن أن انعكــس االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق
األبحــاث والتحليــل الهندي" ،جهــاز المخابرات يقـــوم "جنـــاح األبحـــاث والتحليـــل النــووي مــع إيــران فــي مايــو  ،2018أو مــا
الخارجيــة الهنديــة ،وذلــك بهــدف زعزعــة الهنـــدي" بنقـــل عناصـــره إىل مينـــاء يعــرف باســم "خطة العمل الشــاملة المشــتركة"،
االســتقرار فــي بلوشســتان ،وذلــك فــي محاولــة تشـــابهار ،الســـتغالل موقعـــه علــى العالقــات الهنديــة – اإليرانيــة ،خاصة مع
مــن نيودلهــي إلــى إعاقــة تنفيذ مشــروع "الممر اجلغ ــرايف القري ــب م ــن بلوشس ــتان تجديــد واشــنطن فــرض العقوبــات االقتصاديــة
الباكســـتانية ،ومـــن ثـــم اســـتخدامه
االقتصــادي الصيني – الباكســتاني" ( China-كقاعـــدة إلرســـال عناصـــر للقيـــام علــى إيــران.
 ،)Pakistan Economic Corridorبعملي ــات تخريبي ــة ودع ــم اجلماع ــات
فقــد ســاهمت االتفاقيــة فــي إعــادة االســتثمار
والــذي يربــط بيــن مينــاء جــوادر الباكســتاني اإلرهابيـــة هنـــاك.
األجنبــي إليــران ،وشــهدت العالقــات الهنديــة
ن جيانــج" بشــمال غــرب الصيــن
بمنطقــة "شــي 
– اإليرانيــة تطــوراً واضحــا ً بدعــم مــن إدارة
مــن خــال طــرق ســريعة وســكك حديديــة ،وخطــوط أنابيــب لنقــل
الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا .وتــم اســتئناف العمــل
النفــط والغــاز ،ومــن ثــم فإنــه ســيحول مينــاء جــوادر الباكســتاني
فــي كل المشــروعات الكبــرى المتفــق عليهــا بيــن الجانبيــن ،غيــر
إلــى مركــز تجــاري إقليمــي ،كمــا أنــه ســيزيد مــن األهميــة
أن فــرض واشــنطن عقوبــات اقتصاديــة علــى إيــران مــن جديــد،
الجيواســتراتيجية إلقليــم بلوشســتان بالنظــر إلــى التوســع فــي فتــح
وضــع قيــوداً علــى اســتمرار هــذا التعــاون.
مصانــع وإقامــة مشــروعات للبنيــة التحتيــة فــي هــذه اإلقليــم كجــزء
االســتثمارات
مــن المشــروع ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تعزيــز
فمــن جهــة ،بــات مــن الصعــب علــى الهنــد تمويــل مشــروعاتها
االقتصاديــة فــي هــذا اإلقليــم(.)7
داخــل إيــران بســبب األســباب الهيكليــة نفســها التــي أثــرت علــى
وفــي الوقــت ذاتــه ،قامــت الهنــد بمحاولة منافســة هذا المشــروع تنفيــذ تلــك المشــروعات خــال فتــرة العقوبــات الســابقة( .)11ومــن
مــن خــال االســتثمار فــي بنــاء مينــاء "تشــابهار" اإليرانــي ،وذلــك ناحيــة أخــرى ،بــدأت مصافــي النفــط الهنديــة فــي تقليــل االعتمــاد
إلنشــاء ممــر تجــاري رئيســي يربــط بيــن الهنــد وإيــران مــروراً علــى النفــط اإليرانــي اســتعداداً لفــرض واشــنطن الحزمــة الثانيــة
بأفغانســتان ودول آســيا الوســطى ،ودون المــرور بباكســتان ،كمــا مــن العقوبــات ضــد إيــران فــي نوفمبــر  .2018وتســعى الهنــد
أنــه يهــدف مــن جهــة ثانيــة ،إلــى مواجهــة النفــوذ الصينــي فــي للتفــاوض مــع الواليــات المتحــدة علــى إلغــاء العقوبــات علــى
وارداتهــا مــن النفــط اإليرانــي مقابــل خفــض تلــك الــواردات
المنطقــة ،الســيما فــي مينــاء جــوادر(.)8
بنســبة  ،)12(%50وهــو األمــر الــذي ســيؤدي إلــى توتــر العالقــات
 -3هيمنــة االعتبــارات األمنيــة :لعبــت المؤسســات األمنيــة فــي الهنديــة – اإليرانيــة ،والتــي هــددت بدورهــا بإلغــاء االتفاقيــات كافة
باكســتان وإيــران دوراً فــي صياغــة السياســة الخارجيــة تجــاه الممنوحــة للهنــد لالســتثمار فــي إيــران.
األخــرى ،وهــو مــا أدى إلــى توتــر العالقــات بينهمــا ،خاصــة مــع
ومــن المتوقــع أن تــزداد أزمــات االقتصــاد اإليرانــي ،خاصــة
افتــراض كل طــرف بــأن "اآلخــر" يــؤوي عناصــر مســلحة تضــر
بعــد رحيــل الشــركات األوروبيــة مــن الســوق اإليرانــي تفاديــا ً
بأمنــه القومــي.
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للعقوبــات األمريكيــة .وقــد انعكــس مــا ســبق علــى تدهــور قيمــة
العملــة اإليرانيــة ،التــي شــهدت انخفاض ـا ً حــاداً منــذ أواخــر عــام
 ،2017ممــا أســفر عــن انــدالع احتجاجــات فــي جميــع أرجــاء
إيــران(.)13

رابع ًا :تقييم �إيران للخيار الباك�ستاين
حاولــت طهــران ،مــع تجــدد العقوبــات األمريكيــة ،إقامــة عالقــات
تعاونيــة مــع الــدول ،التــي إمــا لديهــا القــوة االقتصاديــة التــي تعينهــا
علــى مواصلــة تجارتهــا مــع إيــران علــى الرغــم مــن العقوبــات
األمريكيــة ،أو تلــك التــي تشــهد عالقاتهــا مــع واشــنطن توتــراً
واضحـاً .وفــي هــذا اإلطــار ،تعــد باكســتان ،والتــي تشــهد عالقاتهــا
بالواليــات المتحــدة تدهــوراً واضحـاً ،خيــاراً جيــداً بالنســبة لصانــع
القــرار اإليرانــي .وســعت طهــران فــي هــذا اإلطــار إلــى توظيــف
األدوات التاليــة للتقــارب مــع إســام آبــاد:
 -1الملــف األفغانــي :تدهــورت العالقــات الباكســتانية – األمريكيــة
بســبب اتهــام واشــنطن إســام آبــاد بدعــم حركــة طالبــان األفغانيــة،
والتــي تمكنــت مــن تحقيــق انتصــارات متتاليــة علــى القــوات
الحكوميــة ،وعجــزت االســتراتيجيات األمريكيــة ،الراميــة إلــى
الضغــط العســكري علــى الحركــة ،عــن وقــف تقدمهــا( .)14وفــي
الوقــت ذاتــه ،عمــدت طهــران إلــى دعــم حركــة طالبــان عســكريا ً
فــي أفغانســتان بــدءاً مــن عــام  ،2016وذلــك للضغــط عســكريا ً
علــى الجيــش األمريكــي ،وزيــادة انشــغاله هنــاك ،بمــا يقلــل مــن
احتمــال إقــدام األخيــر علــى مهاجمتهــا فــي حالــة ارتفعــت حــدة
التوتــر فــي عالقاتهمــا الثنائيــة .وعلــى الرغــم مــن أن طهــران قــد
توظــف هــذا العامــل للتقــارب مرحليـا ً مــع باكســتان ،فــإن تخــوف
إســام آبــاد مــن انعــكاس التعــاون اإليرانــي مــع حركــة طالبــان
علــى نفــوذ األخيــرة علــى الحركــة قــد يحــد كثيــراً مــن إمكانيــة
اســتمرار هــذا التقــارب علــى المــدى البعيــد.
 -2اإلغــراءات االقتصاديــة :ســعت إيــران للتواصــل مــع الحكومــة

الباكســتانية الجديــدة ،برئاســة عمــران أحمــد خــان نيــازي ،والتلويح
بإمكانيــة حصــول إســام آبــاد علــى فوائــد اقتصاديــة جــراء تعاونهــا
مــع إيــران ،وفــي هــذا اإلطــار عرضــت اســتئناف بنــاء خــط
أنابيــب الغــاز الباكســتاني – اإليرانــي ،والــذي سيســمح لباكســتان
بتلبيــة احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي عبــر اســتيراده مــن إيــران.
وكانــت هــذه النقطــة هــي محــور جــدول األعمــال لوزيــر الخارجيــة
اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف إلــى باكســتان فــي  30أغســطس
 ،2018حيــث ســعى للحصــول علــى الدعــم الباكســتاني فــي
مواجهــة العقوبــات األمريكيــة ،فــي مقابــل تعزيــز التعــاون فــي
مجــال الطاقــة.
وعلــى الرغــم مــن تأكيــد باكســتان دعمهــا إليــران فــي أزمتهــا
مــع الواليــات المتحــدة ،فإنــه مــن المســتبعد أن تتخــذ أيــة إجــراءات
ملموســة فــي هــذا اإلطــار .ففــي اجتمــاع عقــد مؤخــراً فــي
إســام آبــاد علــى مســتوى الــوزراء ،اعتــرف المســؤولون بــأن
زيــادة التعــاون االقتصــادي مــع إيــران واســتئناف مشــروع خــط
أنابيــب الغــاز أمــر محفــوف بالمخاطــر ،نتيجــة للعقوبــات المتوقــع
أن تفرضهــا واشــنطن علــى باكســتان( ،)15وذلــك فــي الوقــت
الــذي ألغــت فيــه األولــى مــا يقــرب مــن  800مليــون دوالر مــن
المســاعدات التــي كانــت تقدمهــا لباكســتان ،بســبب الخــاف بينهمــا
حــول الملــف األفغانــي ،ومــن ثــم ،فإنــه مــن غيــر المتوقع أن تســلك
باكســتان مســلكا ً مــن شــأنه أن يتســبب فــي أزمــات إضافيــة فــي
عالقاتهــا الثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة.
وفــي الختــام ،فــإن انفتــاح طهــران علــى إســام آباد يمكــن فهمه
فــي إطــار محاولتهــا البحــث عــن داعميــن إقليمييــن ودولييــن فــي
مواجهــة العقوبــات األمريكيــة عليهــا ،غيــر أن مســاعي طهــران
لتعزيــز عالقاتهــا بإســام آبــاد يالقــي صعوبــة كبيــرة فــي ضــوء
إدراك باكســتان أن أي تحالــف مــع طهــران هــو تحالــف وقتــي،
نظــراً للتحالــف االســتراتيجي القائــم مــا بيــن إيــران والهنــد فــي
مواجهــة التحالــف الصينــي – الباكســتاني ،باإلضافــة إلــى اتهــام
كل طــرف لآلخــر بالتــورط فــي دعــم الجماعــات اإلرهابيــة داخلــه.
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