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 التزال مجموعة االســـتراتيجيني في الهند 
تبدي قلقا يصل الى درجة قرع جرس اإلنذار 
حول عالقة الواليات املتحدة مع باكستان وتقرب 
اوباما من باكستان واستراتيجيته في افغانستان 
ورغبته في انتهاج سياسة قوية في آسيا من 
شأنها ان ترفع من كلفة العناد الصيني وعدم 

وجود قيادة اميركية للتجارة الدولية.
  كما تدرك النخب الهندية ان الواليات املتحدة 
تنازلت لباكســـتان عن دور اساسي في القيام 
بتسوية سياســـية مع طالبان في افغانستان 

وحلفائها من املجموعات املتمردة األخرى. 
  ويخشى الهنود ان تستغل باكستان ذلك من 

اجل ان تبسط سلطانها في املنطقة. 
  ال ميكن الدارة اوباما االســـتمرار في كسب 
ود متخاصمني من دون إزالة أسباب اخلالفات 
بينهما واال ستصبح االستراتيجية االميركية 
في الهند استراتيجية النعامة اي وضع الرأس 

في الرمال تفاديا لرؤية االخطار الداهمة. 

 استراتيجية النعامة

 بقلم: إلياس فرحات *
  «ان الهند ليست قوة ناشئة، لقد باتت قوة عاملية» 
قال ذلك الرئيس األميركي باراك اوباما أثناء زيارته 
االخيرة للهند التي استمرت ٣ أيام هي األطول له 

خارج الواليات املتحدة.
  شكل هذا اإلعالن تكريسا لدور هذا البلد الذي 
مازال يكافح شعورا بالنقص اذ كانت صورته في 
املاضي تتمثل في طفل ميوت جوعا ويده ممدودة، 
ويصاب باحلرج عند مقارنته باستمرار بجارته القوية املنافسة الصني، 
وكان اوباما قد اثار هلع قادة الهند عندما قرأ اثناء زيارة سابقة للصني 
فــــي البرملان بحضور الرئيس الصيني هو جني تاو العبارة التالية من 
البيان الرســــمي: «ان الطرفني على استعداد لتعزيز التعاون في قضايا 
ذات صلة بجنوب آسيا والعمل معا لتعزيز السالم واالستقرار والتطور 

في تلك املنطقة» .
  أدرك القادة الهنود يومهــــا ان اوباما جتاهل دور بلدهم وان الفتور 
الذي اعترى عالقة بلدهم مع واشنطن جاء بسبب الطريقة التي حتددت 
فيها السياسة االميركية في شرق آسيا منذ ان تولى اوباما السلطة من 
ســــلفه جورج بوش. وكان بوش قد وافق علــــى اتفاقية متهد الطريق 
لتعاون تاريخي بني الواليات املتحدة والهند في مجال الطاقة النووية 
رغم معارضة مناصري احلد من التسلح داخل الواليات املتحدة واعتبر 

إقرار هذه االتفاقية من أولويات ادارته.
  لذا جهد اوباما من اجــــل تصحيح هذا اخلطأ والى ان تتجاوز الهند 
هذه الشــــكوك فاستضاف رئيس الوزراء ســــينغ في اول عشاء رسمي 
أقامــــه كرئيس في البيت األبيض، وفي يونيو املاضي عقد البلدان اول 
«حوار استراتيجي» بينهما بهدف ترسيخ العالقات وإظهار ان البلدين 

حليفان طبيعيان.

  هواجس هندية

  ما الهواجس التي كانت تنتاب الهند من سياسة ادارة اوباما نحوها؟ 
بدأت القصة عندما كان اوباما عضوا في مجلس الشيوخ وخالل مناقشة 
اتفاقية التعاون النووي الســــلمي بني الواليــــات املتحدة والهند تقدم 
باقتراح يحظر إمداد الهند بالوقود النووي مما تســــبب في جهد كبير 
للرئيس بوش واجلمهوريني من اجل تأمني مصادقة مجلس الشــــيوخ 

على االتفاقية. 
  خالل حملته االنتخابية الرئاسية، كشف اوباما انه عرض على الرئيس 
األسبق بيل كلينتون ان يعمل مبعوثا رئاسيا خاصا الى كشمير في حال 
فوزه وهذا ما اثار زعماء الهند وتســــاءل بعضهم عن رد فعل الواليات 
املتحدة في حال أوفد االحتاد االوروبي مبعوثا ليتوســــط بني املكسيك 

والواليات املتحدة حول وضع والية تكساس.
  كما تعهد اوباما كمرشح رئاسي بالتصديق على معاهدة حظر التجارب 
النووية مســــتعيدا بذلك اجلهد الذي قامت به الواليات املتحدة والصني 
في التســــعينيات من اجل هذه املعاهدة والدور الذي لعبته الصني في 

البرنامج النووي والصاروخي الباكستاني املوجه نحو الهند. 
  بعد إعالن فوزه باالنتخابات تداولت معلومات انه سيعني ريتشارد 
هولبروك مبعوثا رئاسيا الى باكستان وافغانستان وكشمير ومسائل 

اخرى.
  وأثار ذلك ايضا قلق الهند التي حتركت بكل قواها الديبلوماســــية 
من اجل شطب كشمير من مهمة هولبروك ألنه لو حتقق ذلك الستطاع 
هولبروك املعروف بحنكته الديبلوماسية ان يجر الهند الى مفاوضات 
حول كشــــمير وتقدمي تنازالت لباكستان لن تكون سهلة على اي فريق 

حاكم في الهند. 
  وازدادت مخــــاوف الهند عندما اســــتثناها اوباما مــــن إعالن الئحة 
الدول ذات األولوية في السياســــة اخلارجيــــة والتي تضمنت عددا من 
الدول اآلسيوية منها باكستان وافغانستان واليابان وكوريا اجلنوبية 
واســــتراليا والصني وانتاب القلق الديبلوماسية الهندية عندما اجرى 
اوباما اتصاالت هاتفية للتعارف مع رؤســــاء دول من بينهم باكستان 
والصني واستثنى الهند، عكس وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون فقد 
قامت بجولة في آســــيا شــــملت الهند الى جانب دول اخرى هي اليابان 

وكوريا اجلنوبية واندونيسيا.
  ان مرور كلينتون العابر للهند عزز التأكيدات على برودة الواليات 
املتحدة جتاه هذا البلد وعزز ذلك ردها على سؤال ألحد الصحافيني عن 
الهند قائلة «ال تســــألوني عن الهند». بعــــد تفجيرات مومباي الدموية 
وإظهار الهند قدرتها على ضبط النفس ادرك املسؤولون في ادارة اوباما 
انه يجب وضع مشاكل باكستان وافغانستان في اطارها اإلقليمي واعتبار 
الهند جزءا من احلل بعدما كانت جزءا من املشكلة فهي قدمت كثيرا في 

أفغانستان وأسهمت في جهود التحول الدميوقراطي وساعدت في بناء 
البنى التحتية وتدريب موظفي الدولة وغيرها.

  أمر حيوي

  في يونيو ٢٠١٠ ألقى مساعد وزيرة اخلارجية وليم بيرنز كلمة في 
مجلس العالقات اخلارجية في واشــــنطن أعلــــن فيها ان صعود الهند 
وتطورها امر حيوي بالنسبة للسياسة االميركية وان واشنطن تسعى 
لتقدمي التســــهيالت لذلك، هذه النظــــرة اجليوبوليتيكية عادت بعد ان 
كانت غائبة منذ انتهاء والية جورج بوش الرئاسية. وأعلن بيرنز ايضا 
عن انطالق حوار استراتيجي بني وزيرة اخلارجية االميركية كلينتون 

ووزير اخلارجية الهندي كريشنا هو االول بني البلدين. 
  واضاف ان «احلقيقة الناصعة هي ان قوة الهند وتقدمها على املستوى 
الدولــــي تقع في قلب املصلحة االســــتراتيجية للواليات املتحدة.. انها 
تقترب من ان تصبح الدولة األولى في العالم في عدد السكان وهي اآلن 
اكبر دميوقراطية وهي ايضا ثاني أسرع اقتصاد عاملي في النمو والعب 
أساسي في مجموعة العشرين الدولية وتقوم بدور بارز في آسيا وفي 

سلسلة من التحديات العاملية». 
  واعتبر ان العالقات الصاعــــدة بني الواليات املتحدة والهند حكومة 
ومجتمعا واقتصادا تساعد على تسريع منو الهند وان بإمكان البلدين 
املســــاعدة على بناء نظام دولي تزدهر فيه الدميوقراطية وتتحســــن 
حقوق اإلنسان ويزال الفقر وتتوسع التجارة ويتم احلفاظ على نظافة 
البيئة وتهميش التطرف ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ويجري 

استكشاف حدود جديدة في العلوم والتكنولوجيا. 
  وكان الرئيس اوباما قد اســــتقبل رئيس الوزراء الهندي مامنوهان 
سينغ في زيارة دولة الى الواليات املتحدة ووصف العالقات الهندية ـ 
االميركية بأنها «واحدة من محددات الشراكة في القرن الواحد والعشرين». 
وشدد اوباما في استراتيجية األمن القومي التي نشرت عام ٢٠٠٩ على 

ان «توسيع شراكتنا مع الهند ستبقى في أعلى سلم أولوياتنا».
  ورأى ديڤيد روفكوف في مجلة فورين بوليسي ان زيارة اوباما الى 
الهند هي اهم زيارة خالل واليته. واعتبر ان اوباما ذهب بعيدا في اقامة 
عالقات صادقة وخاصة مع الهند واحتضن بذلك مسألة حيوية بالنسبة 
للهند ومزعجة للجمهور الباكستاني وغير مريحة للصني وانه بعمله 

هذا اثبت شجاعته ومتتعه بالرؤية.
  حيث استغل اوباما اتفاقية التعاون النووي االميركي ـ الهندي التي 
أقرتهــــا ادارة بوش وضمن من خاللها زخما قويا في العالقات التي قدر 

لها ان تواجه التحديات الناشئة في القرن الواحد والعشرين. 
  وشــــدد اوباما على ان ادارته كانت جادة بتحويــــل الكالم النظري 
حــــول التعددية والعمل مع مجموعة من القــــوى الى فعل واضح، كان 
العمل من خالل مجموعة العشرين االقتصادية العاملية خطوة باالجتاه 
الصحيح قامت بها ادارة بوش تبعتها التعديالت التي جرت على هيكلية 

املؤسسات املالية الدولية.
  وكانت املفاجأة الكبيرة التــــي أعلن عنها اوباما كتتويج ملوقفه من 
الشراكة مع الهند هي دعوته حلصولها على مقعد دائم في مجلس األمن. 
وقال في كلمة امام البرملان الهندي: «في الســــنوات املقبلة سأسعى الى 
اجراء اصالحــــات في مجلس األمن الدولي تتضمن اعتبار الهند عضوا 
دائمــــا فيه» وهي دعوة مفتوحة تذكر باجلهود غير املثمرة التي بذلتها 
الواليــــات املتحدة ملنح اليابان مقعدا دائما فــــي مجلس األمن. وأوحى 
كالمــــه انه من دون منح الهند مقعدا دائمــــا في مجلس األمن الدولي ال 
ميكن ان تظهر األمم املتحدة مبظهر املنظمة «الشــــرعية والفعالة وذات 
املصداقية». لكن ســــرعان ما صدر رد من ستيوارت باتريك من مجلس 
العالقات اخلارجية الذي طالب بإضافة البرازيل وأملانيا الى العضوية 

الدائمة في مجلس األمن.
  ولم تخف الواليات املتحدة سعيها إلجراء تعديالت تلغي مبوجبها 
احلظر الذي كان مفروضا على الهند واســــتمر ألكثر من ٣٠ سنة خالل 
فترة احلرب الباردة وتسهم بذلك في دفع العالقات االميركية ـ الهندية 

نحو األمام.
  التزال مجموعة االستراتيجيني في الهند تبدي قلقا يصل الى درجة 
قرع جرس اإلنذار حول عالقة الواليات املتحدة مع باكستان وتقرب اوباما 
من باكستان واستراتيجيته في افغانستان ورغبته في انتهاج سياسة 
قوية في آسيا من شأنها ان ترفع من كلفة العناد الصيني وعدم وجود 
قيادة اميركية للتجارة الدولية وأبدت شكوكا حول تعهده بالتعامل مع 
الهند كقوة اساســــية وشريك في الشؤون الدولية بطريقة متناغمة مع 

إحساس الهند بتطورها وصعودها وامكانياتها املتوافرة.
  كما تدرك النخب الهندية ان باكستان وافغانستان والصني هي مصدر 
قلق دائم ويدركون ايضا ان الواليات املتحدة تنازلت لباكستان عن دور 

اساسي في القيام بتسوية سياسية مع طالبان في افغانستان وحلفائها 
من املجموعات املتمردة األخرى. 

  ويخشى الهنود ان تستغل باكستان ذلك من اجل ان تبسط سلطانها 
على السياســــة األفغانية مقابل ان تخلق الظروف التي تسمح للقوات 

األطلسية بالعودة الى بالدها بهدوء. 
  ودفعت سياسة اوباما في التقرب من افغانستان املعروفة بـ «اندفع 
ثم انســــحب» التي أعلنها عام ٢٠٠٩ العديد من املسؤولني الهنود على 
تراجع أملهم في أن اوباما سيترك خلفه بعد انسحاب قواته دولة افغانية 
مستقلة ال تشكل تهديدا للهند عن طريق استضافتها ملتشددين إسالميني 

لديهم طموحات عاملية بنشر اجلهاد.
  كما ترى بعض النخب الهندية التي تراقب اجلار الصيني ان العالقات 
االميركيةـ  الصينية تبدو في وضع االستقرار بعد التملق الذي اظهرته 
واشنطن في اجتماع مجموعة العشرين االقتصادية والتي أعقبت فترة 
من التوتر الديبلوماسي والعسكري الذي أدى الى تراجع التأييد االميركي 

الدعاءات الصني البحرية في آسيا.
  وأعلن اميرال هندي متقاعد وخبير استراتيجي ملجلة فورين بوليسي 
االميركيــــة انه على ضوء تطوير البحريــــة الصينية في املياه الزرقاء 
وطموحات الصني بتوسيع ســــلطتها البحرية بعيدا عن البر الصيني 
«فإن الهنــــد هي القوة الوحيدة التي تقع بــــني الصني وجنوب احمليط 

األطلسي».
  واضــــاف انه على الواليات املتحدة والهند اعادة النظر في عالقتهما 
السياسية والعسكرية والديبلوماسية من اجل منع الصني من الهيمنة 
على آسيا والعالم خصوصا اذا ارادت اميركا تطبيق مبدأ مونرو في نصف 

الكرة الغربي مع احتفاظها بالتفوق والسيطرة في الشؤون الدولية.
  وينظر الهنــــود الى الصني على انها مجموعة صقور اســــتنادا الى 
خبرتهــــم في احلــــرب الصينية ـ الهندية عام ١٩٦٢. ويتوجســــون من 
تطوير الصني املبكر ألسلحة نووية وصواريخ تستهدف املدن الهندية 
وتسليحها الدول املجاورة وهي باكســــتان وسريالنكا وبورما ونيتها 
الواضحة في تقويض سلطة الهند وحتديد قدراتها للحد من نفوذها في 
اجلوار. باختصار فإن وضوح طموحات الصني املتزايدة نحو جيرانها 
وحتى نحو الواليات املتحدة يدفع لتعاون اميركي ـ هندي للتعامل مع 
الصني لكن اخلبراء االســــتراتيجيني الهنود ال يعتقدون ان اوباما اظهر 

التصميم والعزم الضروريني لذلك. 
  في اجلانب الهندي فإننا وعلى عكس الضجيج احلاصل في واشنطن 
حول العالقات مع الهند، نرى صمتا رسميا مطبقا.ان عزوف دليهي عن 
التحدث عن استراتيجيتها ال يعني انها ال متلك استراتيجية. على الرغم 
من التقدم البارز في العالقات الهنديةـ  االميركية خالل عهد جورج بوش 
واالتفاقيات الثنائية من اجل دعم تطور الهند فإن ادارة اوباما ترى انه 

من الصعب حتقيق تقدم استراتيجي كبير.
  تبني للمســــؤولني االميركيني العاملني مع افغانستان وباكستان ان 
الهند هي جزء من املشكلة ألنها متتنع عن تقدمي اي تنازالت في كشمير 
لدرجة تسمح بتشجيع باكستان على املشاركة بقوة اكثر في افغانستان 
كما ان وزارة الدفاع االميركية اصيبت بإحباط اثناء محاوالت بناء شراكة 
عســــكرية مع الهند ألنها ترفض التعاون وفقا للشروط االميركية. ان 
املشكلة الكبيرة التي يواجهها اإلســــتراتيجيون الهنود ليست انهم ال 
يريدون مناقشــــة صفقة كبيرة مع االميركيني بل في شروط التفاوض 
غير املتساوية كما ان البيروقراطية الهندية والنخب السياسية تقبلت 
ببطء شديد شروط الشــــراكة القوية مع واشنطن. لكن ومنعا للخطأ 
كانت العالقات االميركية مع الهند دائما في اولويات صناع السياســــة 

اخلارجية الهندية.

  التعاون اإلستراتيجي

  اعتبر اخلبير االستراتيجي الهندي راجا موهان ان التعاون االستراتيجي 
مع الواليات املتحدة يحتل حيزا مهما في االســــتراتيجية الهندية. ومن 
اهم اهدافها هو تهدئة القسم الشمالي الغربي من شبه القارة الهندية، اي 
افباك كما يعرف في واشنطن (افغانستان وباكستان) ومواجهة أخطار 

االضطرابات التي غالبا ما يشهدها.
  منــــذ القدمي كانت االمبراطوريات التــــي حكمت الهند منذ ٢٥٠٠ عام 
تســــيطر على االضطرابات في تلك املناطق عبر نهــــر الهندوس الذي 
يرسم احلدود الغربية لشــــبه القارة. ومنذ وصول االسكندر املقدوني 
الــــى نهر الهندوس كانت معظم القوى األجنبيــــة تدخل الى الهند عبر 
الشمال الغربي. وكانت الهند تستوعبهم وتتوافق مع ايديولوجياتهم، 
وحتتاج فقط الى الوقت الالزم لصدهم، لكن تقســــيم شبه القارة عام 
١٩٤٩ أصابها بالضعف ونظرت الى الدعم االميركي والصيني لباكستان 
بتخوف وهــــي اليوم تقف عاجزة عن فعل اي شــــيء في هذه املنطقة 

وتعاني من ضيق في هامش املناورة اثناء التعامل مع اخوتها املزعجني 
في الشمال الشرقي.

  وتبقى كشمير العقدة األبرز في شبه القارة الهندية ومصدر التوتر 
الدائم بني الهند وباكســــتان ومحددا أساسيا للعالقات بني دول شرقي 
آســــيا. أسهم التنافس بني العمالقني اآلسيويني الهند والصني في صوغ 
التحالفات على الصعيد الدولي. جلأت الهند الى تعزيز عالقاتها مع االحتاد 
السوفييتي من اجل مواجهة مشتركة للصني وهذا ما دفع باكستان الى 
تعزيز عالقاتها مع الواليات املتحدة التي بدورها نظرت الى باكســــتان 
كحليف اساســــي في فترة احلرب الباردة ولهذا السبب ساد التوتر في 
العالقات الهنديــــة ـ االميركية ووصل الى درجة فرض حظر اقتصادي 

ونووي على الهند.

  قاعدة انطالق

  تقدم االحتاد السوفييتي نحو أفغانستان للضغط على حليف الواليات 
املتحدة باكستان ودخلت القوات السوفييتية افغانستان فتحولت باكستان 
الى قاعدة انطالق للمجاهدين األفغان لقتال القوات السوفييتية. وعندما 
انسحب السوفييت وانهار االحتاد السوفييتي انقلب الوضع. الهند حليفة 
االحتاد السوفييتي بدأت جتنح نحو الواليات املتحدة لتحسني عالقاتها. 
اثار ذلك مخاوف الصني املنافسة اجلغرافية لها والتي كانت عالقاتها مع 
الواليات املتحدة جيدة ويجمعهما مواجهة االحتاد السوفييتي فتراجعت 
عالقات الصني مع الواليات املتحدة بنسبة تقدم عالقات االخيرة مع الهند. 
وحدة التحالف الصينيـ  الباكستاني لم يتغير الن اجلغرافية السياسية 
هي التي فرضته.ان اي تقدم في العالقات الهندية ـ االميركية سيواجه 
من باكستان ويؤثر سلبا على جهود الواليات املتحدة في احلرب على 
اإلرهاب وخصوصا على الســــاحة االفغانية. الواليات املتحدة بحاجة 
الى باكستان ملساعدتها في افغانستان وهي ايضا بحاجة للهند من اجل 
مواجهة العمالق الصيني. مــــن هنا رأينا ان الواليات املتحدة مضطرة 
ألســــباب اســــتراتيجية ألن تقيم عالقات وثيقة وحتالفية مع فريقني 
متنازعني في الوقت نفســــه. عالقات استراتيجية مع الصني ومثلها مع 
الهند ومع باكستان. ان الهاجس األساسي للواليات املتحدة هو احلرب 
في افغانستان وهي حتاول انهاءها من دون خسائر استراتيجية لكنها 
تصطدم مبوقف باكستان التي قيل الكثير عن برودتها في احلرب على 
طالبان واتهمها الرئيس األفغاني كرزاي صراحة مبمالئتهم. لكن الواقع 
ان باكستان ال تريد ان تقدم تضحيات من دون اثمان سياسية وأبرزها 
تبديد قلقها من عالقات الهند والواليات املتحدة. كشمير ايضا ساحة عنف 
تشهد بني احلني واآلخر تفجيرات واشتباكات مع القوات الهندية، بعض 
التنظيمات األصولية مثل «عســــكر طيبة» و«جيش محمد» تنشط في 
كشمير وتشكل هاجسا للهند التي تضم اقلية مسلمة تبلغ اكثر من ١٠٠ 
مليون نسمة. ال ميكن الدارة اوباما االستمرار في كسب ود متخاصمني من 
دون إزالة أسباب اخلالفات بينهما وهي خالفات كبيرة يصعب اخفاؤها 
واال ستصبح االستراتيجية االميركية في الهند استراتيجية النعامة اي 

وضع الرأس في الرمال تفاديا لرؤية االخطار الداهمة.
  ال بأس في ذلك عندما تنهي الواليات املتحدة وجودها العسكري في 
املنطقة وتستبدله بالقوة الناعمة لكن عقبات كثيرة حتول دون اخلروج 
اآلمن واملشرف للقوات املسلحة االميركية من افغانستان. ال بأس ايضا 
اذا كانت زيارة الهند حتقق فوائد اقتصادية فقد أعلن ان املوضوع الذي 
تصــــدر أجندة أوباما خالل الزيارة هــــو موضوع العالقات االقتصادية 
بــــني البلدين. اصطحب اوباما معه أكبر وفد جتاري في زيارة خارجية 
وذلك من أجل فتح الســــوق الهندية الواسعة أمام الشركات االميركية 
مبا يســــاعد على إطالق االقتصاد املتعثر، وتقليص نسبة البطالة التي 
وصلت إلى حدود ١٠٪، واســــتثمار التفوق االميركي في مجال التقنية 
العالية. وضمن املوضوعات التي اوالها أوباما اهتماما خاصا، عقد صفقات 
دفاعية ابرزها بيع الهند طائرة نقل عسكرية سي ١٧ بوينغ بقيمة ٥٫٨ 
مليارات دوالر وتعزيز التعاون النووي والدخول معها في مشروعات 
تساعد على توفير عشرات اآلالف من الوظائف اجلديدة، خصوصا بعد 
صدور تقارير تؤكد أن الهند تستعد لعقد صفقات مبليارات الدوالرات 

مع كبار موردي املعدات النووية في العالم.
  ال يبدو ان االســــتراتيجية االميركية في آسيا حتقق جناحا ألنها لم 
تالمس األزمات األساسية في املنطقة وستتعثر عند اي طارئ وتصطدم 
بحتمية االختيار بني دولتني متخاصمتني تعتبر كال منهما حليفة له. ولم 
تنتهج الواليات املتحدة مقاربة واضحة من اجل تخفيف حدة التنافس 
بني هذين الهند وباكستان اخلصمني الكبيرين حيث قد يتطور يوما الى 

نزاعات خطيرة يشتد خطرها مع وجود سالح نووي بني ايديهما.

  * عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني 

 نجح أوباما  هل 
  في احتواء الهند؟


