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 ةور وتقدير

 نشر يف إلسهامه للدراسات اجلزيرة ملركز والتقدير الشكر بوافر املؤلِّف يتقدَّم
، العربيةة  الدراسةات  ملكتبةة  إضافة العمل هذا ثِّلَمُي أن ويأمل املعرفة، مصادر

 .خاص بشكل والشؤون اخلليجية واآلسيوية
 يف وإخراجةه  الكتةا   دإعدا يف أسهم من لكل الشكر جبزيل يتقدَّم كما
 وخية  . النةور  لريى العمل هذا يكن مل اجلهود تضافر فبدون النهائية؛ صورته
ملساعدهتا يف تطوير الكتا  بدًءا  للدراسات اجلزيرة مبركز البحوث إدارة بالشكر

مبناقشة التصور ووضع اإلطار العام، مروًرا مبراجعةة فصةوا الكتةا  وإبةداء     
 يشةكر  كما. حمتوياته وترتيب الن  تنسيقب وانتهاًء ،املالحظات بغرض تطويرها

 العمل هلذا النهائية املراحل تأمني يف ملساعدهتا باملركز العامة والعالقات النشر إدارة
 والتنسةيق  اإلدارة قسم وأيًضا الفين، واإلخراج والتصميم اللغوي التدقيق قبيل من
 .والتوزيع الطباعة عملية ملتابعة
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 مقدمة

خري من القرن العشرين وبدايات القةرن ااةادي   العقد األسعت اهلند منذ 
وتعتمةد يف   ،والدويل املسرح اإلقليمي يف رًةثَِّؤوُم فاعلًة قوًةذاهتا براز إل والعشرين

دور مهةم   صبح هلا أدوا العامل اليت  ا معحتسني عالقاهتسياسة اإلبراز على رافعة 
كةىى.   قوة إقليميةباعتبارها حتقيق مصااها  من أجل الدويلعلى الصعيد  وُمَؤثِّر
الةدوا يف   اجلوانب يف تطوير العالقات بني همِّأصبح البعد االقتصادي من أوقد 

 .يف سياستها وخططها االسةتراتيجية بارر لتأثريه امل اًرنظ القرن ااادي والعشرين
من املناطق اليت عملت اهلند على ا، وسط عموًماألوالشرق ، املنطقة العربيةوكانت 

از طيلةة  موقعها اجلغرايف ودورها يف حركة عدم االحني، حبكم معها حتسني عالقاهتا
 سيما يف اجلانب االقتصادي.فترة اار  الباردة، وال

مهيةة  اايويةة ذات األ  امللفةات من  العالقات اهلندية مع دوا اخلليج دَُّعوُت
علةى   الطرفةان طلع به ضاملتزايد الذي يوقت اااضر، يف ظل الدور املتنامية يف ال
ن أظةر  من القوى العاملية النارئة الةيت ُينت  عدُّفاهلند ُت؛ قليمية والدوليةالساحتني اإل

يف املستقبل املنظور، بينما تظل منطقةة اخللةيج    الدوليةيكون هلا تأثري يف الساحة 
للممةرات   ابرية للقوى الدولية، نظًرك ةواقتصاديمهية جيوسياسية أذات بةي العر

كانةة  املعةن   اًلفضة قةة،  للطا اخمزوًنأيًضا باعتبارها ، واملنطقة يفاملائية املهمة 
 .وسطها يف املنطقة العربية والشرق األحتتل باتتاليت االقتصادية 

ا مَلْأَسَسة تعاوهنمةا  سعًي عالقاهتماتطوير  إىل اهلند ودوا اخلليج وقد عمدت
جماالهتا من حيث  اسريًع اتنامًيهذه العالقة رهدت ؛ حيث داد احمليط اهلنديامت عى
سهام يف تطور تلة   يف اإل كبري عد االقتصادي دورللُبكان و العقد املاضي، خالا

سيما يف جماا التجةارة واالسةتثمار   مراحل متقدمة، وال إىلالعالقات ووصوهلا 
 وموارد الطاقة )النفط والغاز(.
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مهيةة  أ ا اخلليجاهلند ودو دراكتتمثَّل يف إساسية أعلى فرضية  ويقوم الكتا 
االقتصادي، مما يتةيح للطةرفني حتقيةق     اجملااسيما يف ال، بينهمازيادة التعاون 
يسعى ويف ضوء هذه الفرضية، . اهتماعلى اقتصاد يًّاجيابإثري ، ومن مث التأمصااهما
 :اآلتية األسئلةإىل اإلجابة عن الكتا  

 اخلليجية؟-ت هبا العالقات اهلنديةرز املراحل اليت مربأما  .4
 طةور العالقةات االقتصةادية    جلالية اهلنديةة يف ت اسهامات إبرز أما  .3

 اخلليجية؟-اهلندية
يف تطوير  اخلليجية-اهلنديةه منتديات التعاون بسهمت أما الدور الذي  .1

 ؟تل  العالقات
 ؟اخلليجية-ديةاهلنبرز وقائع العالقات االقتصادية أما  .1
مكانيةات  اخلليجية يف ضوء اإل-العالقات االقتصادية اهلنديةما مستقبل  .7

 ؟والفرص املتاحة للجانبني
عن جابة لإلاستعان الباحث مبداخل منهجية متنوعة ، الفرضيةهذه  ثباتإلو

ظاهرة أو معاجلة أية  أثناءتقتضي ضرورة البحث العلمي األسئلة املطروحة؛ حيث 
لتكون وسيلة  األداة املنهجية ، حتديدسيما يف جماا الدراسات اإلنسانيةالإركالية، 

ومنها الدراسات السياسية، ، لدراساتوملا كانت هذه ا. للوصوا إىل نتائج منطقية
فقد حرص  ،تنطوي على التنوع الواسع يف مناهج البحث العلمي وأدوات التحليل

مةا   ابدأ التكامل املنهجي الذي االًبمب اًلعماإنهج حمدد، عدم التقيد مبعلى  الباحث
يوصف بالشموا من حيث قدرته على احتضان كل ما له صلة مبتطلبات البحةث  

ثبات فرضيتها من خالا استخدام سعت الدراسة إل لذل ، ابًعوت .العلمي املتكامل
الوصةفي يف تنةاوا    املنهج التارخيي؛ إذ استعان الباحث بمن املناهج العلمية عدد

 سيما منذ منتصةف القةرن العشةرين،   ال، ة بني اهلند ودوا اخلليجالقجذور الع
املعطيات والبيانات االقتصادية والنظر يف  تحليللي )املقارن( املنهج الكمِّكذل  و

، ومن مث حتليل تل  العالقة باالعتماد على املنةهج  املاضيةالسنوات  تطورها خالا
 اجملةاا سيما يف البني الطرفني،  اونملعرفة مستقبل التفاعل والتع التحليلي النظمي
 االقتصادي.
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 م الكتةا  إىل مت تقسي الىهنة عليها، حياوا الباحثاليت  يف ضوء الفرضيةو
 :فصوا مخسة

ويركِّز على أسبا  م، َداخلليجية منذ الِق - قات اهلنديةوا العالالفصل األيبحث 
ن ويتبةيَّ  .ااادي والعشرينخري من القرن العشرين وبدايات القرن العقد األ تعزيزها يف

ومتيةزت   قدميةجذورها  نأ اخلليجية - اهلنديةمن خالا تتبع مراحل تطور العالقات 
؛ حيةث  فرز وتسويق اللؤلؤ مةن دوا اخللةيج  ل اذ كانت اهلند مركًزكبرية؛ إمهية بأ

ويبدو رير الذي كان يربط بينهما، طريق اا يداُّعالقات جتارية واسعة كما نسجت 
متداولة يف العديةد   الروبية اهلندية ؛ إذ كانتقتصاد اخلليجيعلى اال ل  واضًحاتأثري ذ

ايات القةرن  عت واتسع نطاقها منذ بدتل  العالقة وتنوَّ قتمن دوا اخلليج. وقد توثَّ
حتريةر  إىل االقتصادي، بعدما اجتهةت اهلنةد    اجملااسيما يف ااادي والعشرين، وال

مةن  و .دوا اخلليج ضمنهاوا العامل، ومن د جية معاراقتصادها، وتشجيع التجارة اخل
جعلها حتتةل مكانةة   لدوا اخلليج قتصادية االيوسياسية واجلمهية فإن األخرى، أجهة 

 ا.وسط عموًممة يف املنطقة العربية والشرق األاقتصادية متقد
، بشكل خةاص  دوا اخلليجو ندية يف العامل،اهل اجلاليَة الفصل الثاينوتناوا 
، العالقات بني الطرفنيتطور  يف دورهاحبث و املنطقةاجلالية اهلندية يف  وتوقف عند

دوا  إىلق العمالة اهلندية تدفُّ . والحظ أنتعزيز اجلانب االقتصاديمسامهتها يف و
ات مةن القةرن   السبعينيف سعار النفط أ ارتفاع لكن، 4817منذ العام  أبداخلليج 

سيما من العمالة اري املةاهرة ورةبه   الة، ق بصورة كبريتدفُّعزَّز هذا الالعشرين، 
دوا صةو    جةه ات القرن العشرين، بدأت العمالة املاهرة تتَّيناملاهرة، ومنذ مثان

مارات العربيةة  مقدمتها اإليف وضعها االقتصادي، ويف  ااخلليج اليت رهدت حتسًن
دوا اهتمام ااكومة اهلنديةة بة  إىل دى أالسعودية، مما املتحدة واململكة العربية 

املهةاجرين اهلنةود    إىلذ تنظر اهلنةد  ؛ إمع تل  الدوا عالقاهتاتنشيط واخلليج، 
حةويالت  لت أكى مسةتقبل صبحت اهلند أ، حىت هامصدر قوة القتصادباعتبارهم 

 مليار دوالر. 41من  ت هذه التحويالت أكثربلغ؛ إذ 3044املهاجرين منذ العام 
يف تعزيةز   ت التعاون اهلنديةة منتدياأبرز الباحث دور  يف الفصل الثالث،و

مةؤمترات  "استراتيجية  الطرفان اهلندي؛ حيث اتَّبع-اخلليجي التعاون االقتصادي
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العالقةات   وأ ،قليمياإلعلى املستوى  سيس منتديات التعاون، سواءأ، وت"القمم
 ميكةن الةيت   بينةهما  الع اجلانبني على جماالت التعةاون سهم يف اطِّأ، مما ةيَِّنْيالَب

عطةاء  إيف املستقبل املنظور من خةالا   ها يف تطوير العالقات االقتصاديةراستثما
مهةاا  إدون  مار والطاقة واملشاريع املشةتركة، لتجارة واالستثاألولوية القصوى ل

 خرى.األ اجملاالت
ن أبعةد  اخلليجيةة  -اهلندية االقتصادية العالقات واقَع الفصل الرابع تناواو

يات القةرن  ة يف التجارة العاملية منةذ بةدا  مهمَّ مكانة أصبحت دوا اخلليج حتتلُّ
اجملةاالت   يفعالقاهتمةا  اهتمام الطرفني بتطةوير   إىلدى أمما  ؛ااادي والعشرين

عن التعاون يف جمةاا الطاقةة    اًلفض، التجارية واالستثمارية واملشاريع املشتركة
زاا  ية الةنفط، ال  وخاصةن التعاون يف جماا الطاقة، . والحظ الباحث أوالطريان
، يف ظل النمو االقتصادي السريع بني اجلانبنييف العالقات االقتصادية  همَّالعامل األ

 الطلب على النفط. وهو ما يزيد من ارتفاعالذي تعيشه اهلند، 
العالقةات االقتصةادية   على مسةتقبل   ركَّز الباحث ويف الفصل اخلامس،

سهم يف تعزيز ن ُتأ ليت ميكناوالتحديات  براز الفرصإ، من خالا اخلليجية-اهلندية
وقد توصلت الدراسة . بينهما يف املستقبل املنظور ااد من العالقات االقتصادية أو
اخلليجيةة  -اهلنديةخالصات واستنتاجات تؤكد استمرار العالقات االقتصادية  إىل
 ،خةرى األ اجملاالتيف  اجياًبوقد أثَّرت هذه العالقات إ، اليت تعرقلهاالكوابح  رام
 ا.مهية تعزيز التعاون بينهمأدراك الطرفني ، إلسياسية والدبلوماسية والثقافيةال

 الواحد النداوي مهند عبد
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 ولالفصل األ

 تاريخ العالقة االقتصادية 
 دول اخلليجبني اهلند و
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مهية كبرية أككيان مجاعي اخلليج )دوا جملس التعاون اخلليجي(ت دوا احتلَّ
ذ ال يفصل بينهما ؛ إاملوقع اجلغرايف برزها:أتيجة عوامل عدة، من سبة للهند، نبالن

  .اخلريطةتوضح كما ، العر  سوى حبر

 (1)ي المو ع الجغرافي لدوم الب يج العربية واللندي  ب  ( ت  2بريطة )

   
 تعةزَّزت ، وقةد  قات وثيقة مع دوا اخللةيج وارتبطت اهلند منذ القدم بعال

القرن  واتسع نطاقها منذ هناية القرن العشرين وبدايةهتا جماالعت وتنوَّ كبريةبصورة 
: جةذور  اًلالباحث هذه العالقات عى مبحثني: أو تناوا، وسيااادي والعشرين
 -اخلليجية حىت هناية القرن العشرين، ثانًيا: العالقةات اهلنديةة   -العالقات اهلندية

 اخلليجية منذ بدايات القرن ااادي والعشرين.
                                                 

 املصدر: اجلزيرة. (1)
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 ولألاملبحث ا

 الب يجية-جلور العال    اللندية
 القري العةريي نل يةحتى 

بوقت طويةل   4817االستعمار الىيطاين عام  عنكانت اهلند قبل االستقالا 
تةتم مقايضةة    ذ كانت؛ إمن دوا اخلليجالوارد  اللؤلؤ مبثابة مركز لفرز وتسويق

 وَعثةر علمةاء   ،(1)يةالكرمية باملنسوجات والتوابل اهلند حجارواألواللؤلؤ  التمور
وجود روابط جتارية بني حضارة هارابان وحضةارة دملةون يف   بدلة أعلى  ثاراأل

ثرية يف الشارقة توضح الروابط القدمية بني ربه ن بعض املواقع األأكما . ()اخلليج
رقام العشرية املستخدم ن نظام كتابة األ: إوقيل جزيرة اهلند وربه اجلزيرة العربية،

 الترابط املوجود مدىيدا على ، وهو ما ارة العربيةتشر من خالا ااضان يف اهلند
العالقةات بينةهما يف    تأسَّستوعليه، فقد  .(2)بني الطرفني اهلندي ودوا اخلليج

                                                 
(1) Pradbam, Samir, “India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf 

Perspective”, in India’s Growing Role in the Gulf: Implications for the Region 

and the United, (Gulf Research Center, Dubai; The Nixon Center,  
 Washington, 2009), p. 15-16. 

() ااضارات العاملية. بدأت باالزدهار قبةل   أوىلهاربا كانت واحدة من أو  حضارة هارابان
ن بباكستان ومشاا ار  ودية النهر الشاسعة املعروفة اآلأ عام، وكانت تتمركز يف 1700حنو 
وبرزت  ،ة دملون، فكانت تتمركز يف جزيرة البحرين وررق اجلزيرة العربيةما حضارأ اهلند.

عام. امتدت على طوا الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة العربية من الكويةت   7000قبل حنو 
 مارات العربية املتحدة.يف دولة اإل (يةبو ظب)أمارة إمان وحىت سلطنة ُع

وا للهنةد والةدوا   عالمي األيف املنتدى اإل الكلمة االفتتاحية لوزير اخلارجية اهلندي" (2)
 آ /اسةطس أ 37القةاهرة،   السفارة اهلندية يف مصر،، "يف اجلامعة العربية عضاءاأل

 (:3041 تشرين الثاين/نوفمى 41)تاريخ الدخوا: ، 3041
www.notes/indian-embassy-cairo.htm 
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 املقام األوا على روابط تقليدية قدمية قدم التاريخ.
من ن ذل  كما يتبيَّ ندترتبط بعالقات جتارية قدمية مع اهل وكانت دوا اخلليج

ال بأس به من سكان اهلنةد   اع عدًدمما رجَّ ؛طريق اارير الذي كان يربط بينهما
دوا اخلليج للعمل كتجار وعماا، وخاصة يف فتةرة االسةتعمار    إىلعلى اهلجرة 
رق األوسط حةىت  ذ كان طريق اارير الذي يصل بني آسيا والش؛ إالىيطاين للهند

 وضةحت كتابةات   وأ. (1)ة يف العاملهم الطرق التجاريأحد أالقرن الثالث عشر 

منطقةة   إىلمنذ زمن بعيةد  كانت تتم هجرة العماا اهلنود  أن عدد من الباحثني
أخذت يف التصةاعد بعةد توظيةف     مث، ت متدنية بصفة عامةكانلكنها اخلليج، 

واسط القةرن  أوالتطوير الشاملة اليت بدأت منذ العوائد النفطية يف عملية التحديث 
  .(2)العشرين

ن الدين اإلسالمي الذي تعتنقةه رةعو  دوا   ا أومما يزيد هذه العالقة ارتباًط
لون ما نسةبته  شكِّالذين ُي ()ية مع سكان اهلند املسلمنيساسأوصل  حلقة عدُّاخلليج ُي

3041مليار حسب تقةديرات عةام    4.347.1من عدد سكان اهلند البالغ  41.1%
(3)، 

، هنديألف  470كثر من أااج كل عام  مناس ون ، يبلغ عدد اهلنود الذين يؤدُّاًلفمث
، حةىت  (4)ون ااج كل عةام دُّدولة يف نسبة عدد الذين يُؤ أكىبذل  ثالث ُيَمثِّلون و

                                                 
 47)تةاريخ الةدخوا:   ، 3009 نيسةان /بريلأ 48، خبار اهلندأ، "جنبيةت أاستثمارا" (1)

 (:3041 تشرين الثاين/نوفمى
www.akhbarulhind.com/Gulf-Investments.htm 

السكانية يف دوا جملس التعاون لةدوا   والتركيبةمحد، "اهلجرة الدولية أاهلل، مطر  عبد (2)
حداث التغيري يف العاا   إالتحوالت الراهنة ودورها احملتمل يف اخلليج العربية"، يف: 

(، 3007بو ظبةةي،  أ مارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،)مركز اإل رباي،الع
 .130 ص

() طلس دول أ، يبو خليل، روقانظر: أىل اهلند إوىل لوصوا اإلسالم حوا البدايات األ
 .498-491 ص ،3 (، ط3001دمشق،  )دار الفكر، سالمي،العا  اإل

(3) United Nations Development Programme, Human Development Report 2015,  
 Work for Human Development, (New York, 2015), p. 236. 

CIA, the World factbook, India, 26 November 2012. 

www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/maps/maptemplate-in.html 
(4) Gauri, Farah Naaz, “Indo-Saudi Trade Relation (Nigerian Chapter)”, Journal  

 of Business and Management Review, vol 1, no 2, 2013, p. 50. 
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ن العالقةة بةني الطةرفني    إوعليه، ف .(1)ى "جبل هندي"سمَّن يف مكة مكان ُيإ :قيل
وهو ما تكشف ليج، دوا اخل إىلكانت حمورية للغاية، حىت قبل هجرة العمالة اهلندية 

ة وبيَّة الرُّ؛ إذ كانت العملة وطوابع الىيد اهلندية املتداولة يف العديد من دوا اخلليجعنه 
على نطاق واسع يف عدد من دوا اخلليج ورةبه اجلزيةرة العربيةة،     ُتستخدماهلندية 
بةني  الفتةرة   ، ويف4878وقطر حىت عام بةي مارة دإمن  العملة الرمسية لكل ومثَّلت

مةا  أو باسم الروبية اخلليجيةة   عملة رمسية يف دوا اخلليج ، مت اعتمادها4844و 4878
العديةد   وجد. ونتيجة هلذه الصالت التارخيية، (2)ي"ة"روبية اخلليج العرب ةبعرف ُي

 .(3)سكان اخلليجطريقه إىل النسيج االجتماعي لمن العادات والتقاليد اهلندية 
سيما منذ  دوا اخلليج، الرهدها العديد من ليت فرة النفطية اعقا  الطَّأويف 
رساء إجل أمن  ق العمالة اهلنديةات القرن العشرين، رحبت تل  الدوا بتدفُّسبعين
أساسية على أراضيها. وباملقابل، أولت ااكومة اهلندية عناية كةبرية   ات حتتيةبني
اهلندية  توثيق عالقاهتا بدوا اخلليج، ومنذ ذل  الوقت حرص وزراء رؤون اهلجرةب
، علةى األقةل   للهندجد فيها رعايا تل  اليت يوسيما زيارة دوا اخلليج، ال ىعل

، (4)وتذليل العقبات املرتبطة بالعمالة اهلنديةة  بينهمالتنشيط العالقات  اسنويًّمرتني 
                                                 

(1) Ibid. 
 1، 41897، العةدد  الرياضصاري(، أنالعسكر، محد، مقابلة نائب الرئيس اهلندي )حامد  

 ،"اهلندية-جيةكي ال تنتكس العالقات اخللي"اهلل،  مدين، عبد وقارن مع: ،3008متوز /يوليو
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 47)تاريخ الدخوا: ، 3041 ذارآ/مارس 10، ماراتيةاالحتاد اإل

www.alittihad.ae/waghatmain.php 

حىت الوقت اااضر، ففي البحرين مثاًل  اوا تسمية الروبية يف عدد من دوا اخلليجَدَتُت (2)
يف اللغة العربية بوصفها الروبيةة يف   إليهاشار فلس )عشر الدينار البحريين( ُي 400 الة

 اللهجة احمللية.
Das, Prassan Kumar; Pradhan, Samir Ranjan, “India-Gulf Trade Relations”, 

IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Vol. 4, Issue 1, 

India, may-jun, 2014, p. 34. 

، السياساة الدولياة   ماا والتحديات"،ربية اهلندية: اآلعكارة، سعيد، "العالقات الع (3)
 .49 ص ،(3004، 414 العدد)

للنمو االقتصادي"،  ةذراع جديد زومشا، "اهلنود العاملون يف اخلارج... راماتشاندران، (4)
)مركةز   اهلند: عوامل النهوض وحتديات الصاعود، )حمرر(،  العاطي يف: حممد عبد

 .434 ص (،3040لدار العربية للعلوم ناررون، بريوت، اجلزيرة للدراسات، الدوحة؛ ا
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ر الشؤون اخلارجية اهلندية وزي، (Jaswant Singh)سينغ جاسوانت أكد ويف ذل  
على مستوى دليل  أكىمن اهلنود يف منطقة اخلليج هو  ن وجود عدد كبري، أآنذاك
 .(1)اهلندية والعربية :تنيمَّاملوجود بني اأُل العالقة

التحسةن   فةإن ، اخلليجيةة -ت اهلنديةوهكذا، على الرام من قدم العالقا
يف سيما منذ الطفرة النفطية اليت رةهدهتا  ال، ي الذي رهدته دوا اخلليجاالقتصاد
 اجملةاا يف  خاصةة  ،بينهما العالقات تعزيزم يف سهأ، قد شرينات القرن العسبعين
بروز اهلند قوة اقتصادية نارئة )صاعدة( علةى السةاحة    ذل ، ورافق تصادياالق

 عادة هيكلتةه إبرنامج حترير االقتصاد اهلندي و السياسية الدولية من خالا اتباعها
اسةتها  توظيةف سي وبدأت ااكومة اهلندية تعمل على  ة.ودجمه يف السوق الدولي
سةهم يف توثيةق   أمما  ؛ولوية للدبلوماسية االقتصاديةاألعطاء إاخلارجية من خالا 

ساسية يف بدايات القرن ااادي أالعالقات االقتصادية بينهما، اليت تطورت بصورة 
 والعشرين.

  

                                                 

، (3004، 414العدد ) ،السياسة الدوليةسوانت سينغ، احوار مع وزير خارجية اهلند ج (1)
 .93 ص
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 املبحث الثاني

 الب يجية-العال    اللندية
 مط ع القري الح ده والعةريي

لتحديد اجتاهني رئيسيني يف  لعشرينبدايات القرن ااادي وا سعت اهلند منذ
 :(1)مها ،سياستها االقتصادية واخلارجية

االلتزام بسياسة حترير االقتصاد، وتشجيع التجارة اخلارجية والشراكات  :اًلأو
 جنبية.االستثمارات األ وجذ  ،الدولية

، ام السياسي الةدويل اجتاه اهلند الحتالا مواقع متقدمة على صعيد النظ :ثانًيا
 د السبيل للقوة السياسية.قوة اقتصادية متقدمة متهِّذاهتا براز إمن خالا 
من بني الدوا اليت عمدت اهلند إىل زيادة التعاون معها،  دوا اخلليجت وكان

املنطقة. وفيما يتعلةق  ب، رابة منها يف ضمان مصااها االقتصادي اجملااسيما يف ال
، ميكن احتديًد بية، ودوا اخلليجة اهلندية صو  املنطقة العربتوجه السياسة اخلارجي

 برزها:أ ،ةن للهند مصاحل عدَّإ :القوا
مةن القةومي   تدخل يف نطاق املصاحل اايوية لألبةي منطقة اخلليج العر -

اهلندي حبكم اجلغرافيا السياسية والروابط االقتصادية والتارخيية والثقافيةة  
ي أمن حميط األمن اهلنةدي، و  ال املنطقة جزًءشكِّاليت جتمعها مع اهلند. وُت

سةتراتيجية  ر مباررة يف مصاحل اهلنةد اال تطورات تشهدها املنطقة ستؤثِّ
يف ااسةابات   امهمًّة  اًلعةام  ميثَّةل من املمرات املائية أن إذ ؛ إواألمنية

مةن اخللةيج   أمن احمليط اهلندي وألطرفني، وبذل  يصبح لاالستراتيجية 
                                                 

(1) Feiler, Gil, “India’s Economic Relations with Israel and the Arabs”, Mideast 

Security and Policy Studies, No. 96, the Begin-Sadat Center for Strategic  
 Studies, BAR-ILAN University, July 2012, p. 8. 
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من من الطاقة بةاأل أموضوع ؛ حيث يتصل طني بشكل كبريمتراببةي العر
مةن الناحيةة   بةي البحري يف ظل الترابط بني احمليط اهلندي واخلليج العر

االستراتيجية واالقتصادية، السيما يف ظل تنامي العالقات التجارية بينهما، 
 .(1)ن معظم التبادا التجاري يتم من خالا النقل البحريأوهذا بسبب 

 للمنتجةات اهلنديةة   اسوًقباعتبارها  لهندمهية بالنسبة لأة ذات املنطق -
نقطةة جةذ    متثِّل اهلند، وكذل   إىلجلذ  االستثمارات  امصدًرو

 دوا املنطقة.بلفرص االستثمار اهلندي 
عداد ضخمة من العمالة اهلندية من املناطق اجلاذبة ألتعد منطقة اخلليج  -

الدخل القومي اهلنةدي مةن   صادر هم مأحتويالهتا من ضمن  عدُّاليت ُت
 .(2)يةجنبالنقد األ

لذل  جيةب   ؛للتنافس بني القوى الكىى يف العامل اًلجمااملنطقة  ُتشكِّل -
ويف ذلة    ااسبان،يف املنطقة  جتاهلهند لخلارجية اسياسة أن تؤخذ ال

وزير الدفاع اهلنةدي  ، (George Fernandes)فرنانديز جورج علن أ
حنو  إىلن منطقة مصاحل اهلند متتد ، أ3000عام  نيسان/أبريليف  ،السابق
والةيت   بةي،سواحل اخلليج العر إىلستراليا أمن سواحل كم،  44300

 .(3)سطوا اهلندي لتأمني مصاحل اهلندسيعمل فيها األ
                                                 

اهلند: عوامل اهلندية: رؤية استراتيجية"، يف:  - "العالقات اخلليجية اهلباس، خالد ناي، (1)
 .497 مرجع سابق، ص ،النهوض وحتديات الصعود

Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf, op. cit., 

p. 36. 

: 1024-1021مة العربياة  حال األ خرون"،آ"و ؛إميانبراهيم؛ رجب، إ نصر الدين، انظر: (2)
 .74 ص (،3041)مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ما بعد التغيري، مراجعات

: 1021-1022ماة العربياة   حال األ خرون"،آ"و إميانمحد يوسف؛ رجب، أ ،أمحد 
 .14 (، ص3043)مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  فاقه،آمعضالت التغيري و

، مبد نطةاق  4887مم املتحدة حوا قانون البحار عام مؤمتر األيف طالبت اهلند  أنسبق  (3)
هذا الرصيف ميتد من  أنعلى  ارصيفها القاري يف حبر العر  ويف خليج البنغاا، تأسيًس

داخل البحر واخلليج. وقد طلب املؤمتر من اهلند تقدمي ما يثبت ذل .  راضي الساحليةاأل
 3كلةم مليةون   4قليمية اهلندية ليشمل حنو ومبوجب هذا الطلب، يتسع نطاق املياه اإل

ش يقليمية لباكستان وعمان واليمن يف الغر ، وحدود بةنغالد ضافية، تتاخم املياه اإلإ



11 

والغةاز   لتلبية احتياجات اهلند من النفط املنطقة املصدر الرئيسي ُتمثِّل -
صادر الطاقة الالزمة الستمرار عجلة التنمية م إىلالطبيعي، وحاجة اهلند 

االقتصادية اليت تعتمد يف توفريها بنسب متزايدة علةى نفةط اخللةيج    
 امن منشآت اخلليج النفطية يف املنطقة عنصةرً أ عدُّوبذل  ُي بةي،العر
 أكثةر ذ يوجد ؛ إمدمن الطاقة طويل األأيف مصاحل اهلند اخلاصة با حامًس

الغةاز   من احتياطيات %17ط املؤكدة العاملية والنف اتيمن ثلثي احتياط
وتسةهم دوا جملةس    .فريقياإوسط ومشاا العاملية يف دوا الشرق األ

من احتياطيات النفط العاملية  اتقريًب %13وحدها بنسبة  ياخلليج التعاون
د وزيةر  عن ذل ، فقد حدَّ اًلفض .(1)من احتياطيات الغاز العاملية%31و

ولويات السياسة اخلارجية اهلنديةة للقةرن   أية الشؤون اخلارجية اهلند
 وضةمنها منطقة ار  آسيا، مركز اهتمامها ، وكان والعشرينااادي 

 استة ماليني من اهلنود، ومصدًر"موطن ؛ اليت ُتمثِّل دوا اخلليج العربية
 ر عن املصةدر الةرئيس  لعائدات وتصدير الطاقة، وبصرف النظ ارئيًس

 ابط ثقافية ودينية قوية لبالدنا،، مع روامنَّ بالقر  اتبقى دائًمللطاقة، س
                                                                                                                  

 ا يف الشرق واجلنو .ندونيسيا وسريالنكإوميامنار وتايالند و
سيا"، آستراتيجية العشر الكىى يف جنوبةي سليم، حممد السيد، "القضايا اال: نقاًل عن 

 وقارن مع:، 79 (، ص3008، 477)العدد  السياسة الدولية،
Agarwal, Rajeev, “Security in the Gulf Region: India’s Concerns; 

Vulnerabilities; Interests and Engagement Options”, Rumel Dahiya (Ed) in 

Developments in the Gulf Region: Prospects and Challenges for India in the 

Next Two Decades, (Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), New 

Delhi, 2014), p. 56-57. 

أو  %33 تبلغنتاج النفط العاملي إ ن حصة دوا جملس التعاون اخلليجي منإف ،ومع هذا (1)
نتاج ن حصتها من اإلإالغاز، ف إىلبالنسبة  . أماحتياطي العامليحنو نصف حصتها من اال

 .%7.4بكثري من االحتياطيات  أقلالعاملي 
عدنان، "الطاقة والعالقات االستراتيجية بني دوا جملس التعةاون   رها  الدين،انظر:  

عملية توازن تنطةوي علةى    كية:ريموالواليات املتحدة األ سياآلدوا اخلليج العربية و
يكية: التنافس علام ماوارد   ريمالصني واهلند والواليات املتحدة األ التحدي"، يف:

، (3009بةو ظبةةي،   أمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، )مركز اإل، الطاقة
 .474-470 ص
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سةينغ  مامنوهةان  ثناء زيارة أ. و(1)وذات أمهية كبرية القتصادنا وأمننا"
(Manmohan Singh) ،اململكة العربية ، إىل سبقرئيس وزراء اهلند األ

مام جملةس الشةورى   أكد أ، 3040ذار آ/مارسوا من السعودية يف األ
 اجزًء؛ باعتبارها "تكتسبها منطقة ار  آسيا ة اليتمهيالسعودي على األ

وطيةدة   واصةر ألدى بالده ن ا أمن جريان اهلند"، مضيًف اومهمًّ احيويًّ
 .(2)وعميقة مع دوا اخلليج...

، وقةد تطةورت   ن العالقات بني اهلند ودوا اخلليج قدميةة ن أيتبيَّ ،وهكذا
الطرفني لتعزيةز   يف ظل سعي ساسية منذ بدايات القرن ااادي والعشرينأبصورة 
توثيةق   سةاس يف األصبح ، الذي أاالقتصادي اجملاا، السيما فيما خي  روابطها

ينعكس مما س، مهيتهأ ،اهلندي واخلليجي ،درك اجلانبانأ، وقد العالقات بني الدوا
 ٌردو وقد كان للجالية اهلندية على العالقات السياسية والثقافية واالجتماعية، إجياًبا
الباحث يف  تناولهسي، وهو ما ااتساًع هذه العالقات اليت باتت أكثر منحى يف مهم 

 .الفصل الثاين
 

                                                 

ولويات السياسة اخلارجية اهلندية أكلمة وزير الشؤون اخلارجية حوا "نريوباما،  راو، (1)
وزارة ، اخلطابات والبيانات، "طالق "مبادرة اهلند" من قبل جامعة براونإيف  34للقرن 

تشرين /نوفمى 37)تاريخ الدخوا: ، 3043يلوا أ/سبتمى 39اهلند، رجية، االشؤون اخل
 (:3041الثاين 

www.aniarabic.com/UserReg/NewsMasterLongBriefDes.aspx?nmlongBriefD

esc=1799. 

، 3040ذار آ/مارس 3، خبار اهلندأ، "عالقات عربية هندية" عن: السهيل، تركي، نقاًل (2)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 47)تاريخ الدخوا: 

www.akhbarulhind/indoarab.htm 



15 

 الفصل الثاني

 : اجلالية اهلندية يف دول اخلليجتركيبة 
 القوة والتأثري
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 ولاملبحث األ

  الج لية اللنديةدور 
 الأي أة اال ت  دية ل لند في

، 3047م عةا الن رةخ  يف  مليو 370 من أكثربلغ عدد املهاجرين يف العامل 
اهلنةد واملكسةي     وُتَعدُّ يف مستوى اري مسبوق، ،البن  الدويلأعلن  حبسب ما

 أنيف حةني   ،للمهةاجرين  االدوا تصديًر أكثرمن  وروسيا والصني وبنغالديش
واململكة العربية  األمريكية حدةللمهاجرين هي الواليات املت اًلكثر استقباوا األالد

رسلوا أاجرين ن هؤالء املهأو مارات العربية املتحدة،روسيا واإلو ملانياأالسعودية و
ر مليةار دوال  114مليار دوالر، منها  404صلية ما جمموعه ذويهم يف بلداهنم األ إىل

ل شةكِّ لدوا الثالث اليت ُتن اأىل إ رار التقريرأكانت من نصيب الدوا النامية. و
كية ريمتحدة األهي: الواليات امل لناميةىل الدوا اإلة مواا املرَسساس لألاملصدر األ

الةدوا   أما مليار دوالر، 11، وروسيا مليار دوالر 17مليار دوالر، والسعودية  17
مليار  41مليار دوالر، والصني  73 ةبمواا فهي: اهلند كثر استفادة من تل  األاأل

ني دوا ن اهلجرة فيما بة أ البن  الدويل وأوضحمليار دوالر.  10، والفلبني دوالر
اهلجرة مةن   ُتشكِّلايل عدد املهاجرين يف العامل، يف حني إمج من %19ل اجلنو  متثِّ
ت رقام تشةمل كةل التةنقال   ن هذه األأ، و%11دوا الشماا  إىل دوا اجلنو 

 .(1)و ثقافيةأو اقتصادية أالسكانية سواء لدوافع سياسية 
املهجر  ة على بلدانثار سلبيآقد تكون هلا ن اهلجرة الدولية أعلى الرام من و

 من التنمية قد تسهم يف الدولية ن اهلجرةإباملقابل ف سواء، ولكن واملنشأ على حدٍّ
                                                 

 30، 1743، العةدد  الصابا  مليار دوالر حتويالت املهةاجرين لبلةداهنم"،    400" (1)
 .44 ، ص3047وا كانون األ/مىديس
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 :(1)برزهاأ، من ةعدَّ رئيسية حماور خالا
: وتتمثل أمهيتها يف كوهنا أحةد  حتويالت املهاجرين لبلداهنم األصلية -

جةم  أهم التدفقات املالية على مستوى العامل أمجع؛ حيث يفةوق ح 
تدفقات حتويالت املهاجرين حجم تدفقات املعونات األجنبية، وتةأ   
مباررة من حيث ااجم بعد تدفقات االستثمار األجنبةي املبارةر.  
كما ُتشكِّل التحويالت إحدى األدوات املهمة اليت ميكةن أن تسةهم   
بصورة إجيابية وفعَّالة يف تنمية اقتصاديات البلدان املستقبلة هلا، السيما 

ذا ما توافرت البيئة املناسبة والسياسات ااكومية احملفزة اليت متكِّنها من إ
 أداء هذا الدور.

: ُتَعدُّ عمليات نقل املعرفة واملهةارات  نقل املعارف واخلربات املكتسبة -
واخلىات واألفكار والثقافة املكتسبة إحدى الوسائل املهمة السةتفادة  

، واليت تؤثِّر تأثرًيا إجيابيًّا يف رأس املاا بلد املهجر واملنشأ على حدٍّ سواء
 البشري.

: أكدت الدراسات التبادل التجاري واملشاريع االستثمارية املشتريكة -
أن قيام بعض املهاجرين بدعم جهود التنمية يف بلد املنشأ، سواء بإقامة 
مشروعات متطورة فيه، أو القيام جبهود تطوعية يف خمتلف اجملةاالت،  

ن حدَّة اآلثار السلبية هلجرة الكفاءات، وقد يسةهم يف حتويةل   ُيقلِّل م
نزيف العقوا إىل كسب له، كما تتيح تل  األنشطة للمهاجرين دعم 
جهود التنمية يف بلد املنشأ، مع االحتفاظ مبقر إقامتهم يف بلد املقصةد.  
فضاًل عن ذل ، فإن االخنراط يف تل  األنشطة قةد يسةاعد هةؤالء    

 ستكشاف فرص العودة إىل بلد املنشأ يف املستقبل.املهاجرين على ا
السةيما يف دوا  ثري مضاف يف العديد من دوا العةامل،  أ، فللهند توهكذا

حناء كثرية، اليت يتملكهةا  أياهتا املنتشرة يف قلياهتا وجالأاخلليج، من خالا وجود 
ذ ؛ إقصى ربةح ممكةن  أاالقتصادي وحتقيق  هدف مركزي، وهو العمل يف اجملاا
                                                 

 ، 8487العدد  العرب،ر على مسارات التنمية يف الدوا العربية"، "حركات اهلجرة تؤثِّ (1)

 .4 ص ،3041وا تشرين األ/أكتوبر 3
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 فادة من هذا الوجود لتسهيل سبل حتركها الرمسي واخلاص يفىل اإلإاهلند دت عم
 ثباته.إاجملاا االقتصادي، وهو ما سيتم 

جمموعتني: اري مقيمني ومواطنني مةن   إىليتم تصنيف اهلنود ما وراء البحار و
حيتفظون جبةوازات سةفرهم    ا هنوًدنيوىل مواطنتضم اجملموعة األوصوا هندية. أ

، فيما تضم اجملموعة الثانيةة  او بآخر يف اخلارج دائًمألكنهم يعيشون بشكل  ،اهلندية
بوة والذين حصلوا على جنسية بلد آخر وختلوا عن جنسةيتهم  و األأبالوالدة  اهنوًد

؛ كى بكثري من عدد اهلنود اري املقيمنيأصل هندي أن عدد املواطنني من أاهلندية، و
 .(1)صل هنديأاد الشتات اهلندي من مواطنني من فرأمجايل إمن  %70ذ يتألف قرابة إ

فراد هاتني اجملموعتني من اهلنود الذين مجايل ألن العدد اإلوتشري بعض األحباث إىل أ
رجةاء  أمليون رخ ، ينتشرون يف كافة  37كثر من إىل أيعيشون يف اخلارج تصل 
يج العربيةة،  كا الشمالية واململكة املتحدة ودوا اخللة ريمأالعامل، وبشكل خاص يف 

وتسهم العمالة اهلندية يف اخلارج يف تقدم الدوا اليت يعملون فيها بالقدر نفسه الذي 
 .(2)م عند املستويني االقتصادي والثقايفتسهم فيه بدعم الوطن األ

 :(3)ساسية، وهي كل منأربع جمموعات إىل أف اجلالية اهلندية صنَّوُت
 ملشاريع(.صحا  اأوالتجار اهلنود )عماا رجاا األ -

طباء واملهندسني واحملاسةبني والعةاملني يف    مثل األنيالفني أو نياملهني -
 القطاع ااكومي واخلاص.

 صحا  اارف.أاملهرة وربه املهرة كالعماا  -

العماا اري املهرة الذين يعملون يف رركات البناء واملزارع والبلةديات   -
 .ويف املنازا

                                                 
)الةدار  ، سعد الدين ترمجة: مروان هنضة عمالق آسيوي، :اهلند روذرموند، ديتمر، (1)

 .117 ص (،3009بريوت،  العربية للعلوم ناررون،
مرجع ، "للنمو االقتصادي ةذراع جديد اهلنود العاملون يف اخلارج..."راماتشاندران،  (2)

 .444 سابق، ص
(3) Kohli, Neha, “Indian Migrants in the Gulf Countries”, in Developments in the 

Gulf Region: Prospects and Challenges for India in the Next Two Decades, 

p. 120. Pradbam, Samir, “India’s Economic and Political Presence in the Gulf:  
 A Gulf Perspective”, op. cit., p. 20. 
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باعتبارها القوى العاملة إىل تصدير الصني، خرى كأدوا ا لاهلند، خالًف وتنظر
كةان   لوحىت  هامام سفرأعقبات  ةيأمل تضع  لذل  مصدر قوة لالقتصاد اهلندي،

نتةاج  ائي إلهؤالء العماا من ذوي املهارات االحترافية العالية. ويشري العائد النه
ليت يعملون يف اقتصاديات الدوا ا اساسيًّا أصبحوا عنصًرإىل أهنم أ هؤالء املهاجرين

يها اهلند من مهاجريها يف اخلارج تةأ   كى اليت جتناأل ن املكاسب املاليةأو ،(1)فيها
من العمالة اري املاهرة ونصف املاهرة يف دوا اخلليج، ممن يرسلون  وايف املقام األ

 يف اخلةارج  ن اهلنود املقيمني. وتذكر بعض املصادر أ(2)وطنهم إىلحتويالت هائلة 
يف  مليةار دوالر  10ون منها ، يضخُّادوالر سنويًّ مليار 400 بلغت اًلحيققون دخو

، بعنةوان  3009 آذار/مةارس لكتا  صدر عن البن  الةدويل يف   اووفًق .(3)اهلند
وىل من بةني  األ "، فقد احتلت اهلند املرتبة3009"حقائق عن اهلجرة والتحويالت 

كثر من حيث بلغ حجمها أ ؛3007لتحويالت املهاجرين يف  تلقًيامخسة بلدان  أكى
وان "اهلجةرة  ضاف البن  الدويل يف كتا  جديةد بعنة  أو .(4)مليار دوالر 37

ن بلةدان جنةو    إىل أ ا"زمة املالية العاملية وما بعةده ثناء األأوالتحويالت املالية 
ن اهلنةد رةهدت   أتدفقات متزايدة من التحويالت، و ظلت تسجل ياسوررق آ

 ؛3044عام  هلا كى متلقٍّ؛ إذ كانت أزمة املالية العامليةألرام االتحويالت هذه ق تدفُّ
 .(5)مليار دوالر 41حيث بلغ حجمها 

                                                 
مرجةع  ، "للنمو االقتصادي ةاهلنود العاملون يف اخلارج...ذراع جديد"راماتشاندران،  (1)

 .434-430 سابق، ص
 .434 ، صنفسه املرجع (2)
، أنانثارامان، "األثرياء اهلنود املغتربون حيولون قسًما متنامًيا من استثماراهتم موراليكومار (3)

 .41 ص ،3001نيسان /أبريل 33، 1419العدد  القدس العرباي،لبالدهم"، 
مليةار دوالر،   47والفلبني مليار دوالر،  37واملكسي  مليار دوالر،  37.7مث الصني  (4)

 ر.مليار دوال 43.7 بة فرنسافضاًل عن 
 37)تاريخ الدخوا: ، عالمإخبار وأ ،DEC/311/3009بيان صحفي، رقم  البن  الدويل، 

 :(3041تشرين الثاين /نوفمى
www.albankaldawli.org 

 )تاريخ الةدخوا:   ،عالمإخبار وأ ،DEC/704/3043البن  الدويل، بيان صحفي، رقم  (5)
 :(3041تشرين الثاين /نوفمى 37

www.albankaldawli.org 
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 امهمًّة  الون مصدًرشكِّيزالون ُي والن املهاجرين اهلنود كانوا ن أوهكذا يتبيَّ
لعالقةات  من خالا حتويالهتم املالية ودورهم يف حتسةني ا  وقوة لالقتصاد اهلندي
عالقات العلى  اجياًبإمما انعكس  ؛وبلدان املهجر )اهلند( مهم األاالقتصادية بني بلد

 التعاون اخلليجي.جملس دوا  وضمنهاالب دوا العامل، أمع للهند االقتصادية 
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 املبحث الثاني

  المل جروياللجرأ و 

 في دوم الب يج

إن األحواا االقتصادية الصعبة اليت واجهتها بعض البلدان العربية ودوا جنو  
ررق آسيا يف العقود القليلة املاضية، جعلت هجرة األيدي العاملة خياًرا جذَّاًبا هلذه 
الدوا لتخفيف الضغط عن أسواق العمل، وااد من البطالة، وتسريع التنمية. وقةد  
ظهرت دوا جملس التعاون اخلليجي كواحدة من أكثر األسواق جاذبية للباحثني عن 

؛ فمنذ اكتشاف النفط فيها، كانت تعاين مةن  فرص العمل من العر  واآلسيويني
نق  كبري يف القوى العاملة الوطنية، مما جعل دوا اخلليج تعمل على توظيف عةدد  
كبري من العماا املهاجرين لتلبية النق  يف احتياجات سوق العمل اخلليجية. وكان 

العربيةة   مصدر االبية العماا املهاجرين إىل دوا جملس التعاون اخلليجي من البلدان
أوا األمر؛ حيث ركَّل املشترك اللغوي والثقايف والديين مع السكان احملليني مصدر 
جذ  إلمداد سوق العمل اخلليجية هبذه العمالة مقارنة مع اريهم من املهاجرين اري 
العر ، وكانت مصر واليمن أكى البلدان املصدِّرة للعمالة، بينما ركَّلت اململكةة  

 أكى مستقبل هلا.العربية السعودية 
 وصلت النفط، أسعار وارتفاع 4871وا تشرين األ/أكتوبر حر  ويف أعقا 

 والسودان، وسةوريا،  واألردن، فلسطني، من العربية العمالة من جديدة موجات
 وباكسةتان،  اهلنةد،  فيهةا  اآلسيوية، مبةا  البلدان من العديدعماا  بدأ وأخرًيا

، ونتيجة لذل  ارتفعت دوا اخلليج لون إىليصسيا، نيوندإو والفلبني، وبنغالديش،
قباا العمالة الوافةدة  إ، ازداد 4887-4890بني الفترة خالا نسبة العمالة الوافدة. و

ة سيوية مقابل التراجع يف عةدد العمالة  ن الدوا اري العربية، والسيما الدوا اآلم
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ية خةالا  بوعليه، فقد مرت جمتمعات دوا اخلليج العر .(1)العربية يف دوا اخلليج
وا من القرن ااةادي والعشةرين،   األ سيما منذ العقدوالربعة املاضية، العقود األ
 10من  جملس التعاون اخلليجيذ ارتفع عدد سكان دوا ؛ إغرافية كبريةبتغريات دمي

مليةون   70.4، مث 3040مليون نسمة يف عةام   11.7 إىل 3000مليون نسمة يف عام 
 (.3)الرسم البياين رقم ن يف مبيَّهو ، كما 3041نسمة يف عام 

-2990( عدد سكان دول اخلليج العربية بني 1)يوضح الرسم البياين رقم 
1024
(2):  

 
                                                 

ل العمالة بني البلدان يف تقرير حول تنقُّومنظمة العمل العربية،  املنظمة الدولية للهجرة (1)
 .74 ، ص(3040القاهرة، )العا  العرباي، 

جملس دارة االحصاء، إ/مريكز املعلوماتحصائية اخلليجية الشاملة، قاعدة املعلومات اإل (2)
 (.3044يار أ/مايو 4 )تاريخ الدخوا:، التعاون لدوا اخلليج العربية

http://sites.gcc-sg.org/Statistics 
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 3001دوا املنطقة خةالا  ن معدا الزيادة يف عدد سكان إىل أرقام وتشري األ
املنطقة كل عةام،   إىلضاف نسمة تن هناك مليون أ، و%49.1ر حبوايل دِّ، ُق3040و

ما يتجاوز  إىلالف آمن بضع مئات  ارتفع عدد سكاهنا دوا اخلليج بعض إنحىت 
كما يف البحرين. ومن بةني   3043-3001املليون ونصف، وذل  خالا  أواملليون 
الطلب  ارتفاع، 3001سيما منذ العام وال ،تل  الزيادة ىلإدت أسبا  اليت األ أهم

ىل إ دى بدورهأالذي النفط، سعار أالكبري يف  الرتفاعانتيجة  جنبيةعلى العمالة األ
. نشائيةالصناعية واإل قامة عدد من املشاريعإيف  ذل استثمار  إىلاجتاه دوا اخلليج 

كى الفاعل يف سةوق العمةل   ع األل القطامثُِّت جنبيةة األصبحت العمالأذل  وب
مجايل قوة العمل، إمن  %71.4سيما يف القطاع اخلاص، ومبا ال يقل عن ال، ةاخلليجي
؛ إذ تشةري بعةض   %80ما يقةر  مةن    إىليف بعض دوا اخلليج  تارتفعوقد 

 أكثةر تجاوز ت القد مشاركة العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص  الدراسات إىل أن
يف  %44الكويت، و يف %1، ووقطر املتحدةمارات العربية اإل ة، كما يف حال%4من 

 .(1)ربية السعوديةيف اململكة الع %48.7يف البحرين، و %48.4مان، وسلطنة ُع
 هجرة :هي، أمناط ثالثة على هجرة حركة اليوم العربية املنطقة وعليه، تشهد

دوا  لشكِّوُت املختلطة، واهلجرة القسرية، واهلجرة النظامية، واري النظامية العمالة
 ومةن  املنطقةة  مةن  املهاجرين للعماا الرئيسية الوجهة اخلليجي التعاون جملس

 أنفسةهم،  للمهاجرين اهلجرة حتققها اليت واملكاسب لفوائدا عن اًلوفض .خارجها
 بلدان وإىل العمل، سوق إليها حتتاج اليت املهارات املضيفة البلدان إىل حيملون فهم
 الوجهةات  من اخلليجدوا  وكانت .التنمية لدعم الالزمة املالية التحويالت املنشأ
 آسيا، جنو  ومن أخرى، يةعرب بلدان من العماا، من املهاجرين ملاليني ةالرئيس
 ذل . اآل  اجلدواويبيِّن  ،(2)فريقياإل والقرن آسيا، ررق وجنو 

 
                                                 

املركز )جملة عمران،  ي"،ةجنبية وقضايا اهلوية يف اخلليج العرب"العمالة األ باقر، النجار، (1)
 .431-408 ص ،(3041، رتاء 1العدد ، ودراسة السياسات حباثالعربةي لأل

: اهلجارة  1022 ير اهلجرة الدولية لعاا  تقرمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة، األ (2)
 .47 ، ص3047، والنزو  والتنمية يف منطقة عربية متغرية
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 (2جدوم ر م )
1021-2990بيي  ىداد المل جريي الدولييي في الب داي العربيةيوضح ع

(1) 

 مجايلالعدد اإل السنة
4880 41.919.791 
3000 44.417.414 
3040 39.774.140 
3041 10.109.414 

 

 السةكان  بعةدد  مقارنةة  الوافدين املهاجرين نسبة ترتفع ،دوا اخلليج ويف
 قةد و ،االقتصةاد  تركيبة منا أساسيًّا عنصًر املهاجرون العماا لشكِّوُي احملليني،
 جممةوع  النصةف مةن  يف بعض الدوا اخلليجية  املهاجرين العماا عدد يتجاوز
 إىل الوافدين املهاجرين نسبة ارتفاع حيث من فريدة خاصية ذات تعد؛ إذ السكان
 السةكان  جمموع من %14قرابة  النسبة هذه بلغت 3041 عام ففي السكان، جمموع
 يف املقيمةون  املهةاجرون  لشةكِّ وُي. 4880 عام يف %19 من أكثر كانت أن بعد

 .السكان من األكى القسَم ،املتحدة العربية واإلمارات وقطر، والكويت، البحرين،
 (1)ر م جدوم 

1021-2990بيي  ي نأبة المل جريي مي ىدد الأو ي في المنطقة العربيةبي  ي  
(2) 

جملس التعاون  دول الدول العربية السنة
 اخلليجي

4880 4.70 % 19.77 % 

3000 4 % 14.77 % 

3040 9.17 % 14.47 % 

3041 9.10 % 17.81 % 

                                                 

 .34 السابق، صاملرجع  (1)
 .34 املرجع السابق، ص (2)
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فةإن   ،ربيةة حناء املنطقة العأيف خمتلف  املهاجرين يتوزعون أنوعلى الرام من 
 املهاجرين عددإمجايل  من %43ِ حنو حتتضناليت كانت  يف دوا اخلليج معظمهم يتركز

ماليني من  40.4نحو بر عددهم آنذاك دِّ، فقد ُق3000 لعامبةي العر الوطن يف الدوليني
 ملحوظ بقدر النسبة تل  مليون مهاجر يف املنطقة العربية، ومن مث ارتفعت 47.4صل أ
 مليةون  33.4، مبقةدار  العةام  ذل  املهاجرينإمجايل  من %71 إىل تصلل 2013 عاميف 

وقةد  . (1)مليون مهاجر يف املنطقة العربية ككل 30.3 أصل من يف منطقة اخلليج مهاجر
من جممةوع   %41سنة  41إىل  47بلغ عدد املهاجرين من الذكور يف الفئة العمرية من 
%48الفئة العمرية نفسها املهاجرين، يف حني مل يتعد عدد املهاجرات من 

(2). 
بةةي  العر اخلليج بلدان يف العاملة اجلنسيات عدد ختطي إىل البيانات وتشري

؛ سيويةمن الدوا اآل كى من املهاجرين يأ القسم األويالحظ أن ، (3)جنسية 430
 %44 سةيا يندنإل املهاجرون القادمون من اهلند وبنغالديش وباكستان ويشكِّ حيث
 اجرين.عداد املهأمن 

 إىل هم بلدان املنشأ اليت يأيت مناها املهااجرون  أ (1دول رقم )يوضح اجل
1021عا   دول اخلليج

(4): 
 عدد املهاجرين )باملليون( دول املنشأ

 6.9 اهلند
 3.4 بنغالديش
 2.8 باكستان
 2.1 مصر

 0.8 إندونيسيا
 2.4 خرىالبلدان العربية األ
 3.7 سائر بلدان العامل

                                                 
، (3041القاهرة، ) ،قليمي للهجرة الدولية العربية: اهلجرة الدولية والتنميةالتقرير اإل (1)

 .44 مرجع سابق، ص
 منطقة عربية ماتغرية،  اهلجرة والنزو  والتنمية يف: 1022رة الدولية لعا  تقرير اهلج (2)

 .11 مرجع سابق، ص
 .48 مرجع سابق، ص، قليمي للهجرة الدولية العربية: اهلجرة الدولية والتنميةالتقرير اإل (3)
 ،: اهلجرة والنزو  والتنمية يف منطقة عربية ماتغرية 1022تقرير اهلجرة الدولية لعا   (4)

 .13 مرجع سابق، ص
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دول حناو  هم بلدان املنشأ ُيَحدِّد نسبة املهاجرين أل (1) بياين رقمالرسم ال
1021عا   اخلليج

(1) 

  

   
 تةدفق  نتيجةة  ناملهاجري اامَّالُع على اخلليجي التعاون جملسدوا  اعتمادجاء و
كمةا أن  طموحة،  إمنائية خطط تنفيذ أمام اجملاا أفسح الذي الطبيعية، املوارد عائدات
 اخلارج من بعماا االستعانة إىل العمل بأصحا دفع  احمللية لعاملةا القوى حجمصغر 
ا كبرًيا هامًش العمل أصحا  التعاون جملسدوا  يف الكفالة نظام وأعطى النق ، لسدِّ
إىل  العاملةة  اليد هجرة بأن التقديرات بعض وتفيد أجانب. عماا الستقدام اارية من

 مباررة املعاصر، العامل يف املهاجرين أعداد حيث من الثالثة املرتبة يف حتلاملنطقة جعلها 
وقد استقبلت هذه اجملموعة من . (2)وأوروبا الشمالية كاريأم إىل العاملة اليد هجرة بعد

ماليةني مهةاجر يف عةام     40.7مقابل  3041مليون مهاجر يف عام  33.7البلدان قرابة 
                                                 

 .13 السابق، ص رجعامل (1)
 .14-44 ص ،املرجع السابق (2)

 اهلند
30% 

 بنغالديش
 بايكستان 14%

13% 

البلدان العربية 
 خرىاأل

12% 

 مصر
11% 

 سائر بلدان العا 
16% 

 إندونيسيا
4% 
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من جمموع املهةاجرين   %40ابة ، وقد َركَّل املهاجرون يف بلدان اخلليج العربية قر3000
يف خمتلف أحناء العامل، وقد احتلت كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة املرتبتني الرابعة واخلامسة بني بلدان العامل من حيث عدد املهاجرين الوافةدين  

 مهاجًرا على التوايل. (7.934.894)و (8.040.111)
 ( 4)رقم جدول 

1021-1000خالل  دول اخلليج إىلن عدد املهاجرين بيُِّي
(1) 

 الفرق 1021 1000 الدول
 3.797.045 9.060.433 5.263.388 السعودية
 5.380.306 7.826.981 2.446.675 اإلمارات
 527.611 2.028.053 1.500.442 الكويت
 1.130.224 1.600.955 470.731 قطر
 488.424 1.112.032 623.608 مانُع
 484.420 729.357 244.937 لبحرينا

   11.808.030 22.357.811 10.549.781 اجملموع
 نسةبة  أعلةى  لتالعربية املتحةدة، سةجَّ   اإلمارات أن إىل اإلرارة وجتدر
 الثانيةة  املرتبة يف قطر تحلَّ بينما ،%91بنسبة  فيها السكانإمجايل  إىل للمهاجرين

سلطنة  من كل سجلت بينما ،%77 ةب فالبحرين %40 ةب الكويت مث ،%71 بنحو
مةن   ان كل ة إ :وعليه، ميكن القوا .(2)%10 حبدود النسب أقل والسعودية مانُع

يف تركيبتها السكانية  اًلكبري خل تعاين إىل حدٍّصبحت أ وقطر والكويت اإلمارات
لصاحل املهاجرين الدوليني، بينما تواجه البحرين حتدي اافاظ على عدم تةدهور  

 البنةاء  أنشةطة  يف منةهم  كبري قطاع ويعمل السكان. إمجايلطنيها إىل نسبة موا
 دوامعظةم   إىل الوافدة اهلجرة تنظيم ويتم ،املنزيل العمل ذل  يف مبا واخلدمات،

 وعادة والعمل، اإلقامة قواعد حيدد الذي الكفالة قانون أساس على التعاون جملس
                                                 

 .47 مرجع سابق، ص، قليمي للهجرة الدولية العربية: اهلجرة الدولية والتنميةالتقرير اإل (1)
 .49 السابق، ص رجعامل (2)
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 .(1)حكومية جهة أو رركة أوا مواطًن كان سواء العمل، ر  هو الكفيل يكون ما
 (ESCWA)آسةيا  بةي رار تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرأوقد 
هةم  أمةن   دَُّعصبحت ُتأاخلليجي  جملس التعاون دوان أىل إ مم املتحدةالتابع لأل

من اململكة العربيةة السةعودية    ، واحتلت كلٌّمصادر التحويالت املالية يف العامل
وىل يف قائمة البلدان العربية املرسلة ة املتحدة والكويت املراتب األربيمارات العواإل

؛ للتحويالت املالية، وكانت اهلند يف قائمة الدوا املتلقية للتحويالت املالية العربية
3043مليار دوالر خالا العام  11ذ بلغت حصة اهلند وحدها قرابة إ

(2). 
 1021للعا   اخلليجيةت املالية ة التحويالَهْج( ِو4) يوضح الرسم البياين رقم

 :(3)وئوية(بالنسبة امل)

 

                                                 
ية كةبرية"،  نسانإعداد ضخمة وحتديات أاخلليج:  إىلباعشر، ريهام، "وافدون  ،عون، سنتيا (1)

 .44 ، ص(3044، رتاء 40محر، العدد اللجنة الدولية للصليب األ)نساين، جملة اإل
مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف االقتصادية واالجتماعية لغربةي آسيا،  اللجنة (2)

 .71-73 ص ،(3041مم املتحدة، بريوت، األ) ،1024-1021 العربيةاملنطقة 
مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية  عداد الباحث باالعتماد علىإن م الرسم البياين (3)

 .71 ، ص3041-3041يف املنطقة العربية 

 اهلند
40 

 مصر
20 

 بايكستان
8 

 الفلبني
6 
 

 بنغالدش
4 

 سريالنكا  
4 

 ردناأل
3 

 النيبال
3 

 سوريا
2 

 اليمن
2 

 خرىأبلدان 
8 

 اهلند

 مصر

 بايكستان

 الفلبني

 بنغالدش

 سريالنكا

 األردن

 نيبال
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تةوازن القةوى    هو اختالا اخلليجدوا ونالحظ هنا أن أكى حتدٍّ تواجهه 
املهةاجرين  عدد العةاملني   أنكما  لصاحل األجانب على حسا  احملليني، العاملة
عدد احملليني أنفسهم بفارق كبري يف معظةم البلةدان ويف العديةد مةن     يفوق 

 بالنسبة اثر التحديات تعقيًدأكن واحدة م دارة القوى العاملةإوال تزاا  القطاعات،
ة راةم مةا   حتاوا الوفاء مبتطلبات سوق العمل احملليدوا اخلليج اليت  اكومات
ة تبعةات اجتماعيةة وثقافية   األجنبيةة مةن   عداد الكبرية من العمالة األُتشكِّله 
 .(1)وسياسية

  

                                                 

كلية الشؤون ب قليميةمركز الدراسات الدولية واإل) منطقة اخلليج، العمالة املهاجرة يف (1)
 .3-4 (، ص3044، قطر، 3تقرير موجز رقم  جورجتاون، الدولية جبامعة
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 املبحث الثالث

  لج لية اللندية وتإثيراتل  وأ ا
 في دوم الب يج

، السيما يف دوا اخلليجالعمالة اهلندية يف املنطقة العربية،  معظمل تركز شكُِّي
نسبة من التحويالت  أعلىذ تتلقى اهلند ؛ إيف منو العالقات بني اجلانبني امهمًّ اًلعام

ية العاملة يف دوا اخلليج ثاين اجلالية اهلند عدُّ، وُتقبل مواطنيها يف املنطقةاملالية من 
 .(1)جالية هندية منتشرة يف العامل أكى

تشةري بعةض   املنطقةة،   إىلوىل لتدفق العمالة اهلندية وفيما خي  البدايات األ
عةام  إىل عود تدوا اخلليج  إىلوىل لتدفق العمالة اهلندية البدايات األ الدراسات إىل أن

ق وبعد زيادة تدفُّ .(2)البحرين والكويت وقطر يف ا، وحتديًدعن فرص العمل احبًث 4817
دوا  إىلخذت معدالت اهلجرة الدولية أ ،ات القرن العشرينفطية منذ سبعينالعوائد الن
 اةري مسةبوق  ا نوعيًّ اتشهد تصاعًد، وخاصة القادمة من ربه القارة اهلندية، اخلليج

 .(3) دوا اجمللسلالستفادة من فرص العمل اليت وفرهتا عملية التنمية الشاملة يف
أن  الطفةرة النفطيةة   حقبة عند بدء اآلسيوية للعمالةحد التقديرات وأورد أ

ربه القةارة   القادمني من يفكانت حمصورة آنذاك  إمجاىل حجم هذه العمالة اليت
 أسةعار الةنفط   الرتفاع امللحوظ يفألف عامل، ومع ا 470 اهلندية كان يف حدود

آالف اسةترياد   ، بدأت البلدان اخلليجيةة يف ينالعشرالسبعينات من القرن خالا 
                                                 

(1) Kohli, Neha, Indian Migrants in the Gulf Countries, op. cit., p. 117. 
(2) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  

 Perspective, op. cit., p. 19. 
يج اهلجرة الدولية والتركيبة السكانية يف دوا جملس التعةاون لةدوا اخللة   "اهلل،  عبد (3)

 .134-130 ، صمرجع سابق ،"العربية
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البنية التحتية  إنشاء العاملة من البلدان العربية واآلسيوية هبدف املسامهة يف ياأليد
وقد  .(1)مل تكن العمالة احمللية تفي باحتياجاهتا الالزمة لتحقيق اخلطط التنموية اليت

، ىل دوا اخللةيج إمر ادئ األاملاهرة وربه املاهرة يف بتوجهت اهلجرة اهلندية اري 
. وقةد لعةب   مارات العربية املتحدة والكويت والسةعودية ىل اإلإصفة خاصة وب

 ،(2)آنذاك مشكلة نق  العمالة يف دوا اخلليج يف حلِّ ابارًز ااملهاجرون اهلنود دوًر
مةن   %70مةا نسةبته    - عمالة اري املاهرة وربه املاهرةي الأ - لونوكانوا يشكِّ
 .(3) دوا اخلليجلة اهلندية يفجمموع العما

جنو  يف  المر من والية كرييف بادىء األتأ   وكانت معظم العمالة اهلندية
هاجر كثري مةن   ولذل يف الوالية،  مل كافيةعدم توفر فرص عنتيجة  ار  اهلند
ومنةذ   .(4)املاضةي ات القرن عن فرص عمل خالا سبعين ااخلليج حبًث ا إىلسكاهن
، بعةد  اخلليجدوا  إىلق عشرين بدأت العمالة اهلندية املاهرة تتدفَّات القرن النمثاني

الب اهلنود يف الوقت اااضةر  أ وينحدر ،(5)التحسن االقتصادي الذي طرأ عليها
 نةادو  وتاميةل  ديشاراندرا بة أ، مبا يف ذل  والية من الواليات اهلندية اجلنوبية

يف  املة يف دوا اخلليج دور مهةم  ة اهلندية العوباملقابل، ال يزاا للجالي .(6)الوكري
الكبرية العاملة يف اخللةيج  تضمن اجلالية اهلندية  ؛ حيثتطور ومنو االقتصاد اهلندي

                                                 

جنبية يف دوا اخلليج العربية..الواقع واملأموا"، ورقة ااق، ررا عاصم، "العمالة األ عبد (1)
منظماة العمال   م، املؤمتر العربةي للمرأة والشبا  لترسيخ اللغة األ إىلعمل مقدمة 

 .4 ص ،3007رباط /ايرفىمانة العامة جلامعة الدوا العربية، القاهرة، ، األالعربية
(2) Kohli, Neha, Indian Migrants in the Gulf Countries, op. cit., p. 117. 
مرجع ، "للنمو االقتصادي ةذراع جديد اهلنود العاملون يف اخلارج..."راماتشاندران،  

 .441-441 سابق، ص
(3) Feiler, Gil, India’s Economic Relations with Israel and the Arabs, op. cit., p. 28. 
 .433 ص ،"للنمو االقتصادي ةاهلنود العاملون يف اخلارج...ذراع جديد"راماتشاندران،  (4)
(5) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, “Gulf States and the Conflict 

between India and Pakistan”, Journal of Asia Pacific Studies, Published by 

Japss Press for the Guild of Independent Scholars and the Central American 

Institute of Asia Pacific Studies (CAI-APS), vol. 1, no. 2, Florida/USA, May  
 2010, p. 271. 

(6) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  
 Perspective, p. 20. 
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 .(1)مواا ااواالت على اهلند قادمة من املنطقةأل اتدفًق
العدد الفعلةي   بشأنعلى الرام من صعوبة ااصوا على معلومات دقيقة و

كةى مةن عةدد    ل النسبة األشكِّت ُتصبحفإهنا أ، يف دوا اخلليج للجالية اهلندية
حصاءات اهلندية الصادرة عن الكتا  لإل اوفًق، وجانب يف دوا اخلليجالعاملني األ

لت العمالة اهلندية يف منطقة ، مث4897َّالسنوي لوزارة الشؤون اخلارجية اهلندية لعام 
ماليةني   1 فهناك حوايل ؛اخلليجية - للعالقات اهلندية اوداعًم امهمًّ اعنصًر اخلليج

يف دوا اخللةيج،    عامةل نييمال 1.7دوا املنطقة العربية، منهم  عامل هندي يف
العمالةة  ازداد عدد  وقد. (2)دوالر اتمليار 4كثر من أوبلغت حتويالهتم السنوية 
ااادي والعشرين؛ وا من القرن منذ بدايات العقد األ اهلندية يف السنوات الالحقة

مم املتحدة واملنظمة الدولية ، وتقرير األ3041وا العربية لعام ة الدففي تقرير جامع
مليةون   3.1ارتفع من  يف دوا اخلليج عدد اهلنود العاملني فإن، 3047للهجرة لعام 
يف   رةخ  نييمال 4.9 مث إىل ،3000 يف عام نييمال 1.4ىل إ 4880هندي يف عام 

 .3041عام 
-2990اهلندية يف دول اخلليج خالل  اجلاليةتوزيع ( 2) رقم دولويبيِّن اجل

1021
(3): 

 

 
                                                 

، 3040حزيةران  /يونيو 44، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل"اوبتا، براكرييت،  (1)
 مرجع سابق.

مرجةع  ، "ماا والتحدياتاهلندية: اآل - العالقات العربية"نقاًل عن: عكارة، سعيد،  (2)
 .44 سابق، ص

دوا اخللةيج،   مليون عامل هندي يف 3.7وجود  إىلخرى، أرارت مصادر أيف حني  
 مليارات دوالر. 4وتبلغ حتويالهتم السنوية قرابة 

)مكتةب افةران   ، اهلند ومستقبل عالقاهتا الدولياة سراء رريف، إ الكعود،انظر:  
 .87 (، ص3044للخدمات الطباعية، بغداد، 

: اهلجرة والنزو  والتنمية يف منطقة عربياة  1022تقرير اهلجرة الدولية لعا  انظر:  (3)
قليمي للهجرة الدولية العربية: اهلجرة اإل التقريرو. 14-10 ص مرجع سابق، ،ةمتغري

 .30 ص مرجع سابق، ،الدولية والتنمية
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 1021 1000 2990 الدولة

 2.973.307 915.919 458.381 مارات العربية املتحدةاإل
 1.744.977 1.090.474 981.433 السعودية
 730.779 557.049 553.794 الكويت

 644.701 333.994 212.774 سلطنة عمان
 576.774 174.791 129.417 قطر
 262.977 90.849 60.181 بحرينال

   6.939.877 3.473.748 2.187.481 اجملموع
 منهم %30نتمي بينما يوربه املاهرة، فئة العمالة املاهرة  إىلمنهم  %70وينتمي 

طباء واملهندسني واملعماريني وموظفي البنوك واحملاسبني، املهنيني والفنيني من األإىل 
 .(1)اري املاهرة ةمالفتشمل فئة العالباقية  %40 أما

 ُتَعدُّ، دوا اخلليجاليت يقصدها اهلنود يف عالقتهم بساس الوجهة األ وخبصوص
كى من اجلاليةة  مارات العربية املتحدة يف قائمة الدوا اليت تستضيف العدد األاإل

العربية السعودية حتتل كانت اململكة أن ، بعد باقي دوا اخلليجعلى  ااهلندية قياًس
القنصةل العةام   ، (Vinu Rajmony)رامجوين فينو رار أذل   ويف وا،املركز األ

لثاين لقادة دوا مام املؤمتر السنوي األقاها أخالا كلمة  بةي،مهورية اهلند يف دجل
هم للعمالة اهلندية يف الوجهة األ تزاامارات ال ن اإل: "إدارة العمالةحوا إالتعاون 
ماليزيا مث الكويت، وقطر، ومان، سلطنة ُعو اململكة العربية السعودية، تليهاالعامل 

يف  فضل للجالية اهلنديةة الوجهة األمتثِّل مارات اإل صبحت؛ حيث أ(2)"والبحرين
مليون رةخ  يف   3.9 إىلن ارتفع عدد اهلنود فيها أالوقت اااضر، والسيما بعد 

 (.7رقم )اجلدوا  يوضحكما  ،3041عام 
                                                 

(1) Ahmaad, Talmiz, “Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic 

Ties: Opportunities and Challenges”, Ranjit Gupta; Abu Backer Bagader; 

Talmiz Ahmad; and N. Janardhan (Ed), in India and the Gulf: What Next?,  
 (Gulf Research Center Cambridge, University of Cambridge, 2013), p. 32. 

 47)تةاريخ الةدخوا:   ، 3008أيةار  /مةايو  3، أخبار اهلند"عالقات عربية هندية"،  (2)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind/indoarab.htm 
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مارة إيف  مارات الشمالية، والباقيواإلبةي هندي يف د مليون ويعيش حوايل
من جممةوع   %11لون شكُِّيوا صبحأن اهلنود إىل أ . وتشري التقديراتبةي(بو ظ)أ

من قوة العمل، واالبيتهم من املهنيني والعماا  %13.7من  وأكثرمارات سكان اإل
 /مىيف ديسة  ،مةارات سفري اهلند لدى اإل، سيثارامبةي   ح صرَّ، وقد (1)املهرة

توعب للعمالة اهلندية حةوا  أكى مس دَُّعُت ماراتن اإلبأ ،3041عام  وااأل كانون
 .(2)مليون رخ  3.4العامل بواقع 
مةن   %30 ةعربية السعودية ما يقةار  الة  ل اهلنود يف اململكة الشكُِّيكما 
وزراء رئةيس الة   ،سينغمامنوهان ن ، وقد مثَّ(3)البالد مغتر  يف نييمال 7جمموع 
، 3040عةام   ذارآ/يف مارسللرياض السعودية خالا زيارته جهود ، سبقاهلندي األ
بالده يف السعودية  مواطينن أىل رعاية، مشرًيا إحتظى به اجلالية اهلندية من  بشأن ما
 .(4)مليون نسمة 4.9 إىليصلون 
الةيت   اجلالية اهلندية تعتمد على صبحتأمان من الدوا اليت سلطنة ُع دَُّعوُت

ألةف   411.7مةن   إىل أكثر 4880رخ  عام ألف  343.7من أفرادها ارتفع عدد 
سلطنة  إىل سينغثناء زيارة أو (،7ن يف اجلدوا رقم )يََّبُمهو ، كما 3041عام هندي 

خالهلا على زيةادة العمالةة    اتفق ، مت التوقيع على مذكرة تفاهم3009عمان عام 
 .(5)اهلندية من فئة الفنيني ومبختلف االختصاصات

اجلالية اهلندية ُتَعدُّ عاماًل مهمًّا يف توثيق العالقات بني البلدين؛  ويف قطر، فإن
إذ يعمل اهلنود يف خمتلف القطاعات، السيما اخلدمية والتجارية، ويسهمون يف دفع 

                                                 
(1) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  

 Perspective, p. 20-21. 
 .3041وا كانون األ/ديسمى 7العراق،  مدونات مباشر،نقاًل عن:  (2)

www.mubasher.info/news/ae/now/latest/2641479.aspx 
(3) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  

 Perspective, p. 21. 
 .3040 آذار/مارس 3، أخبار اهلند"، عالقات عربية هندية، "السهيل، تركي (4)
(5) Rizvi, M. Mahtab Alam, “India’s Trade Relations with Gulf Cooperation 

Council (GCC) States”, in Developments in the Gulf Region: Prospects and  
 Challenges for India in the Next Two Decades, p. 98. 
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عجلة التنمية يف دولة قطر، فضاًل عن أن حتويالهتم املالية لبلدهم ُتشكِّل مصةدًرا  
ت وزارة اخلارجية القطرية إىل ارتفةاع عةدد   إضافيًّا للدخل يف اهلند. وقد أرار
3047ألف رخ  يف العام  410اجلالية اهلندية يف البالد إىل أكثر من 

(1). 
 وزيةر ، (ShashiTharoor) ارورأكد راري ثة وفيما خي  البحرين، فقد 
 واألتشةرين ا /أكتوبرخالا زيارته للبحرين يف ، الدولة للشؤون اخلارجية اهلندية

يف  يعملةون ، لف نسمةأ 100 قرابةإىل ندية يف البحرين تصل اهللة عماال نأ، 3008
 .(2)جماالت تنموية خمتلفة

يف اجملاا السيما سهمت اجلالية اهلندية يف تطور العالقات بني اجلانبني، أ، وهكذا
، (Muhammad Hamid Ansari)نصةاري  أكده حممد حامد أ االقتصادي، وهذا ما

كثر من مخسة ماليني هنةدي يف دوا  أ ن لدينا"إ :ولهبق ،نائب الرئيس اهلندي آنذاك
، تنعكس إجياًبةا علةى   (3)"اخلليج العربية، وهذه العالقة ذات مردود طيب للجانبني

يسةتثمرون،  لبلةدان اخلليجيةة   العديد من اهلنود العاملني يف ااقتصاد اهلند؛ حيث إن 
 %7مةا يعةادا    ي،بةمواا يف بن  املشرق بددارة األإمدير قسم ، رارادنايرحبسب 
 .(4)سهم اهلنديةمجايل عائداهتم يف سوق األإقل من على األ

وفيما خي  التحويالت املالية للجالية اهلندية العاملة يف دوا اخلليج العربيةة  
 وتتصةدَّر ، 3044عام مليار دوالر  38.7من  أكثر، فقد بلغت م )اهلند(األ إىل البلد

؛ اهلنةد  إىليف نسبة التحويالت املالية  اخلليجقائمة دوا مارات العربية املتحدة اإل
، ماراتاإل يأ  مننصف حتويالت اهلنود من دوا اخلليج  مصدر حوايلن حيث إ

 .ذل  نان( يبي7ِّ) والرسم البياين( 4واجلدوا )
                                                 

(، )وزارة 1سلسةلة قطةر والعةامل )    العالقات القطرية اهلندية،املعهد الدبلوماسي،  (1)
 .71 ص (،3047اخلارجية، قطر 

)تاريخ ، 3008تشرين األوا /أكتوبر 7، نيودهلي، أخبار اهلنداهلند يف اإلعالم العربةي،  (2)
 :(3041تشرين الثاين /نوفمى 49الدخوا: 

www.akhbarulhind.com/arabmedia.htm 
 ، مرجع سابق.صاري(أنالعسكر، محد، مقابلة نائب الرئيس اهلندي )حامد  (3)
 47)تاريخ الةدخوا:   ،3007تشرين األوا /، أكتوبرأخبار اهلند"استثمارات أجنبية"،  (4)

 :(3041تشرين الثاين /نوفمى
www.akhbarulhind.com/Gulf-Investments.htm 
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 (6)ر م جدوم 

1022 ى ماللند   لىالتحويال  الم لية مي دوم الب يج يوضح حجم 
(1) 

 التحويالت املالية للجالية اهلندية )باملليون دوالر( جيدول جملس التعاون اخللي
 14.377 مارات العربية املتحدةاإل

 7.434 السعودية
 2.471 الكويت

 2.171 سلطنة عمان
 2.091 قطر

 0.480 البحرين
    29.484 اجملموع

  1122 ى ماللند   لىالتحويال  الم لية مي دوم الب يج ي بي  ( ي  5) الرأم البي ني ر م

 (2)ب لنأبة المئوية

 
                                                 

(1) Kohli, Neha, Indian Migrants in the Gulf Countries, op. cit., p. 121. 
 عداد الباحث باالعتماد على:إمن  الرسم البياين (2)

Kohli, Neha, Indian Migrants in the Gulf Countries, op. cit., p. 121. 

 48مارات اإل

 26السعودية 

 9الكويت 

 8 عمان
 2 البحرين 7قطر 
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إىل من دوا اخلليج  ، وصلت التحويالت املالية للجالية اهلندية3043ويف العام 
مليةار دوالر   17ما يقر  من  إىلمليار دوالر، ومن مث ارتفعت لتصل  13.7قرابة 
 .(1)من الةدخل  %33التحويالت املالية يف مقاطعة كريال اهلندية لت ، وركَّاسنويًّ
توثيق عالقاهتا بدوا اخللةيج، يف  لولت ااكومة اهلندية عناية كبرية أفقد  ،وعليه
مةن خةالا    - ، ودأبت اهلندليهاإكبرية من العمالة اهلندية  عدادأ قعقا  تدفُّأ

علةى   ازيارة دوا اخلليج مةرتني سةنويًّ  على وزير رؤون اهلجرة اهلندية حرص 
عقبات املرتبطةة بالعمالةة   ليل الوتذ دوا املنطقةمع  عالقاهتاتنشيط على  - قلاأل

 الذين ُيمثِّلوهنةا يف اختيار سفرائها على حسن ااكومة اهلندية  حترص، كما اهلندية
 .(2)مع دوا اخلليجولئ  القادرين على تأمني عالقات وثيقة أاملنطقة من بني 
من خالا  جسور التعاون بني اجلانبني، سهمت اجلالية اهلندية يف مدِّأ وهكذا،

تنشيط التعاون االقتصادي بةني  ويف منو وتطور اقتصاد دوا اخلليج،  مهمٍّور لعب د
رار أ اًلبينهما، فمث على العديد من قطاعات التعاون اجياًبإانعكس هو ما اجلانبني، و

الذي بةي جياالدور اإل إىل، 3041-3043تقرير لوزارة الشؤون اخلارجية اهلندية للعام 
عماا اهلنود يف بناء وتطوير اقتصاد البحرين على مدى األ لعبته اجلالية اهلندية ورجاا

أسهم  دوا اخلليجباجلالية اهلندية  ، كما أن ارتفاع عدد أفراد(3)العقود القليلة املاضية
صبحوا أن هؤالء أ، السيما املنطقةيف العديد من دوا  يف بروز قوة عمل هلا ثقل مهم 

ات املنتشةرة يف دوا اخللةيج والسةكان    بعدد اجلالية  الون نسبة كبرية قياًسشكُِّي
 %11و %17و %14ما نسبته  ُيمثِّلونن اهلنود أىل ؛ إذ تشري بعض الدراسات إصلينياأل

حصةائيات  إمارات على التوايل حسب من البحرين وقطر واإل من عدد سكان كلٍّ
3043عام 

بعةدد السةكان    اعلى نسبة للهنود يف دوا اخلليج قياًسأن أ ، يف حني(4)
                                                 

(1) Bagadar, Abo Backer, “Look East: An Alternative Perspective for GCC  
 Countries”, in India and the Gulf: What Next? p. 12. 

 ،: اهلجرة والنزو  والتنمية يف منطقة عربية ماتغرية 1022تقرير اهلجرة الدولية لعا   
 .41-43 مرجع سابق، ص

 .437-434 ، ص"للنمو االقتصادي ةذراع جديد ود العاملون يف اخلارج...اهلن"راماتشاندران،  (2)
(3) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, (Policy Planning and Research  

 Division, New Delhi), p. 41. 
(4) Kohli, Neha, Indian Migrants in the Gulf Countries, p. 118. 
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مةن   (.4) الرسم البياين رقةم ن يف يََّبما ُمك، %11يف البحرين بنسبة  توجدليني، احمل
سةم  اثري على صناعة السينما اهلنديةة املعروفةة ب  أسهم اهلنود يف التجانب آخر، أ

 ةالداخلية  ةليس فقط يف السوق اهلندي اوانتشاًر اتلقى ترحيًب" اليت أصبحت دوبوليو"
 .(1)دوا اخلليج ضمنهان يف العديد من الدوا، ومحىت  بل

  ونأبتلم المئويةاللنود في دوم الب يج يوضح توزيع ( 6) الرأم البي ني ر م

 (2) أو ياإلجم لي لعدد المي 

   
لضةمان   ة مع دوا اخلليجعقد اتفاقيات عدَّ وقد جنحت ااكومة اهلندية يف

، 3004عةام   ماراتمع اإلمثل: االتفاقية اليت أبرمتها ، العمالة اهلنديةمحاية حقوق و
، 3009عةام  يف العام سلطنة عمان مث ، 3007، والكويت عام 3007عام يف القطر مث 

استمرار التفاوض مع اململكة العربيةة السةعودية   عن  اًل، فض3008والبحرين عام 
املتحدث باسةم   ،(Y.S. Kataria)وضح كاتاريا . وأ(3)للتوقيع على اتفاقية مماثلة

                                                 
مرجع ، "للنمو االقتصادي ةذراع جديد اهلنود العاملون يف اخلارج..." ،راماتشاندران (1)

 .438 سابق، ص
 عداد الباحث باالعتماد على:إمن  الرسم البياين (2)

Feiler, Gil, India’s Economic Relations with Israel and the Arabs, p. 27. 
(3) Neha Kohli, Indian Migrants in the Gulf Countries, p. 123. 

44% 
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 اهلنود ن الدبلوماسيني، أ3041عام  تشرين الثاين/نوفمىيف ، ةوزارة اخلارجية اهلندي
جةور العمالةة اهلنديةة يف    دىن ألد األزيادة كبرية يف ااطلبوا يف دوا اخلليج، 
اصوا هةذه  نيودهلي  تسعىذ ؛ إعني العام واخلاص يف تل  الدوارركات القطا
ة العملةة اهلنديةة   ن "التضخم وقيمة أىل ا إعلى، مشرًيأعلى رواتب  القوة العاملة

 .(1)العوامل اليت تىر هذا القرار" منوارتفاع تكاليف املعيشة يف اخلليج 
كثر من أب ار رمسيًّقدَّاليت ُتن القوى العاملة اهلندية يف اخلارج، أوهكذا يتبني، 

بينةها   ذل  حبسب التقديرات اري الرمسية كثر منأن كانت إو- مليون نسمة 37
لصاحل الةوطن   يتعاظمح دورها صبأ -مة يف دوا اخلليجنس ماليني 4.9من  أكثر
ثروة كىى من حيث الدور واملكانةة والتحةويالت    إىلم، وتتحوا بالتدريج األ

عن تأثريها املتنامي يف البلدان الةيت   اًلاليت تنعش ميزانية الدولة، فض املالية السنوية
وزير الشؤون ، (Pranab Mukherjee) موخرجيبرنا  وقد وصف  .(2)تقيم فيها

بناء اجلاليةة  أ، 3009 يارأ/مايويف  بةي،د إىلثناء زيارته أ، اخلارجية اهلندي آنذاك
التفاعل وأن  اياة وتاريخ املنطقة، اًلمكمِّ باعتبارهم عنصًرااهلندية يف دوا اخلليج 

س الفهم العميق وتقدير ثقافةة  ُسُأورعو  املنطقة قائم على اجلالية هذه بناء أبني 
ماليني مواطن هندي يعملون اليوم  7من  أكثرن هناك مشرًيا إىل أ البعض،بعضهم 

 .(3)م مسامهات كبرية يف منو املنطقةيف البلدان اخلليجية كانت هل
ن إىل أوعليه، ومن خالا واقع اجلالية اهلندية يف دوا اخلليج العربية، خنل  

يف جماا االقتصةاد   سيما، والامؤثًريظل بةي الوجود اهلندي يف دوا اخلليج العر
اخلليجية  - املصاحل اهلندية دمةا خلجهًد ن تقدمأن اجلالية اهلندية ميكن أ، ووالتجارة

 .اومهماهت اهدافهأوتيسري  ،امًع
                                                 

تشرين الثةاين  /نوفمى 47، اجلزيرة نت، "جور عمالتها يف اخلليجأاهلند تسعى لزيادة " (1)
 :(3041تشرين الثاين /نوفمى 47)تاريخ الدخوا: ، 3041

www.aljazeera.net/news/business/htm 

مرجع  ،"للنمو االقتصادي ةذراع جديد اهلنود العاملون يف اخلارج..." راماتشاندران، (2)
 .410-438 سابق، ص

 /نةوفمى  49)تاريخ الدخوا: ، 3009 أيار/مايو 44، خبار اهلندأ، "ستثمارات هندية"ا (3)

 :(3041تشرين الثاين 
www.akhbarulhind.com/TCS.htm 

http://www.aljazeera.net/news/business/htm
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 الفصل الثالث

 اخلليجية-منتديات التعاون اهلندية
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تصةادي  اهلند من الدوا اليت حققت نتائج مهمة علةى الصةعيد االق   دَُّعُت
معدا  القرن ااادي والعشرين، فقد سجلتوا من كنولوجي خالا العقد األوالت

زمة االقتصادية العاملية يتراوح ما مجايل يف سنوات ما بعد األمنو يف الناتج القومي اإل
ن التوجه العام الغالب على االقتصاد اهلندي، هو اقتصاد أعن  اًل، فض%8و %9بني 

. وباملقابةل،  (1)للقيمة املضافة يف هذا االقتصاد سل املصدر الرئيمثِّاملعرفة الذي ُي
زمة املالية العاملية السيما بعد األعمدت دوا اخلليج منذ القرن ااادي والعشرين، 

التوجه ىل إ، 3041عام السعار النفط منذ منتصف أ، واالخنفاض املستمر يف 3009يف 
 :ة، ويف مقدمتةها من خالا االعتماد على مصادر دخل متنوع حنو تنويع اقتصادها

استخدام عائدات النفط والغاز الطبيعي لدعم التنمية الصناعية والبنية التحتية على 
عن االستثمار يف قطةاع املعرفةة    اًلنطاق واسع، وتشجيع القطاع اخلاص، فض

االقتصةادية  . وعليه، فقد حظيت نقاط قةوة اهلنةد   (2)وتشجيع قطاع اخلدمات
ن اهلنةد جةاهزة للعةب دور    أقناع دوا اخلليج بإسهم يف أمما  ؛باعتراف متزايد

 يف امليدان االقتصادي والتقين. أيًضاقليمي ودويل إ
 زيادة حتركها جتاه بعضها البعضىل إوقد عمدت كل من اهلند ودوا اخلليج 

سيس العديةد  أوم على عقد مؤمترات قمم، ودعم وتمن خالا اتباع استراتيجية تق
اجلانب االقتصادي، منةذ   يف السيماصعدة، األ ن منتديات التعاون، وعلى مجيعم

وقد تعةددت   .ااادي والعشرينخري من القرن العشرين وبدايات القرن العقد األ
 واملنظمةات ، سواء كانت بةني اهلنةد   ت التعاون اهلندية مع دوا اخلليجمنتديا

                                                 
(1) Mohan, G, “India’s Strategic Challenges in the Indian Ocean and the Gulf”,  

in India’s Growing Role in the Gulf: Implications for the Region and the  
 United, p. 56. 

-1020مة العربياة  حال األ، "خرون"آو، محد يوسفأمحد، ، أبراهيمإمحد أ حممود، 
 .18 (، ص3044، )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، : ريا  التغيري1022

(2) Das, Prassan, Kumar, Pradhan, Samir, Ranjan, India-Gulf Trade Relations,  
 op. cit., p. 32-33. 
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ا ليج جزًءدوا اخل دَُّعاليت ُت، لتعاون مع جامعة الدوا العربيةاك قليمية يف املنطقة،اإل
 على أوخرى، قليمية األمات اإلنظوامل ،، وجملس التعاون لدوا اخلليجامنه اساسيًّأ

سهمت بدور بارز يف تطوير أاليت  هلند ودوا اخلليجبني ا مستوى العالقات البينية
 العالقات االقتصادية بينها.
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 ولاملبحث األ

 أ تي اإل  يميأ  ؤ  الم  التع وي 

وتفكة   بةي بني املعسكرين الشرقي والغر الباردةارتبطت هنايات اار  
ىوز جمموعة من التحوالت ب، املاضيخري من القرن يت منذ العقد األاالحتاد السوفي

مالمح  أهملت اليت كان هلا تداعياهتا املتزايدة على طبيعة العالقات الدولية، وقد متثَّ
بةه ذلة  مةن    ة وما تطلَّهذه التداعيات يف إطار التغري يف قضايا العالقات الدولي

ضرورة تطوير يف األدوات املستخدمة إلدارة تل  العالقات. ومن أجل اافةاظ  
بد من اافاظ على ما هو قائم من ان الك ادلة بني اجلانبني،على حجم املصاحل املتب
فإن النظر إىل العالقةات  ويف هذا السياق،  الطارئة. تحدياتالتفاعالت ومواجهة 

ر كبري مةن األمهيةة لكةال    يكشف عن كوهنا عالقات على قد اخلليجية-اهلندية
حمكومة بقدر يعتد به من املصاحل مع وجود جمموعة كةبرية مةن   ؛ إذ إهنا الطرفني

محاية تل  املصاحل ومواجهةة هةذه   كما أن التحديات املؤثرة يف تل  العالقات، 
عتةرض  التحديات، يتطلب بدأ الطرفني يف حوار استراتيجي ملواجهة ليس مةا ي 

عالقات الطرفني من حتديات مباررة فحسب، بل يتعدى ذل  للبحث يف سةبل  
 .(1)مواجهة التحديات النابعة من طبيعة البيئة األمنية ما بعد اار  الباردة

تكثيف لقاءاهتما، وذل  للبحةث عةن الطةرق     إىل، اجته الطرفان ولذل 
ق تطةوير  وليت قد تعة والوسائل الفاعلة يف محاية مصااهما ومواجهة التحديات ا

اخلليجةي دور مهةم    - وقد كان ملنتديات التعاون اهلنديا. العالقات فيما بينهم
بةرز هةذه   أومن بةني   ،بينهماساسي يف التمهيد لتطوير العالقات االقتصادية أو

                                                 

اهلنةدي( يف القةرن ااةادي    -التعاون االستراتيجي )اخلليجي"مني، خدجية عرفة حممد، أ (1)
 .(3041السعودية، حباث، اململكة العربية مركز اخلليج لأل)، آراء حول اخلليج ،"والعشرين

www.araa.ae/index.php?view=article&id=2107:2014. 
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 قليمية:اإل املنظماتقدت بني اجلانبني على صعيد املنتديات اليت ُع
 قليمةي  حمليط اهلنةدي للتعةاون اإل  تأسيس رابطة الدوا املطلة على ا .4

Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation  يف
سيوية مطلة علةى احملةيط   آفريقية وإدولة  30تضم ، و4887 ذارآ/مارس

مارات العربية املتحةدة  مان واإلكل من اهلند وسلطنة ُع دَُّعاهلندي، وُت
لتشكيل  املبادرَة هلند الدولَةوكانت ا .(1)عضاء يف الرابطةمن الدوا األ
قليميةة والدوليةة،   عتبارها قوة مؤثرة يف السياسةة اإل اهذه الرابطة ب

كدت اهلند من جانبها يف أكثر من مناسبة علةى ضةرورة تفعيةل    وأ
تعاون قامة عالقات إالتعاون اجلماعي للدوا املطلة على احمليط اهلندي، و

كمةا   ،(2)قتصادية والتقنية والعلميةمنية والسياسية واالاأل االتبينها يف اجمل
                                                 

، 401العةدد   مانة العامة جلامعة الدوا العربيةة، األ جملة شؤون عربية،املل ،  عودة، عبد (1)
 .440-409 ، ص(3008، 477العدد ) السياسة الدولية،يو ، مدحت، أ. 97 ، ص3000

حبااث  أجملاة  ة على احمليط اهلنةدي"،  الدوا املطلَّ"منظمة  ،يمجيل، االب علانظر:  (2)
نشاء هذا إفكار اخلاصة بتبع طرح األوقد  .433 ص ،4888 أيار/مايو، 1العدد  سياسية،

كادميية والعلميةة  التجمع على املستوى الرمسي يف اهلند، اهتمام املؤسسات والنخب األ
ن النةدوات واللقةاءات   عماا اهلندي هبذا املشروع من خالا تنظيم عدد موقطاع األ
 مكانية تطبيقه، منها على سبيل املثاا:إبعاده وأملناقشة 

( يف اهلنةد،  Journal of Indian Ocean Studiesصدار جملة دراسات احمليط اهلنةدي ) إ -
قامة ترتيب خاص بدوا احملةيط  إعدادها املختلفة عن ضرورة أواليت عىت من خالا 

 متارسها القوى اخلارجية على دوا املنطقة بعد انتهاء ملقاومة الضغوط اليت ااهلندي ررًط
قليمي يف منطقة احمليط اهلندي التعاون اإل إىلونظر عدد من مقاالت اجمللة  .اار  الباردة

 لالستفادة من املوارد االقتصادية للمحيط اهلندي. امهمًّ اطاًرإبوصفه مدخاًل و
مكفرسون( يف  ثم بأستراليا )كيندعوة مدير مركز احمليط اهلندي لدراسات السال -

آذار /( يف عددها الصادر يف السادس من مارسThe Monitorشر له يف جملة )مقاا ُن
جنو   - هندي - سترايلأنشاء "حمور إضرورة  إىل، واليت تصدر يف اهلند، 4881
نشاء منطقة إل سياسي - بداية عملية لتأسيس ترتيب اقتصادي فريقي" بوصف ذل إ

( على ارار النافتةا  Indian Ocean Zone of Cooperation)ندي للتعاون احمليط اهل
 وب .وروبةي واألواالحتاد األ

نشاء جتمع احمليط اهلندي والذي انعقد يف اهلنةد  إنديرا ااندي اخلامس حوا أمؤمتر  -
 .4887عام  تشرين الثاين/يف نوفمى
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نشاء هةذا التجمةع،   إىل إكان لسلطنة عمان دور ملحوظ يف الدعوة 
ل ذل  يف زيارة وزير خارجية سلطنة عمان آنذاك لكل من اهلنةد  ومتثَّ

ثناءهةا  أاليت تنةاوا  ، و4884عام  متوز/يف منتصف يوليو، وموريشيوس
 .(1)نشاء هذه الرابطةإمناقشة اقتراح 

أجل تفعيل التعاون االقتصادي بني الطرفني، ميكن ااديث عن أمهيةة   ومن
انضمام باقي دوا جملس التعاون اخلليجي إىل رابطة الدوا املطلة علةى احملةيط   

من الطبيعة االقتصادية  ىل الرابطةها إوتىز أمهية انضمام اهلندي للتعاون اإلقليمي،
 طة كما حددها امليثةاق تتمثةل يف  ابن األهداف الرئيسية للرأ، والسيما للمنظمة

حتقيق النمو املستدام، والتنمية املتوازنة يف منطقة احمليط اهلندي، وخلةق أسةاس   
مشترك للتعاون االقتصادي اإلقليمي، والتركيز على جماالت التعاون االقتصةادي  
اليت توفر الفرص لتنمية املصاحل املشتركة واملنفعة املتبادلة، والعمل علةى تشةجيع   

لية حترير التجارة من خالا إزالة العوائق، وختفيض ااواجز اجلمركيةة أمةام   عم
 .(2)تدفقات السلع واخلدمات ورؤوس األمواا ونقل التكنولوجيا داخل املنطقة

اهلنةد   بةني لعقد مزيد من منتديات التعاون بوابة الرابطة ركَّلت وهكذا، 
مر الذي دفع األ الرابطة؛ تل  سيسأنتيجة الفائدة اليت حتققت من ت ودوا اخلليج
عقد العديد من منتديات التعاون منذ بةدايات القةرن   على التركيز  إىلاجلانبني 

 ااادي والعشرين.
 /فىايةر يف رةهر   ،اخلليجي يف مومباي-انعقاد املؤمتر الصناعي اهلندي .3

دوا جملةس  بة  اتفق فيه وزراء التجارة والصناعة، الذي 3001 رباط
على تعزيز التعةاون   تجارة والصناعة اهلندي آنذاك،ال ، ووزيرالتعاون

                                                                                                                  

 عربيةة وعمليةة التكامةل يف    جملس التعاون لدوا اخلليج ال"فرحات، حممد فايز،  انظر: 

 العةدد   دراساات اساتراتيجية،  و ،"منطقة احمليط اهلندي: حنو سياسة خليجية جديدة

  (،3007و ظبةةي  أبة مارات للدراسات والبحةوث االسةتراتيجية،   مركز اإل، )444

 .10-30-48 ص
 .30 السابق، ص رجعامل (1)
اهلندي( يف القرن ااةادي  -يجيالتعاون االستراتيجي )اخلل"مني، خدجية عرفة حممد، أ (2)

 "، املرجع السابق.والعشرين
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وقد نتج عنه التوقيع علةى   .(1)عالن مومباي"إاالقتصادي من خالا "
آ  /اسةطس أ 37يف اتفاقية للتعاون االقتصادي بني اهلند ودوا اخلليج 

اا ساس يف التعاون االقتصادي يف جمة تل  االتفاقية األ وركَّلت، 3001
اعةات  ، فيمةا تتواصةل اجتم  (2)بينهما ة اارةالتمهيد لتطبيق التجار

انعقةد املنتةدى    اًل، فمةث ااخلليجية سنويًّ-ةاملؤمترات الصناعية اهلندي
الذي مت خالله االتفاق على التعاون  ،3007 يارأ/مايوالصناعي الثالث يف 

 .(3)يف جماا الطاقة والبتروكيمياويات ومواد البناء
 49العربية يف نيةودهلي يف   - اهلندية ملتقى مشروعات االستثمارافتتاح  .1

تعزيز العالقات الثنائية بةني   إىل، ويهدف املشروع 3009 نيسان/أبريل
، علةى املسةتويني   ا العربية، ومن ضةمنها دوا اخللةيج  اهلند والدو

وقةد   .ااكومي واخلاص يف اجملاالت كافة مبا يعود بالنفع على اجلانبني
يف ، ن اخلارجية اهلندي آنةذاك ير الشؤووز، ()موخرجيبرانا  كد أ

واالستثمار بني  ن التبادا التجاريإ": لقاها خالا االفتتاحأكلمته اليت 
ات ااكومة  ا، داعًية "مهية كبرية يف تارخينا املعاصةر أهذه املناطق ذو 

ىل خلق منةا  اسةتثماري مالئةم    إوالقطاع اخلاص يف دوا املنطقة 
                                                 

(1) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, “Gulf States and the Conflict 

between India and Pakistan”, Journal of Asia Pacific Studies, Published by 

Japss Press for the Guild of Independent Scholars and the Central American 

Institute of Asia Pacific Studies (CAI-APS), vol. 1, no. 2, Florida/USA, May  
 2010, p. 262. 
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ومن جانبه، قاا  هدافه.أمل اارير التارخيي من حتقيق كا ليتمكن طريق
ن اهلند : إدوا العربية لدى نيودهليسفري جامعة ال، محد سامل الوحيشيأ

دعمت الدوا العربية يف احملافل الدولية، ولديها ارتباطات جتارية مةع  
 .(1)اربية، ودوا اخلليج العربية خصوًصالدوا الع

هلنةدي يف  ا -بةةي  كرة إلنشاء منتدى التعاون العرالتوقيع على مذ .1
؛ 3009وا كةانون األ /ديسةمى  يف الثاين من ،العاصمة اهلندية نيودهلي

شتركة رفيعةة املسةتوى جتتمةع    جلنة م على تشكيل مت االتفاقحيث 
من: ترويكا القمة  اوتضم كل ، وبالتناو  على مستويات خمتلفة اسنويًّ

 .(2)األمانة العامة ووزارة اخلارجية اهلنديةالعربية و
 /أكتوبراهلندي يف  -بةي االجتماع التحضريي ملؤمتر الشراكة العر انعقاد .7

، (Ambica Sharmaرةارما ) أمبيكةا  رارت أ، وقد 3008وا ألتشرين ا
ثناء االجتماع ، أنائبة رئيس االحتاد العام للغرف التجارية والصناعية اهلندي

، ن اهلند هلا رراكات ناجحة يف عدد من الدوا العربيةة إىل أالتحضريي، 
وىل، واململكة العربية السعودية الثانيةة،  مارات العربية املتحدة األاإل دَُّعوُت
 .(3)الكويت ففي املرتبة الرابعة ماأ  قطر يف املرتبة الثالثة، أوت

اهلندي الرابع الذي استضافته ارفةة   - عماا املنتدى اخلليجيأانطالق  .4
وزراء  7ه ارك فية ورة  ،3040 حزيران/يونيو 44-41 يف الفترة بنيجدة 

للتجارة والصناعة وكوكبة من االقتصةاديني يف دوا جملةس التعةاون    
اخلليجي واهلند، وحبضور رؤساء الغرف التجارية ومسةؤويل اهليئةات   

عدد من املشاركني اداة التحضري  أكَّدوقد . والبنوك واملؤسسات الدولية
                                                 

 47)تةاريخ الةدخوا:   ، 3009نيسةان  /أبريل 48، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (1)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind.com/Gulf-Investments.htm 

)تاريخ ، 3047حزيران /يونيو جامعة الدول العربية،اهلندي،  -منتدى التعاون العربةي  (2)
 (:3044 يارأ/مايو 4الدخوا: 

www.lasportal.org/ar/forums/Pages/Forums.aspx?rid=5 
 .3008وا تشرين األ/أكتوبر 31، خبار اهلندأ، "خبار اقتصادية"أ (3)

www.akhbarulhind.com/Sensex-report.htm 
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تستضيفه اهلندي الذي -للمنتدى على أمهية اادث االقتصادي اخلليجي
خبري اقتصادي وجتاري من الةدوا   1000ارفة جدة مبشاركة أكثر من 

إضافة إىل اهلند، مشريين إىل أن اهلدف الرئيسي يتمثل يف حبث  اخلليجية
الفرص االستثمارية املتاحة للجانبني ودعم املشاريع الصةغرية وبةرامج   

ة املعلومةات  التقنية، يف ظل التطور الكبري الذي تشهده دولة اهلند يف تقني
وأن العالقةات السياسةية    ومتيزها يف إقامة ودعم املنشآت الصةغرية، 

والتجارية القدمية بني اهلند ودوا اخلليج تعد نقطة انطالق حنو مزيد من 
التعاون يف جماا االستثمار ملا له من أمهية كىى يف العالقات املتبادلةة،  

االسةتثمارية ااديثةة   تبادا االستثمار يف اجملةاالت  لداعني إىل العمل 
للتوجه العةاملي السةائد يف معاجلةة     اكالطاقة البديلة وتغري املنا  نظًر

 .(1)املشكالت الناجتة عن استخدامات الطاقة والتأثريات املناخية
اهلنةدي  -يةن املعدلة ملنتدى التعاون العربالتوقيع على مذكرة التعاو .7

 ، وجتديةد الوثيقةة  3044-3041والىنامج التنفيذي للمنتدى بني عامي 
ثناء زيارة األمني العام جلامعة الدوا العربية إىل نيةودهلي يف  أ وتطويرها

. ومبوجب مذكرة التعاون 3041 واكانون األ/ديسمىالسابع عشر من 
لة تغريت آلية املنتدى لتصبح على مستوى وزراء اخلارجية العر  املعدَّ

ما أالوزاري مرة كل سنتني، عقد االجتماع ووزير اخلارجية اهلندي، وُي
عقد مرة كل سنة، وذل  بالتناو  بني اهلند اجتماع كبار املسؤولني فُي
اون إلنشاء منتدى التعةاون  ملذكرة التع اووفًق .وإحدى الدوا العربية

ز التعاون يف مجيع اجملاالت، اهلندي، يعمل اجلانبان على تعزي-يةالعرب
 :(2)برزهاأمن و
  واالستثمار )تنظيم مةؤمتر سةنوي للشةراكة    االقتصاد والتجارة

 اهلندية(.-العربية

                                                 

وزراء وكوكبة من االقتصاديني يشاركون يف املنتةدى اخلليجةي    7" الفارسي، علي، (1)
 .3040كانون الثاين /يناير 41، 47479العدد  ،الرياض اهلندي الرابع بغرفة جدة"،

 مرجع سابق. ،اهلندي، جامعة الدوا العربية -منتدى التعاون العربةي  (2)
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 عاون يف جماا الطاقةة جتتمةع   الطاقة )إقامة آلية للحوار من أجل الت
على مستوى كبار املسؤولني يف الوزارات املعنية من اجلانبني  اسنويًّ

 واألمانة العامة(.

 تنمية املوارد البشرية. 
 34يف  ،اهلندي يف نيةودهلي -بةيعالم العروىل لإلعماا الندوة األأبدء  .9

، (Sushma Swaraj) سواراجسومشا ، وقد خلصت 3041 آ /اسطسأ
وزيرة الشؤون اخلارجية اهلندية خالا الندوة، التزام حكومة اهلند اجلديدة 

السيما مةع   بةي،الثابت باالستدامة والتوسع يف العالقات مع العامل العر
مةن   اهمًّم اجزًء باعتبارهاار  آسيا  إىلدوا اخلليج، من خالا النظر 

ن املنطقة اليت تقع عند مفترق الطرق بني آسيا إذ ؛ إاملنطقة اجملاورة للهند
من للهند الوطنية  لمصاحللهمة بالنسبة ممنطقة  تشكِّلوروبا، أفريقيا وإو
 .(1)خ  يف اجملاا االقتصادي والتجارية، وباألوجه عدَّأ

اهلندي علةى مسةتوى   -بةيملنتدى التعاون العر وىلانعقاد الدورة األ .8
 تشةرين الثةاين  /نوفمىيف  ،كبار املسؤولني يف العاصمة اهلندية نيودهلي

علةى   املسؤولني املشاركني يف الةدورة  كباُر حثَّها ، ويف ختام3041
اهلندي، وتفعيل جماالت التعاون -بةيالتعاون اجلماعي العرتعزيز سبل 

مج التنفيذي للمنتدى، مبا يف ذلة  التجةارة   املنصوص عليها يف الىنا
من الغذائي، وتنميةة  قة، ومحاية البيئة، والزراعة واألواالستثمار، والطا

عداد للةدورة  عالم، وكذل  اإلالبشرية، والثقافة والتعليم واإل املوارد
خري من عةام  ستوى وزراء اخلارجية يف الربع األوىل للمنتدى على ماأل

 .(2)العربيةحدى الدوا إيف  3047
                                                 

وا للهنةد والةدوا   عالمي األالكلمة االفتتاحية لوزيرة اخلارجية اهلندية يف املنتدى اإل (1)
 ، مرجع سابق.عضاء يف اجلامعة العربيةاأل

 كبار املسةؤولني،  اهلندي على مستوى-بةيوىل ملنتدى التعاون العراختتام الدورة األ (2)
 47ريخ الةدخوا:  )تةا  ،3041تشةرين الثةاين   /نةوفمى  44، جامعة الدول العربية

 (:3041تشرين الثاين /نوفمى
www.lasportal.org/wps/portal/ar-page/news 



64 

صةحا  األعمةاا   اهلندي الرابةع أل -املنتدى اخلليجي عمااأفتتاح ا .40
 48و 49 يةومي اخلليجيني ونظرائهم من اهلند باململكة العربية السعودية 

، حبضور وزير التجارة والصناعة السةعودي،  3047 تشرين الثاين/نوفمى
والغةرف   وممثلني عن الوزارات املعنية، ورؤساء اهليئات واملنظمةات 

التجارية من اجلانبني، وكذل  ممثلني عن القطاع اخلةاص اخلليجةي   
ت داخالت اليت انصبَّوقد تضمن برنامج املنتدى العديد من امل .يواهلند

من الغذائي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والةنفط  على قطاعات األ
لصحة والغاز والطاقة املتجددة واملعادن وتقنية املعلومات واالتصاالت وا

قشة جماالت التعاون بةني  عن منا اًلوالدواء واريها من القطاعات، فض
نتدى، وعلى هامش امل. عماا اخلليجيات ونظرياهتن اهلندياتسيدات األ

ائهم مةن  عماا اخلليجيني ونظرصحا  األأانعقدت لقاءات ثنائية بني 
هم التحديات الةيت تواجةه االسةتثمارات    أاهلند، وقد حبث املنتدى 

ل هذا املنتةدى  صادية بني دوا اجمللس ومجهورية اهلند، وقد ركَّاالقت
يف تطوير هذه العالقات من حيث التدقيق يف التحديات،  اجيابيًّا إمنعطًف

والدور  ،ويف الدور املأموا الذي يلعبه القطاع اخلاص اخلليجي واهلندي
جز زالة ااواإجية وااكومة اهلندية يف ما خي  املكمل للحكومات اخللي

ل من حجم التبادا التجاري وفرص االستثمار بني اجلةانبني،  اليت تقلِّ
 :(1)برزهاأالعديد من التوصيات،  إىلوقد خل  املنتدى 

إقامة املنتدى بشكل سنوي يف كل من اهلند ودوا جملس التعةاون   -
 اخلليجي بالتناو .

إقامة رراكات بني القطاع اهلندي واخلليجي يف رةىت اجملةاالت    -
 تخصصات.وال

                                                 

احتاد  ،"عماا اخلليجيني ونظرائهم من اهلنداأل صحا أل للمنتدى الرابع البيان اخلتامي" (1)
)تاريخ الدخوا:  ،3047تشرين الثاين /نوفمى 31 غرف دول جملس التعاون اخلليجي،

 (:3044يار أ/مايو 4
http://fgccc.org/?p=4438 
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االستعانة خبىة اهلند يف جماا تقنية املعلومات واالتصاالت يف تطوير  -
ت الصغرية واملتوسةطة ورواد  آالقطاع اخلاص وتوفري حلوا للمنش

 األعماا.

تكثيف زيارات الوفود االقتصادية، واستخدام وسائل التقنية املختلفة  -
 يف تنمية التجارة بينهما.

اهلنةد،  وا اجمللس وستثمارية املتوفرة يف داالستفادة من الفرص اال -
 لة للعمل بدوا اخلليج العربية.وخاصة املوارد البشرية املؤهِّ

 .وفتح جماالت االستثمار فيهبةي تعزيز التعاون يف القطاع الصحي والط -
االستفادة من اخلدمات املتاحة باملنةاطق ااةرة يف دوا اجمللةس،     -

السعودية غرف التجارية الصناعية بلوكذل  اخلدمات اليت توفرها ا
اهلل  قتصادية ومدينةة امللة  عبةد   وهيئة االستثمار وهيئة املدن اال

 االقتصادية من فرص استثمارية واعدة.

نشاء رركة استثمارية متعددة اجملاالت بني القطاع اخلاص اخلليجي إ -
 واهلندي برأس ماا يتم حتديده.

لس التعاون اخلليجي واحتاد تشكيل جلنة مشتركة بني احتاد دوا جم -
ام بوضع الصناعات اهلندية، وذل  ملتابعة التوصيات وتفعيلها، والقي

 جراءات املستثمرين لكال اجلانبني.إاالوا املناسبة لتسهيل 

 انظةرً  ذائيغأمهية التركيز على القطاع الزراعي ومشاريع األمن ال -
 فيه.ستثمارية املتوفرة ألمهيته واجملاالت والفرص اال

أمني عام احتاد ارف دوا جملس التعةاون  ، الرحيم حسن نقي عبد وقد دعا
 إىللةس واهلنةد   اجملعماا واالسةتثمار يف دوا  اخلليجي، قطاعات التجارة واأل

 استغالا كل اآلفاق املتاحة بني الطرفني، وتبين املبادرات واملشاريع والىامج الةيت 
لقطاعات، ومبا ينسجم وعمق العالقات بناء رراكات استراتيجية يف كل ا إىلتدفع 

االرتقةاء هبةا يف املرحلةة     إىلواملصاحل املشتركة بني دوا اجمللس واهلند واااجة 
ىل إ ،عماا اخلليجيني ونظرائهم اهلنةود املنتدى الرابع ألصحا  األ . وخل املقبلة

تشةجع   وفرص استثمارية واعدة بني اجلانبني اخلليجي واهلندي، وجود مقومات
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جمةاالت الةنفط والغةاز     رفع املسةتويات، ويف أحتقيق أوجه تعاون على  على
واألمةن الغةذائي والزراعةة وتقنيةة املعلومةات       والصناعة والبتروكيماويات

واالتصاالت، وكذل  يف قطاعات املؤسسات الصةغرية واملتوسةطة، والصةحة    
مني عام أولفت  .واالستفادة من اخلىات اهلندية يف تل  اجملاالت، واملوارد البشرية

ن التبادا التجاري بةني دوا التعةاون   أنه بالرام من إىل أ احتاد الغرف اخلليجية
 470حنو  3041حيث بلغ يف عام  ؛يف األعوام املاضية اا ملحوًظواهلند قد رهد تطوًر

مليةار   77 مقابةل  مليار دوالر، 87الصادرات اخلليجية للهند بلغت ) مليار دوالر
أوسع للدفع هبذه العالقةات   اهناك آفاًقأن  إال، (ىل اخلليجإ صادرات اهلند دوالر

عليةه   أكةد اهلندية بشكل اري مسبوق، وهو مةا  -واملصاحل االقتصادية اخلليجية
تشكيل جلنة مشتركة بني احتاد ارف دوا جملس التعاون واحتاد  أقرَّ ياملنتدى الذ

ير العالقات املشتركة ل نقلة داعمة ختدم هدف تطوتشكِّواليت الصناعات اهلندية، 
 .(1)كافة اجملاالت بوا  جديدة يفأعماا واملستثمرين لطرق صحا  األأوحتفز 

اهلنةدي يف  -بةةي وا ملنتدى التعةاون العر انعقاد االجتماع الوزاري األ .44
د أكَّة ، وقةد  3044كانون الثةاين  /يناير 31يف  ،املنامة ،العاصمة البحرينية
مام جامعة الةدوا العربيةة بتعزيةز    ضرورة اهتعلى  املشاركون العر 
ووضع أسس صلبة للرؤية املشتركة والشراكة املتجددة ، العالقات مع اهلند

ورةهدت اجللسةة    .للحوار والتعاون اجلماعي بني الدوا العربية واهلند
املغلقة للمنتدى مناقشة عامة حوا العالقات بني الدوا العربية واهلند، كما 

الصادر عن االجتماع الذي تضةمن   "ن املنامةإعال"متت مناقشة واعتماد 
واهلندي حياا قضةايا  بةي املواقف والتفامهات املشتركة بني اجلانبني العر

ومت إقرار  التعاون الثنائي والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك،
 3044الىنامج التنفيذي الذي وضع آلية العمل بني اجلانبني خالا عةامي  

                                                 

عمةاا اهلنديةة   فاق جديدة واسعة لقطاعات األآاحتاد الغرف اخلليجية يؤكد وجود  (1)
، 3047تشرين الثاين /نوفمى 31احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي، واخلليجية، 

 (:3044يار أ/مايو 4)تاريخ الدخوا: 
http://fgccc.org/?p=4434 
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لتعزيز التعاون يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والتجارية والطاقة  ،3047و
تنمية املةوارد البشةرية والثقافةة    وومحاية البيئة والزراعة واألمن الغذائي 

 .(1)والتعليم واإلعالم والتنمية االجتماعية ويف جماا الصحة
 بينةهما يف  انبان، سبل ووسائل تعزيةز التعةاون  ناقش اجلعن ذل ،  اًلفض

 :(2)برزهاأة، من دا على نقاط عدَّثقافية، وأكَّاجملاالت االقتصادية واالجتماعية وال
أعر  اجلانبان عن االرتياح ملا حتقق حىت اآلن من منجزات يف إطةار   -

، مبا يف ذلة  عقةد   3047و 3041الىنامج التنفيذي للمنتدى للعامني 
 3041تشرين الثاين /نوفمى 7ىل الجتماع كبار املسؤولني يوم الدورة األو

 يف نيودهلي، والدورة الثانية ملهرجان الثقافة العربية اهلندية خالا الفترة
يف اجلزائر، والدورة الرابعة ملؤمتر  3041 تشرين الثاين/نوفمى 37-30 بني
يف  3041تشةرين الثةاين   /نوفمى 37-34راكة العربية اهلندية يومي الش

جماا اإلعالم خالا الفترة اهلندي يف بةي نيودهلي، وندوة التعاون العر
 .يف نيودهلي 3041آ  /أاسطس 30-31

أكد اجلانبان على أمهية تطوير عالقات التعاون الثنائي بشكل ملمةوس   -
من خالا تعاون مستدام يف قطاعات حمددة على املدى املتوسط وطويل 

عةامني  دا على االلتزام بتنفيذ الىنامج التنفيذي للمنتدى للاألجل، وأكَّ
 .بعجلة التعاون يف خمتلف اجملاالتمن أجل الدفع  3047و 3044

 بةي،بينهما على املستوى الشع اااجة إىل زيادة التفاعل دراك اجلانبنيإ -
الوفود الشبابية من أجل تبادا اخلىات واألفكار  زيارةسيما يف جماا ال

تبةادا  حوا ثقافة وتقاليد الطرف اآلخر، كما مت االتفاق على تشجيع 
 .الوفود النسائية هبدف تعزيز متكني املرأة

أكد اجلانبان على مواصلة املشاورات السياسية بينهما لتنسيق املواقةف   -
                                                 

 37، البياان ازي، "املنتدى العربةي اهلندي ينتقد التدخالت اإليرانيةة"،  الغريري،  (1)
 (:3044يار أ/مايو 1 )تاريخ الدخوا: ،3044كانون الثاين /يناير

www.albayan.ae/one-world/arabs/2016-01-25-1.2558165 

 العةدد  الوطن،: منتدى التعاون العربةي اهلندي، ة، انظرعالن الدوحإ لالطالع على (2)
 .41 ، ص3044 الثاينكانون /يناير 37، 44، السنة 1489
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حياا القضايا السياسية واالقتصادية اإلقليمية والعاملية، وذل  من أجل 
 بيان وجهات نظر الدوا النامية بشكل أفضل.

ز التعةاون املسةتقبلي يف جمةاالت    ر اجلانبان عن رابتهما يف تعزيعبَّ -
االقتصاد، والتجارة، واالستثمار، وذل  يف إطار آليات التعاون القائمة 

 .وتطويرها
اليت يوليها اجلانبان للتعاون الثنائي يف جماا الطاقة، فقد  يف إطار األمهيةو -

أعربا عن أملهما يف التوصل إىل مذكرة تفاهم يف جماا الطاقة لتعزيةز  
 .ني اجلانبني، مع التركيز على قيمة الطاقة املتجددةالتعاون ب

أكد اجلانبان على رابتهما يف تعزيةز التعةاون يف جمةاالت العلةوم      -
والتكنولوجيا، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبيئة، والزراعةة  
واألمن الغذائي، والسياحة، والصحة، وإقامة اآلليات الالزمةة لتعزيةز   

جملاالت، مبا حيقق املصلحة املشتركة واملنفعة املتبادلةة  التعاون يف هذه ا
 .للهند والدوا العربية

ن على تعزيز التعاون يف جماا التنمية االجتماعية، وخاصة ااجلانب َصحَر -
يف جماا القضاء على الفقر ودعم األنشطة االقتصادية الصغرية واألسةر  

 .السن املنتجة وتنميتها وتأهيل ذوي اإلعاقة وخدمات كبار
بني املنظمات اري ااكومية من  العالقاتأكد اجلانبان اااجة إىل تعزيز  -

بني اجلانبني على مستويات متعددة مثل املستوى  التعاونخالا تكثيف 
والفين واإلعالمةي، ويف جمةاا   بةي األكادميي والعلمي والثقايف واألد

الفهم املتبادا التدريب وتنمية املوارد البشرية من أجل تعزيز التواصل و
 .واهلنديبةي بني الشعبني العر

اهلند ودوا جملس التعاون اخلليجي على صةعيد   ن التعاون بنيأن وهكذا يتبيَّ
وا مةن القةرن   قليمية قد تطور بشكل ملحوظ مع بدايات العقد األاإل املنظمات

ا مم، ، وجامعة الدوا العربيةاخلليجيااادي والعشرين، السيما مع جملس التعاون 
سةهم يف تطةوير العالقةات    أبينهما بشكل عام، و على العالقات إجياًباانعكس 

 االقتصادية بشكل خاص.
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 املبحث الثاني

 عولوية اال ت  د 
 ةي  ن  يْ في م ْإأ أ ة العال    الب  

منتةديات التعةاون    عقد تعزيز عالقاهتما عىىل ت اهلند ودوا اخلليج إعمد
سةيما يف اجملةاا   ، الالتعاونتعظيم هذا ية مهأ دراك الطرفنيعلى الصعيد البيين، إل

قدت منذ بدايات القرن ااادي برز منتديات التعاون اليت ُعأومن بني  االقتصادي،
 والعشرين بني اهلند من جهة ودوا اخلليج منفردة:

املشتركة واملعنية بالتعةاون   البحرينية - اهلنديةاالجتماع الرابع للجنة  .4
 تشرين الثاين/نوفمى 47-41 يومي  البحرين خالااالقتصادي والتقين يف

ت الةنفط واملةواد   مكانية التعاون يف جمةاال إ، وذل  للبحث يف 3007
عن التعاون يف القطاع  اًلمنيوم والشحن والتمويل، فضولالكيمياوية واأل

 .(1)يةزدواج الضريباال املايل مبا يف ذل  جتنب
يار أ/مايو 37يف  ،رات العربية املتحدةمايف اإل مارا اإل - اهلنديامللتقى  .3

 نةاقش اجلانبةان  ؛ حيث بعنوان "االستفادة من اقتصاد املعرفة"، 3040
كد أو لتطوير اقتصادي معريف،ا لتعاون املمكنة بني البلدين سعًيجماالت ا
، ير التعليم العايل والبحث العلمةي وز ،هنيان بن مبارك آا هنيانالشيخ 

ن تنمية االقتصادات القائمةة  أ ت واهلند تعتىانماران اإلأخالا امللتقى 
رة العامليةة والتبةادا   على املعرفة امتداد طبيعي لدورمها يف مركز التجا

بني البلةدين يف   أكىن القيم املشتركة تبشر بتعاون أضاف أو ،الثقايف
                                                 

(1) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, “Gulf States and the Conflict  
 between India and Pakistan”, op. cit., p. 267. 
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جماالت التجارة واالسةتثمارات واملشةاريع االقتصةادية، والبحةث     
ير تنمية وز ،عليمي. من جهته قاا كابياا سيبااوالتبادا التوالتطوير، 

بني البلدين  بداية ااوار للتعاون ميثِّلن امللتقى : إاملوارد البشرية اهلندي
 .(1)يف جماا اقتصاد املعرفة

اهلندي املشترك بةاملقر   - العماينعماا منتدى اجمللس الدورة السابعة أل .1
 يلواأ/سبتمىاخلامس من  الرئيسي لغرفة جتارة وصناعة سلطنة عمان يف

للجنةة  قد على هامش اجتماع االذي ُع ،. وقد ناقش االجتماع3040
الةيت ختةدم املصةاحل     القضايامن  العديَد ،اهلندية املشتركة - العمانية

التجارية والفرص االقتصادية بني اجلانبني وسبل مواجهة التحديات اليت 
لقاء الضوء على القوى إ عن اًلفضتطرأ على عقد االتفاقيات املشتركة، 
ل ما نسبته نصف اجملموع الكلي من اهلندية العاملة يف السلطنة، اليت متثُّ

 .(2)عماا يف السلطنةقطاعات األ القوى الوافدة يف خمتلف
شتركة للتعاون االقتصادي اهلندية امل - السعوديةالدورة العاررة للجنة  .1

للمةادة   اوفًق، 3041 الثاين كانون/يناير 10-39خالا  يف الرياض والفين
البلةدين يف  عة بني السادسة من اتفاقية التعاون االقتصادي والفين املوقَّ

اجلانب السعودي  َسَأ. وَر4894 نيسان/أبريلنيودهلي يف الرابع عشر من 
، يف حني رأس اجلانب وزير التجارة والصناعة، توفيق بن فوزان الربيعة

وزيةر املاليةة    (Palaniappan Chidambaram)تشيدامبارام  اهلندي
ن تطور حجم أ اجلانب السعوديممثل أكد وخالا االجتماع،  .سبقاأل

تمر يدا على عمق العالقةات  التبادا التجاري بني البلدين بشكل مس
 يظةل ذلة    ، فإن، وعلى الرام من النمو يف التبادا التجاريبينهما

                                                 

تاريخ )، 3040أيار /مايو 39، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل، "بن مبارك، هنيانا (1)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 49الدخوا: 

www.akhbarulhind.com/arabmedia.htm 

)تاريخ  ،3040 أيلوا/سبتمى 4، خبار اهلندأعالم العربةي، : اهلند يف اإل"وزير عماين" (2)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 49الدخوا: 

www.akhbarulhind.com/arabmedia.htm 
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 يةدعو إىل هذا ما ، ودينإمكانيات وقدرات البلا باملقارنة مع متواضًع
املشترك خلدمة املصةاحل   اهلندي-تفعيل دور جملس األعماا السعودي

رجاا األعماا من اجلانبني لتكثيف ل وعليه، مت توجيه الدعوة. املشتركة
الزيارات املتبادلة وتذليل خمتلف العقبات اليت حتوا دون حتقيق ذلة ،  

جيع الصةادرات  عن االهتمام بىامج التدريب ونقل التقنية وتش اًلفض
، وتبادا املعلومات وإقامة املعارض والندوات التعريفية يف كال البلةدين 

ن انعقاد اللجنة املشتركة يف دورهتا العارةرة ومةا   إ :وأضاف الربيعة
فرصة مواتية إلرسةاء   يعدارتمل عليه جدوا األعماا من موضوعات 

أسس تعاون أوثق تتميز بالكفةاءة والشةمولية ملختلةف اجلوانةب     
االقتصادية والتجارية واالستثمارية والعلمية، وحيقةق تبةادا املنةافع    

عدد من  وخدمة املصاحل املشتركة. ويف ختام االجتماع، مت التوافق على
برزها: التعةاون يف جمةاالت االقتصةاد والتجةارة،     أالتوصيات، من 

واالستثمار واملواصفات واملقاييس، والطاقة والنفط والغاز، والتعلةيم  
ة املعلومات، والصةحة والرعايةة   يل والبحوث والدراسات، وتقنيالعا
والطةريان  والعمةاا،   سياحة، والزراعة، ويف جماا العملسرية، والاأل

 املهين والتقين، والتدريب والثقافة واإلعالم، ون اهلندسية،ؤاملدين، والش
 .(1)واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

مةارات  يف سفارة دولةة اإل  را مااإل - اهلندي عماااأل منتدى رجاا .7
بالتعاون مع حكومة ، 3047أيلوا /يف سبتمى ،العربية املتحدة يف نيودهلي

 خةالا ن مةاراتيو املسؤولون اإلاهلند واحتاد الصناعة اهلندية، وأوضح 
بالعالقات الثنائية مع اهلنةد   امارات مستعدة للمضي قدًمأن اإل املنتدى

رحلةة   870وم هناك أكثةر مةن   والي إىل مستوى استراتيجي جديد،
 ،همابينة بةي ظهر مدى متانة التواصل الشعأسبوعية بني البلدين، ما ُي

                                                 

ويكالاة  ، "ت الدورة العاررة للجنة السعودية اهلندية املشتركة بالرياضاختتام اجتماعا" (1)
 .3041 كانون الثاين/يناير 38، نباء السعوديةاأل

www.spa.gov.sa/1193038 
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وأكدوا حرص اإلمارات على االستثمار يف اهلند، وخباصة يف الفةرص  
 :النارئة عن خمتلف املبادرات اليت أعلنت عنها ااكومة اهلندية، مثةل 

 م،مةن جانبةه   .ىن التحتيةاصنع يف اهلند، واهلند الرقمية، ومشاريع الب
رة رئيس الوزراء اهلنةدي  أن زيا أوضح املسؤولون من اجلانب اهلندي

: من بينةها  ،أفضت إىل نتائج مهمة، 3047 آ /اسطس، يف ألإلمارات
ستثمار يف البنية التحتيةة  إنشاء صندوق استثمار مشترك بني البلدين لال

ي بني البلدين بنسبة وتعهد اجلانبان برفع مستوى التبادا التجار، للهند
وقد رهد املنتدى، تقدمي عةروض مةن    .يف اضون مخسة أعوام 40%

، وصندوق البنية التحتيةة،  "اصنع يف اهلند"حكومة اهلند حوا مبادرة 
واإللكترونيات والطرق السريعة واملوانئ والسك  ااديديةة والبنةاء   

 .(1)واملمر الصناعي بني دهلي ومومباي
يف اجلانةب   ااخلليجية رهدت تطةورً  - ن العالقات اهلنديةأ ما تقدَّن مميتبيَّو

االقتصادي منذ بدايات القرن ااادي والعشرين من خالا عقةد العديةد مةن    
. ةالبيني أو العالقات قليميةاإل املنظمات، سواء على صعيد امنتديات التعاون بينهم

لعةام واخلةاص،   بالقطاع ا ْينطالع اجلانبني، ممثلايف  هذه املنتديات سهمتأوقد 
األمةر  يف اجملاالت االقتصةادية،  ا والفرص االستثمارية على جماالت التعاون بينهم

من تقوية العالقات بينهما بشكل عام. وقد عملت مةؤمترات القمةم   الذي مكَّن 
ن أعادة النظر مبسارات املاضةي دون  إاخلليجية على  - ومنتديات التعاون اهلندية

يعطةي لالقتصةاد    اعمليًّ اها والبناء عليها بناًء مؤسسيًّمنا قامت بترريدإتلغيها، و
 خرى.بعاد األمهاا األإولوية القصوى، ومن دوا الطاقة( األ، االستثمار، )التجارة
 

                                                 

نباء أويكالة ، "نيودهلي يف اهلندي - مارا عماا اإلرمي اهلامشي تفتتح منتدى رجاا األ" (1)
 (:3044يار أ/مايو 14خ الدخوا: )تاري، 3047 أيلوا/سبتمى 1، ماراتاإل

www.wam.ae/ar/news/emirates-international/1395285010912.html 



71 

 الفصل الرابع

 دية العالقات االقتصا بنية
 اخلليجية-اهلندية

 
  



 
  



75 

    
وا األ العقةد  ا الدولية منذميف جتارهت امنوًّ رهدت كل من اهلند ودوا اخلليج
على موقعهما من التجارة العامليةة،   إجياًبامن القرن ااادي والعشرين، مما انعكس 

 يف اجلدوا اآل :كما 
 (7جدوم ر م )

 1020-1002مج س التع وي في التج رأ الدولية دوم اللند و  ي مو عبي  ي  
 (1))ب لم ي ر دوالر(

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اهلند
 217 165 195 150 122 100 الصادرات
 324 257 321 229 178 143 الواردات

 541 422 516 379 300 243 مجايل التجارةإ
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 جملس التعاون اخلليجي

 797 670 859.8 594.1 552.4 454 الصادرات
 376 348 419.7 327.1 262 226.9 الواردات

 1.471 1.049 1.378.1 921.7 814.4 680.9 مجايل التجارةإ
حصة اهلند من التجةارة  

 العاملية
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 %1 %1 %1 %1 %1 %1 الصادرات
 %2 %2 %2 %2 %1 %1 الواردات

 %2 %2 %2 %1 %1 %1 امليزان التجاري
حصة جملةس التعةاون   
 اخلليجي من التجارة العاملية

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 %5 %5 %5 %4 %5 %4 الصادرات
 %3 %3 %3 %2 %2 %2 الواردات

 %4 %4 %4 %3 %3 %3 امليزان التجاري
                                                 

 عداد الباحث باالعتماد على:إاجلدوا من  (1)
Pradhan, Samir, “India-Gulf Trade Relations”, in India and the Gulf: What 

Next? p. 128-438. 
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مكانة  احتلتمن اهلند ودوا اخلليج العربية  ان كل أاجلدوا  امن خالن يتبيَّو
مهمة يف التجارة الدولية، وعلى الرام من التباطؤ الذي حةدث يف صةادراهتما   

رةهد   3040عةام   فإنزمة املالية العاملية، األ، نتيجة 3008 ا العامووارداهتما خال
 يف اقتصادمها. اواضًح احتسًن

ذ ارتفعت ؛ إ، ازداد منو التجارة الدولية لكل منهما3047-3041وخالا العام 
 همِّأيج ضمن عدد من دوا اخلل كما جاءمليار دوالر،  777 إىل جتارة اهلند الدولية

 449مارات العربية املتحدة لإل بلغت التجارة الدولية؛ حيث الدوا يف جتارة السلع
، فيما بلغت التجارة الدولية للمملكة العربية السةعودية  3041مليار دوالر يف العام 

مارات والسعودية يف املرتبة كل من اإل تمليار دوالر يف العام نفسه، وقد حلَّ 747
فيما حلت كل منهما يف رة، هم الدوا املصدِّأعلى التوايل، ضمن ترتيب  47و 44

 .3041دة على التوايل يف العام هم الدوا املستوِرأب ضمن ترتي 38و 48الترتيب 
 (8)ر م جدوم ال

 1024 ى مم را  والأعودية  لند واإللالتج رأ الأ عية  يمة  يوضح

 (1))ب لم ي ر دوالر(

 السنة/الدولة

 الواردات الصادرات
القيمة 
)مليار 
 دوالر(

 %ويالتغيري السن
القيمة 
)مليار 
 دوالر(

 %التغيري السنوي

1024 1024-1022 1024 1024 1024-1022 1024 
 4- 41 140 4 41 147 اهلند
 1  343 7-  174 ماراتاإل

 1-  441 4-  171 السعودية
 0 8 7971 3 8 7844 آسيا
 4 4 49771 4 7 49137 العامل

                                                 

منطقة التجاارة ارارة   والصناعة والزراعة للبالد العربية، االحتاد العام لغرف التجارة  (1)
: التحديات املستجدة يف ظال التطاورات العربياة    1026-1022العربية الكربى 

 .8 ، ص3047نيسان /أبريل(، 33تقرير رقم )والعاملية، 
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 اجملةاا لفيةة اجلديةدة يف   ألاوقد تطورت العالقات البينية بينهما يف مطلع 
ليةه يف  إة، وهو ما سيتم التطرق عدَّ اوصوًر ابعاًدأواختذت االقتصادي، وتنوعت 

 اآلتية:املباحث 
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 ولاملبحث األ

 التب دم التج ره

ال ميكن االتفاق على رقم حمدد حوا حجم التبادا التجاري  أنهعلى الرام من 
و جهة عندما تعمل علةى  أن كل منظمة ر أ، باعتباخرآقليم وإو أخرى، أبني دولة و

رقام ال دخل هلا بالتبادا أدراج إهنا قد تعمل على إاحتسا  حجم التبادا التجاري، ف
حجم التجارة بني اهلنةد  إىل نه من خالا النظر أال إرقام حمددة، أو حذف أالتجاري، 

ن لعالقاهتمةا  ن يوليها اجلانبةا أمهية الكىى اليت جيب ودوا اخلليج، رمبا نكتشف األ
ىل الدوا العربية ما إففي تسعينات القرن العشرين، بلغت الصادرات اهلندية  .املشتركة
 7.774.79، يف حني بلغت واردات اهلند 4887دوالر خالا عام  مليار 3.913.37يوازي 
وكانت نسبة الصادرات اهلندية لدوا جملس التعةاون   دوالر يف العام نفسه، مليارات
الدوا العربية، يف حني بلغت نسبة  إىلمن مجلة صادراهتا  %94.14م نفسه للعا اخلليجي

 .(1)%94.11مجايل وارداهتا من الدوا العربية إىل إالواردات اهلندية منها منسوبة 
ومنذ بدايات القرن ااادي والعشرين، رهد حجم التبادا التجاري بني اهلند 

 ةرارت مصادر عدَّأذ ا؛ إملحوًظ اًعارتفاسيما مع دوا اخلليج وال والدوا العربية،
 إىل 3004دوالر يف عام  اتمليار 7العربية ارتفع من  - ارة اهلنديةن حجم التجإىل أ

، 3008مليار دوالر يف عةام   400 إىل، ووصل 3004-3007مليار دوالر يف عام  30
3040مليار دوالر يف عام  441ومن مث بلغ 

عام مليار دوالر يف  479.1إىل ، وقفز (2)
                                                 

 .44 مرجع سابق، صماا والتحديات، اهلندية: اآل-عكارة، سعيد، العالقات العربية (1)
"اهلند تضيف ُبعًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةةي"،  تا، براكرييت، اوب (2)

 .44 ، ص3040نيسان /أبريل 43، 44179العدد  وسط،الشرق األ
 اتمليار 407بلغ  العربية - حجم التجارة اهلندية نإىل أ خرىأرارت مصادر أيف حني  

 ، انظر:3040دوالر يف العام 
Das, Prassan Kumar; Pradhan, Samir Ranjan, India-Gulf Trade Relations, 

op. cit., p. 31. 
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3043
مجةايل  إمةن   %48جتارة الدوا العربية مع اهلند و من %91ل مثِّ، وهو ما ُي(1)

 .(2)التجارة اهلندية
كى رري  جتةاري  أثاين  دَُّعصبحت ُتأ جمتمعة، فقد ا خي  دوا اخلليجوفيم

كةى  أ مصدر للواردات اهلنديةة، وثةاين   كىحبسب مصادر خمتلفة أللهند، وهي 
و التبادا التجاري من نأ ىلإ خرىأمصادر  تشري، فيما (3)مقصد للصادرات اهلندية

وا مع اهلند مةع  حتتل مركز الشري  التجاري األجعل دوا اخلليج  بني اجلانبني
3008هناية عام 

رركة االستشارات املصرفية واالستثمارية، صدرته أويف تقرير  .(4)
جملس  املاا بني دوابعنوان "التجارة وتدفقات رأس  ،3043يف العام  ،لنب كابيتااأ

ن جتارة البضائع بني اهلنةد ودوا جملةس   ت إىل أرارأالتعاون اخلليجي واهلند"، 
 من القرن ااادي والعشرين وااألالتعاون اخلليجي، منت بشكل كبري خالا العقد 

لتصةل   3040و 3004 بني خالا الفترة املمتدة %17.8حمققة نسبة منو مركبة بلغت 
ذ ؛ إ3041مليار دوالر يف العةام   440 إىلرتفع تول ،(5)ر دوالرمليا 99.9 إىلقيمتها 
بةه األوا يف  لتدرني مكت ااختار البحرين مقرًّ ، الذي()ةاحتاد الصناعة اهلندي دأكَّ

                                                 
(1) Pradhan, Prasanta Kumar, “India and the Gulf: Strengthening Political and 

Strategic Ties”, in Developments in the Gulf Region: Prospects and  
 Challenges for India in the Next Two Decades, p. 3. 

(2) Feiler, Gil, India’s Economic Relations with Israel and the Arabs, op. cit.,  
 p. 21. 

، "اهلند تضيف ُبعًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةي"، مرجع سابق، اوبتا (3)
 .44 ص

 ق.، مرجع ساب3040 آ /أاسطس 31 ،البيان، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (4)
، 3043 أيةار /مةايو  40، ريبيان بزنسأ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (5)

 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 49)تاريخ الدخوا: 
www.arabic.arabianbusiness.com/business/banking.com 

() دَُّعُي ( احتاد الصناعة اهلنديةCIIأحد أهم الشركاء التجاريني واالستثما ) ريني جبمهورية
اهلند، كما يعتى من بني أبرز منظمات األعماا اري ااكومية يف مجهورية اهلند، وذل  

عضو مبارر مةن   7300، ويضم االحتاد يف عضويته أكثر من 4987منذ نشأته يف عام 
القطاعني اخلاص والعام ومن ضمنها املؤسسات الصغرية واملتوسطة والشركات الكىى 

مؤسسة قوميةة   313ل أكثر من ألف عضوية اري مباررة متثِّ 400ن إىل جانب أكثر م
 وإقليمية يف خمتلف قطاعات الصناعة باهلند.
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بني اهلند ودوا جملس التعةاون   حجم التبادا التجاريأن  منطقة الشرق األوسط،
 3043زيادة عن عةام   اًلمسجِّ 3041 مليار دوالر يف العام 440 ةما يقار  ال بلغ
حصةائيات  إمليار دوالر، حبسةب   417.7فيه حجم التبادا التجاري وصل  الذي

 .(1)وزارة التجارة والصناعة اهلندية
ن العالقات التجارية بينهما ال تزاا تتركز بشةكل كةبري   أوعلى الرام من 

ا فشةيئً  اخذت تكتسب رةيئً أخرى القابلة للتجارة قد املواد األ فإنحوا النفط، 
لسياسات التنويع املتبعة. ويشري حتليل تطور اخلدمات التجاريةة   امهية كبرية نظًرأ

تزايد الطلب على اخلةدمات التجاريةة   إىل  لصعيد العاملي يف كال املنطقتنيعلى ا
راد تقرير نشةرته اجمللةة الةيت    أوقد  ،(2)اهلندية بقوة يف جملس التعاون اخلليجي

مبتانةة العالقةات    عماا واملهنيني يف الشةارقة لرجاا األاهلندي صدرها اجمللس ُي
مهية التجارة أكد أون اخلليجي، والتجارية واالقتصادية بني اهلند ودوا جملس التعا

بتوقيع اتفاقية  ن تتعززأات، واليت يتوقع هلا ساس يف تل  العالقل حجر األشكِّاليت ُت
زيل الرسوم الضةريبية علةى   تس؛ إذ رة بني اهلند ودوا جملس التعاونالتجارة اا

املدير ، سيتارامانر. كد أ. و(3)السلع واملنتجات املتبادلة بني اهلند والبلدان اخلليجية
ن حمادثات مةع دوا جملةس التعةاون    ن اهلند جتري اآلأالتنفيذي لبن  الدوحة، 

اخلليجي بشأن توقيع اتفاقية التجارة اارة بينهما. وحةدد اجلانبةان القطاعةات    
مسدة وتكنولوجيةا املعلومةات    قطاع النفط والغاز والطاقة واأللة للتعاون يفاحملتم

 امتهيةدً  إطاريوالتعليم العايل والطريان املدين والزراعة، وقد مت التوقيع على اتفاق 
مركية وختفيض زالة العوائق اجلإة التجارة اارة اليت ستعمل على للتوقيع على اتفاقي

                                                 
 .3041أيلوا /سبتمى 9، 1191العدد  الوسط،، "املنامة: جملس التنمية االقتصادية" (1)

تجاري ن حجم التبادا الأاملدير التنفيذي لبن  الدوحة،  ،ر. سيتارامانأكَّد وباملقابل  
ومن  ،3044-3040مليار دوالر خالا العام  449 بني اهلند والدوا اخلليجية جتاوز الة

 .3041-3041مليار دوالر خالا العام  410ن يتجاوز أاملتوقع 
 7الراياة،   ،"3041التجارة بةني اخللةيج واهلنةد يف     :مليار دوالر 410"نقاًل عن:  

 (:3041 تشرين الثاين/نوفمى 49 )تاريخ الدخوا: ،3043نيسان /أبريل
www.raya.com/news/RayaEconomic.htm 

 ، مرجع سابق.ريبيان بزنسأ ،"مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (2)
 ، مرجع سابق.البيان عالم العربةي،نقاًل عن: اهلند يف اإل (3)
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اع الصةناعات  بينهما، وهبذا سيتمكن قطة  ئع املتبادلةاملفروضة على البضا التعرفة
 .(1)منطقة اخلليج إىلدوية يف اهلند من تصدير منتجاته الكيميائية وقطاع األ

لسلعها،  اللهند وسوًق ارئيسيًّ ااقتصاديًّ ادوا اخلليج العربية رريًك دَُّعوعليه، ُت
تباين يف حجم من الوعلى الرام  شروعات مشتركة ويف نقل التقنية.يف م اورريًك

مدى التحسن الذي طةرأ  إىل ذل  يؤرر ، فإن بني الطرفني الصادرات والواردات
وا مةن القةرن ااةادي    األ عليهما فيما خي  حجم التبادا التجاري منذ العقد

بةرز صةادرات وواردات دوا   أوضح ( ت44( و)40( و)8والعشرين، واجلداوا )
 مع اهلند. اخلليج

 
 (9)ر م جدوم ال

 1020 بالم الع مبرز   درا  وواردا  دوم الب يج مع اللند عي بي  ي  

 (2))ب لم يوي دوالر(

 الصادرات الدولة
وئوية املنسبة ال

جمموع  من
 صادراهتا

 الواردات
وئوية املنسبة ال

من جمموع 
 وارداهتا

 19 % 32.179 16 % 28.444 مارات العربية املتحدةاإل
 - - - - العربية السعودية

 - - - - قطر
 - - - - مانسلطنة ُع
 - - 13 % 8.340 الكويت
 - - 2 % 605 البحرين
 

                                                 

 .مرجع سابق، "3041التجارة بني اخلليج واهلند يف  :مليار دوالر 410" (1)
 عداد الباحث باالعتماد على:إاجلدوا من  (2)

Gulf Investment Corporation, GCC Economic Statistics: Compiled by the 

GIC Economics & Strategy Division, 10 Th Edition, Kuwait, 2011, p. 13-96. 
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 (20)ر م جدوم ال

 (1))ب لم يوي دوالر( 1021-1008 بيي  درا  وواردا  دوم الب يج مع اللند  يوضح

 
                                                 

عية لغربةي آسيا اللجنة االقتصادية واالجتما عداد الباحث باالعتماد على:إاجلدوا من  (1)
مةم املتحةدة،   ، )األ33العدد  نشرة التجارة اخلارجية للمنطقة العربية،سكوا(، )اإل

 .411-91 (، ص3041نيويورك، 
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 (22)ر م جدوم ال
 1022-1020 بيي ي   درا  وواردا  اللند مع دوم الب يج بم  في للك النفط والغ زبي  ي  

 (1))ب لم يوي دوالر(

 

                                                 

 عداد الباحث باالعتماد على:إاجلدوا من  (1)
Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of 

Commerce, Total Trade: Top n Countries, 25/6/2015. 

www.commerce.nic.in/eidb/iecntq.asp 
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 مةارات العربيةة املتحةدة   اإلمن  ان كل من خالا اجلداوا السابقة أن يتبيَّو
كثر أيف  ن امليزان التجاري مااأ، وبرز الشركاء التجاريني مع اهلندأمن  والسعودية

مارات العربيةة املتحةدة   ما عدا اإل، عاون اخلليجيجملس التدوا حيان لصاحل األ
 اد اهلند الكبري على واردات النفط والغاز من دوا اخلليج.نتيجة اعتم

وىل مةن  من دوا اخلليج املراتب األ أربعاحتلت ، 3047-3041 وخالا العام
 وىل على مستوى العامل يف حجم التبادا التجاري مع اهلنةد، دولة األ 37 ةبني ال

وىل علةى  تحدة والسعودية من بني الدوا األمارات العربية املوكانت كل من اإل
من الصني والواليات املتحةدة   مستوى العامل يف حجم التبادا التجاري بعد كلٍّ

 (.43ن يف اجلدوا رقم )مبيَّهو ما األمريكية، ك
 (21)ر م جدوم ال

ولى ى ى مأتوف الع لم في حجم دولة األ  12 ـي تأ أم دوم الب يج العربية مي بيي البي  ي  
 (1))ب لم يوي دوالر( 1022-1024التب دم التج ره مع اللند ل ع م 

الصادرات  التسلسل الدولة
 اهلندية

الواردات 
 اهلندية

مجايل إ
 التجارة

امليزان 
 التجاري

 7.037.47 59.013.71 26.009.11 33.011.40 3 ماراتاإل
 17.071.91- 39.108.30 28.313.04 11.447.49 4 السعودية
 13.717.8- 15.444.73 14.401.74 1.074.94 14 قطر

 12.491.04- 14.790.97 13.194.87 1.489.84 17 الكويت
 

بني اجلةانبني منةذ   ا وفيما خي  التجارة السلعية اري النفطية، فقد رهدت منوًّ
 إىل 3001عةام   دوالر اتمليار 7.9من  تذ قفز؛ إبدايات القرن ااادي والعشرين

كى فيمةا  تحدة النسبة األمارات العربية امللت اإلوركَّ ،3007مليار دوالر عام  14.4
، مث %44، تلتها السعودية %44خي  حجم التبادا التجاري اري النفطي بنسبة بلغت 

                                                 
(1) Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of  

 Commerce, Total Trade: Country-Wise, 25 June 2015. 
www.commerce.nic.in/eidb/iecnttopng.asp 
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رةهر  وخةالا األ  .(1)%3البحرين و، %1مان ، وسلطنة ُع%7، والكويت %9قطر 
بلغت قيمة التبادا التجاري اري النفطةي بةني اهلنةد     3043وىل من عام التسعة األ

 %33.4لت الصادرات اري النفطية ما نسبته مليار دوالر، وركَّ 10.3مارات قرابة واإل
 .(2)%34عادة التصدير إلت نسبة يف حني ركَّ ،%74.8لت الواردات بينما ركَّ
كل من ااديد والصلب والوقود املعدين واملةاس واملعةادن الثمينةة     دَُّعوُي

الصادرات اهلنديةة   برزأمن  لكترونيةالتوابل واملعدات الكهربائية واإلواابو  و
مياويةة  موارد الطاقة )النفط والغاز( ومنتجاهتةا الكي  دَُّعلدوا اخلليج، يف حني ُت

ح وقد صةرَّ  .(3)برز الواردات اهلندية من دوا اخلليجأالعضوية واري العضوية من 
اذيةة  معاجلة األ ر صناعاتوزي، (Subodh Kant Sahay) ساهايسابود كانط 

مصنوعة يف اهلند، أاذية  منتجاتتستهل  خلليج العربية دوا ا معظمن بأ اهلندي،
 .(4)اخلليج إىلاذية املعاجلة اهلندية اد الصادرات الزراعية وصادرات األوذل  الزدي

ع حجةم  ، فقةد تنةوَّ  ا التجاري بني اهلند ودوا اخلليجوعلى صعيد التباد
 خرى:من دولة ألتبادا التجاري البيين ال

كةى  أمارات مةن بةني   اإل دَُّعُت ربية املتحدة:مارات العفيما خي  اإل .4
بعد  سيما، الالشركاء التجاريني للهند على صعيد املنطقة العربية والعامل

ن تضاعفت جتارهتا مع اهلند، لتحتل املركز الثالث على مستوى العامل أ
 مارات واهلندعمق العالقات بني اإل مما يؤكد ،3047و 3041خالا عامي 
صةبحت  أوقةد   االقتصةادي.  خاصة يف اجملاا ة،صعدعلى كافة األ

                                                 
(1) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  

 Perspective, op. cit., p. 25. 
Das, Prassan Kumar; Pradhan, Samir Ranjan, India-Gulf Trade Relations, 

op. cit., p. 35. 

دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية غري النفطية وزارة االقتصاد،  (2)
 .49 ، ص(3041 آذار/مارات العربية املتحدة، مارس، اإل4العدد )، مارات واهلند اإلبني

(3) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  
 Strategic Ties, op. cit., p. 1. 

Das, Prassan Kumar; Pradhan, Samir Ranjan, India-Gulf Trade Relations, p. 36. 

تشرين الثةاين  /نوفمى 34، خبار اهلندأ، "يةاهلند يف االعالم العرب"اوبتا، براكرييت،  (4)
3008. 
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، 3008كى وجهة للصادرات اهلندية يف العامل منةذ العةام   أمارات اإل
كيةة  ريماألالواليات املتحةدة   تشغلهوا الذي كانت املركز األ لتحتل
كةبرية يف صةادرات اجملةوهرات    ، وذل  بسبب الزيةادة ال ()اسابًق
مارات مبعدا اإل إىلت اهلندية حجم الصادرا ذ زاد؛ إحجار الكرميةواأل

3009بالعام ا قياًس 3008العام  يف 71%
لوزارة الشةؤون   تقرير ذكرو. (1)

ذ ؛ إكى رري  جتاري للهنةد أصبحت أمارات ن اإلأ اخلارجية اهلندية
 3041-3043مليار دوالر خالا العام  71.7 إىلزاد حجم التجارة بينهما 

3009-3007 مليار دوالر يف عام 38.44ن كان أبعد 
(2). 

أن التجارة بني اإلمارات واهلند ارتفعت خةالا  تشري بعض التقارير و
مليةار   77مليار دوالر مقابةل   49.7لتصل إىل  %30بنحو  3041العام 

، لتحافظ اهلند على صدارهتا ضمن أهم الشةركاء  3041دوالر يف العام 
هلنةد  سفري ا (T.P. Seetharam) التجاريني لإلمارات، حبسب سيثارام

ضاف أن الصادرات اهلندية إىل اإلمارات سةجلت  أو مارات،لدى اإل
وأن جتارة الذهب من أهم املعامالت التجارية بني  مليار دوالر، 18حنو 

من جتارة اهلند مةع   %8.7ذ تستحوذ اإلمارات على ؛ إاهلند واإلمارات
قع أن تويأن احتاد منظمات التصدير اهلندية بوأفاد السفري اهلندي . العامل

مليار دوالر  400يصل إمجايل صادرات اهلند من البضائع لإلمارات إىل 
 440، وأن يصل إمجايل التبادا التجاري بني البلدين إىل 3010حبلوا عام 

نفسه، مما سيجعل اإلمارات أكى رري  جتةاري   مليار دوالر يف العام
لعةامل  أن صادرات اهلند من البضائع ل وذكر للهند على مستوى العامل،

 14، واملنتةهي يف  3041-3041مليار دوالر يف العام املةايل   100 بلغت
                                                 

() مارات بعد اهلند.تعد الصني يف الوقت اااضر الشري  الرئيسي لإل 

 :3008وا تشرين األ/كتوبرأ 34 خبار اهلند،أمحد، حممد حسني، أ (1)
www.akhbarulhind.com/Oil-and-Gas.htm 

(2) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, op. cit., p. 46. 
Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and 

Strategic Ties, p. 9. 



88 

، الفًتا إىل أن حصة اإلمةارات مةن إمجةايل تلة      3041 آذار/مارس
 .(1)( مليار دوالر39( أي ما قيمته )%44.9الصادرات بلغت )

من حجةم   %3.7فقد استحوذت السعودية على نسبة  بالنسبة للسعودية: .3
للةواردات   امهمًّة  ال مصدًرصبحت متثِّأندية للخارج، كما الصادرات اهل

من احتياجاهتا اري النفطية من  %7.34ما نسبته اهلند حيث تستورد  ؛اهلندية
إىل مةا  ، ارتفع حجم التبادا التجاري بينهما 3008ويف العام  .(2)السعودية
رتبةة  مما جعل اململكة العربية السعودية يف اململيار دوالر،  34.7يقر  من 
 دَُّعُت ،ويف املقابل .كأكى سوق يف العامل للصادرات اهلندية ةعشر ةاخلامس

من الواردات اهلندية العاملية، ومن حيةث   %7.73 ةالسعودية هي مصدر ل
 %1.14اةوايل   امصدًرُتشكِّل واردات اململكة حتتل اهلند املرتبة التاسعة و

رار تقرير لةوزارة  أ، 3041-3043ويف العام . (3)مجايل واردات اململكةإمن 
كةى رةري    أصبحت رابع أن السعودية إىل أ الشؤون اخلارجية اهلندية

مليةار دوالر   14.7 إىلن وصل حجم التجارة بينةهما  أجتاري للهند بعد 
3043-3044خالا العام 

مليةار دوالر خةالا    18.1 إىلومن مث ارتفع  ،(4)
 (.43) مبني يف اجلدوا رقمهو ، وكما 3047-3041العام 

ام رار كتا  وزارة اخلارجية القطريةة يف العة  أفقد  ما بالنسبة لقطر:أ .1
ُتقدَّر  بنسبة تارتفع لقطر مع اهلندالتبادا التجاري قيمة  نأىل إ ،3047
؛ وقةد ارتفعةت قيمةة    3041-3040خالا املدة ما بني  %471 بنحو

قيمةة  ارتفةاع   مقابل، %444الصادرات السلعية الَقَطرية للهند بنسبة 
خالا املدة نفسةها.   %44.4القطرية من اهلند بنسبة السلعية الواردات 

                                                 

 مرجع سابق.نقاًل عن: مدونات مبارر،  (1)

 49)تةاريخ الةدخوا:   ، 3009 ذارآ/مةارس  1خبةار اهلنةد،   أاستثمارات هندية،  (2)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind.com/TCS.htm 
وزراء وكوكبة من االقتصاديني يشاركون يف املنتدى اخلليجي اهلنةدي   7"الفارسي،  (3)

 .، مرجع سابقالرياض الرابع بغرفة جدة"،
(4) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, op. cit., p. 44. 
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 حةىت  للنظةر ا الفًتا تطوًر البلدين بني التجارية الشراكة رهدت ولقد
 لدولةة  التجاري التبادا من إمجايل 3041 العام يف %44 حنو إىل وصلت
 داهلنة  إىل القطريةة  الصادرات نسبة لتومثَّ .اخلارجي ملالعا مع قطر

 .(1)العامل دوا ملختلف قطر صادرات من إمجايل 43.8%
رة املتبادلة ذ بلغت قيمة التجا؛ إهندلل امهمًّ اجتاريًّ ارريًك دَُّعُت الكويت: .1

، ممةا جعةل   3041-3043مليار دوالر خالا العام  47.47بني البلدين 
 أوضةح ، وقةد  (2)كى رري  جتاري للهنةد أك 41الكويت يف املرتبة 

ن عالقةة بةالده   أالسفري اهلندي يف الكويةت،  ، ند ميهتاساتيش را
عمةق   اًناملشتركة، مثمِّ بالكويت تقوم على التفاهم الوثيق والعالقات

 دم،العالقات التارخيية بني البلدين الصديقني اليت تضر  جبذورها يف الِق
ا ا للكويت، منوًها طبيعيًّا جتاريًّن اهلند كانت على الدوام رريًكأ كدأو
 .(3)ولوية قصوى للبلدين الصديقنيأل ن توسيع التجارة يشكِّأ ىلإ

م حج نإىل أ رارت السفارة اهلندية يف السلطنةأ مان:بالنسبة لسلطنة ُع .7
-3009دة من خالا امل %438مبا يعادا  البلدين ازدادالتجارة الثنائية بني 

وقد برزت اهلنةد باعتبارهةا أكةى وجهةة      ،3041-3043إىل  3008
وىل يف املرتبةة األ  ت اهلنةد حىت ُعدَّ مانية اري النفطية،درات الُعللصا

مةارات  تليهةا اإل  ،3043للصادرات العمانية اري النفطية خالا العام 
تأ  العربية املتحدة واليابان والصني والواليات املتحدة األمريكية، كما 

، ام نفسهمان يف العىل ُعإكى مصدر للواردات أاهلند يف املرتبة الرابعة ك
 .(4)بعد اليابان والواليات املتحدة والعربية السعودية

                                                 
 .77-74 مرجع سابق، ص، "العالقات القطرية اهلندية"املعهد الدبلوماسي،  (1)
(2) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  

 Strategic Ties, op. cit., p. 8. 
، 3043  آ/سطساأ 47، 4411، العدد النهارحوار مع السفري اهلندي،  فرميش، مسرية، (3)

 .40 ص
 ، السفارة اهلندياة يف سالطنة عماان    ،"العالقات التجارية بني اهلند وسلطنة عمان" (4)

 (:3044حزيران /يونيو 3)تاريخ الدخوا: ، 3041كانون الثاين /يناير 3
www.indemb-oman.org/inner_ar.aspx?type=Menu&id=10 
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بصةورة   بني اهلند والبحةرين ارتفع حجم التجارة الثنائية  البحرين: يف .4
مليةار   4.13 إىلحىت وصةلت  اضية امل السنوات اخلمس خالاكبرية 
مليةار دوالر   4.7هما فاق حجم التجارة بين ،3044العام . ويف (1)دوالر
ا آسةلمان بةن محةد    ويف زيارة . ألرقام صندوق النقد الدويل اوفًق
يار مةن عةام   أ/مايو 10ىل اهلند يف ، إويل عهد مملكة البحرين، خليفة
، مت االتفاق بني احتاد ارف التجارة والصناعة اهلنديةة وارفةة   3043

 - عمةاا اهلنةدي  سيس جملس األالتجارة والصناعة البحرينية على تأ
، رئيس ارفة جتارة وصناعة البحةرين ، الد املؤيدخ . ودعا(2)البحريين

السفري اهلنةدي لةدى   ، (Mohan Kumar) ركومائه موهان ثناء لقاأ
ىل اسةتثمار تبةادا   إ، 3047من عةام   كانون الثاين/ينايريف  ،البحرين

يف تةدعيم   عماا بالبلةدين الزيارات بني كبار املسؤولني وأصحا  األ
اهتمام الغرفة باالرتقةاء  مؤكًدا  ركة،وتقوية العالقات االقتصادية املشت

مبستوى العالقات الثنائية بني البلدين من خالا تفعيةل دور القطةاع   
تنمية وتنشيط االستثمارات املشةتركة وتنميةة وتطةوير    يف اخلاص 

إىل أمهية تذليل كل املعوقات اليت  ااملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مشرًي
البحرين واهلنةد، وتفعيةل دور    تعترض النهوض بالتبادا التجاري بني

 .(3)جملس األعماا املشترك
بني اهلنةد ودوا  ن حجم التبادا التجاري خيتلف أعلى الرام من وهكذا، 

مةدى التطةور   على ر يؤرِّفإنه ، اخلليج، سواء جمتمعة أو مع كل منها على حدة
ا مةن  و، السيما منذ هنايات العقد األابينهم ليه العالقات التجاريةإ الذي وصلت

 - القرن ااادي والعشرين، مما انعكس على واقع العالقات االقتصةادية اهلنديةة  
 على فرص االستثمار املبارر بني الطرفني. اجياًبإر ثَّأاخلليجية بشكل عام، و

                                                 
(1) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  

 Strategic Ties, p. 9. 
(2) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 102. 
 .41 ، ص3047كانون الثاين /يناير 4، 1701، العدد الوسطعن: الوسط االقتصادي،  نقاًل (3)
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 املبحث الثاني

 التحرك االأتثم ره

على ااد من النتةائج السةلبية    عمل العديد من دوا العاملييف الوقت الذي 
ىل عالقةات  إخةر  آعةد  ضافة ُبإوالكساد االقتصادي، متت املالية العاملية  زمةلأل
ىل دوا إحيث تبدلت النظةرة   ؛ة بني اهلند ودوا اخلليج العربيةعماا والتجاراأل

ىل تعاون عى قطاعات متعددة إلهند للنفط والغاز بالنسبة من مصدر مهم ل اخلليج
ع االسةتثمار البةيين بةني    د وتنوَّتعدَّوقد  متيزها استثمارات متبادلة من اجلانبني.

 .اجلانبني
فقد عمةدت اهلنةد،   ، ار اهلندي يف دوا اخلليج العربيةيما خي  االستثمف
 العديد مةن  ىل زيادة استثماراهتا يفإبدايات القرن ااادي والعشرين،  سيما منذال

ارفةة   قر احتادأ، صدرته هيئة الصناعة اهلنديةأفبحسب التقييم الذي  ،دوا اخلليج
، وتعمةل  ستثمارات اهلندية يف دوا اخللةيج الصناعة والتجارة اهلندية، زيادة اال

دارة نشةاءات واإل  نطاق واسع مةن القطاعةات، مثةل اإل   الشركات اهلندية يف
كمةا   .(1)واالستشارات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصناعات الدوائية

واحدة مةن   عدُّن اهلند ُتأىل إ 3043عام يف  كابيتاا ألنبصدرته أ رار التقرير الذيأ
، ىل دوا جملةس التعةاون  إ املبارربةي جندر الرئيسة لتدفقات االستثمار األاملصا

فت نِّهنا قد ُصإمارات، فثمر يف اإلكى مستأل ثالث تشكِّ ن اهلندأوعلى الرام من 
تبقةى  يف اململكة العربية السعودية. رام ذل ،  امستثمًر 10كى أواحدة من بني 

حنةاء  أرنة مع حجم استثماراهتا يف بقيةة  مسامهة االستثمارات اهلندية ضئيلة باملقا
ن ألى الرام مةن  ، عاًلهائ ااالستثمارات بني املنطقتني منوًّ العامل، وبذل  رهدت

                                                 
، "اهلند تضيف بعًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةي"، مرجع سابق اوبتا، (1)

 .44 ص



91 

ىل تشتيت كبري لالستثمارات اهلندية يف دوا جملةس التعةاون   إدى أمعظم ذل  
خدمات تطةوير الىجميةات   : الستثمار اهلنديبرز جماالت اوتشمل أ .(1)اخلليجي

 الكيمياوية واخلةدمات واخلدمات اهلندسية والسياحة واملالبس اجلاهزة واملنتجات 
 .(2)الزراعية

 ومن بني االستثمارت اهلندية يف دوا اخلليج على سبيل املثاا:
كى سوق يف أثاين مارات اإل تدَّفقد ُع مارات العربية املتحدة:فيما خي  اإل

الشركات اهلندية لالسةتثمار يف  قباا إسهم يف زيادة أ، مما العامل للمنتجات اهلندية
 التراكميةة  القيمةة  حيةث  مةن  السابعة املرتبة يف اهلند توقد حلَّ ،(3)ماراتاإل

 مليار 4.97بلغت  مجاليةإ بقيمة اإلمارات ىلإ الداخل املبارربةي جناأل لالستثمار
 حةىت  املبارربةي جناأل االستثمار حجم إمجايل من %1.3 نسبته ما لتركَّ دوالر
 وقطاع اجلملة وجتارة املايل القطاع يف االستثمارات تل  ، وقد تركزت3044 عام

 يف لإلحصةاء  الةوطين  املركةز  حصةاءات إ حبسب الصناعي والقطاع التشييد
 رت ما يقر ن الشركات االستثمارية اهلندية استثمأر قدَُّي، وباملقابل. (4)ماراتاإل
مارات كى مستثمر يف اإلمليارات دوالر، مما جعل اهلند حتتل املرتبة الثالثة كأ 7من 

د الشركات اهلندية العاملة ن عدأىل إرار تقرير اقتصادي أوقد  .(5)العربية املتحدة
لة مسةجَّ بةي مارة دإرركة هندية يف  4000رركة، منها  9800مارات بلغ يف اإل

خمتلف القطاعات التجارية واالستثمارية بالدولةة،  لدى ارفة التجارة، وتعمل يف 
ىل خمتلةف  إضةافة  إومات والتكنولوجيا اايويةة  سواء يف قطاع تكنولوجيا املعل

يف خمتلةف القطاعةات    رركة هندية عاملةة  4900عن وجود  اًلالقطاعات، فض
والعةني،   بةةي( بو ظ)أرركة هندية عاملة يف  400مارة الشارقة، وإالتجارية يف 

                                                 

 ، مرجع سابق.ريبيان بزنسأ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (1)
(2) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, op. cit., p. 93. 
(3) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict between  

 India and Pakistan, p. 263. 
وزارة االقتصاد، دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية اري النفطية بني  (4)

 .47 مرجع سابق، صمارات واهلند، اإل
(5) Gauri, Farah Naaz, Indo-Saudi Trade Relation (Nigerian Chapter), op. cit., p. 52. 
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 .(1)رركة هندية عاملة يف املنطقة اارة جببل علي 700و
العاملةة يف  عدد الشةركات اهلنديةة    أن، رىخأوباملقابل، ذكرت مصادر 

رركة موجودة يف املنطقة اارة يف جبةل   400، منها رركة 1100بلغت مارات اإل
جةارة ااةرة يف الشةارقة،    خر موجود يف مناطق التاآل ن بعضهاأ، يف حني علي
السفري اهلنةدي  ، سيثارامبةي   أفاد  كما ،(2)س اخليمة، والفجريةأروعجمان، و
ألف رركة هندية تعمل يف اإلمةارات تغطةي    17بوجود أكثر من  ،ماراتاإليف 

نت رةركة  علأوقد . (3)رركة إماراتية 900قطاعات، فيما تعمل يف اهلند خمتلف ال
تأسيس رركة تابعة هلا عن  احملدودة "ا سوفت ويرسونات"حلوا الىجميات اهلندية 

 ذات" ويةر املنطقةة ااةرة    سوناتا سوفت"سم اب 3008ذار من عام آ/مارسيف 
كةى جممعةات تكنولوجيةا    أحد أنترنت، لإلبةي مسؤولية حمدودة يف مدينة د

، وحيرص جمتمع (4)املعلومات واالتصاالت يف العامل والعضو يف تيكوم لالستثمارات
بةةي  على التعاون مع مركز د ()واملهن اهلندي عماااألالشركات اهلندية وجملس 
 ماراتعماا يف كل من اإليف تعميق العالقات بني جمتمع األاملايل العاملي مبا يسهم 

رة تفاهم مةع هيئةة   عت ارفة التجارة اهلندية مذكعن ذل ، وقَّ اًلفض. (5)واهلند
مةارة  إالغربيةة و  س اخليمة هبدف تعزيز التعاون بني والية البنغااأبر املنطقة اارة

3044جنبية املباررة يف العام االستثمارات األرأس اخليمة، يف جماا 
وبةدورها   ،(6)

                                                 

 ، مرجع سابق.3008ذار آ/مارس 41، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (1)
(2) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  

 Strategic Ties, op. cit., p.p. 24-25. 
Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation 

Council (GCC) States, op. cit., p. 105. 

 مرجع سابق.، مدونات مباشرنقاًل عن:  (3)
 ، مرجع سابق.3008ذار آ/مارس 7، خبار اهلندأ، "استثمارات هندية" (4)

() عماا اهلنةدي واملنتةدى   عقا  دمج جملس األأوذل  يف  3001سس يف دبةي عام أت
اجمللةس املمثةل    عدُّعماا واملهنيني يف دبةي. وُياالقتصادي للهنود املغتربني ونادي األ

 عماا اهلندي يف دبةي.الرئيسي جملتمع األ

 ، مرجع سابق.3008رباط /فىاير 34، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (5)
مةارات  لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية اري النفطية بةني اإل دراسة حتليلية " (6)

 .44 ص مرجع سابق، واهلند،
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يف جمةاالت النقةل    بةةي( بةو ظ )أطالق مشاريع جديدة يف إىل إتسعى اهلند 
 .(1)واالتصاالت والطاقة

على مدى السةنوات   تضاعفت االستثمارات اهلندية فيها فقد، ما السعوديةأ
سيما يف قطةاع  المليار دوالر،  3كثر من أاهلندية بلغت االستثمارت  ذ؛ إالسابقة

التفةاق  ، وقد مت ا(2)تقنية املعلومات والبناء واملقاوالت والسلع اهلندسية والزراعية
ربع أعلى توقيع ، 3004 كانون الثاين/ينايريف  ،ىل اهلندإخالا زيارة مل  السعودية 

ومحاية االستثمارات بني بةي االزدواج الضري بهمة، منها اتفاقية لتجنُّماتفاقيات 
يف ، عماا اهلندي لةدى الريةاض  القائم باأل ،راجيف رهاريعلن أو .(3)اجلانبني
اخلةاص   ن حكومة بالده تسعى لتعزيز استثمارات القطةاع أ، 3009 ذارآ/مارس

 نيية مال 440ىل إتثمارات اهلندية ذ يصل حجم االس؛ إاهلندي يف السوق السعودي
 امشةروعً  18، وهناك اصناعيًّ امشروًع 93و اخدميًّ امشروًع 409ل يف تتمثدوالر، 
كةى مسةتثمر مةع    أرابع اهلند يف الوقت اااضر،  دَُّع. وُت(4)بني البلدين امشترًك

 3043اهلندية يف عةام   ، وقد بلغت االستثمارات(5)متقدمة على اليابان السعودية،
وافقت السعودية على السةماح   ،3041ر ذاآ/مارسويف  .(6)مليون دوالر 100قرابة 

مليار دوالر، يف العديةد مةن    437اململكة بقيمة للشركات اهلندية باالستثمار يف 
القطاعات الرئيسة، مبا يف ذل  قطاع البنية التحتية والبتروكيماويات والكهربةاء  

 .(7)عن التعليم اًلوتكنولوجيا املعلومات والزراعة فض
                                                 

 مرجع سابق.، الراية، "3041التجارة بني اخلليج واهلند يف : مليار دوالر 410" (1)
(2) Gauri, Farah Naaz, Indo-Saudi Trade Relation (Nigerian Chapter), op. cit., p. 52. 
(3) Pant, Harsh, "Looking beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf", in: 

India’s Growing Role in the Gulf: Implications for the Region and the United, 

op. cit., p. 46. Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, "Gulf States and the  
 Conflict between India and Pakistan, op. cit., p. 263. 

 ، سابق.3009ذار آ/مارس 1، خبار اهلندأ، "استثمارات هندية" (4)
 ،"اهلند تضيف بعًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةي"، مرجع سابق اوبتا، (5)

 .44 ص
(6) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 103. 
(7) Ibid, p. 103. 
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ديد من الشركات اهلندية بتنفيذ عدد مةن املشةاريع   قوم العيف، ما يف قطرأو
نشةاءات  الطاقة وتكنولوجيةا املعلومةات واإل  الكىى يف جماالت البنية التحتية و

لة يف قطر واململوكة ومشاريع الكهرباء واملاء، وقد بلغ عدد الشركات اهلندية العام
رة ت وجتةا رركة تعمل يف جماا املقةاوال  34رابة للجانب اهلندي ق %400بنسبة 

 - طريةة رركة مشةتركة ق  4187عن وجود قرابة  اًلالذهب واملواد الغذائية، فض
 :(2)قطر ، ومن بني الشركات اهلندية العاملة يف(1)تهندية تعمل يف كافة اجملاال

TATA_PROJECTS_VOLTAS_L&T_DODSAL and PUNJ LIYOD. 
ا اتفاق رةراء  استثمارات ال يستهان هبا، كما هل وقد استثمرت اهلند يف قطر

واالستثمارات  3033ومبناسبة استضافة قطر لبطولة كأس العامل لعام الغاز الطبيعي. 
اهلائلة احملتملة يف البنية التحتية لدولة قطر، ختطط رركات هنديةة ذات املكانةة   

اهلندسةية والبنةاء واملشةتريات    العاملية لتأمني الصةفقات املرحبةة يف العقةود    
 .(3)نشاءاتواإل

وهي رركة متويل هنديةة،  "، ونااينترنارإ  آي  يو"متتل  ، لكويتا ويف
 اتخذ من الكويت مقةرًّ وت، سالميةحكام الشريعة اإلأل ابًقمطا ااستثماريًّ اصندوًق
 .(4)طلق بالشراكة مع طرف كوييتُأ، وقد هلا

ن أ، بعد زت العالقة االقتصادية مع السلطنةعزَّفقد ت ؛مانوبالنسبة لسلطنة ُع
نتاجهةا يف  إمليةون دوالر   848مسةاا  أبر مسدةعمانية لأل - رركة هنديةبدأت 

3007منتصف عام 
وقطر  مانسلطنة ُعكل من  إىلسينغ مامنوهان ثناء زيارة أو ،(5)

نشاء صندوق اسةتثماري  إ على ، مت االتفاق3009تشرين الثاين /نوفمى 40-9بني 
                                                 

 .79 مرجع سابق، ص، "العالقات القطرية اهلندية"املعهد الدبلوماسي،  (1)
 ، سابق.الراية، "3041مليار دوالر التجارة بني اخلليج واهلند يف  410" (2)
(3) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 103. 
 ، مرجع سابق.3041مليار دوالر التجارة بني اخلليج واهلند يف  410ووكاالت خارجية:  
 املصدر السابق. (4)

 49)تاريخ الةدخوا:  ، 3009تشرين الثاين /نوفمى 8، خبار اهلندأاستثمارات هندية،  (5)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind.com/TCS.htm 
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طاقة يف دهلي رةركة  ارترت رركة "جينداا" للصلب والو. (1)مانمشترك مع ُع
الر، وسيوفر هذا مليون دو 141الصلب" يف سلطنة عمان مقابل "رديد للحديد و
نشاء حد املصانع قيد اإلأىل ا إرئيسيًّ اطريًقعلنته رركة "جينداا" أاالستحواذ الذي 

القريبة مةن   سياآودوا ار  بةي  منطقة اخلليج العرللوفاء بالطلب املتصاعد يف
سفنجي ويعمل بالغاز الطبيعي، ويقع يف ميناء اج ااديد اإلنتإل املنطقة، وهو مصنع
 4.7نتاجية ملصنع رةديد حنةو   يف سلطنة عمان، وتبلغ الطاقة اإل صحار الصناعي
كى صفقة استحواذ على رركات للصةلب  أوتعد هذه الصفقة ثالث  مليون طن،
 ئةيس نائةب ر ، سوريل ماروى هذا االستحواذ حسب ، وقد اعُت3007منذ عام 

 .(2)يةىل دوا اخلليج العربإالشركة، مبثابة تأررية الدخوا 
 وزيةر ، (ShashiTharoor) تةارور راري فقد كشف  وفيما خي  البحرين،

تشةرين  /كتوبرأيف اخلامس من  ،ثناء زيارته للبحرين، أالدولة للشؤون اخلارجية اهلندية
جديدة بعةد  سواق أ وا يفالدخ اكنولوجيا اهلندية تدرس حاليًّن "التأ، عن 3008 وااأل

ن أىل ا إ"، مشةريً %10ىل إكا الشمالية واجلنوبيةة  ريمأوروبا وأتراجع الطلب عليها يف 
لتسةويق   اومركةزً  اًزَكيستهدفون السوق البحرينية مرَت"الساسة االقتصاديني اهلنود 

ولفةت   وسط واخلليج يف املستقبل القريةب"، م التكنولوجية مبنطقيت الشرق األجتارهت
ن بني البحرين واهلند عةى  ن "الزيارة تأ  اليوم لزيادة فرص تعاوأىل إزير اهلندي، الو

سواق املنطقةة  ألبحرينية ورفد السوق البحرينية ومام الشركات اأسواق اهلندية فتح األ
على  3043يار أ/مايووقد مت االتفاق بني اجلانبني اهلندي والبحريين يف . (3)بالتكنولوجيا"
 .(4)ارات االقتصادية املشتركة فيما بينهماتشجيع االستثم

                                                 
 ، مرجع سابق.3009تشرين الثاين /نوفمى 31، خبار اهلندأ، "استثمارات هندية" (1)
 43.8بعدما ارترت رركة "تاتا" اهلندية رركة "كورس" ومقرها اململكة املتحدة مقابل  (2)

مليةار   4.41مليار دوالر، وارترت جمموعة "ايسار" مؤسسة "ألغوما" للصلب مقابل 
 سيا.آملنيوم والنحاس يف كى منتج لألأ جانب رركة "هيندالكو" باهلند، وهو ىلإدوالر، 

تشرين /نوفمى 47)تاريخ الدخوا: ، 3040يار أ/مايو 31، خبار اهلندأخبار اقتصادية، أ 
 (:3041الثاين 

www.akhbarulhind.com/Sensex-report.htm 

 ، مرجع سابق.3008وا تشرين األ/بركتوأ 7، خبار اهلندأ، "يةاهلند يف االعالم العرب" (3)
(4) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 102. 
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للوصةوا إىل   امن الشركات اهلندية اليت أقامت هلا مقاًر اوحتتضن البحرين كثرًي
. ومةن  3030تريليون دوالر حبلوا عام  3السوق اخلليجية اليت يتوقع أن يبلغ حجمها 

وتية   بني أكى الشركات اهلندية يف البحرين: رركة تاتا خلةدمات االستشةارة،   
إندستريز، وكيمكةو، وبنة     إفبةي ماهيندرا، وفريست فاليت، وكيم، وجاي 

ويساهم مكتب جملس  .، وبن  بارودا، وستيت بن  أوف إندياICICIكنارا، وبن  
البحريين حبضوره يف نيودهلي ومومبةاي، يف تةوفري املسةاعدة     ()التنمية االقتصادية

( عن CIIوقد أعلن احتاد الصناعة اهلندية ) للمستثمرين الساعني لالستثمار يف اململكة،
ذ يهةدف  ؛ إلتدرني مكتبه األوا يف منطقة الشرق األوسةط  اختيار مملكة البحرين

مكتب احتاد الصناعة اهلندية إىل االستفادة من العالقات ما بني البلةدين يف تشةجيع   
قةات بةني   للعال ايشكل التدرني تعزيًز؛ حيث املنطقة جذ  االستثمارات اهلندية إىل

وزير املواصالت القائم بأعماا  ،كماا بن أمحد ويف تصريح للمهندس .البحرين واهلند
الشركات اهلندية حتظى بةالكثري  ، أوضح أن"الرئيس التنفيذي جمللس التنمية االقتصادية

من اخلىات اليت من املمكن أن تعود بالفائدة الكبرية على اململكة والسوق اخلليجيةة  
كذل  فرصة ممتازة للشركات اهلندية، وسيعكس هذا املكتب اجلديةد   لوهو ما يشكِّ

 امثاليًّة  احيث يعد احتاد الصناعة اهلندية رةريكً ؛ حجم الروابط القوية ما بني البلدين
مدير ، (Chandrajit Banerjee) ومن جانبه قاا السيد بانريجي. (1)نسعى للعمل معه"

لقطاعات األعماا اهلنديةة  ا مهمًّ اليج رريًكل اخل"يشكِّ عام احتاد الصناعات اهلندية:
حيث نسعى حنو دعم الشةركات  ؛ وحنن سعداء بأن نفتتح أوا مكتب لنا يف املنطقة

                                                 
() استقطا  يف  يعتى جملس التنمية االقتصادية يف البحرين هيئة عامة تتمثل مهامها بشكل عام

كة، ودعم املبادرات الةيت تسةهم يف حتسةني املنةا      االستثمارات من اخلارج إىل اململ
االستثماري للبالد. ويتلخ  دور اجمللس يف العمل مع املستثمرين اااليني واحملتملني لضمان 
قدرة املنا  االستثماري البحريين على استقطاهبم واافاظ عليهم. ويركز جملةس التنميةة   

اليت تقوم باالستفادة من املزايةا التنافسةية   االقتصادية على العديد من القطاعات االقتصادية 
للمملكة، وتوّفر الكثري من الفرص االستثمارية املتميزة. ويضم جملس التنميةة االقتصةادية   

الذي يرأسه األمري سلمان بن محد آا خليفة، ويل العهد والنائب األوا لةرئيس  ، البحريين
 هات القطاع اخلاص يف اململكة.ج ممثلني عن ااكومة البحرينية وخمتلف ،جملس الوزراء

)تاريخ الدخوا: ، 3041يلوا أ/سبتمى 4 جملس التنمية االقتصادي،البيانات الصحفية،  (1)
 (:3047ذار آ/مارس 47

www.bahrainedb.com/ar/news/press/pages/default.aspx 
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سيساهم ذل  يف تسهيل تةرويج   الساعية إىل توسعة أنشطتها يف النطاق العاملي، كما
مكتةب لنةا يف   افتتاح أوا  دَُّع"ُي وأضاف بانريجي: االستثمار من املنطقة إىل اهلند"،

املنطقة خطوة أخرى يف تطوير رراكتنا الراسخة مع البحرين واملنطقة، وحنن مهتمون 
 .(1)"اًلمبا ستساهم به هذه اخلطوة يف املزيد من اإلمكانيات والفرص مستقب اجدًّ

والسةيما  ، ت اهلندية يف دوا اخلليجوعليه، فقد تعددت وتنوعت االستثمارا
 ااايل، نتيجة لتبوء دوا جملس التعاون اخلليجي مكانةوا من القرن منذ العقد األ

وسط، مما رجع يف توجه العديد من الشركات مهمة يف املنطقة العربية والشرق األ
ىل االستثمار فيها، وكان مةن بينةها   إم اخلاصة، أسواء كانت ااكومية العاملية، 

، ثماري بني اجلانبنيسهم يف توفري بيئة خصبة للتبادا االستأا الشركات اهلندية، مم
 على زيادة االستثمارات فيما بني اجلانبني. اجياًبإومن مث انعكس 

أما فيما خي  االستثمار اخلليجي يف اهلند، فقد عمدت ااكومة اهلنديةة إىل  
االعتماد على عنصر رئيسي لنمو اقتصادها عى تشجيع االستثمارات األجنبيةة يف  

ستثمرين األجانب، ممةا أسةهم يف تةدفق    بالدها، وتقدمي تسهيالت عديدة للم
مليارات الدوالرات إىل اهلند من خالا مشاريع اقتصةادية يف القطةاعني العةام    

، فأصبحت اهلند حتتل الصدارة على مستوى العةامل يف جمةاا تةدفق    (2)واخلاص
3041االستثمار األجنبةي خالا العام 

. وقد أرارت البيانات الصةادرة عةن   (3)
العاملي الصادر عن األونكتاد )مؤمتر األمةم املتحةدة للتجةارة    تقرير االستثمار 

والتنمية(، بأن اهلند قد احتلت مكانة متقدمة بني دوا العامل يف قدرهتا على جذ  
االستثمارات األجنبية. وقد تنوعت القطاعات اجلاذبة لالستثمار األجنبةي املبارر 

ري املالية، واالتصاالت السلكية يف مجهورية اهلند لتشمل: قطاع اخلدمات املالية وا
والالسلكية، والنقل، والصناعة، والوقود، واملواد الكيميائيةة، وأنشةطة البنةاء،    
والعقاقري واملستحضرات الصيدالنية، وجتهيز األاذية، واإلمسنت ومنتجات اجلبس، 

                                                 
 السابق. املرجع (1)
(2) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, op. cit., p. 127. Rizvi,  

M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation Council  
 (GCC) States, p. 127. 

 .3047حزيران /يونيو 37، خبار الساعة العاررة مساًءأقناة البغدادية،  عن: نقاًل (3)
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فإن  واملعدات الكهربائية. وألن اهلند حتتل املرتبة السابعة عامليًّا من حيث املساحة،
ذل  يعين توفر مساحة كبرية من األراضي الصااة للزراعة، وبذل  تعتى واحةدة  
من أكى منتجي املواد الغذائية وقصب السكر والشاي، وكذل  ثاين أكى منةتج  
لألرز والفواكه واخلضروات. وُتَعدُّ اهلند واحدة من أكثةر دوا العةامل إنتاًجةا    

دولة من حيث عدد السكان، ولذل  فهناك  للمنتوجات الغذائية لكوهنا ثاين أكى
فرص هائلة لالستثمار يف قطاع جتهيز األاذية، كما حتتل األدويةة والصةناعات   
الدوائية مكانة هامة يف االقتصاد اهلندي، وأن صناعة السيارات اهلندية بدأ تتلقةى  
رواًجا يف عدد من األسواق العاملية، األمر الذي جيعل اهلند ثةاين أكةى مصةنع    
لإلطارات وخامس أكى مصنع للسيارات التجارية ورابع أكى سةوق لسةيارات   
الركا  يف آسيا، كما تنتج أكى عدد من اجلرارات الزراعية يف العةامل، وُتَعةدُّ   
اخلدمات السياحية واحدة من أكى صناعة اخلدمات من حيث اإليرادات اإلمجالية 

فُتَعدُّ ربكة االتصاالت السةلكية  وعائدات النقد األجنبةي. أما جماا االتصاالت 
والالسلكية يف اهلند ثالث أكى اقتصاد يف العةامل وثةاين أكةى اقتصةاد بةني      
االقتصاديات النارئة يف آسيا، وهي ال تزاا تواصل منوها بوترية اري مسبوقة وتعد 

 .(1)واحدة من القطاعات الرئيسية املسؤولة عن النمو االقتصادي يف اهلند
واجهة الستثماراهتا اهلند  تفضللس التعاون اخلليجي دوا جم صبحتأ لذل و
زمة املاليةة العامليةة   اليت وجهت هلا األوعن االستثمار يف الغر ،  اة عوًضاخلارجي

ىل تزايد حجم استثمار البلدان اخلليجية خالا إحصائيات وتشري اإل ضربة موجعة،
لتقريةر   اوفًقليار دوالر م 434االستثمارات  جتاوزت تل  ذ؛ إ3040-3009العامني 

وحبسةب   .عمةاا جي" اهلندية الستشارات املاا واألم إبةي عدته رركة "كي أ
ن بعض القطاعات الرئيسية يف اهلند إفيت الصناعة والتجارة اهلندية، فتقرير احتاد ار

تية يف اهلند قطاع البنية التح دَُّعال تزاا تشكل عامل جذ  لرأس املاا اخلليجي، وُي
يل مجةا إذ بلغ ؛ إلمستثمرين من املنطقة اخلليجيةل اكثر جذًبالقطاعات األمن بني 

مليار دوالر، يف حني ركل حجةم االسةتثمار يف    443االستثمار يف هذا القطاع 
                                                 

مةارات  ري النفطية بةني اإل دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية ا" (1)
 .9-4 ص مرجع سابق، ،"واهلند
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ز مليار دوالر، وقطاع الزراعةة وجتهية   43 منطقة التجارة اارة يف اهلند ما جممله
مليون  700دوالر، والنفط والغاز مليون  700مليون دوالر، والعقارات  800الغذاء 

اررة الصادرة عن الةدوا  جنبية املبن االستثمارات األأىل إ رقامدوالر. وتشري األ
، وذل  على 3040-3009رهدت زيادة ملحوظة خالا العامني  ىل اهلندإاخلليجية 

 .(1)فرادالستثمارية واألصعيدي استثمارات الشركات ا
واا مة حجم رؤوس األ ىل زيادةإ نب كابيتااصدرته ألأقرير رار تأوباملقابل، 

 ىل اهلند منإية من دوا جملس التعاون اخلليجي جنبأاملتدفقة على ركل استثمارات 
لةذل ،   اوفًقة  ،3043من العام  كانون الثاين/ينايرإىل  3000من العام  نيسان/بريلأ

علةى  املبارر يف اهلند )بةي جنها يف جمموع تدفقات االستثمار األزادت مسامهت
مةن   كانون الثاين/ينايروا أيف  %4.7ىل إ 3007يف عام  %0.4ساس تراكمي( من أ

3043عام 
 (.41وكما مبني يف اجلدوا رقم ) ،(2)

 (21)ر م جدوم ال

  1121-1115بيي  مي اأتثم را  دوم الب يج العربية في اللند اجزت   يوضح

 (3))بمالييي الدوالرا (
 1021يناير  1022 1009 1007 1002 السنة/الدولة
 2.348.9 2.080.8 1.707.3 588.1 141.0 ماراتاإل

 339.7 338.4 64.0 53.7 24.0 سلطنة عمان
 33.9 33.9 29.4 15.1 19.4 السعودية
 27.0 27.0 25.9 24.7 32.7 البحرين
 17.9 17.1 15.1 6.7 6.4 الكويت
 1.4 1.4 0.4 0.4 0.4 قطر

 2.418.7 2.708.3 1.414.7 688.7 223.0 اجملموع
                                                 

 ، مرجع سابق.3040  آ/اسطسأ 31، البيان، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (1)
"اهلند تضيف بعًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةي"، مرجع سابق،  اوبتا، 

 .44 ص
 ، سابق.يبيان بزنسرأ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (2)
(3) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 96. 
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وقد كثفت اهلند من جهودها جلذ  االستثمارات عن طريق ختفيف القيةود  
ىل املشاركة الفاعلة واالستفادة املتبادلة من إمية ودعوة املستثمرين اخلليجيني التنظي

م إبةةي  "كيةه  جرهتا أذ كشفت دراسة إ ،(1)قصة النمو القوي لالقتصاد اهلندي
واحدة من الدوا الفةائزة باالسةتثمارات    ن اهلندأ ي" بني رركات خليجيةةب

 ممن مشلتهم الدراسةة  %11وضح أو اخلليجية على مدار السنوات اخلمس القادمة،
فضل منطقة لالستثمار. رام ذل ، تبقى االسةتثمارات  أهنم يتطلعون حنو اهلند كأ

امليةة  مقارنة مع االستثمارات الع ا، ضئيلة نسبيًّماراتيةاإلاخلليجية يف اهلند، ما عدا 
 .(2)هناك

سبا ، منها ت اخلليجية جتاه اهلند عدد من األويكمن وراء حتوا االستثمارا
سيما تثمارات، اللالس اكثر أمًنالوجهة األ دَُّعصبحت ُتأن اهلند أعلى سبيل املثاا: 

النظام الدميقراطي وسةوقها الضةخمة    ويشكلالقادمة من دوا اخلليج العربية، 
كفل سةالمة  اليت تمن العوامل  امزجًي حتققها االستثمارات يتوالعائدات املرتفعة ال

ن االهتمام اخلليجةي  أو من االستثمارات على املدى القصري واملتوسط والطويل،أو
 ااهتماًم ايًضأكومات بدت ااأمنا إشركات التجارية فقط، وباهلند مل يقتصر على ال

كةل مةن السةعودية    مع : وقعت ااكومة اهلندية مذكرة تفاهم اًلفمث هبا اكبرًي
مليون دوالر علةى   400و 700صندوقني استثماريني بقيميت  نشاءإل وسلطنة عمان

خالا زيارته  ،سينغسبق رئيس الوزراء اهلندي األ خر، دعاآ. وعلى صعيد الترتيب
، املستثمرين اخلليجيني لالستثمار يف بةالده، كمةا   3040 ذارآ/يف مارس للسعودية

حبضور مسؤولني يف وزارته وممةثلني عةن دوا    اي اجتماًععقد وزير املالية اهلند
خليجية وممثل عن "مصرف االحتياطي اهلندي"، وقاا مصةدر يف وزارة املاليةة   

مثةل السةعودية   مواا من الدوا اخلليجية أندي: "تتنافس اهلند للحصوا على اهل
                                                 

 ، سابق.ريبيان بزنسأ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (1)

للهند لدى قطر: يف  االذي سبق له العمل سفرًي (K.P. Fabianومن ناحيته، قاا فابيان ) (2)
من املصةداقية.   اصا  الغر ، باتت هذه التوقعات حتمل مزيًدأعقا  الركود الذي أ

ن املستثمرين اخلليجةيني مبقةدورهم   أدركت اهلند أزمة املالية العاملية، ويف خضم األ
 مدادها باستثمارات ضخمة.إ

 ، املرجع السابق.3040 حزيران/يونيو 44، "يةعالم العرباهلند يف اإل"براكرييت،  اوبتا، 
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 .(1)مان للمشاركة يف خطط توسيع البنية التحتية"مارات وُعواإل
 اسةتقدام  علةى املسةتويات يف  أجهودها بالفعل وعلى  أت اهلندبد وعليه،

ار اخلليجي يف قطاعات عديدة، مةن  وينشط االستثم ليها،إاالستثمارات اخلليجية 
جتارة التجزئة، وقطاع الطريان، واخلدمات، والبنية التحتية، وبرزها: قطاع الطاقة، أ

 .(2)واخلدمات املصرفية
، فقةد زاد حجةم   كل منها على حةدة وعلى صعيد دوا اخلليج العربية 

مةارات  ففيما خية  اإل االستثمارات اخلليجية يف اهلند خالا السنوات املاضية، 
ذ تبلةغ  ؛ إكى الدوا اخلليجية املستثمرة يف اهلنةد أمن  فهي تعد العربية املتحدة،

 ،(3)من جمموع االستثمارات اخلليجية يف اهلند %78 ةما يقار  ال هناكراهتا استثما
 وزارة بةه  تقةوم  الةذي  اخلارج يف اإلماراتية االستثمارات مسح ارت نتائجرأو

 3.74 قيمتةه  ما تستثمر العمالقة اإلماراتية الشركات من جمموعة أن ىلد إاالقتصا
 إمجةايل  مةن  %1.1 نسبته ما لتركَّو ،3043 باطر/فىاير هناية مليار دوالر حىت

 وااأل املركز بذل  لتحتل اهلند، إىل الداخل املبارربةي جناأل االستثمار تدفقات
 .(4)اامليًّع واخلامسا عربيًّ

يف سةوق   ضةخمة  اًلمواأومن بني املؤسسات االستثمارية الكىى اليت تستثمر 
وهةي مؤسسةة    - مةواا الدولية لةرؤوس األ بةي مؤسسة د مثةسهم يف اهلند، األ

دارت قرابة أيت ال - الشيخ حممد بن رارد آا مكتوم بةي،استثمارية ميلكها حاكم د
من حصة مصرف )آي سي آي سةي آي( يف   (%3.7)أي ما يعادا  ،مليار دوالر 41
مليةون دوالر   971ض يف اهلند، باستثمار مةا قيمتةه   قِركى ُمأ، وهو ثاين 3007عام 

يةه"  إي دي أي ألالسةتثمارات "  بةةي( بو ظ)أ، وقيام هيئة (5)حسب وكالة رويتر
                                                 

 املرجع السابق. (1)
(2) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 98. 
(3) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, "Gulf States and the Conflict  

 between India and Pakistan, op. cit., p. 262. 
مةارات  دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية اري النفطية بةني اإل " (4)

 .47 ص مرجع سابق، ،"واهلند
 ، مرجع سابق.3009ذار آ/مارس 7، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (5)
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، (T.P. Seetharam) وأفاد سيثارام .(1)خارجيةبتسجيل نفسها كمؤسسة استثمارية 
رةارت  أ، كما (2)رركة إماراتية تعمل يف اهلند 900بأن  مارات،السفري اهلندي يف اإل

 اتمليةار  1.7مارات العربية املتحدة استثمرت حنو ن اإلأىل إ تقديرات حكومية هندية
مارة إما مستثمرين من سي ، ال3040دوالر يف اهلند على امتداد الشهور القليلة من عام 

عمةار"  إ، "اخرى العاملة يف اهلند حاليًّماراتية األومن كىيات املؤسسات اإل بةي،د
نترنت" و"رركة لإلبةي منيوم" و"مدينة دوللألبةي هولدنىغ" و"رركة دبةي و"د
واليت بلغت اسةتثماراهتا يف املةواىنء    - للمواىنءبةي ع دَرْشوَت .(3)للموانئ"بةي د

مليار دوالر خالا السنوات اخلمس  47ىل إن ترتفع أتوقع مليار دوالر، وُي 3.1اهلندية 
يف املشاركة يف تشغيل وتطوير مخس مواىنء للحاويات يف اهلند، مما مكنةها   - القادمة

 .(4)من حركة رحن اااويات يف اهلند %10كثر من أمن السيطرة على 
فيمةا خية  االسةتثمار     47فتعد يف املرتبةة   ما اململكة العربية السعوديةأ
مارات العربية ية بعد اإلويف املرتبة الثانية يف الدوا العرب، املبارر يف اهلندبةي جناأل

مليون دوالر خالا املدة مةا   480.74جم االستثمارات السعودية املتحدة، وبلغ ح
3009  آ/وأاسطس 3000كانون الثاين /ينايربني 

 علةن رةهاري  أيف حةني   ،(5)
(Rajeev Shahare) ،عالمةي  إيف لقةاء   ،اهلندي لدى الريةاض  عمااالقائم باأل
ن حجم االستثمارات السةعودية  أ ىلإ، 3009ذار آ/مارسى ررق السعودية يف اخُلب

 .(6)مليون دوالر 399.91 إىليف اهلند وصل 
                                                 

 ق.، مرجع ساب3007 تشرين األوا/أكتوبر، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (1)
بةو  )أمةارة  ولة عن استثمار عائدات النفط ااكومية إلؤن اهليئة مسأ اجلدير بالذكر 

 .3007مليار دوالر لغاية عام  700، وبلغت قيمة استثماراهتا حوا العامل حنو (يةظب
 ، مرجع سابق.، العراقمدونات مباشرنقاًل عن:  (2)
 "، مرجع سابق.يةعالم العرباهلند يف اإل"اوبتا،  (3)
(4) Ahmaad, Talmiz, “Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic  

 Ties: Opportunities and Challenges”, p. 40. 
(5) Gauri, Farah Naaz, “INDO-SAUDI Trade Relation (Nigerian Chapter)”,  

 op. cit., p. 46. 
 49)تةاريخ الةدخوا:   ، 3009 آذار/مةارس  1، خبار اهلناد أ، "استثمارات هندية" (6)

 (:3041تشرين الثاين /نوفمى
www.akhbarulhind.com/TCS.htm 
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 تشةرين الثةاين  /نوفمىيف  ،مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع اهلند، ويف قطر
سةتثمار،  يقوم جهةاز قطةر لال  و، (1)دوالر يف اهلند اتيارمل 7، الستثمار 3008

نشطة خمتلفة يف اهلند، وتتركةز االبيتةها يف العقةارات    أباالستثمار يف جماالت و
، ومن بني املؤسسات القطريةة الةيت   (2)واملصارف وجتارة التجزئة والبنية التحتية
سهم، املصارف األيف سوق  ضخمة اًلمواأمر قامت باالستثمار يف اهلند، اليت تستث

علنت رركة قطر للبتروكيماويات )قةابكو( التابعةة   أوقد . (3)ااكومية القطرية
 ايف اهلند، وذلة  سةعيً   لشركة صناعات قطر، عن افتتاح مكتبها التمثيلي الرابع

تةى  كثر ربكات التسويق العاملية فعالية، ويعأحدى إقامة إلتحقيق هدف الشركة ب
لسةعي الشةركة    ااسةتمرارً  ،محد آباد يف اهلندأينة يف مد ،افتتاح مكتب قابكو
 يثلني مةنخفض الكثافةة  إها كشركة رائدة يف تصدير البويل للحفاظ على مركز

(LDPE) اًلل اسةتكما ىل مكاتبها ميثِّإمحد آباد أضافة مكتب إ نأىل اهلند، كما إ 
العمةل   للتواجد ااايل القوي لقابكو يف اهلند من خالا مكاتبها التمثيلية ذاتيةة 

ا يف املسامهة بدور املوجودة يف مومباي ودهلي وتشناي، ويأ  ذل  ترمجة اللتزامه
الشيخ األمري السابق، وخالا زيارة  .(4)سواق اهلندية النارئةىل األإد رئيسي كمورِّ
، حبث اجلانبان سبل تعزيز 3043نيسان /بريلأيف  ،اهلند ، إىلا ثاينآمحد بن خليفة 

، مع حرص قطر على زيادة استثماراهتا ا يف القطاعات املختلفةرات بينهماالستثما
 .(5)يف جماا البنية التحتية للهند
الةيت تةدير    ،(KIA)علنت هيئة االستثمار الكويتية ، أوفيما خي  الكويت

مليةار دوالر يف   3.7هنا قامت باستثمار قرابة أصناديق الثروة السيادية للكويت، 
                                                 

(1) Ahmaad, Talmiz, “Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic  
 Ties: Opportunities and Challenges”, p. 44. 

 .79 سابق، صمرجع ، "العالقات القطرية اهلندية"املعهد الدبلوماسي،  (2)
 47)تاريخ الةدخوا:  ، 3007 تشرين الثاين/كتوبرأ، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (3)

 (:3041تشرين الثاين /نوفمى
www.akhbarulhind.com/Gulf-Investments.htm 

 ، مرجع سابق.3008رباط /فىاير 7، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (4)
(5) Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation  

 Council (GCC) States, p. 101. 
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ر يف رةركة بةاور    دوالنييمال 7.17هليئة باستثمار ذل  قامت ا عن اًلفضاهلند، 
يف  - يف جماا ربكة الكهربةاء يف اهلنةد   رركة - ندياإوف أجريد كوربوريشن 

3041 واكانون األ/ديسمى
ن اهلنةد  إىل أ وقد أرار املسةتثمرون الكويتيةون   .(1)
خرى، تعتزم اهلند والكويةت تعزيةز   أمن جهة  ،(2)وجهتهم االستثمارية املفضلة

 طلقت املصارف ااكومية الكويتيةألتجارية بينهما، ويف هذا اخلصوص لعالقات اا
 .(3)سواق اهلنديةمشاركة يف األلل من الصناديق االستثمارية بغية دالعدي

سةلطنة   مامنوهان سينغ إىل فخالا زيارة مانية،الُع - وبالنسبة للعالقات اهلندية
صةندوق   نشاءتوقيع على مذكرة تفاهم إل، مت ال3009 تشرين الثاين/يف نوفمى ،مانُع

ويل يبلغ أمان االستثماري املشترك" برأس ماا ُع -د استثماري مشترك "صندوق اهلن
مليةار دوالر، خيةت  باكتشةاف فةرص      4.7ىل إمليون دوالر، قابل للزيادة  400

االستثمارات، وتنسيق فرص االستثمارات بني اجلانبني، مع التركيز على االستثمار يف 
مانيةة يف  ت الُعا، ومن بني االستثمار(4)قطاع البنية التحتية اهلندية وقطاع النفط والغاز

مدينةة )بينةا(    ( يفBORL) مان احملدودةُع - افتتاح مشروع مصفاة هبارات اهلند،
 عدُّمليار دوالر، وُي 3.1مجالية بلغت إ، بتكلفة 3044 يارأ/يف مايو ،براديش مبنطقة مادهيا

مان حبصة تبلغ نسةبتها  مانية اململوكة لسلطنة ُعبني رركة النفط الُع ااملشروع مشترًك
نتاجية تصل إورركة هبارات للبتروا احملدودة، هبدف تطوير مصفاة نفطية بطاقة  34%
تتمتع رركة )ساب ( العمانية بوجودهةا يف اهلنةد   ، كما (5)الف برميل يوميًّأ 430ىل إ

جةري  مليار دوالر كل عةام، وتُ  33يزيد على اليت تستورد منتجات بتروكيماوية مبا 
                                                 

 47، 3309، العدد النهار، "مليار دوالر حجم التبادا التجاري بني اهلند والكويت 49" (1)
 .9 ، ص3041 متوز/يوليو

 ."، مرجع سابقيةعالم العرباهلند يف اإل"نقاًل عن: اوبتا،  (2)
 "، مرجع سابق.3041التجارة بني اخلليج واهلند يف  :مليار دوالر 410" (3)
(4) Pant, Harsh, “Looking beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf”, 

op. cit., p. 47. Pradhan, Prasanta Kumar, “India and the Gulf: Strengthening 

Political and Strategic Ties”, op. cit., p. 6. Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s  
 Trade Relations with Gulf Cooperation Council (GCC) States,op. cit., p. 98. 

(5) Ahmaad, Talmiz, “Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic  
 Ties: Opportunities and Challenges”, op. cit., p. 40. 
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 - بني رركات البتروكيماويةات الكةىى   االيت حتتل املرتبة اخلامسة عامليًّ - ساب 
طالق مشةروع  إلمفاوضات مع الشركات الرائدة يف جماا البتروكيماويات يف اهلند 
 .(1)مشترك يهدف لالستفادة من الفرص الكبرية املتاحة يف السوق اهلندية

 يتبني تزايد االستثمارات اخلليجية يف العديد من الواليةات اهلنديةة   ،كذاوه
وقد احتل كةل مةن قطةاع االتصةاالت      ،مستوى القطاع العام واخلاصعلى 

كةى يف  ، الةدور األ وتكنولوجيا املعلومات وقطاع العقارات والبنيةة التحتيةة  
 ثاا:االستثمارات، ومن بني تل  االستثمارات اخلليجية على سبيل امل

بدت رركات خليجيةة  أعلى صعيد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
ظةى  حت يتة رابتها يف دخوا سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتية اهلندية الة عدَّ

علنةت الشةركة   أباهتمام كبري من قبل املستثمرين يف دوا اخلليج، فعلى سبيل املثاا 
مارات "رقميات" عن افتتاح "مركز تطةوير  إلنظمة يف ااملتخصصة يف جماا تكامل األ

ف. لتكنولوجيا املعلومات" يف مدينة سيناي يف إا. إالىجميات" اجلديد يف جممع "دي. 
اهلند البلد املثايل  تعتىهنا أفادت "رقميات" بأ، وقد 3009 تشرين الثاين/يف نوفمى ،اهلند
 .قاعدة القوى العاملة يف هذه الةبالد للكفاءة العالية اليت تتمتع هبا  اوا مركز هلا نظًرأل

ىل تأسيس مركز إلقد عمدنا : "رئيس العمليات لشركة "رقميات"، وقاا تاباس روي
كثر فعالية من حيث التكلفة مثل اهلند الةيت تتميةز   أتطوير الىجميات اجلديد يف موقع 
نةا  حيةث ميكن  ؛يف جماا تكنولوجيا املعلومات اءكفبقاعدة واسعة من املختصني األ

مما يتيح لنا تلبيةة االحتياجةات    ؛داءاحملافظة على مستوياتنا العالية من اخلدمات واأل
ىل النمةو  إمارات بدون التعةرض  وسط، السيما يف اإلاملتميزة لعمالئنا يف الشرق األ

 مليةار دوالر  ماراتية رابتها يف ضخِّوأبدت جمموعة اتصاالت اإل .(2)"املستمر للشركة
ع االتصاالت اهلندية عةى رةراء أصةوا يف جمموعةة تاتةا      كاستثمارات يف قطا

عالن عن رابتةها يف دخةوا   لالتصاالت، ومل تتردد جمموعة باتلكو البحرينية يف اإل
رت جمموعة كيوتل القطرية عن رابتها يف االستثمار يف سوق السوق اهلندية، كما عبَّ

ة يف ظل النمو االقتصةادي  االتصاالت الرقمية يف اهلند، واصفة الفرص املتوافدة باجليد
                                                 

 ، مرجع سابق.3041التجارة بني اخلليج واهلند يف  :مليار دوالر 410" (1)
 ، مرجع سابق.3009نوفمى /تشرين الثاين 10خبار اهلند، نيودهلي، أاستثمارات اجنبية،  (2)
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الكبري الذي تشهده البالد، ويشري عدد كبري من مسةؤويل رةركات االتصةاالت    
فضل الفرص االستثمارية يف قطاع االتصاالت حوا العامل متةوافرة  أن أىل إاخلليجية، 
علنت رةركة  أ، 3008 يارأ/. ويف العارر من مايو(1)سيويةفريقيا واملنطقة اآلإيف اهلند و
جةراءات  هنةت اإل أن الشةركة  ألالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(،  البحرين

( STELسةهم رةركة )  أمةن   %18متام عملية االستحواذ على الرمسية الضرورية إل
الةرئيس  ، كاليةاروبولوس  قاا بيتر ،مليون دوالر، وعن االتفاقية 337احملدودة بقيمة 

حقق لشةركة  ت( سSTELرركة ) ن عملية االستثمار يف: إالتنفيذي جملموعة )بتلكو(
كى سوق خلدمات اهلةاتف  أ، ثالث ةاملتنامي ةكبرية للنمو يف السوق اهلندي ابتلكو فرًص

علنت رركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامل للصناعة(، وهي أو. (2)النقاا يف العامل
حةوا  نتاجية والصناعية نشطة واجملاالت اإلرركة سعودية مسامهة تعمل يف خمتلف األ

براج االتصةاالت  العامل، عن تأسيس رراكة استراتيجية جديدة مع رركة نيودهلي أل
احملدودة، ومقرها الرئيسي يف اهلند، لتوفري املنتجات واالوا اخلاصة مبشةاريع البنيةة   
التحتية ملشغلي ربكات االتصاالت، وبلغت حصة الزامةل للصةناعة يف رأس مةاا    

 37يف  ،توقيع االتفاقية واالنتةهاء مةن تفاصةيلها    وقد مت االنتهاء من، %74الشركة 
عر  املستثمرون السعوديون يف الزامل للصناعة، عةن  أ، و3009 واتشرين األ/كتوبرأ

رركاء فاعلني يف قطاع االتصةاالت  مع سعادهتم بتأسيس هذه الشراكة االستراتيجية 
ئثار حبصة من تكما يبدي مستثمرون خليجيون حرصهم على االس ،(3)املتنامي يف اهلند
ماراتية و"بتلكو" عد املزدهرة يف اهلند، وتسعى رركتا "اتصاالت" اإلاالتصاالت عن ُب

"قطر تليكوم" و"كيوتل" ا هتدف يًضأىل احتالا الريادة على هذا الصعيد، وإ البحرينية،
 .(4)عدىل ازو السوق اهلندية لالتصاالت عن ُبإ القطرية"

                                                 

 47)تةاريخ الةدخوا:   ، 3008يةار  أ/مةايو  4، خبار اهلندأ، "عالقات عربية هندية" (1)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind/indoarab.htm 

 47)تةاريخ الةدخوا:    ،3008يةار  أ/مايو 41، خبار اهلندأ، "عالقات عربية هندية" (2)
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى

www.akhbarulhind/indoarab.htm 

 ، مرجع سابق.3009تشرين الثاين /نوفمى 43خبار اهلند، أ، "جنبيةأاستثمارات " (3)

 "، مرجع سابق.يةالم العربعاهلند يف اإل"اوبتا،  (4)
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ة التحتية، فقد أبدت الشركات اخلليجيةة  وعلى صعيد قطاع العقارات والبني
ذ أطلقت رركة "إي   إيه ستار" ؛ إرابتها يف االستثمار يف سوق العقارات اهلندية

ومتثل هةذه   ،3007عام  ماراتية مشروعها السكين األوا يف مدينة تشيناي يف اهلنداإل
عت م نفسه، وقَّ، ويف العا(1)الشركة يف عملية استثمار يف منطقة تاميلنادو ءاخلطوة بد

عمار للبناء والتشييد الةيت  إحكومة والية البنجا  اهلندية مذكرة تفاهم مع رركة 
سةكان  خرية يف قطةاع اإل هلا، ومبوجب املذكرة، تستثمر األ امقرًّبةي تتخذ من د

ماراتية ستعمل علةى بنةاء وتطةوير    ن اجملموعة اإلأبالوالية، وتن  املذكرة على 
 تسةار يمرأربع مدن رئيسية بالوالية تشةمل  أحكومية يف جممعات سكنية وجتارية و

ن تقةوم  أولوديانا الصناعية، ومن جانبها كان من املفتةرض   وجاالندهار وموهايل
قامة املةدن واجملمعةات   الف هكتار إلآ 7راض مبساحة أحكومة الوالية بتخصي  

ات )أي يف جناز املشروع خالا سبع سنوإن يتم أالسكنية ااديثة، وكان من املتوقع 
، وهو مصرف استثماري يتخذ من ()علن "بيت التمويل اخلليجي"أ. و(2)(3041عام 

مليةار   3.9 بقيمةة له، عن مشروعه يف اهلند وهو مدينة الطاقة )اهلند(  االبحرين مقرًّ
. ومدينة الطاقة )اهلند( هي ثاين مدينة للطاقةة  3007 واتشرين األ/كتوبرأدوالر يف 

قيد التجارية ذات التركيز على الطاقة يتم بناؤها عى الشةرق  ضمن سلسلة من العنا
فدان يف نةايف مومبةاي    400مساحته  اوسط وآسيا، وهذا املشروع يشغل موقًعاأل

ن فكرة عنقةود مدينةة   أىل إرارة )مومباي اجلديدة( يف والية ماهارارترا، جتدر اإل
الةنفط والغةاز احمللةيني    مةن منتجةي    ر بىن حتتية جتارية متكاملة لكلٍّالطاقة توفِّ

 .(3)نتاج والتجارة واخلدمات اخلاصة هباواخلارجيني، وكذل  ملصانع التكرير واإل
الوباا لوجيستيكس نةايف  "نشاء رركة إعلن البن  اخلليجي التجاري عن أو
مليةون دوالر   110 بلةغ  ، برأس ماا3009 متوز/يوليو 44يف  ،االستثمارية "مومباي

                                                 

 ، مرجع سابق.3007وا تشرين األ/كتوبرأ 40، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (1)
 ، مرجع سابق.3007وا تشرين األ/كتوبرأ، خبار اهلندأ، "استثمارات اجنبية" (2)

()  فضل بن  أه يف البحرين، وكان بيت التمويل اخلليجي سالمي ومقرُّإهو بن  استثماري
حسب جملة "يوروموين" وجائزة بن   3007سالمي يف جماا التمويل العقاري يف عام إ

 .3004ريبيان بزنس" يف عام أالعام حسب جملة "
 ، مرجع سابق.3007تشرين الثاين /نوفمى 44، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (3)
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فةدان يف نةايف    100تية يف اهلند على مسةاحة قةدرها   وا مدينة لوجسألتطوير 
كى الشةركات اخلاصةة للتطةوير    أحدى إعلنت "داماك العقارية" أ. و(1)مومباي

للعقةارات يف اهلنةد،    اًلوكي 40العقاري الفاخر يف منطقة اخلليج عن تعاقدها مع 
عن  اًل. فض(2)قليمية للمستثمرين يف اهلندللمسامهة يف تسويق وبيع عقارات داماك اإل

علن يف والية مهارارترا اهلندية عن مشروع مدينة التنمية االقتصادية، وهةو  ُأذل ، 
 7يف  اطالقةه رمسيًّة  إعلن عةن  ُأمه "بيت التمويل اخلليجي"، والذي مشروع صمَّ

راضةي  من األ افداًن 4770، ويقع املشروع على مساحة تزيد على 3040 ذارآ/مارس
حسب رئيس وزراء حكومةة   - وسيكون املشروع .املمتازة خارج مدينة مومباي

كةى املشةاريع التطويريةة املتكاملةة املدعومةة      أمن  - ةوالية مهارارترا اهلندي
"بيت  ةباالستثمارات اخلارجية. وهتدف رؤية مشروع منطقة التطوير االقتصادي ل

تنامية ملدينة ىل املسامهة يف تلبية املتطلبات اجلارية واالجتماعية املإالتمويل اخلليجي"، 
املركز املايل والتجاري يف اهلند، ويشتمل املشةروع علةى ثالثةة     دَُّعمومباي اليت ُت
هي: مدينة الطاقة، ومدينة التقنيات واالتصاا، واملدينة الترفيهيةة،   ،عناصر رئيسية

مقةيم، كمةا   ألف  410مكاهنا احتواء إا على مرافق سكنية بيًضأعن احتوائه  اًلفض
رخ  وفرص عمل اري مبارةرة  ألف  370كثر من مباررة للعمل أل اسيوفر فرًص

ن "بيت التمويل اخلليجي" أىل إ دارةرار رئيس جملس اإلأو .رخ  ألف 770لنحو 
ىل االستفادة من الفةرص اجلاذبةة يف   إيهدف من خالا مشروع التنمية االقتصادية 

 .(3)تقطاعات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
ازدادت خةالا   قةد  بني اهلند ودوا اخلليجن االستثمارات أ يتبني ،وهكذا

مهية االستثمارات يف تطوير وحتسةني النمةو   أدراك الطرفني السنوات السابقة، إل
على واقةع العالقةات االقتصةادية     اجياًبإينعكس االقتصادي لكل منهما ومن مث 

 اخلليجية يف املستقبل. - اهلندية
                                                 

 ابق.، مرجع س3009متوز /يوليو 47، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (1)
 ، مرجع سابق.3009ذار آ/مارس 14، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (2)
تشرين /نوفمى 47)تاريخ الدخوا:  ،3040ذار آ/مارس 9، خبار اهلندأخبار اقتصادية، أ (3)

 (:3041الثاين 
www.akhbarulhind.com/Sensex-report.htm 
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تقويةة  لمة العديد من املشةاريع املشةتركة   قاإ ىلت اهلند ودوا اخلليج إسع
العالقات االقتصادية فيما بينهما، وكثفت الشركات اهلندية واخلليجية حضةورها  
االقتصادي البارز من خالا تعزيز النشاط التجاري والعديد من املشاريع املشتركة 

ملعلومات، الكيماوية واإلنتاج الصناعي، واالستشارات، وتقنية ايف جماا املنتجات 
خةرى،  األعن العديد من املشاريع  اًلفض، دارية واحملاسبيةواهلندسة، واخلدمات اإل

 411قامةة  إاهلند ودوا اخلليج العربيةة علةى    فعلى سبيل املثاا: اتفقت كل من
3007-3004بني ا مشترًك امشروًع

 املشتركة:ومن بني املشاريع  ،(1)
مشروع مشترك مع السعودية يف اململكة العربيةة،   400كثر من أهناك  .4

 409تقارير أخةرى إىل أن  رارت أو ،(2)وحنو نصف هذا العدد يف اهلند
 اووفًق ،(3)وضع مشاريع مشتركة مع السعوديةقامت بهندية  اتررك

صة رخ 177صدرت السعودية أ، فقد للهيئة العامة لالستثمار يف اململكة
 قامة مشاريع مشتركة يف القطاعني العام واخلةاص للشركات اهلندية إل

3008 واانون األك/ديسمى 14من  ااعتباًر
(4). 

                                                 
(1) Pradbam, Samir, India’s Economic and Political Presence in the Gulf: A Gulf  

 Perspective, p. 28. 
(2) Pant, Harsh, Looking beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf,  

in: India’s Growing Role in the Gulf: Implications for the Region and the  
 United, p. 47. 

(3) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict  
 between India and Pakistan:, Journal of Asia Pacific Studies, p. 263. 

(4) Gauri, Farah Naaz, Indo-Saudi Trade Relation (Nigerian Chapter), Journal  
 of Business and Management Review, p. 49. 
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ات جمموعة تاتا اهلنديةة  حدى رركإ - دخلت رركة تاتا لالتصاالت .3
 رنتنتطالق جمموعة من خدمات اإلإعى مارات ىل دولة اإلإ - الشهرية

ن الشةراكة بةني   مكِّماراتية، وسُتت" اإلباالرتراك مع رركة "اتصاال
ربكتها من خالا الشركتني العمالقتني، رركة "اتصاالت" من توسيع 

 مةارات ( داخةل اإل 3ية ذات الطبقةة ) رنت العاملإلنتتوفري خدمات ا
وخارجها، كما متكن هذه الشراكة رركة "تاتا" لالتصاالت من متديد 

حسبما جاء يف بيان صادر من  ماراتغطية ربكتها العاملية يف دولة اإلت
 .(1)الشركة اهلندية

 نتاج اهلندية اتفاقية تعاون معقعت رركة رياليانس لالستكشاف واإلو .1
ىل هذه االتفاقيةة إ ، وهتدف 3009ماراتية يف عام رركة نفط اهلالا اإل

على املشاركة الفاعلة يف  االف دائم بني اجلانبني للعمل مًعجياد صيغة حتإ
خرى املتعلقة بالقطاع مبا خيدم يع النفط والغاز واملشاريع األشارتنفيذ م

والةيت تشةمل   املصاحل املشتركة للطرفني يف صناعة الطاقة يف املنطقة، 
نابيب النفط والغاز ومنشآت أنتاج، وتشييد مشاريع االستكشاف واإل

املعاجلة والتخزين ومشاريع التكريةر وتصةنيع املنتجةات البتروليةة     
 .(2)يات والتوزيع والتسويقوالبتروكيماو

يف جمةاا   اكثر تنوًعأمان بني اهلند وسلطنة ُعالعالقات االقتصادية  دَُّعُت .1
من املشاريع  4717، مت تسجيل 3040 متوز/يوليواملشاريع املشتركة، ففي 

قتصادية واالجتماعية، من القطاعات اال 41بني البلدين، تغطي  املشتركة
غذائي والسياحة العالجيةة واالسةتثمار يف   من الوالسيما يف جماا األ
وقد بلغت القيمة  .كيميائية واملستحضرات الصيدالنيةالصناعة واملواد ال

هم املشةاريع  أ، ومن بني (3)دوالر اتمليار 7.7مجالية هلذه املشاريع اإل
ي ذالة مسةدة،  مشروع مشترك لأل كىأعلى االتفاق : بينهمااملشتركة 

                                                 

 ، مرجع سابق.3008ذار آ/مارس 4، ر اهلندخباأ، "استثمارات هندية" (1)

 ، مرجع سابق.3009حزيران /يونيو 37، خبار اهلندأ، "استثمارات هندية" (2)
(3) Ahmaad, Talmiz, Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic  

 Ties: Opportunities and Challenges, p. 37. 
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مونيةا  طن من األ ألف 370من اليوريا و مليون طن 4.4نتاج هدف إلي
  .(1)اسنويًّ

مارات "مركةاتور"،  كنولوجيا املعلومات يف جمموعة اإلنت ذراع تدرَّ .7
 ( يف مدينة بةانغلور اهلنديةة  DDCلتطوير الىامج ) امتخصًص امركًز

مبوجب رراكتها مع رركة "كوفانسيس" التابعةة ملؤسسةة علةوم    
إن " :اهلنديةة  CSCرئيس ، اتيكو راج ف(. وقاا CSCالكومبيوتر )

مارات مشترك بني جمموعة اإل مثرة مشروعافتتاح مركز التطوير جيسد 
ل ومتثِّة  .3001عام الي منذ ، أعوامأربعة أورركة كوفانسيس منذ حنو 

لنةا، وحنةن    ااستراتيجيًّ ا، رريًكامارات، ومركاتور حتديًدجمموعة اإل
ئلة اليت تنفذها اجملموعةة"،  مسرورون بلعب دور يف خطط التوسع اهلا

 CSCوسوف يوفر املركز اجلديد التابع ملركاتور، املقام علةى اةرار   
اهلند، لعمالئه من العاملني يف صناعة السفر والنقل سلسلة من خدمات 
وحلوا تكنولوجيا املعلومات املبتكرة واليت تشمل: تطوير املنتجةات  

دارة إرات التقنيةة و مات الفح  واالستشاخدووالتطبيقات والصيانة، 
ملتطةورة الةيت   املشاريع، كما يوفر املركز باقة متكاملة من التقنيات ا

كل وجافا وتقنيات ختزين البيانات واريها من اورأتعتمد على تطبيقات 
 .(2)التقنيات املتخصصة

م إم جةي  إرةركة " ماراتية وعمار للعقارات" اإلإيوجد لدى رركة " .4
مشاريع مشتركة بينهما يف قطاع العقةارات   اهلندية لتطوير العقارات"

مليار دوالر على مةدى السةنوات    43مجالية وقدرها إبقيمة  اهلندي،
ماراتيةة  عمل عدد من الشركات اإليعن ذل ،  اًل، فضاخلمس القادمة

قامة عدد من املشاريع يف قطاع إلتعاون مع الشركات اهلندية، على وبا
 :(3)برزهاأمن البنية التحتية يف اهلند، 

                                                 
(1) Pant, Harsh, Looking beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf, p. 47. 
 ، مرجع سابق.3009نيسان /بريلأ 44، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (2)
(3) Ahmaad, Talmiz, Investments and Joint Ventures in India-GCC Economic  

 Ties: Opportunities and Challenges, p. 40-41. 
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Limitlese (30  ،)مليار دوالرRakeen (7 اتمليار  ،)دوالرETA Star 
 Tanmiyatمليار دوالررAl_Futtaim (1-47  ،)مليارات دوالر(،  1.17)
 مليارات دوالرand Damac (1.7 .)مليارات دوالر(،  1.9)

، بني اهلنةد ودوا اخللةيج  وعليه، فقد تعددت وتنوعت املشاريع املشتركة 
القات االقتصادية، يف الع اوتنوًع ازمًخ كسبهاأوالسعودية، مما مارات ع اإلالسيما م

 على اقتصاداهتا. يًّاجيابإومن مث انعكس 
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 املبحث الرابع

 التع وي في مج م الط  ة

 عةدُّ الةنفط يُ إن يف جماا الطاقة، ف اهلند ودوا اخلليجفيما خي  التعاون بني 
قتصةادي  سيما يف ظل النمةو اال بينهما، ال العالقات االقتصادية هم يفالعامل األ

، 3007ففي عةام   ؛على النفط معه الطلب؛ حيث تزايد السريع الذي تعيشه اهلند
خةامس   اهلند تصبحل امليون برميل من النفط يوميًّ 3.9استهلكت اهلند ما يقار  

اهلند على النفط ملا يقر  من  كى مستهل  للنفط يف العامل، ومن مث ارتفع طلبأ
يف املرتبة الرابعة يف قائمة  فأصبحت، 3009يف عام  اماليني برميل من النفط يوميًّ 1
كيةة والصةني   ريمالعامل بعد الواليات املتحدة األ للنفط يف اكثر الدوا استهالًكأ

ارتفعةت واردات اهلنةد   ، 3047من العةام   واشرين األت/كتوبرأ ويف .(1)واليابان
من احتياجاهتا من الطاقةة   %70. وتغطي اهلند (2)ساس سنويأعلى  %8 إىل النفطية

للةنفط   ارئيسيًّ اًددوا جملس التعاون اخلليجي مورِّ مما جعل ؛من خالا االسترياد
والغاز الطبيعي بالنسبة للهند، عالوة على تزايد طلب االقتصةاد اهلنةدي علةى    

 أن إىلرةارت تقةارير   أو. (3)ملنيومخلليجية مثل البتروكيماويات واألاملنتجات ا
، 3030يف عةام   ابرميل يوميًّ نييمال 7ىل ُيتوقع أن يرتفع إاستهالك اهلند من النفط 

ن النمو املتوقع إف ،على ذل  نتيجة لالنتعاش االقتصادي الذي تشهده اهلند، وبناًء
 ن تكةون يف املراتةب  أ لهند، ويتوقع ل(4)يف الطلب العاملي على البتروا سيستمر

                                                 
(1) Janardban, N., “Gulfs Future Security Architecture and India”, in India and 

the Gulf: What Next?, op. cit., p. 56. Pradhan, Prasanta Kumar, “India and  
 the Gulf: Strengthening Political and Strategic Ties”, op. cit., p. 54. 

 .3047تشرين الثاين /نوفمى 31الساعة الرابعة عصًرا،  خبارأ قناة الرشيد،خبار االقتصادية، األ (2)
 سابق.، البيان"، يةعالم العرباهلند يف اإل" (3)

 .41 ، ص3004 ذارآ/مارس 37، 47487العدد  ارياة، (4)
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 .(1)م من هذا القرنخالا العقد القاد وىلاأل
مةن   نتاج بلدان جملس التعةاون إما بالنسبة لدوا اخلليج، فقد بلغ متوسط أ

 .3041مليون برميل خالا العام  47 ةالنفط اخلام ما يقار  ال
  1022-1020 بيينت ج النفط في دوم الب يج  ي بي  ( ي  24)ر م جدوم ال

 (2)برميم في اليوم( إلف)ب

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة/البلد
 9300 9500 9634 9765 9311 8165 السعودية
 2800 2900 2922 2977 2659 2312 الكويت

 2650 2700 2797 2657 2564 2323 ماراتاإل
 980 950 947 923 891 869 مانُع
 730 730 724 734 733 733 قطر

 49 49 48 46 43 32 البحرين
    16489 16829 17072 17102 16021 14434 اجملموع

وعلى الرام من مبادرات اهلند املستمرة لتأمني االحتياجات املتزايةدة مةن   
شراء النفط مةن منةاطق   باتباع سياسة التنويع عى  موارد الطاقة )النفط والغاز(

ال تزاا منطقة ار  فإنه  ،(3)سيا الوسطىآمريكا اجلنوبية وأفريقيا و، مثل: إخرىأ
                                                 

(، 3041)دار ااكمة، لنةدن،   ،اهلند: شرارة التنمية حتت رماد الفقركاظم، جناح،  (1)
 .441 ص

Pant, Harsh, Looking Beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf, 

op. cit., p. 47. 

مساح التطاورات االقتصاادية    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربةةي آسةيا،    (2)
، (3041مةم املتحةدة، بةريوت،    األ) ،1024-1021واالجتماعية يف املنطقة العربية 

 .48-44 ص
برز استثماراهتا يف القةارة  أفريقية ودوا القارة اإلللمزيد حوا استرياد اهلند للنفط من  (3)

التجرباة  الواحد،  براهيم والنداوي، مهند عبدإ السالم بغدادي، عبد :. انظرالسوداء
-439، 70-44 ص (،3047)الدار العربية للعلوم ناررون، بريوت ، فريقياإاهلندية يف 

411. 
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ندية من مصادر املصدر الرئيسي للواردات اهل بةي،ليج العردوا اخل اآسيا، وحتديًد
 .(1)دامة التنمية االقتصاديةالطاقة الضرورية إل

( من احتياجيات اهلند من موارد الطاقة، %70-47وتوفر املنطقة العربية حنو )
نسبة الواردات  اًلذ بلغت مث؛ إ(2)الغالبية العظمى منها تأ  من دوا جملس التعاون

مجايل وارداهتا من الةدوا  إىل إمنسوبة  %94,11من النفط من دوا اخلليج  اهلندية
من  %94.14ىل نفس البلدان للعام نفسه إ، يف حني بلغت صادراهتا 4887العربية عام 

 .(3)ىل املنطقة العربيةإمجلة صادراهتا 
من الدوا اليت هلا الدور املهةم   ماراتوتعد كل من السعودية والكويت واإل

وىل يف تةوفري  ة االحتياجات املتصاعدة من البتروا، فيما تعد قطر الدولة األيف تلبي
( 49( و)47( و)44( و)47مبني يف اجلةداوا رقةم )   هو الغاز الطبيعي للهند، كما

 (.48و)

 (22)ر م جدوم ال

 (4))بمالييي الدوالرا ( 1021-1006بيي  اأتيراد اللند ل نفط مي دوم الب يج يوضح

 /البلد

 السنة
2006-

1007 

2007-

1008 

2008-

1009 

2009-

1020 

2010-

1022 

2011-

1021 

2012-

1021 

 28,191,09 26,144,47 16,381,93 14,018,47 15,937,14 15,411,71 10,804,80 السعودية

 14,118,99 14,484,47 8,778,38 7,140,80 7,841,87 6,418,93 4,847,93 الكويت

 12,414,41 12,741,14 7,944,19 5,119,91 9,309,47 6,177,71 3,174,71 ماراتاإل

 6,449,79 5,331,74 3,077,71 2,189,31 1,143,81 407,14 633,17 قطر

                                                 
(1) Roy, Meena Singh, “West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and 

Exploring New Opportunities”, in Developments in the Gulf Region:  
 Prospects and Challenges for India in the Next Two Decades, p. 65. 

(2) Agarwal, Rajeev,”Security in the Gulf Region: India’s Concerns;  
 Vulnerabilities; Interests and Engagement Options”, p. 47 

 .84 مرجع سابق، صسراء رريف، اهلند ومستقبل عالقاهتا الدولية، إالكعود، انظر:  (3)
(4) Roy, Meena Singh, West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and  

 Exploring New Opportunities, op. cit., p. 72. 
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 344,71 1,917,13 3,084,94 2,743,48 261,04 371,48 - مانُع

 - - - - 0,01 - - البحرين

  62,199,83 60,414,84 39,099,09 31,848,94 34,431,84 28,738,77 19,877,93 اجملموع

  1021-1006 بيي ي ومية اأتيراد اللند ل نفط مي دوم الب يجبي  ( ي  26)ر م جدوم ال

 (1)طي( )ب لم يوي

 /البلد

 السنة
1006-

1007 

1007-

1008 

1008-

1009 

1009-

1020 

1020-

1022 

1022-

1021 

1021-

1021 

 34,84 31,94 26,38 26,99 25,84 27,37 24,78 السعودية

 18,71 17,81 14,19 14,44 14,09 11 11,18 الكويت

 15,78 14,87 12,47 10,11 14,34 11,47 7,18 ماراتاإل

 8,07 6,41 4,91 4,44 2,18 0,7 1,14 قطر

 4,41 2,38 4,79 5,33 0,11 0,4 - مانُع

 - - - - 0,004 - - البحرين

 81,88 73,48 62,81 61,77 57,434 50,71 45,09 اجملموع

 بالمي اأتيراد اللند ل غ ز الطبيعي المأ م مي دوم الب يج العربية بي  ي   (27)ر م جدوم ال
 (2))بمالييي الدوالرا ( 1006-1021

 /البلااد

 السنة
2006-

1007 

2007-

1008 

2008-

1009 

2009-

1020 

2010-

1022 

2011-

1021 

2012-

1021 

 5,711,49 4,970,91 2,717,74 1,784,47 1,109,13 1,110,77 923,43 قطر

 - 80,14 - 35,8 102,11 226,7 137,87 مانُع

 - 29,77 - 12,30 78,81 - 50,34 ماراتاإل

 - - 39,31 - 49,7 - - السعودية

 5,711,49 4,844,04 2,433,08 1,411,77 1,418,1 1,747,37 1,444,90 اجملموع

                                                 
(1) Ibid, p. 73. 
(2) Ibid, p. 73. 
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 (28)ر م جدوم ال

  1021-1006 بيي ومية اأتيراد اللند ل غ ز الطبيعي المأ م مي دوم الب يج يوضح

 (1)(وحدأ حرارية)ب لم يوي 

 /البلد

 السنة
1006-

1007 

1007-

1008 

1008-

1009 

1009-

1020 

1020-

1022 

1022-

1021 

1021-

1021 

 40.103.14 40.374.04 9.071.41 4.787.71 4.190.19 4.174.48 7.174.94 قطر

 - 417.44 - 47.84 494.11 138.74 431.90 مانُع

 - 14.74 - 40.14 87.91 - 444.79 االمارات

 - - 438.40 - 73.43 - - السعودية

    40.103.14 40.171.49 9.493.71 4.834.74 4.911.97 4.904.30 4.307.18 اجملموع

 ( 29) الجدوم ر م

1021ل ع م اأتيراد اللند ل نفط الب م مي دوم الب يج نأبة  يي  ب  ي  
(2) 

 %48 السعودية
 %40 الكويت

 %8 ماراتاإل
 

ن استرياد اهلند مةن  أ، يتبني (47)( و47الع على اجلدولني )ومن خالا االطِّ
مليار دوالر خالا  49.3لطبيعي( من دوا اخلليج، بلغ موارد الطاقة )النفط والغاز ا

ن وارداهتا من النفط والغاز زادت بنسبة كبرية بةني عةامي   أ، و3041-3043العام 
 .3041-3043و 3004-3007

 كى متلقٍّأ، تعد اهلند رابع العالقات بينهما يف جماا النفط والغازوفيما خي  
ن تتضةاعف  أ، وحيتمةل  بعد الصني والواليات املتحدة واليابان للنفط السعودي

                                                 
(1) Ibid, p. 74. 
مريكاز   تقارير،وسط"، سالم، "اهلند واستراتيجيتها للطاقة يف الشرق األخان، ظفر اإل (2)

 .7 ، ص3041 رياأ/مايو 3، اجلزيرة للدراسات
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ذ ؛ إىل اهلنةد إد للنفط كى مورِّأودية السع عدُّ، يف حني ُت(1)خالا السنوات القادمة
-3043ون طن متري خةالا العةام   ملي 11.84ىل اهلند إبلغت وارداهتا من النفط 

3041
ملكةة العربيةة   ، سجلت واردات اهلند النفطية مةن امل 3044، ويف العام (2)

لةف  أ 810ىل إسنوات لتصل  40كثر من أعلى مستوى هلا منذ أالسعودية والعراق 
، 3044ىل اهلند يف العام إد الرئيسي للنفط اخلام راق املورِّصبح العأ، و(3)ابرميل يوميًّ

 .(4)وىل يف ذل ن كانت السعودية حتتل املرتبة األأبعد 
مةبني يف  هةو  كما  ساس للهند من الغاز الطبيعيد األاملزو قطريف حني تعد 
 مديف التوقيع على اتفاقية طويلة األن جنحت اهلند أ، السيما بعد (49اجلدوا رقم )

عام  نهوا رحنة مأوصلت  والذي، سنة مع قطر لشراء الغاز الطبيعي 37 ةمتتد ل
3001
 اآمحد بةن خليفةة   الشيخ األمري السابق، ، زار 3043 نيسان/بريلأ، ويف (5)
اهلند، ومت خالا الزيارة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية للتعةاون يف جمةاا   ، ثاين

الطبيعي املسةاا، تغطةي   صبحت صادرات قطر من الغاز أوقد  ،(6)النفط والغاز
3041بيعي يف عام من الطلب اهلندي للغاز الط %97قرابة 

(7). 
، فتنشط رركات هندية عديدة يف قطاعي النفط والغاز فيهةا،  الكويتا مَّأ

مليون طن من  49.71رت ذ صدَّ؛ إىل اهلندإر للنفط كى مصدِّأثالث  وتعد الكويت
                                                 

(1) Pant, Harsh, Looking beyond Tehran: India’s Rising Stakes in the Gulf,  
 op. cit., p. 47-48. 

(2) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  
 Strategic Ties, op. cit., p. 6. 

 . 3044رباط /فىاير 30، اظهًر 43خبار الساعة أ ،قناة الديوانخبار، األ (3)
خبةار  أ قناة اررة عاراق، خبار، السفري اهلندي يف العراق، األ ،تصريح جورج راجو (4)

 .3044آ  /أاسطس 14، اصباًح 40ة الساع
(5) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict between 

India and Pakistan, op. cit., p. 266. Pant, Harsh, Looking beyond Tehran:  
 India’s Rising Stakes in the Gulf, op. cit., p. 48. 

(6) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, op. cit., p. 46. Pradhan, 

Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and Strategic  
 Ties, op. cit., p. 7. 

 مرجةةع سةةابق،  ، "العالقةةات القطريةةة اهلنديةةة "املعهةةد الدبلوماسةةي،   (7)

 .77 ص
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3041-3043النفط خالا العام 
، 3043 تشرين الثاين/نوفمى 31و 33، ويف املدة بني (1)

البلةدين لتعزيةز    يتدهلي اضور االجتماع الثاين بني حكةوم زار وفد كوييت نيو
 عةدُّ فُت مارات العربية املتحةدة، اإلوفيما خي  . (2)التعاون يف قطاع النفط والغاز

 47.78ىل اهلنةد  إبلغت صادراهتا من النفط ذ ؛ إىل اهلندإر للنفط كى مصدِّأسادس 
3041-3043مليون طن خالا العام 

(3). 
لسةلعها،   اسوًقللهند و ارئيسيًّ ااقتصاديًّ ارريًكليج العربية منطقة اخل وتشكِّل

وقةد   ،(4)سيما يف جماا الطاقة ويف نقل التقنيةيف مشروعات مشتركة ال اورريًك
تعددت وتنوعت املشاريع االستثمارية البينية بني اهلنةد ودوا اخللةيج يف جمةاا    

التعاون فيما بينها يف جمةاا  الطاقة، ومن بني الدوا اخلليجية اليت عملت اهلند على 
و بناء رةراكة  ىل السعي حنإبااكومة اهلندية ودفع هذا  ،السعودية وقطرالطاقة، 

التوقيع  مثل مستقرة ودائمة،بصورة  مداداتاإلالطاقة لضمان  استراتيجية يف جماا
وذل  خةالا   مع السعودية،على اتفاقية "الشراكة االستراتيجية" يف جماا الطاقة 

3004 ينكانون الثا/ينايراهلل للهند يف  ملل  عبدزيارة ا
ذ وافق البلدان خالهلةا  ؛ إ(5)

ستراتيجية يف جماا الطاقة"، على ىل "رراكة اإويل عالقاهتما التجارية ااالية على حت
ن يتم تعزيز هذه الشراكة باستثمارات مشتركة لتنمية قطاع الةنفط والغةاز يف   أ

نتاج الةنفط والصةناعات   إروعات ما بعد م هبا كل طرف يف مشاململكة، ويقو
يف مشةروعات سةعودية   خر، ومبشاركة اهلند البتروكيمياوية اخلاصة بالطرف اآل

ثىن أوقد  .(6)[نتاجاالستكشاف والتطوير واإل]ه نتاج الغاز وما قبلإمقترحة خاصة ب
                                                 

(1) Pradhan, Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and  
 Strategic Ties, p. 8. 

(2) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, p. 43. 
(3) Prasanta Kumar, India and the Gulf: Strengthening Political and Strategic  

 Ties, p. 9. 
 مرجةع سةابق،  ، "ى موارد الطاقة: املنظور اهلنةدي التنافس العاملي عل"محد، ، أتلميذ (4)

 .107-104 ص
، مرجةع سةابق،   "اهلندية: رؤية استراتيجية-العالقات اخلليجية"اهلباس، خالد نايف،  (5)

 .493 ص
(6) Gauri,Farah Naaz, Indo-Saudi Trade Relation (Nigerian Chapter), op. cit., p. 46. 
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مةدادات  "مصدر موثةوق لإل  ةعربية السعودية كاجلانب اهلندي على اململكة ال
، ويف السةوق اهلنديةة بشةكل    اسواق العاملية عموًمة عتمد عليه يف األُي النفطية
زدهةر  تأ  السعودية على رأس مزودي االقتصةاد اهلنةدي امل   ؛ حيث(1)خاص"

ومةن   .(2)هذا من جهة ،كى مستورد للنفط السعوديأبالنفط، وتأ  اهلند كرابع 
سةنة، ويف   37ملدة راء الغاز الطبيعي خرى، فقد مت االتفاق مع قطر على رأجهة 
خالا زيارته لدولة ، وزير النفط اهلندي، (Murli Deora) ديوراموريل د أك  ذل

د كى بني اهلنأضرورة التعاون بشكل على ، 3007 واتشرين األ/كتوبرأ 14قطر يف 
كى حقوا للغاز أوجد لدى دولة قطر ينه أوقطر يف قطاع النفط والغاز، السيما و

ا، حنن نراب يف االغاز الطبيعي املس : "عالوة على استرياداًلضاف قائأو يف العامل،
ن إا من دولة قطةر، فة  اجماا النفط والغاز الطبيعي املس جذ  االستثمارات يف

كثر من خالا االستثمارات املتبادلة يف جماا الطاقة، ويف هةذا  أالعالقات ستمتد 
عديةد مةن   الشأن تراب الشركات اهلندية يف املشاركة ورراء ااصة  يف ال 

قامت اهلنةد   ،وعليه .(3)املؤسسات واملشاريع يف قطاع النفط والغاز يف دولة قطر"
من رةركة رأس اةاز    االطبيعي املساا سنويًّ طن من الغاز نييمال 7.7باسترياد 
3044يف عام  القطرية

ملساا، واليت ، وتسعى رركة بترونت اهلندية للغاز الطبيعي ا(4)
مبوجةب   من الغاز الطبيعي املساا من قطةر  اطن سنويًّ نييمال 7.7تقوم باسترياد 
ماليني طةن،   1و 3ضافية تتراوح ما بني إىل استرياد كميات إمد، اتفاق طويل األ

للدولة، عن رابتها يف استرياد عربت رركة جيل اهلندية للغاز الطبيعي اململوكة أو
ة الغاز الطبيعي للهند ، وقد بلغت جتار(5)اعاًم 37ىل إ 30بني مليون طن ملدة تتراوح 
حصةاءات  إ، وذل  حسب بمتر مكع ات( مليار40.91) 3043من دولة قطر لعام 

                                                 

 .194 مرجع سابق، ص، "لى موارد الطاقة: املنظور اهلنديالتنافس العاملي ع"تلميذ،  (1)
الشارق  عًدا جديًدا لالستثمارات مع دوا اخلليج العربةةي"،  "اهلند تضيف ُباوبتا،  (2)

 .44 مرجع سابق، ص، األوسط
 ، مرجع سابق.3007وا تشرين األ/كتوبرأ 14، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (3)

 ، مرجع سابق."3041تجارة بني اخلليج واهلند يف ال :مليار دوالر 410" (4)
(5) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict  

 between India and Pakistan, op. cit., p. 266.  



011 

 .(1)رة للبترواقطار العربية املصدِّمنظمة األ
صبح التعاون بني اهلند ودوا اخلليج العربية يف جمةاا الطاقةة   أوهكذا، فقد 

بينهما، يف ظةل   اديةهم وقائع العالقات االقتصأ)النفط والغاز الطبيعي(، من بني 
رياد املزيد من موارد الطاقةة مةن   ىل استإتزايد لالقتصاد اهلندي، واااجة النمو امل

 خرى.على باقي القطاعات األ يًّاجيابإثر أجل انعاش اقتصادها، مما أ
  

                                                 

 ،1021التقرير االحصائي السانوي  منظمة األقطار العربية املصدرة للبتروا )أواب (،  (1)
 .403 ، ص3041الكويت، 
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 املبحث اخلامس

 التع وي في مج م الطيراي

باعتبةار   ا جملس التعاون،بالنسبة لعدد من دوا رائًد اأصبح الطريان املدين قطاًع
فريقيا، كمةا  إواقعة بني قارات أوروبا وآسيا و املنطقة؛ ولكون موقعها اجلغرايف املتميز
ويف . عد أربع ساعات بالطائرة من تل  املنطقةة  يعيشون على ُبملأن ثلث سكان العا

مةع  لكةن  زت رركات الطريان اخلليجية بصفة تقليدية على السوق احمللية، البدء ركَّ
الهتمام يف ا، ررعت رركات الطريان يف عدد من الدوا اخلليجية الثالثة مطلع األلفية

اسةتغالا امليةزة   بقيام رركة طريان اإلمةارات   مثلحبركة الطريان العابرة للمنطقة، 
اجلغرافية الستقطا  حركة الطريان العابرة للمنطقة، وأسهم هذا الةتفكري يف قةدرة   

مث ما لبثت اخلطوط اجلوية  بةي،اجلوي وتعزيز منو د الشحن ملالشركة على دخوا عا
وقد رسخت الشركات الةثالث   .نفسه سارتا على النهجالقطرية ورركة االحتاد أن 

لتستفيد بذل  من صعود األسواق النارئة، وتعزز النمو  حضورها على املستوى العاملي
ركات املةذكورة  وإىل جانب ميزة املوقع، استفادت الش .يف سوق السفر بني القارات

من وفرة رأس املاا والوقود ومساحة النمو لتتوسع يف مطاراهتا املركزية، مثل مطار محد 
الدويل يف الدوحة، يضاف إىل ذل  أن أوجه الدعم ااكومية قد ساعدت الشركات 

 .(1)على التطور يف ظل بيئة جتارية صعبة يف عموم القطاع
حركة الطريان مع دوا ى تنشيط وكانت اهلند من بني الدوا اليت عملت عل

ساس من زء األعلى اجل ماراتاإلذ تستحوذ ؛ إوقطر ماراتاإلسيما مع اجمللس، ال
ا ، فإن كل ة 3047لتقرير صدر يف عام  اًقووف واهلند، يجااركة اجلوية بني دوا اخلل

رركات طريان  1 رهارحلة طريان تسيِّ 770، ترتبطان بأكثر من مارات واهلندمن اإل
                                                 

ريدفريز، لويز، "جتارة دوا جملس التعاون اخلليجي وتدفقاهتا االستثمارية"،  دواالس، أيان، (1)
 .9 ، ص3041، يكونوميستتقرير صادر عن وحدة املعلومات التابعة جمللة اإل
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كبرية لتعزيز العالقةات التجاريةة    ار فرًصرركات طريان هندية مما يوفِّ 1و يةوطن
 .والسلع وحركة الشحن اجلوي واملسةافرين  وخاصة فيما يتعلق بانسيا  البضائع

مبا  اهلند واإلماراتن الرحالت اجلوية تغطي اليوم خمتلف املدن يف : إوقاا التقرير
وذ على اجلزء األكى من ااركة اجلويةة  تستحهما يدا على أن ااركة اجلوية بين

 .(1)واهلندبةي بني دوا اخلليج العر
محلةة   3009زمة املالية العاملية عةام  طلقت طريان اإلمارات خالا األ، أاًلفمث

رحلة عى اهلند" اليت هتدف للتأكيد على تفوق خدماهتا من خالا تصميم بةرامج  "
رين إىل وجهات الناقلةة العشةر يف   ي خمتلف تطلعات واحتياجات املسافخاصة تلبِّ
األمر الذي يعكس استمرارية الناقلة يف تعزيةز عملياهتةا يف هةذه السةوق      ؛اهلند

نائب رئيس العمليات التجارية لغةر  آسةيا   ، ماجد املعال ويف ذل  قاا ،املزدهرة
هنةاك   فإننه على الرام من التحديات الراهنة إ :واحمليط اهلندي يف طريان اإلمارات

ففي الوقةت الةيت تشةهد     .ئل تشري إىل حتسن االقتصاد العاملي بشكل ملموسدال
صعبة، سارعت اهلند إىل إعادة تركيةز جهودهةا علةى     ااألسواق األوروبية أوقاًت

مثل منطقة  ،املبادالت التجارية والتسويق يف املناطق اليت مل تتأثر بالتباطؤ االقتصادي
وأضاف  آسيا،بةي ا وبعض املناطق يف جنوفريقيإالشرق األوسط وأوروبا الشرقية و

على السفر إىل اهلند من منطقة الشرق األوسط هبةدف   امتزايًد ان هناك طلًبأاملعال، 
ملا تشتهر به من خدمات طبية متفوقة باإلضافة إىل فارق العملةة   اي العالج نظًرتلقِّ

يف  ،إلمةارات علنت طريان اأوقد  .آخر للسفر إىل هذه الوجهة ال حافًزالذي يشكِّ
رحلة منتظمةة   33عن خطط لتعزيز خدماهتا إىل اهلند من خالا إضافة ، 3008العام 
 ،وثريوفانانثةابورام  وكوريكود وكاليكوت من أمحد أباد وتشيناي إىل كلٍّ اأسبوعيًّ

إىل  احاليًّ 441واهلند من بةي رها الناقلة بني دوبذل  يرتفع عدد الرحالت اليت تسيِّ
 .(2)حمطات يف تل  الدولة 40من خالا  اعيًّرحلة أسبو 497

                                                 

، 3047  آ/اسةطس أ 30زاوية، ، "رراكة مع اهلند يف الطريان واخلدمات اللوجستية" (1)
  (:3044يار أ/مايو 44خوا: )تاريخ الد

www.blogs.zawya.com/ar/story/pdf/ZAWYA20150820054904  
  (:3044يار أ/مايو 44)تاريخ الدخوا: ، 3008حزيران /يونيو 4، خبار اهلندأ، "السياحة" (2)

www.saderatulhind.com/2009-06/01%20june.htm 



017 

بتوسيع  بةي،ي"، الناقلة االقتصادية يف دةعن ذل ، قامت "فالي دب اًلفض
ربكة خطوطها من خالا تسيري رحالت جديدة إىل ثالث وجهات يف ربه القارة 

ذي لفةالي  الرئيس التنفية ، ايث الغيث وقاا ،3008 متوز/يوليواهلندية بدًءا من 
د ُبذلت جهود كبرية يف سبيل حتقيق هذه اخلطوة، وأود أن أاتنم هذه "لق: يةدب

ه اممعنا وعلى كل ما قدَّ االفرصة ألركر السلطات اإلماراتية واهلندية على تعاوهنم
من تسهيالت إلجناح هذا األمر، ومع البدء بتسيري خدماتنا اجلديةدة سةتتمكن   

ملقيمني يف دولة اإلمارات من السفر األعداد الكبرية من اجلالية اهلندية واريهم من ا
 .(1)"...البلدين للعمل أو للسياحةبني 

رفةع عةدد    ،3040من العةام   يارأ/ويف ماي، وقررت رركة العربية للطريان
رحالهتا األسبوعية إىل مخس رحالت بني املركز الرئيس لعملياهتةا يف الشةارقة   

امي على خةدمات الطةريان   ووالية اوا الواقعة يف ار  اهلند، تلبية للطلب املتن
حتاد االقامت عن ذل ،  اًلفض.(2)االقتصادي إىل هذه الوجهة خالا موسم الصيف

بةو  )أالةيت متتلكهةا حكومةة    ماراتية، ريان الوطنية اإل، وهي رركة الطللطريان
ألسواق الرئيسية من ا واحدةصبحت اهلند أذ ؛ إىل اهلندإ، بتوسيع رحالهتا بةي(ظ

 ارحلة منتظمة أسبوعيًّ 477ل الشركة يف الوقت الراهن ث تشغِّحي ؛لالحتاد للطريان
 ،الةدويل  بةي(ظ أبو)مدينة هندية من مركزها التشغيلي الرئيسي يف مطار  44إىل 

 يةر إجيةت  "كة ورحالت رريكتها االستراتيجية وعند اجلمع بني رحالت الشر
 أبو)بني  اأسبوعيًّرحلة  371رحالت االحتاد للطريان إىل  اهلندية، يرتفع عدد "يزاو
ل دويل للرحالت أكى مشغِّ االشركتني مًعمدينة هندية، مبا جيعل من  47و بةي(ظ

أن بة  وأفةادت التقةارير   .(3)%30املنتظمة من وإىل اهلند، مع حصة سوقية تبلغ 
 مسافر بني املركةز  نييمال 1.1من املسافرين بلغ  اياسيًّق انقلتا عدًد ا مًعالشركتني

 ؛3047واهلند يف عام  بةي(ظ أبو)يات التشغيلية لالحتاد للطريان يف الرئيسي للعمل
                                                 

  ، مرجع سابق.3008حزيران /يونيو 34، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (1)
 ، مرجع سابق.3040 يارأ/مايو 39، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل" (2)

، 3044 آذار/مةارس  37العربية، ، "حدث طائراهتا يف اهلندأ"االحتاد للطريان تستعرض  (3)
  (:3044يار أ/مايو 40)تاريخ الدخوا: 

www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2016/03/15/  

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2016/03/15/
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العةام  نقلهم خةالا   مليون مسافر متَّ 3 ةاألمر الذي ميثل زيادة كبرية مقارنة ب
3041
: التنفيذي لالحتاد للطريان الرئيس جيمس هوجن، ويف هذا الصدد، قاا ،(1)
ل ، فإهنةا متثِّة  امرها الصغري نسبيًّ، وبالرام من عتتميز االحتاد للطريان باالبتكار"

غل رحالهتا تحيث تش؛ لصناعة الطريان اهلندي املزدهرةمنذ زمن طويل  اقويًّ اداعًم
حني أصةبحت مومبةاي منصةة    يف ، 3001عام الإىل هذا البلد الغين بالتنوع منذ 
مةع   وأضاف: "يؤكد إطالقنا طائرتنا املتميزة إىل اهلند اإلطالق لعملياتنا يف اهلند".

رع االقتصادات توفري طاقة استيعابية إضافية على التزامنا الراسخ إزاء واحدة من أس
هم يف تلبية الطلب املتزايد والوفاء بتوقعات املسافرين للحصةوا  يف العامل، مبا يس

؛ لتزامنا إزاء اهلند ال حياد عنةه إن ا: على منتجات وخدمات فائقة اجلودة". وقاا
لها والرحالت اليت نشغِّ الة وناجحة عى رحالتنا اليتعَّحيث بنينا ربكة وجهات ف

، %30على حصة سوقية تبلغ  اوايز، واليت حنوز معها سويًّ يرإت كتنا جيتوفرها رر
ا أكى مسامهني يف حركة املسافرين من وإىل اهلند أكثر من أي رركات مبا جيعل منَّ

 .(2)طريان دولية أخرى
أفةادت   اا الطريان املدين مع اهلند، فقدعلى االهتمام مبج قطركما عملت 

أهنا قةررت زيةادة عةدد    ب، 3040  آ/اسطسأ 10اخلطوط اجلوية القطرية يف 
من العام نفسه،  يلواأ/سبتمىمن  ابدًء %30ت ضمن ربكتها اهلندية بنسبة الرحال

اهلنةد   عةدُّ وُت ز على دهلي، وكورني، وأمريتسار،من خالا خدمات إضافية تركِّ
بالنسبة لشركة اخلطوط اجلوية القطرية، من حيث عةدد   ةالوحيد ىىالسوق الك

من الشةبكة   %40ل وحدها ما يزيد عن وتشكِّ وجهات السفر اليت يتم تسيريها،
أن من رأن زيةادة  ، وفادة اخلطوط اجلوية القطريةإلا الدولية لشركة الطريان، وفًق

 99إىل  74هلنةد مةن   الت لدى الشركة إىل االرحالت أن تزيد طاقة تسيري الرح
                                                 

 The First Group ،30، "عداد املسافرين من اهلنةد أيف  اقياسيًّ ااالحتاد تسجل رقًم" (1)
  (:3044يار أ/مايو 44)تاريخ الدخوا: ، 3044ذار آ/مارس

www.thefirstgroup.com/ar/news/2016/3 
أيةار  /مايو 1 ،االحتاد"، A380يرباص اإلوىل رحالت أر حنو اهلند االحتاد للطريان تسيِّ" (2)

  (:3044يار أ/مايو 40)تاريخ الدخوا: ، 3044
www.alittihad.ae/details.php?id=18001&y=2016&article=full 
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(1)مقابل الفترة نفسها من السنة املاضية %77ل زيادًة بنسبة ما يشكِّ ا؛أسبوعيًّ
. 

م اخلطوط اجلوية القطريةة  ضتنوهكذا، فمن املتوقع يف املستقبل القريب أن 
وطريان االحتاد إىل طريان اإلمارات على قائمة أكى عشر رركات طريان يف العامل. 

ركتني تواجهان حتديات يف األسواق القريبة بسبب رةركات  ن الشإ، فرام ذل 
مةن   األمر الذي سةيحدُّ  ؛وطريان العربيةبةي الطريان األقل تكلفة مثل فالي د

األرباح، لكن استغالا معدالت السعة الكبرية يعين وجود مساحة للنمةو علةى   
مستوى مسارات الرحالت البعيدة، ويؤكد ذل  عزم الشركتني علةى مضةاعفة   

خبري الطريان لدى ، عمر هامشييرى ويف ذل   طائرة. 170 اطوليهما البالغ حاليًّسأ
عدم وفرة املقاصد  رية عاملية، أن املشكلة تكمن يفإيه إم إس، وهي رركة استشا

حاا ختفيةف   قيدة مع الصني واهلند؛ لكناملفتوحة واتفاقيات اخلدمات اجلوية امل
 .(2)ىل املدن الثانوية ودون الثانويةلرحالت إا يف اا كبرًيتل  القيود فسنشهد منوًّ

دور  صبح التعاون بني اهلند ودوا اخلليج يف جماا الطةريان، ذا أ، فقد وعليه
ح العديد صبأ نأ سيما بعدساسي يف تطوير العالقات االقتصادية بينهما، الأمهم و

جلاليةة  ، وذل  النتشار اىل اهلندإر العديد من الرحالت من ومن دوا اخلليج تسيِّ
ىل على السةفر إ ليجيني قباا املواطنني اخلإ، ومن جهة رة يف دوا اخلليجاهلندية بكث
 ىل تنشيط رحالت الطريان بينهما.إدى أ، مما سبا  عدةاهلند، أل

  

                                                 

 ، مرجع سابق.3040آ  /اسطسأ 14، خبار اهلندأ، "يةعالم العرباهلند يف اإل (1)
جتارة دوا جملةس التعةاون اخلليجةي وتةدفقاهتا     "دواالس، أيان، ريدفريز، لويز،  (2)

 .9 مرجع سابق، ص، "االستثمارية
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 امسالفصل اخل

 مستقبل العالقات االقتصادية 
 اخلليجية-اهلندية
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ي يف جماا ما، تبدأ مةن  عملية حبث علم دراسة واستشراف املستقبل تشكِّل
املاضي وتدرس اااضر بعناية لتحديد آفاق واجتاهات املستقبل، فاملاضي يسهم يف 

ن أي إو تشكيل اااضر، واملستقبل ينبع من معطيات اااضر يف دورة متجةددة، 
باحث يسعى لدراسة املستقبل عليه أن يعمل على استذكار املاضي، وإمعان الرؤية 

ة جمموعة من املتغريات، للتوصل إىل استشراف احتمةاا أو  يف اااضر عى دراس
وعلى الرام من تطور تقنيات وأحداث التنبةؤ إىل   جمموعة احتماالت للمستقبل.

اري مؤكد، فدراسة املستقبل تعتمد  ااستشراف املستقبل يبقى دائًم فإنبعيد،  حدٍّ
 ات بني الةدوا مر مستبعد يف العالقعلى افتراض بقاء بعض الظروف ثابتة، وهو أ

سنحاوا استشراف مستقبل العالقةات   لكن اليت تشهد حتوالت وتبدالت سريعة،
 والتحةديات املساعدة ز الفرص ابرإعى  االقتصادية بني اهلند ودوا اخلليج العربية

 .اللعالقات بينهم الكاحبة
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 ولاملبحث األ

 الفرواإلمو ن   و 

رية مستقرة ومتسارعة مقارنة بالعديد بوت ارهد اقتصاد دوا اخلليج العربية منوًّ
سعار النفط منذ النصف الثاين مةن عةام   أالتراجع اااد يف رام  من دوا العامل

نتاجها إذ بلغ منو ؛ إتعتمد عليه دوا املنطقة بشكل كبري يف صادراهتا الذي، 3041
 كيةة ريمواليات املتحدة األمقارنة بكل من ال، 3047يف عام  %1.7مجايل ي اإلاحملل
نطقة جنو  آسيا النمو يف م عدُُّي، وباملقابل. (1)%4.1بةي ورو، واالحتاد األ1.3%
علةى علةى   األهةو  ا االقتصاد اهلندي يشهد منوًّ استمر؛ حيث سرع يف العاملاأل

ن إ، فة ظهرت البيانات الرمسية لصندوق النقد الدويلأ وحبسب ما مستوى العامل،
سرع من أ، مما جعلها 3047توسط خالا عام يف امل %7.7اقتصاد اهلند منا مبعدا بلغ 

سةعار  أوي يف اهلند واخنفةاض  بالتوسع الق امدفوًع، %4.8داء الصني الذي بلغ أ
يف عةام   %4.8ىل إاالقتصةاد اهلنةدي   ن وصلت نسبة منو أ وذل  بعد ،(2)النفط
3041
بنسةبة   ال منوًّن اهلند ستسجِّإسب توقعات صندوق النقد الدويل، ف، وحب(3)

3044/3047للسنة املالية  7.4%
(4). 

ن أ (NIC)األمريكةي  لتقرير جملس االستخبارات الوطنية  اوفًقومن املتوقع 
سةنة   30-47 ةخةالا الة   %70ملي على موارد الطاقة بنسةبة  يزداد الطلب العا

                                                 
، 3047نيسان /أبريل، Gulf Talent: "التوظيف وحركة الرواتب يف اخلليج"، جملة انظر (1)

 .1 ص
رةباط  /فىايةر  40، 1407، العدد الصبا تصاد"، "اهلند تتفوق على الصني يف منو االق (2)

 .40 ، ص3044
 وارنطن،، 1022التقرير السنوي للبنك الدويل نشاء والتعمري، البن  الدويل لإلانظر:  (3)

 .70 ، ص3047
  .44 ، ص3044 واتشرين األ/أكتوبر 49، 1787العدد الصبا ،  نقاًل عن: (4)
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م، واقتصةاد  سيوية املتقدمة بشكل عااآلن يشهد طلب االقتصادات أ، و(1)القادمة
ل هذا الطلةب  خالا العقد القادم، حبيث يشكِّ املحوًظ ااهلند بشكل خاص، منوًّ

ذ تشةري  ؛ إاملصدر الرئيسي لنمو الطلب العاملي من النفط خةالا هةذا العقةد   
جتاه حنةو  ىل احتماا حتوا اجتاهات الطلب املستقبلي من النفط يف االإ التقديرات

سيوي، يف حني من املتوقع تراجع معةدالت هةذا الطلةب يف    تصاعد الطلب اآل
مةو املتوقعةة   ويرجع تزايد معدالت الن .(2)االقتصادات الصناعية الغربية املتقدمة

 سيا ويف مقدمتها اهلند من الةنفط، آسيا وجنو  ررق آ لطلب اقتصادات جنو 
بينةها:   ىل عدد من العوامل، إد القادمةللطاقة خالا العقو ارئيسيًّ ابوصفه مصدًر

سةيوية، والزيةادة   هم من الدوا اآلالقتصادي يف عدد مارتفاع معدالت النمو ا
ل املستمرة يف عدد سكان العامل، وارتفاع معةدالت التحضةر، وتقةدم وسةائ    

ساسية اخلاصة باستخدام املصادر البديلة للةنفط يف  املواصالت، وحمدودية البنية األ
تصادات الصناعية ، مقارنة باالقاز الطبيعي والطاقة النوويةوخاصة الغ، نطقةتل  امل
مر الذي يعين االعتماد على النفط بشكل رئيسي يف تغطيةة الطلةب   مة، األاملتقد

 .(3)املتزايد على مصادر الطاقة
عد كل ب، 3030كى اقتصاد يف العامل حبلوا عام أتصبح اهلند رابع  وُيتوقَّع أن
 ن يستمر منو االقتصادكما يتوقع أ كية والصني واليابان،ريمتحدة األمن الواليات امل

-3043عةوام  مية اهلنديةة لأل وفق اخلطة ااكو %9عدا سنوي يبلغ حنو اهلندي مب
خةالا   %4استهالكها للطاقة بنسبة  إىل منو ، مما سيؤدي يف حاا حتقق ذل 3047

 السةنوات  يف الفقر براثن ماليني البشر من النتشاا ذ تتهيأ اهلند؛ إ(4)املدة نفسها
 ااكومةة،  جانب من وحةطم جهود بذا اجلسيم التحدي هذا ويتطلب القادمة،

                                                 
(1) Roy, Meena Singh, West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and  

 Exploring New Opportunities op. cit., p. 74. 
فرحات، حممد فايز، جملس التعاون لدوا اخلليج العربية وعملية التكامل يف منطقة احمليط  (2)

 .14-17 مرجع سابق، صاهلندي: حنو سياسة خليجية جديدة، 
(3) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict  

 between India and Pakistan, op. cit., p.p. 260-261. 
(4) Roy, Meena Singh, West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and  

 Exploring New Opportunities, p.p. 65-66, 70. 
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استراتيجية الشراكة القطرية للهند وبالتعاون مع البنة  الةدويل    مبني يف هو كما
3047-3041للمدة ما بني 

عةدد   فإن، 3047التنمية البشرية للعام  ، فحسب تقرير(1)
3010مليار نسمة يف العام  4.174.1ىل قرابة سيصل إسكان اهلند 

(2). 
ن يزداد اعتماد اهلند أ نه من احملتملإ، فطاقة الدوليةلتقديرات وكالة ال اووفًق
، ومن (3)%80 ةا االسترياد وبنسبة تقدر باحتياجاهتا من النفط من خال على سدِّ

 ىلإهالك السنوي للنفط من قبل اهلند ن يرتفع االستأ املتوقع حسب بعض املصادر
عةامل يف اسةترياد   وىل يف الن تصبح الدولة األأ، و3030مليون طن حبلوا عام  317

الك اهلند للغاز الطبيعي ن يزداد استهأفمن املتوقع  ،وباملثل .3070النفط حبلوا عام 
 حبلةوا عةام   امتر مكعب يوميًّ مليون 184ىل ا إمكعب يوميًّمليون متر  430من 

ب على الغةاز يف املسةتقبل   ىل زيادة الطلإ  ، مما سيؤدي يف حاا حتقق ذل3037
3037ام يف ع %30ىل إلترتفع 

(4). 
مةدادات نفطيةة   إوتتحرك رركات النفط الوطنية اهلندية حنو اخلارج لتةأمني  

ىل مصادر الطاقة يف العديد من دوا العامل، مع التركيةز علةى   إمستقبلية، وللوصوا 
ي. وبدأت اهلند بضم النشاطات االستثمارية لشةركات الةنفط   ةمنطقة اخلليج العرب

ىل تعةاون  إمشل، كما يتزايد نشاط نيودهلي يف الدعوة أىل دبلوماسية حكومية إالوطنية 
 4.3ىل تأمني ما يقةر  مةن   إذ هتدف ااكومة اهلندية ؛ إكى يف جماا الطاقةأقليمي إ

 .3037نتاج النفط وراء البحار حبلوا عةام  إمن ااص  اهلندية يف  امليون برميل يوميًّ
نتاج النفط الرئيسية إاف ووهي رركة استكش، وقد بدأت رركة النفط والغاز الطبيعي

لحصوا على استثمارات خمتلطة يف حقوا نفةط  لبالتحرك  ،اململوكة للدولة يف اهلند
                                                 

 .73 ق، صمرجع ساب، 3047التقرير السنوي للبن  الدويل  (1)
(2) Human Development Report 2015: Work for Human Development, op. cit., p. 236. 
(3) Roy, Meena Singh, West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and  

 Exploring New Opportunities, p. 74. 
 وقارن مع:  

Ahmaad, Talmiz, “Investments and Joint Ventures in India_GCC Economic 

Ties: Opportunities and Challenges”, p. 26. 
(4) Roy, Meena Singh, West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and  

 Exploring New Opportunities, p. 66. 
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مةن خةالا   بةةي  مدادات الغاز الطبيعي املساا من اخلليج العروإخارجية جديدة، 
مني أكما عملت اهلند لتة  .(1)مانمن قطر وسلطنة ُع ليها مع كلٍّإاتفاقيات توصلت 

ن الطاقة يف املستقبل على بناء العديد من املستودعات لتخزين الةنفط يف  احتياجاهتا م
والساحل الشرقي، وتأجري بةي الغربةي عدد من الواليات اهلندية على الساحل اجلنو

بعضها، كما يف اتفاق رركة االحتياطيات البترولية االستراتيجية اهلندية مةع رةركة   
توقيع مةذكرة تفةاهم لالحتفةاظ    مت ؛ حيث الوطنية )أدنوك( بةي(بو ظ)أبتروا 

مارات على ختزين نفطها يف اإل ومبوجبها ستعملباحتياطي بترويل استراتيجي يف اهلند، 
 .(2)للهند ااملستودعات اهلندية مقابل منح ما يعادا ثلثي قدرة التخزين جماًن

 ابوصةفه مصةدرً  بةي منطقة اخلليج العرطار، تركز اهلند على ويف هذا اإل
ة، ىل عوامل عدَّإبةي يز على نفط منطقة اخلليج العرللطاقة، ويرجع الترك ارئيسيًّ
طوط النقل الدولية، نطقة جغرافية حمدودة، وقربه من خوجوده مب يف مقدمتهايأ  

اهلند سياسة ااصوا على  ىل دوا املنطقة، وقد انعكس ذل  يف تبينإوسهولة نقله 
تنمية االقتصةادية  الزم الستمرار عملية الالطلب احمللي ال قصى املمكن لسدِّااد األ

ن اقتصاد اهلند سوف يعتمد علةى  أىل إت رارت بعض التقديراأواالجتماعية. و
كل من  عدُّوُت. (3)من وارداهتا من النفط يف املستقبل %40لتغطية حوايل دوا اخلليج 

تياجات هم يف تلبية االحمن الدوا اليت هلا الدور األ ماراتالسعودية والكويت واإل
 قطةر  وكل مةن  اهلندمنية حبرية بني أة من البتروا، كما توجد ترتيبات املتصاعد
املشترين للةنفط والغةاز،    كىأحد أن تكون اهلند أومن املنتظر  ،مانوسلطنة ُع
؛ (4)الغاز يف املنطقة احتياطياتكى أقطر صاحبة  هنا متتل  عالقات قوية معأخاصة 

                                                 
يات املتحةدة  ث مصاحل الطاقة االستراتيجية: الصني واهلند والواللََّثهريبرج، ميكاا، "ُم (1)

يكياة:  ريمالصني واهلند والوالياات املتحادة األ  كي"، يف: ريمكية: املنظور األريماأل
 .707 مرجع سابق، ص، التنافس علم موارد الطاقة

(2) “UAE_India Bilateral Economic and Commercial Relations”, Gulf Intelligence,  
 Volume. 2, Issue. 1, United Arab Emirates, 14 February 2016, p. 5. 

فرحات، حممد فايز، جملس التعاون لدوا اخلليج العربية وعملية التكامل يف منطقة احمليط  (3)
 .70-18ص  اهلندي: حنو سياسة خليجية جديدة، ص

سراء إ. الكعود، 49 ماا والتحديات"، صعكارة، سعيد، "العالقات العربية اهلندية: اآل (4)
 .400 ل عالقاهتا الدولية، صومستقب رريف، اهلند
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، خذ يف التوسع السريعدها اآلا السكاين الضخم واقتصا، حبجمهاليومل اهلند ذ متثِّإ
ن تكون يف املرتبة الثالثةة خةالا   أويتوقع كى مستهل  للطاقة يف العامل، أرابع 

 اسةنويًّ  %4ظ اهلند على معدا منو مقةداره  العقود القادمة من هذا القرن، ولتحاف
ذا إ، واسنويًّ %7حو دة استهالكها من الطاقة بنخالا العقدين املقبلني، ستضطر لزيا

 نسبةال ههذ رتفعتمجايل ما تستهلكه من النفط، فسإمن  %70كانت تستورد اليوم 
 .(1)حبسب مؤررات االستهالك ااالية %80ىل إ 3030يف عام 

وعليه، ستكون اهلند مضطرة لتأمني مصادر طاقة قادرة على تأمني احتياجات 
ي اهلندي، سيعتمد بشدة على استمرار ن استمرار النمو االقتصادأل ؛منوها املتسارع

عمل ت ن زيادة الطلب على الطاقةأسعار معقولة، وأمدادات الطاقة من دوا اخلليج بإ
ن أع توقَّة ذ ُي؛ إدوا اخلليج، السيما يف اجلانب االقتصاديبعالقات اهلند  تقويةعلى 

كي تضةمن  مداداهتا النفطية من هذه املنطقة. والبد للهند، إحتصل اهلند على معظم 
ولوية يف تعزيز النفوذ االقتصادي أمصااها، من اتباع سياسة خارجية راسخة ذات 
 ذ؛ إمن واستقرار هذه املنطقةة أوالدبلوماسي اهلندي يف اخلليج، والعمل على ضمان 

ضايف يف جماا الطاقةة،  إن يزودها بأمن أن تعزيز اهلند لنفوذها يف دوا اخلليج ميكن إ
مةام  أوليس  سيا الوسطى.آوسط وزاء منطقة الشرق األإوسع أ مامها بوابةأويفتح 

ر ن يةؤثِّ أميكن  مدادات الطاقة من اخلليجإ ن انقطاعإ ذ؛ إاهلند من خيار بديل لذل 
مةدادات الةنفط والغةاز    إمن أن ضمان إ، فلذل  على منو االقتصاد اهلندي. اسلًب

لى ضمان عالقاهتا بدوا ن يعتمد عأواملستقبل السياسي للهند تبًعا لذل  من املمكن 
ساس، فعلى وزارة اخلارجية اهلنديةة  . وعلى هذا األااخلليج، واملنطقة العربية عموًم

دخل املنطقة ضةمن  ن ُتأكثر يف عالقات اهلند مع دوا املنطقة، وعلى اهلند أالتقدم 
حوافزها االقتصادية، ونشاطاهتا العملية، يف الوقت الذي تندفع فيه لتعزيةز براجمهةا   

ن الوجود الدبلوماسي اهلنةدي يف  إذ ؛ إدبلوماسية، وحتري  مصاحل رركاهتا هناكال
حيث يوجد عدد قليل من كبةار املةوظفني الةذين     ؛حباطاخلليج يبعث على اإل

من الزيارات الرمسية رفيعة املسةتوى،   اًلقلي ان هناك عدًدأ يتركزون يف املنطقة، كما
                                                 

بوزمان، جون، "اقتصاد اهلند..الدور واملستقبل يف نظام عاملي ؛ وستريفيشيوس، بيتراسأ (1)
 .404 ، مرجع سابق، صاهلند: عوامل النهوض وحتديات الصعودجديد"، يف: 
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لتقةدمي اخلةدمات    تكرِّس جهدها اخلليج ن البعثات الدبلوماسية اهلندية يفأويبدو 
ن عالقة استراتيجية مةع دوا  إالقنصلية للعاملني اهلنود. وعلى الصعيد االقتصادي، ف

خةبري العالقةات   ، رلي تيلةيس أرار أم للهند منافع كثرية، ويف ذل  اخلليج تقدِّ
اهلنةد  د ن تزوِّأميكن بةي ن منطقة اخلليج العرأىل ، إينيغاخلارجية يف مؤسسة كار

ن أبعازا استراتيجي يف مواجهة السياسات اليت تعمل ضد املصاحل اهلندية، وهو يرى 
سةالم  رها ، واالنتشار النووي، واإلن تعد نفسها ملواجهة هتديدات اإلأعلى اهلند 

 عةدُّ مةا تُ ك .(1)وسطالراديكايل الذي يواجهها بصورة مباررة يف منطقة الشرق األ
ون اخلليجي، وتوجد جاليات هندية كبرية عاملة يف رىت اهلند من حلفاء جملس التعا

 .(2)مر يف حساباهتا اخلارجيةاجملاالت يف دوا اخلليج، مما جيعل دهلي تأخذ األ
، ليس فقةط  على منطقة اخلليج ستركِّز اهتمامها بصورة أكىاهلند  ويبدو أن
خرى خت  أت العتبارا ايًضأ، بل يف دوا املنطقةرهتا واستثماراهتا بسبب حجم جتا

نتيجة عمق الروابط التارخيية الةيت   منذ القدم االعالقات التارخيية اليت ربطت بينهم
سةهم  وأ، الثقايفىل التبادا إدى ما أ تربط بني اهلند والدوا العربية منذ زمن بعيد،

ل ميثِّبةي فالعامل العر فكار املتعلقة بالفل  والطب والعمارة والفلسفة،انتشار األ يف
اجلوار املمتد للهند، ويتضح ذل  من التزام اهلند الراسخ بةدعم القضةية   منطقة 

 بةةي، لة الربيع العرعقا  مرحألدعم القوي للحكومات العربية يف الفلسطينية وا
مةن   ا مهمًّال جزًءميثِّبةي ن العامل العرأ كما ساس عدم التدخل،أالذي قام على 

بةي ويعتى العامل العر ي هناك، هندنييمال 7كثر من أحيث يقيم  ؛ديالوعي اهلن
 .(3)من واردات اهلند من البتروا والغاز الطبيعي %40مصدر 

                                                 

، 7419العةدد   ،االقتصاديةعادة تقومي عالقات اهلند مع منطقة اخلليج، إ ماين، راكش، (1)
 .3008 آذار/مارس 48

 .441 مرجع سابق، صكاظم، جناح، اهلند: ررارة التنمية حتت رماد الفقر،  (2)
(3) Gupta, Ranjit, “The Arab Spring and India”, in India and the Gulf:  

 What Next?, op. cit., p. 17-19.  

 31، ة اهلندية يف مصار السفار، "اهلندي يف نيودهلي-بةيعالم العرلإل وىلالندوة األ" 
 (:3041تشرين الثاين /نوفمى 41)تاريخ الدخوا: ، 3041 آ /اسطسأ
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ىل إوباملقابل، لدى البلدان اخلليجية حوافز قوية تدفعها لتعزيز هذه العالقةة، فة  
 هنا تستطيعإجانب ااصوا على الدعم السياسي اهلندي يف قضايا مهمة بالنسبة هلا، ف

 -القرن ااادي والعشةرين بدايات االقتصادية اليت ازدهرت منذ عن عالقاهتا  اًلفض-
نقاط قوة اهلنةد السياسةية    أسهمتذ ؛ إ(1)منية معهاأىل بناء عالقات ا إيًضأن تتطلع أ

 ايًضة أقليمي ودويل إجاهزة للعب دور  نيودهلين بأ قناع دوا اخلليجيف إواالقتصادية 
زراء خارجية جملس التعةاون اخلليجةي   و وهو ما جعليف امليدان االقتصادي والتقين، 

 ارابًعة  التكون رريًك، 3001 تشرين االوا/كتوبرأوا من يف األ ،يوجهون دعوة للهند
بةةي  وروكيةة واالحتةاد األ  ريميف ااوار "رري  حوار"، بعد الواليات املتحدة األ

 ىل التكنولوجيةا املتطةورة،  إخرى، حيتاج اجلانب اخلليجةي  أ. من ناحية (2)واليابان
قةل  أن توفره بتكلفة أمر الذي ميكن للهند وخاصة يف جماا تكنولوجيا املعلومات، األ

توقيع حكوميت اهلند والبحةرين مةذكرة   مثل يسر مقارنة بالدوا الغربية، أوبشروط 
ن التعةاون يف جمةاا املعلومةات وتكنولوجيةا     أ، بشة 3043يار أ/مايو 14تفاهم يف 
ىل استمرار املواقف اهلندية الداعمة للقضايا إربية . وحتتاج دوا اخلليج الع(3)االتصاالت

سةعار  أن اخنفةاض  إعن ذل ، ف اًل. فض(4)خ  قضاياها اخلليجيةالعربية، وعلى األ
جيةاد  إدوا اخلليج العربية حتةاوا   سعاره يف املستقبل، جعالأالنفط، وصعوبة التنبؤ ب

مةارات  ، مثلما جنحت اإلمن االعتماد على موارد الطاقة بدائل لتنويع اقتصادها للحدِّ
قامة العديد من املشاريع االسةتثمارية  إاستثمار عوائد تصدير موارد الطاقة يف  يف اًلمث

من بينها: االسةتثمار  ، ةمع القوى االقتصادية املتقدمة، ومن بينها اهلند، يف جماالت عدَّ
حتيةة  يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والسياحة وتطوير قطاع الصةناعة والبنيةة الت  

                                                 
(1) Pradhan, Prasanta Kumar, "GCC-Iran Rivalry and Strategic Challenges for 

India in the Gulf", Indian Foreign Affairs Journal, Vol. 6, No. 1, Delhi,  
 March 2011, p. 49-50. 

(2) Agarwal, Rajeev, Security in the Gulf Region: India’s Concerns;  
 Vulnerabilities; Interests and Engagement Options, p. 49. 
 .107 مرجع سابق، ص ،لطاقة: املنظور اهلندي"تلميذ، "التنافس العاملي على موارد ا 
(3) Ministry of Affairs, Annual Report 2012-2013, op. cit., p. 176. 
: 1024-1021ماة العربياة   حال األخرون"، آ"و إميان،براهيم؛ رجب، إنصر الدين،  (4)

 .74 مرجع سابق، ص ،مراجعات ما بعد التغيري
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 .(1)عن االستثمار يف قطاع اخلدمات اًلوصناعة البتروكيماويات فض
لترسيخ وتطةوير    عقد العديد من منتديات التعاونىلإ، سعى الطرفان لذل 

هةم القةرارات الةيت    أمن ضمن ، وكان ابًقنا ساكما بيَّ، العالقات البينية بينهما
دوا اخلليج، موافقةة  السيما مع  اهلندي،بةي صدرت من منتديات التعاون العر

قدت مبقةر  ، اليت ُع414 ةيف دورته ال جمللس التعاون لدوا اخلليج اجمللس الوزاري
، على البةدء حبةوار   3041 حزيران/يونيويف الثاين من  مانة العامة جمللس التعاوناأل

حجم املبادالت التجارية بني  ميثِّلذ ؛ إ(2)استراتيجي على مستوى الترويكا مع اهلند
كي مجايل املبادالت بني اهلند والعامل، وهناك سعي إمن  %48والدوا اخلليجية اهلند 
 .(3)يف السنوات املقبلة %37ىل يصل إ

ن تسهم منتديات التعاون يف تعميق التعاون االقتصادي بني أوعليه، فمن املمكن 
، بينةهما  اجلانبني، والسيما يف القطاعات االقتصادية، من خالا تفعيل التجارة اارة

ن توقيةع  أىل إ وزير الدولة اهلندي للشؤون اخلارجيةة،  ،تارورراري رار أ ويف ذل 
م املزيد من التعزيز للنشةاط  اتفاقية التجارة اارة بني اهلند ودوا اخلليج العربية، سيقدِّ

"حنن نريد من العر  االسةتثمار يف   :ضافأي. وةاالقتصادي بني اهلند والعامل العرب
ذا مةا اسةتثمروا يف الطةرق واملطةارات     إسهم فقط، فوق األمشروعاتنا، ال يف س

والسك  ااديدية وحمطات الطاقة، فسوف حيصلون على عائدات ماديةة جيةدة،   
ن اتفاقية التجارة اارة بني اهلند ودوا اجمللس، متوقفةة يف  أ ". بيدايًضأوستفيد البالد 

 .(4)()الوقت ااايل، بسبب تعثر املفاوضات حوا الكثري من القضايا
                                                 

(1) Medha, Manali Kumar; Chauhan, Rahul, "Scenarios 2030", in Developments 

in the Gulf Region: Prospects and Challenges for India in the Next Two  
 Decades, p. 160-161, 166. 

جملس التعاون لدوا اخلليج  ،3041تقرير موجز إلجنازات جملس التعاون لدوا اخلليج العربية  (2)
 (:3041 كانون األوا/ديسمى 4)تاريخ الدخوا: ، 3041ألوا اكانون /ديسمى 4العربية، 

www.gcc-sg.org/indexaf04.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=3586&T=A 

  مرجع سابق. ،3009 نيسان/أبريل 48، خبار اهلندأ، "جنبيةأاستثمارات " (3)
()  عقد اجلانبان ثالث جوالت من املفاوضات حوا اتفاقية التجارة اارة، وكان من املقرر

، لكةن الكسةاد   3008كانون األوا مةن العةام   /عقد اجلولة الرابعة يف ديسمىأن ُت
 االقتصادي وقف حجر عثرة.

الشارق  وا اخلليج العربةةي"،  "اهلند تضيف ُبعًدا جديًدا لالستثمارات مع داوبتا،  (4)
  .44 ص وسط،األ

http://www.gcc-sg.org/indexaf04.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=3586&T=A
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 املبحث الثاني

 الووابحالتحدي   و 

 يًّةا جيابإ ر، واليت ستؤثِّدوا اخلليجرام تطور العالقات االقتصادية بني اهلند و
من  ان هناك عدًدإ ذ؛ إالرضا ال يساور اجلميع فإنبينهما،  على مستقبل العالقات

يف  ن حتد من تطور العالقةات االقتصةادية بينةهما   أالتحديات اليت من املمكن 
 املستقبل، منها:

، واخنفةاض  3041سعار النفط منذ النصف الثاين من العةام  أاخنفاض  أدى -
تقليل االعتمةاد  إىل  ىل اجتاه العديد من دوا اخلليج العربيةإتوقعات النمو، 

يف دوا اخللةيج العربيةة،    على توظيف املهاجرين، ومن ضمنهم اهلنةود 
الشركات على اسةتبداا   ثِّىل خلق فرص عمل ملواطنيهم، وحإواالجتاه 

ىل إ عمدت دوا اخلليج لذل بعض موظفيها الوافدين. بموظفني مواطنني 
جةراءات  إ، وفرض األجانبفرض القيود على الشركات اخلاصة لتوظيف 

صةعوبة يف جةذ     ىلإدى أمما  رريات،أصعبة لطلبات ااصوا على ت
للكةوادر املهنيةة    ، املصدر الرئيسةي ااملهنيني من اهلند، اليت تعد تقليديًّ

 يف هةم  الذين واألرخاص، الشبا  أعداد زيادة أدت كما. (1)واملواهب
 املايل التقشف سياسات انبجب التعاون جملسدوا  مواطين بني العمل سنِّ
 قدرة تقويض إىل النفط، أسعار تقلبات مواجهة يف ااكومات انتهجتها اليت

 حالةت  نفسةه،  الوقةت  ويف ،املواطنني مجيع توظيف على العام القطاع
 فرص عن اخلليجيني بالبحث املواطنني قيام دون اهليكلية العوائق من جمموعة
 ارتفةاع  إىل ذلة   أدى وقد عليها. ااصوا أو اخلاص القطاع يف عمل

                                                 

 .7 ، مرجع سابق، صGulf Talent، "التوظيف وحركة الرواتب يف اخلليج" (1)
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 عةام  ففي والنساء، الشبا  السيما املواطنني، صفوف يف البطالة معدالت
 العربيةة  اململكةة  يف معةا  بشكل املواطننيبني  البطالة مستوى بلغ 3041

يف  املةواطنني  توظيف لتعزيز املتخذة اإلجراءات أن ومع ،%43.3 السعودية
فإنه  النجاح، بعض حققت قد، السعوديةو مانُع سلطنة مثلدوا اخلليج، 

 قةوى  بني املتجزئة العمل سوق طبيعة يفا أساسيًّا تغيرًي ُتحدث أن ُيستبعد
. وعليةه،  (1)احملليةة  العاملة القوى نم مرونة وأكثر كلفة أقل وافدة عاملة
صبح اآلالف من العماا األجانب يف دوا اخلليج، ويف مقدمتهم اهلنةود،  أ

وحياة صعبة بسبب عةدم صةرف رواتبةهم     امأساويًّ اوضًع ونيواجه
كةدت بعةض   أو. و تسرحيهم من العملأومستحقاهتم الشهرية املتراكمة 

عودية واخلليج تفاقمت ألسبا  املصادر أن مشاكل الكثري من اهلنود يف الس
ها تدهور أسعار النفط. وعلى ضةوء اسةتمرار التةدهور    اقتصادية مردُّ

توقع أن يكون مصةري مئةات   املذكور، وجتميد الكثري من املشاريع، ال ُي
اآلالف من العماا اهلنود أفضل خالا األرهر والسنوات القليلة القادمةة،  

برامج توطني الوظائف عن طريق  السيما وأن هناك حماوالت حثيثة لتفعيل
ىامج "السعودة" اليت تعين إحالا العمالة السعودية مكان العمالة بما يسمى 
ويستند هذا التوقع على مطالبة القطاع اخلاص بتوظيف أكثر من  األجنبية،

 حسب ما جاءت به خطة اإلصالحا عاًم 47ماليني سعودي يف اضون  1
حممد بةن  ، حها ويل ويل العهد السعودي"، واليت طر3010رؤية السعودية "

 .(2)إهناء اعتماد االقتصاد السعودي على النفط ، هبدفسلمان
مكاناهتم وحجةم  إب ااهلند ضئيلة قياًسال تزاا االستثمارات اخلليجية يف  -

مجةايل  إن أىل إ ةرةارت مصةادر عةدَّ   أذ ؛ إاستثماراهتم اخلارجيةة 
                                                 

، : اهلجرة والنزو  والتنمية يف منطقة عربية ماتغرية 1022تقرير اهلجرة الدولية لعا   (1)
 .87 -84 مرجع سابق، ص

، "اخلليج: حقوق مباحة ومصري حيكمه الةنفط العمالة الوافدة اىل "مري، األ رويح، عبد (2)
 آ /اسةطس أ 31)تاريخ الةدخوا:   ،3044 آ /اسطسأ 49، شبكة نبأ املعلوماتية

3044:) 
www.annabaa.org/arabic/rights/7574 

http://www.annabaa.org/arabic/rights/7574
http://www.annabaa.org/arabic/rights/7574
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مجةايل  إمةن   %4سةوى   لشةكُّ يستثمارات اخلليجية يف اهلند ال اال
وضةحت  أ وقةد  ،(1)جنبية املباررة اليت تلقتها اهلنةد االستثمارات األ

لغرفةة  املدير التنفيذي ، (Sunanda Rajendran) راجيندرانسوناندا 
الستثمارات اخلليجيةة يف  ن اأ ،العربية ومقرها مومباي-التجارة اهلندية

ن اهلنةد  أىل إ ن، مشةرية قل بكثري من التوقعات حىت اآلأ تءاهلند جا
متثِّل ، اواخلليجي خصوًصبةي لعرلديها استثمارات مباررة لدى العامل ا
وكشفت دراسة صادرة عةن   ضعف االستثمارات على املسار املقابل،

من  %7ن املنطقة العربية اجتذبت أارف التجارة والصناعة اهلندية احتاد 
، معظمها 3000ام جنبية التراكمية املباررة اهلندية منذ عاالستثمارات األ
لةنب  رةركة "أ صدرته أويف تقرير  .(2)جماا اخلدماتويف جماا الطاقة، 

بعنوان "التجارة وتدفقات رأس املاا بةني دوا   3043 يف العام "كابيتاا
لتطةور التجةارة بةني     اًل، قدمت حتليجملس التعاون اخلليجي واهلند"

الرئيسية الضوء على اخلصائ  وسلط  السلع واخلدمات، بشأنالطرفني 
 اًل، فضاليت ساعدت على تعزيز التعاون االقتصادي القوي بني الطرفني

مواا بةني  ارة ورؤوس األمكانات النمو املستقبلية لتدفقات التجإعن 
"لقةد   :لنب كابيتةاا أالعضو املنتد  يف  ،محدأمسينا  املنطقتني. وقالت

الا انتعشت االستثمارات بني اهلند ودوا جملس التعاون اخلليجي خة 
ال تزاا ضئيلة بالنسبة للتةدفقات   لكنهاالعقود املاضية بسرعة كبرية، 
ايل مجة إل فقط نسبة صغرية من هنا متثِّأ، كما التجارية من حيث ااجم

 .(3)املبارر يف دوا جملس التعاون اخلليجي"بةي جناالستثمار األ
لفةتح   ناالطرفة  اققهحردة اليت ت النمو املطَّبد من استثمار معدال، الوعليه

فاق جديدة يف توفري فرص استثمار كبرية، ومشاركة القطاع العام واخلةاص يف  آ
ل تمثة وت. ن من زيادة حجم االستثمار بني الطرفنيتل  االستثمارات، مما سيمكِّ

                                                 
(1) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict  

 between India and Pakistan, p. 262. 
 ، مرجع سابق."يةعالم العرباهلند يف اإل"عن: اوبتا،  اًلنق (2)
 ، مرجع سابق.ريبيان بزنسأ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" (3)
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على تنمية وتعزيز التعةاون  تعمل اهلند ودوا اخلليج اليت  ربعالنواحي الرئيسة األ
العقةاري، والطاقةة )الةنفط والغةاز(،      االقتصادي من خالهلةا يف: التطةوير  

املوانئ واملطارات والسك  ااديدية ، خصوًصا ، والبنية التحتيةوالبتروكيماويات
 .(1)وطرق النقل والطرق السريعة

جملس التعةاون  ن العالقات التجارية واالستثمارية لدوا إف ساس،على هذا األو
املنصرم، كما أصبح اهلنود من أهةم  خالا العقد  اسريًعا مع اهلند حققت منوًّ اخلليجي

يف اإلمارات، لكن التدفقات االستثمارية اخلليجية ، والسيما يجيف دوا اخللاملستثمرين 
 اسنويًّ %11زادت صادرات دوا اجمللس إىل اهلند بنسبة ، ومتراجعة بفعل بيئة األعماا

العةامل،  على مدار العقد املاضي، وهو أعلى معدا مع أي رري  جتاري على مستوى 
، كذل  أضحت االستثمارات اهلندية مةن  %34فيما زادت الواردات من اهلند بنسبة 

 ىعةز وُي، احمركات النمو يف اخلليج. لكن االستثمار اخلليجي يف اهلند ال يزاا منخفًض
ومن مث، فإن  .لت بيئتها االستثماريةجراءات البريوقراطية اليت عطَّىل الروتني واإلإذل  

، (Narendra Modiمةودي ) ناريندرا البيئة االستثمارية اليت أطلقها  الوعود بإصالح
، ومن تدفق االستثمارات اخلليجية إىل اهلندرئيس الوزراء اهلندي، قد تكون حامسة يف 

ناصةر  ح قات االقتصادية بينهما، ويف ذل  صةرَّ على مستقبل العال يًّاجيابإمث ينعكس 
األمةل  " :اًلاملايل العاملي، قةائ بةي لدى مركز د اكبري االقتصاديني سابًق ،السعيدي

يد من الفةرص أمةام الةدوا    معقود على اهلند اجلديدة بقيادة مودي يف إفساح املز
فاقيات أفضل إبرام ات :ويرى السعيدي ضرورة األخذ بعوامل مساعدة، مثل ،"اخلليجية

للتجارة اارة قادرة علةى تعزيةز العالقةات     وإبرام اتفاقيات بةي،يف الشأن الضري
بد للهند من جتديد بنيتها التحتية باعتبار ذل  من عوامل تقوية بيئة كذل  الالتجارية، 
رئيس اجمللس اهلنةدي التخصصةي   ، راهدادبوري باراس رارأوإىل ذل   األعماا،

أن اهلند حباجة إىل عندما ذكر  س جملس إدارة جمموعة نيكاي،ورئيبةي لألعماا يف د
 .(2)ةتريليون دوالر خالا األعوام األربعة املقبلة لتحديث بنيتها التحتي

                                                 

 ، مرجع سابق."3041التجارة بني اخلليج واهلند يف  :مليار دوالر 410" (1)
جتارة دوا جملةس التعةاون اخلليجةي وتةدفقاهتا      دواالس، أيان، ريدفريز، لويز، (2)

 .43 االستثمارية، مرجع سابق، ص

https://en.wikipedia.org/wiki/Narendra_Modi
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 بال ة
وسةتزداد هةذه    للهند عالقة وثيقة وحمورية بدوا جملس التعاون اخلليجي،

اعتمةاد اهلنةد    على املستوى االقتصادي يف السنوات املقبلة. ولعل االروابط عمًق
الكبري على صادرات البتروا والغاز الطبيعي من دوا اخلليج العربيةة، ووجةود   

خةرى،  أة بعةد  عمالة هندية كبرية هناك، وازدياد حجم التبادا التجاري سةن 
قات بينهما علةى  واملشاريع املشتركة، وحجم االستثمارات املتبادلة، سيجعل العال

ن الطاقة وأمن املمرات البحرية من القضةايا  صبح أمأذ ؛ إمهيةجانب كبري من األ
بدأت تعتمةد   ن اهلندأ السيمال نقطة ارتكاز يف العالقات بينهما، همة اليت تشكِّامل

كى على النفط اخلليجي يف ظل النمو االقتصادي املتسارع الذي رةهدته  أبشكل 
عالقاهتا ن اهلند تضع نصب عينيها تعزيز إف ،لذل  .خالا السنوات القليلة املاضية

صةااها  مع الدوا اخلليجية وبناء رراكة استراتيجية مع هذه الةدوا امايةة م  
مةدادات  ل اإلذ تشةكِّ ؛ إا ما يرتبط منها مبصادر الطاقةسيماملتنامية يف املنطقة، ال

ن أمية فيما بينهما، بل من املتوقةع  ترتكز عليه العالقات املتنا امهمًّ اًلالنفطية عام
 .(1)ئيسي حنو تعزيز هذه العالقات يف املستقبل القريبتكون هي الدافع الر

لبينية من خالا النزعات تنظر لعالقاهتا ا الدوا اخلليج اهلند وأن  نيتبيَّ ،وهكذا
ثنية جلماعةات  إ وأسة على اعتبارات دينية جية املؤسَّيديولوو التوجهات األأالقومية 

تنةاوا  وقد . ملشتركة فقطالعمل السياسي لدى كل منهما، بل من خالا املصاحل ا
ذل ، خالا املباحثات اليت عقدها مةع  ، سبقرئيس وزراء اهلند األ، غمامنوهان سين
، 3040 ذارآ/مةارس ىل السعودية يف إزيارته  يفالعزيز،  اهلل بن عبد عبداملل  الراحل 

مين الثنائي الةيت  للتعاون االقتصادي والسياسي واأل : "لقد وضعنا خارطة طريقاًلقائ
"نعيش اليوم يف عامل  سينغ وأكَّدكون قاعدة ثابتة لعالقاتنا يف السنوات القادمة". ست

لتني متثالن ااضارات تنسجم فيه مصاحل الشعو  والدوا بعضها مع بعض، وكدو
جل تشةجيع ااةوار والتعةايش    أمن  ان تعمال مًعأالقدمية البد للهند والسعودية 

                                                 

 . 494 ص اهلندية: رؤية استراتيجية، مرجع سابق،-اهلباس، العالقات اخلليجية (1)
Rizvi, M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation 

Council (GCC) States, op. cit., p. 91. 
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كشةركاء يف   ن نعمل مًعةا أت، والبد لنا السلمي بني الدوا والديانات واجملتمعا
 .(1)رها ..."من الطاقة وتغري املنا  واإلأمثل  صيااة خطا  كوين حوا القضايا،

 34يف  ،اهلنةدي يف نيةودهلي  -بةةي العر عةالم وىل لإلثناء انعقاد النةدوة األ أو
وزيرة اخلارجية اهلندية، التزام ، راجاسوسومشا ، خلصت السيدة 3041  آ/اسطسأ

 بةةي، العالقات مع العامل العر اهلند اجلديدة الثابت باالستدامة والتوسع يف حكومة
؛ إذ للهنداملنطقة اجملاورة  حمورية يف اًلباعتبارها دو سيما مع دوا اخلليج العربية،وال
مهمةة  وروبا، هي منطقة أفريقيا وإتقع عند مفترق الطرق بني آسيا و ن املنطقة اليتإ
 ة، من بينها:وجه عدَّأة ملصاانا الوطنية من بالنسب -احسب وجهة نظره-

من احتياجات اهلند من النفط  %40كثر من أتوفر منطقة اخلليج العربية  -
 الدعائم القوية ألمن الطاقة لدينا. ةحدإوالغاز الطبيعي، مبا جيعل املنطقة 

و أة "هبةارات"   هندي، يف اللغة اهلندينييمال 7كثر من أيعمل باملنطقة  -
 7 ةل الة ج فهو "موطن العمل". ويشةكِّ ما اخلليأهي "الوطن"،  اهلند
حيث تبلغ حتويالهتم املالية ا؛ قويًّ ااقتصاديًّ اورابًط ا هندي، جسًرنييمال
 .امليار دوالر سنويًّ 10كثر من أوطنهم اهلند  إىل

االقتصةادية   العالقاتز يعزِّ الرحالت السياحية بني اجلانبني زيادة تدفق -
كثر من أ اًلت السفر والسياحة، فهناك مثبني، وبالنسبة لرحالبني اجلان

 وحدها. ماراتبني اهلند ودولة اإل أسبوعيًّارحلة جوية  700
 يف الشؤون احمللية للدوا.ملبادئ عدم التدخل  ااهلند تعمل وفًق -
كى القطاعات اليت ستشةهد  أصبح من قطاع البنية التحتية يف اهلند سي -

ن تقةدم  أاخلليجية، ويف هذا السياق، ميكن ستثمارات وجتتذ  اال امنًو
الصناديق السيادية لدوا اخلليج استثمارات كبرية لعمليات الشةركات  

نشةاء بنيةة   على دورها الفاعل يف سعي اهلند إلاهلندية، ومن مث تىهن 
 .(2)حتتية على مستوى عاملي
                                                 

  ، مرجع سابق.3040 آذار/مارس 3، بزنس، "الرياض، عالقات عربية هندية" ،السهيل، تركي (1)
والةدوا  وا للهند عالمي األالكلمة االفتتاحية لوزيرة اخلارجية اهلندية يف املنتدى اإل" (2)

 مرجع سابق. ،"عضاء يف اجلامعة العربيةاأل
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ي الةدويل خةالا   وهكذا، فنتيجة التغريات البنيوية اليت رهدها النظام السياس
لقر  اجلغرايف، ووجةود  إضافة إىل ااهلند كقوة عاملية نارئة، بروز والعقدين املاضيني، 

مصاحل متبادلة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واالستراتيجية والسياسية بني اهلنةد  
ل احملةور  ، وسيشةكِّ للنمون العالقات بني الطرفني مررحة إبية، فودوا اخلليج العر

لعالقةات املسةتقبلية   قتصادي وفق املعطيات اليت مت ذكرها، حجر الزاوية بالنسبة لاال
العام جمللس التعاون لةدوا  األمني  ،عبداللطيف بن رارد الزياينكد ذل  أبينهما، وقد 

 راومحيةد علةي    ثناء استقباله يف مكتبه مبقر األمانة العامة يف الرياض، السيد، أاخلليج
(Hamid Ali Rao) ،مجهورية اهلند لدى اململكة العربية السةعودية يف السةابع   سفري 

ومت خالا االجتماع حبث عالقات التعاون بةني جملةس    ،3047 ذارآ/مارسعشر من 
التعاون واهلند، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف رىت اجملةاالت يف املسةتقبل،   

ىل القضةايا ذات االهتمةام   إضافة إ، وخاصة ما يتعلق باجملاالت االقتصادية والتجارية
ن ااقائق الةيت  ن يأخذ يف ااسبان جمموعة مأ م على كل طرفوهذا حيت  ،(1)املشترك
مجة هذا التقةار   ميكن من خالهلا ترتعاون بينهما يف املستقبل، وتسهم يف تعزيز القد 
بينةها:  ، القيام خبطةوات عةدة  عى  لموس وفق خطة استراتيجية مدروسةىل واقع مإ

طةار الةيت مت   التفاقية اإلمشاهبة - يف اجملاا االستراتيجي طاريةإيف تفامهات الدخوا 
كمقدمة خللق سوق حةرة   ،3001  آ/اسطسأ يف ،ليها يف اجملاا االقتصاديإالتوصل 
راء وتنسةيق  ومؤسسات ميكن من خالهلا تبادا اآلجياد بنيات إومن مث  -لطرفنيبني ا

 تراتيجي بني الطرفني يف كافة املوضةوعات وجهات النظر كي يتم تعزيز التعاون االس
قات بينةهما،  ق العالهم يف محاية مصاحل الطرفني ويوثِّليها، مما سيسإاليت سبق التطرق 
طارها ومضموهنا النهج التقليدي القائم على التجةارة والعمالةة   إوجيعلها تتجاوز يف 
قصى قةدر  أ ن من حتقيقمكِّتس التجارة اارة بني اجلانبني نإذ ؛ إ(2)والروابط الثقافية

                                                 

 ،"األمني العام جمللس التعاون يستقبل سفري مجهورية اهلند لدى اململكة العربية السعودية" (1)
 أيار/مايو 4)تاريخ الدخوا: ، 3047آذار /مارس 47جملس التعاون لدوا اخلليج العربية، 

3044:) 
www.gcc-sg.org/indexd97f.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=3738&T=A 

(2) Ahmed, Zahid Shahab; Bhatnagar, Stuti, Gulf States and the Conflict  
 between India and Pakistan, p. 261-262. 
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، السيما من املكاسب املتبادلة يف جماا التجارة واالستثمار واخلدمات للدوا املشاركة
الذي مركية، مما سيسهم يف زيادة التبادا التجاري بني الطرفني بعد ختفيض التعرفة اجل

 التمهيد للتكامةل االقتصةادي  ومن مث ، 3041عام مليار دوالر يف  440ىل قرابة إوصل 
 .(1)بسط صورهأولو ب

من النقةاط   اخذ بااسبان عدًداألوعلى جملس التعاون لدوا اخلليج العربية 
هبدف تعظيم املكاسب احملتملة لدوا  دية مع اهلنداملهمة عند صوغ عالقاهتا االقتصا
لتطةوير   اساًسأبالنفط، وميكن توظيف النفط هنا  اجمللس، من بينها: مبادلة التقنية

 اًلفض تركة اليت تعتمد على النفط، وخاصة صناعة البتروكيماويات،الصناعات املش
لتشجيع عملية نقل التقنية، وخاصة يف جماا  اًلعن توظيف العالقات النفطية مدخ

ق قفزة مهمة يف هةذا  ين استطاعت اهلند حتقأالسيما بعد تكنولوجيا املعلومات، 
باجتاه تأسةيس حتالفةات    ن مثة حتركات خليجيةأىل إ رارةوهنا جتدر اإل .اجملاا

نشةاء  إىل إالدعوة خرية، ومن بينها ونة األيف اآلخليجية آسيوية بدأت يف الظهور 
دوا جملس التعاون ن أىل إ حدى الدراساتإتشري  ذ؛ إطر جديدة للتعاون مع اهلندأ

رحب مع الدوا احملورية يف آسيا ويف مقدمتها اهلند، أجياد عالقة اخلليجي تسعى إل
مر الذي حيتم تطوير آليات للشةراكة بةني   األ ا؛مهمًّ ايجيًّاسترات ارريًكاليت تعد 

هلند كقوة اقتصةادية  اجلانبني مبا يتناسب والثقل االقتصادي لدوا اخلليج العربية وا
 .(2)اودوليًّ اصاعدة آسيويًّ

 
 

                                                 
(1) Das, Prassan Kumar; Pradhan, Samir Ranjan, India-Gulf Trade Relations, 

IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), op. cit., p. 38. Rizvi, 

M. Mahtab Alam, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation Council  
 (GCC) States, op. cit., p. 94-95. 

: 1021-1021ماة العربياة   حال األ خرون،آمحد؛ وأمحد، يوسف أمحد؛ أ ربه، عبد (2)
، )مركز دراسات الوحدة العربيةة،  طر دامهةخما ..يامستقبل التغيري يف الوطن العرب

 .47 (، ص3041بريوت، 
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 اأتنت ج  

 مةدادات السةيما يف جمةاا اإل  مهية اجليوستراتيجية لدوا اخلليج العربية، ن األإ
القوى الفاعلة  تفاعالت القضايا املهمة يف املنطقة، وطبيعةبتتأثر ور ن تؤثِّأالنفطية، البد 

مةع دوا  سيوية. وقد عمدت اهلند حبكم القر  اجلغةرايف  قاليم اآلواملهيمنة على األ
ىل ا إ، وعالقاهتا التارخيية مع دوا املنطقة العربية، واملصاحل املشتركة اليت تربطهماخلليج
، للتنافس بني القوى الكىى يف العةامل  انطقة حمل املتعد ؛ إذ عالقاهتا بدوا اخلليج تقوية
سيما منذ هنايةات القةرن   الخذت ذل  يف ااسبان، أارجية قد ن سياسة اهلند اخلأو

عةاون مةع دوا   العشرين وبدايات القرن ااادي والعشرين من خالا زيادة فرص الت
 هم يف تطور العالقات بني الدوا.ألاجلانب ا عدُُّيي يف اجلانب االقتصادي، الذ اخلليج

 ة، من أبرزها:وعى تتبع مراحل الدراسة، مت الوصوا إىل استنتاجات عدَّ
تيجةة  مهية كبرية بالنسبة للهند نأحتتل  دوا اخلليج من املناطق اليت عدُُّت -

هةذا  يف زيادة  عالقاهتما التارخيية سهمتأبينهما، وقد  قر  اجلغرايفلا
 التقار .

اجتاه اهلند بعد احتالهلا مواقع متقدمة على صعيد النظام السياسي الدويل،  -
ىل زيادة عالقاهتا بةدوا  إالسيما منذ بدايات القرن ااادي والعشرين، 

صبحت دوا اخلليج حتتل مواقع متقدمة أخ  بعدما اخلليج العربية، وباأل
 .اوسط عموًملشرق األعلى صعيد االقتصاد يف املنطقة العربية ومنطقة ا

ترتكةز   صةبحت أ ساسية اليتاأل اجملاالتيعد اجلانب االقتصادي من  -
 عليها اهلند يف سبيل تطوير عالقاهتا بدوا اخلليج.

جملةس التعةاون   -ة املؤسسيمن خالا العالقات ، عمدت دوا اخلليج -
، ىل االهتمام بتطةوير عالقاهتةا باهلنةد   ة، إالبيني والعالقات -اخلليجي
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 حظيت نقاط قةوة اهلنةد السياسةية واالقتصةادية      أن سيما بعدوال
قنةاع دوا اخللةيج   إسهم يف أ، مما باعتراف متزايد من جانب الدوا

مهةم علةى الصةعيد    صبحت جاهزة للعب دور أن اهلند أ، بالعربية
 قليمي والدويل.اإل

دور مهم ومؤثر يف زيةادة   يف دوا اخلليج العربيةان للجالية اهلندية ك -
اجلالية استثمار بني اجلانبني، وجنحت اهلند يف التعاون االقتصادي فرص 

 اعتبةار وهلما من خةالا  أساسيني: أيف جانبني اهلندية يف دوا اخلليج 
يالت املالية السةنوية الةيت   اجلالية اهلندية ثروة كىى من حيث التحو

ي بةجيا، وثانيهما التأثري اإلار سنويًّمليار دوال 13كثر من أىل إوصلت 
للجالية اهلندية يف دوا اخلليج من خالا بروز قوة عمل مهمة، السيما 

بعدد اجلاليات املنتشةرة يف   الون نسبة كبرية قياًسصبحوا يشكِّأن أ بعد
ىت وصل عةددهم يف بعةض دوا   صليني، حاألدوا اخلليج والسكان 

رجع علةى   وهو ماصليني، من عدد السكان األ %10-17ىل إاخلليج 
 تعاون االقتصادي بني اهلند ودوا اخلليج.زيادة فرص ال

يف عقد العديد من منتديات التعاون،  ،اهلندي واخلليجي ،جنح اجلانبان -
سيما يف اجلوانةب  الاالقتصادي،  اجملااسهم يف زيادة التعاون يف أمما 

قامة املشاريع املشتركة والتعاون يف جماا الطاقة إثمارية والتجارية واالست
 ان، ويف القطاعني العام واخلاص.ويف جماا الطري

صبحت بعةض دوا  أىت ح مهية كىى للنشاط التجاريأانبان وىل اجلأ -
وىل علةى  ، من بني الةدوا األ السعوديةو مارات، كاإلاخلليج العربية

صةني  بعد كل من ال مع اهلند مستوى العامل يف حجم التبادا التجاري
 كية.ريموالواليات املتحدة األ

االستثمارات البينية بني اهلند ودوا اخلليج العربيةة،   تعددت وتنوعت -
 بينهما.مهية تنشيط وزيادة حجم االستثمار أ دراك اجلانبنيإالسيما بعد 

قامة العديد من املشاريع املشتركة، ممةا  إيف جنحت اهلند ودوا اخلليج  -
عد يقتصر علةى  بني اجلانبني، ومل ي ع النشاط االقتصاديين من تنومكَّ
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يف  او اثنني هبدف تقوية العالقةات االقتصةادية بينةهم   أواحد جماا 
 املستقبل املنظور.

 التعاون يف جماا موارد الطاقة )النفط والغاز الطبيعةي(  ،وال يزاا ،كان -
، يف ظل ازدياد اعتماد اهلند اهلند ودوا اخلليج بنيكى اايز األيستأثر ب
اد، نتيجةة االرتفةاع   احتياجاهتا من النفط من خالا االستري على سدِّ

مةر  ، األاملستمر يف معدالت النمو، والزيادة املستمرة يف عدد سةكاهنا 
سيما النفط، لتغطية الطلب الىل االعتماد على موارد الطاقة إدى أالذي 

 املتزايد يف املستقبل املنظور.

وقطر، علةى   ماراتاهلند ودوا اخلليج العربية، ويف مقدمتها اإلعملت  -
 اجلالية: حجم هابرزأمن  ،سبا  عدةبينهما، أل لطريانتنشيط حركة ا

ضافة بعد جديد للعالقات إسهم يف أاهلندية املنتشرة يف دوا اخلليج، مما 
 االقتصادية بينهما.

بةني اهلنةد ودوا   نتيجة وجود مصاحل متبادلة يف اجملاالت االقتصادية  -
ور ل احملة ، وسيشةكِّ للنمةو ن العالقات بينهما مررةحة  إاخلليج، ف

االقتصادي حجر الزاوية يف املستقبل املنظور، مما حيتم على الطةرفني،  
تطوير آليات للشراكة ومبا يتناسب والثقل االقتصادي لةدوا اخللةيج   

، والعمل على بذا كل جهد، سواء كان على الصةعيد  العربية واهلند
جل مصةااهما  أم على صعيد القطاع اخلاص، من ااكومي الرمسي أ

لةة ملنتةدى   ن البدء يف تفعيل مذكرة التعاون املعدَّإعليه، فو املشتركة.
-3044اهلندي والىنامج التنفيذي للمنتدى للعةامني  -بةيالتعاون العر

ا كفيل بتحوا العالقات بينهم، ، وتعزيز التعاون يف مجيع اجملاالت3047
 ىل عالقة استراتيجية.إ
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   ئمة المراجع

 ىربيةمراجع  -2

 وتأ

دمشةق،   )دار الفكةر،  ،سةالمي طلس دوا العامل اإلأ، روقي، بو خليلأ -
 .3 ط ،(3001

، "اقتصاد اهلند..الدور واملستقبل يف بوزمان، جون، وستريفيشيوس، بيتراسأ -
عوامةل النةهوض    اهلند:، )حمرر( العاطي ديد"، يف: حممد عبدنظام عاملي ج

لعربية للعلةوم  الدار ا، )مركز اجلزيرة للدراسات، الدوحة ،ات الصعودوحتدي
 (.3040 ناررون، بريوت

التجربة اهلنديةة  ، الواحد النداوي، مهند عبد، براهيمإالسالم  بغدادي، عبد -
 .(3047 بريوت ،)الدار العربية للعلوم ناررون، فريقياإيف 

، يف: الصةني  لى موارد الطاقة: املنظور اهلنديالتنافس العاملي عمحد، أ، تلميذ -
)مركةز  ، مريكية: التنافس على موارد الطاقةة تحدة األاليات املواهلند والو

 .(3009بةي بو ظأ مارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،اإل
رج...ذراع جديةد للنمةو   يف اخلا "اهلنود العاملون زومشا، راماتشاندران، -

ند: عوامل النهوض وحتديات ، اهلالعاطي )حمرر( حممد عبد يف: االقتصادي"،
الدار العربية للعلوم نارةرون،   ،جلزيرة للدراسات، الدوحة)مركز ا ،الصعود
 (.3040 بريوت

، روذرموند، ديتمر، اهلند هنضة عمالق آسيوي، ترمجة: مروان سعد الةدين  -
 (.3009 ار العربية للعلوم ناررون، بريوت)الد
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، "الطاقة والعالقات االستراتيجية بةني دوا جملةس   رها  الدين، عدنان -
: عمليةة  مريكيةة سيا والواليات املتحدة األآخلليج العربية والتعاون لدوا ا

املتحةدة  ، يف: الصةني واهلنةد والواليةات    توازن تنطوي على التحدي"
والبحوث  مارات للدراساتالتنافس على موارد الطاقة )مركز اإل مريكية:األ

 .(3009بو ظبةي أ االستراتيجية،
لةس  كيبة السةكانية يف دوا جم ، "اهلجرة الدولية والترمحدأاهلل، مطر  عبد -

 ، يف: التحوالت الراهنة ودورهةا احملتمةل يف  التعاون لدوا اخلليج العربية"
ت للدراسات والبحةوث  مارا)مركز اإل حداث التغيري يف العامل العربةي،إ

 (.3007بو ظبةي أ ،االستراتيجية
مةة  ، حاا األ"خرونآو" إميان،رجب،  ،محدأمحد، يوسف أ ،محد، أربهعبد  -

ي؛ خمةاطر دامهةة،   ةوطن العرب: مستقبل التغيري يف ال3041-3043العربية 
 (.3041 )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت

فرحات، حممد فايز، جملس التعاون لدوا اخلليج العربية وعمليةة التكامةل يف    -
منطقة احمليط اهلندي: حنو سياسة خليجية جديدة، دراسات استراتيجية، العةدد  

 (.3007بو ظبةي أمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، كز اإل)مر، 444

 (.3041)دار ااكمة، لندن  ،، اهلند: ررارة التنمية حتت رماد الفقركاظم، جناح -

)مكتةب افةران   ، هلند ومستقبل عالقاهتا الدولية، اسراء رريفإالكعود،  -
 (.3044 للخدمات الطباعية، بغداد

خرون"، آ"و، جمد خليلأاجلباس،  ،محد يوسفأمحد، أ ،براهيمإمحد أحممود،  -
: رياح التغيري، )مركز دراسةات الوحةدة   3044-3040مة العربية حاا األ

 (.3044 العربية، بريوت

 ،خةرون" آ"و، براهيم، حسنني توفيةق إ ،ميانإرجب،  ،براهيمإنصر الدين،  -
راسات ، )مركز د: مراجعات ما بعد التغيري3041-3041مة العربية حاا األ
 (.3041 العربية، بريوت الوحدة

، يف: اهلندية: رؤية اسةتراتييجية"  - يجية، "العالقات اخللاهلباس، خالد نايف -
ند: عوامل النهوض وحتديات الصعود، )مركةز  العاطي )حمرر(، اهل حممد عبد
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 (.3040 الدار العربية للعلوم ناررون، بريوت، اجلزيرة للدراسات، الدوحة
صني واهلند والواليات ، "مثلث مصاحل الطاقة االستراتيجية: الااهريبرج، ميك -

صني واهلند والواليات املتحةدة  ، يف: المريكي"مريكية: املنظور األاملتحدة األ
مارات للدراسات والبحوث مريكية: التنافس على موارد الطاقة )مركز اإلاأل

 (.3009بةي بو ظأاالستراتيجية، 

زعةر، خالةد   األ ،النصر، هبجةت  بوأ ،ميانإمحد، رجب، أ ،محدأ يوسف -
 ،فاقةه آ: معضالت التغةيري و 3043-3044مة العربية حاا األ، خرون"آ"و

 (.3043 )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت
 وث ئق رأمية وتق رير

اهلندي على مسةتوى كبةار   بةي وىل ملنتدى التعاون العراختتام الدورة األ -
 .  3041تشرين الثاين /نوفمى 44ية، جامعة الدوا العرباملسؤولني، 

: 3047مم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة، تقرير اهلجرة الدوليةة لعةام   األ -
، E/ESCWA/SDD/2015/1 اهلجرة والنزوح والتنمية يف منطقة عربية متغرية،

3047. 
 .DEC/3043/704، رقم: بيان صحفي، البن  الدويل -
 .DEC/311/3009: ، بيان صحفي، رقمالبن  الدويل -
، وارنطن، 3047والتعمري، التقرير السنوي للبن  الدويل  نشاءالبن  الدويل لإل -

3047. 
عماا اخلليجيني ونظةرائهم مةن   األ صحا أل للمنتدى الرابع البيان اخلتامي" -

تشةرين الثةاين   /نوفمى 31احتاد ارف دوا جملس التعاون اخلليجي،  ،"اهلند
3047  . 

لةس  ، جم3041جنازات جملس التعاون لدوا اخلليج العربيةة  تقرير موجز إل -
 .التعاون لدوا اخلليج العربية

قة التجارة االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، منط -
 ظل التطورات التحديات املستجدة يف :3044-3047اارة العربية الكىى، 

   .3047 نيسان/أبريل، (33رقم ) ر، تقريالعربية والعاملية
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قليمي للةهجرة  التقرير اإل، قطاع الشؤون االجتماعية /العربيةجامعة الدوا  -
 .3041القاهرة، ، لعربية: اهلجرة الدولية والتنميةالدولية ا

 أيلةوا /سةبتمى  39اهلند، ، رجيةا، وزارة الشؤون اخلاخلطابات والبيانات -
3043. 

اخلليجي وتدفقاهتا ارة دوا جملس التعاون ، ريدفريز، لويز، "جتدواالس، أيان -
، يكونوميستومات التابعة جمللة اإلتقرير صادر عن وحدة املعل ،"االستثمارية

3041. 
سكوا(، نشةرة التجةارة   آسيا )اإلبةي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر -

 (.3041مم املتحدة، نيويورك، ، )األ33العدد  اخلارجية للمنطقة العربية،
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربةي آسيا، مسةح التطةورات االقتصةادية    ا -

 .(3041مم املتحدة، بريوت األ)، 3041-3041واالجتماعية يف املنطقة العربية 
كلية الشؤون الدولية جبامعة جورجتاون، /قليميةمركز الدراسات الدولية واإل -

موعة العمل، تقرير موجز ز جملالعمالة املهاجرة يف منطقة اخلليج، التقرير املوج
 .3044، ، قطر3رقم 

حصائي السنوي التقرير اإل، رة للبتروا )أواب (العربية املصدِّقطار منظمة األ -
 .3041، الكويت ،3041

لة بةني  املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية، تقرير حوا تنقل العما -
 .3040القاهرة،  البلدان يف العامل العربةي،

ارة اخلارجية اري وزارة االقتصاد، دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتج -
 آذار/مارسمارات العربية املتحدة، ، اإل4العدد ، مارات واهلندالنفطية بني اإل

3041. 
 وال حف والقنوا   الدوري   والمجال 

 .3008، 477العدد  ،اسة الدوليةيو ، مدحت، جملة السيأ -
 .3047 نيسان/بريلأ، Gulf Talent، وحركة الرواتب يف اخلليج"لتوظيف "ا -

 ،حباث سياسيةأة على احمليط اهلندي"، ، "منظمة الدوا املطلَّليمجيل، االب ع -
 .4888 أيار/، مايو1العدد 
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، القةاهرة،  السياسة الدوليةجواسوانت سينغ،  ،حوار مع وزير خارجية اهلند -
 (.3004، 414)العدد 

سيا"، آبةي ستراتيجية العشر الكىى يف جنود السيد، "القضايا االسليم، حمم -
 (.3008، 477)العدد  جملة السياسة الدولية،

جنبيةة يف دوا اخللةيج العربيةة..الواقع    ااق، ررا عاصم، العمالة األ عبد -
للمرأة والشةبا  لترسةيخ   بةي ىل املؤمتر العرإواملأموا، ورقة عمل مقدمة 

مانة العامةة  ، األي"امكتب العمل العرب/العمل العربية "منظمةم، اللغة األ
 .3007رباط /فىايرجلامعة الدوا العربية، القاهرة، 

جملة السياسة ، ماا والتحديات""العالقات العربية اهلندية: اآل، عكارة، سعيد -
 (.3004، 414)العدد ، الدولية

، معة الدوا العربيةة مانة العامة جلااأل، جملة شؤون عربية، املل  عودة، عبد -
 (.3000، 401)العدد 

عداد ضخمة وحتديات أىل اخلليج: إ"وافدون ، ريهام، باعشرو ،سنتيا، عون -
، 40العةدد  )، اللجنة الدولية للصليب االمحر، نساينجملة اإل، نسانية كبرية"إ

 (.3044رتاء 

جملاة  ، ي"ةجنبية وقضايا اهلوية يف اخلليج العربة "العمالة األ، باقر، النجار -
رةتاء  ، 1حباث ودراسة السياسةات )العةدد   لألبةي املركز العر، عمران
3041.) 

 الناهار،  مليار دوالر حجم التبادا التجاري بني اهلنةد والكويةت"،   49" -
 .3041متوز /يوليو 47، 3309الكويت، العدد 

بغةداد، العةدد   الصبا ،  مليار دوالر حتويالت املهاجرين لبلداهنم"، 400" -
 .3047وا كانون األ/ديسمى 30، 1743

العارب،   "،ر على مسارات التنمية يف الدوا العربيةة حركات اهلجرة تؤثِّ" -
 .3041وا تشرين األ/أكتوبر 3، 8487لندن، العدد 

 .3040كانون الثاين /يناير 41، 7819االقتصادية، اململكة العربية السعودية، العدد  -
 .3004 ذارآ/مارس 37، 47487ااياة، العدد  -
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 .3044وا تشرين األ/أكتوبر 49، 1787العدد  الصباح، بغداد، -
الريااض،  نصةاري(،  أالعسكر، محد، مقابلة نائب الرئيس اهلندي )حامد  -

 .3008متوز /يوليو 1، 41897الرياض، العدد 
 .3040نيسان /أبريل 43، 44179العدد الشرق االوسط، اوبتا، براكرييت،  -
 .3040كانون الثاين /يناير 41، 47479الرياض، العدد ض، الرياالفارسي، علي،  -
 47، 4411الكويت، العدد  النهار،فرميش، مسرية، حوار مع السفري اهلندي،  -

 .3043 آ /اسطسأ
 .3047حزيران /يونيو 37خبار الساعة العاررة مساء، أقناة البغدادية، بغداد،  -
 .3044آ  /أاسطس 14، اخبار الساعة العاررة صباًحأقناة اارة عراق،  -
 .3044رباط /فىاير 30، ا( ظهًر43خبار الساعة )أقناة الديوان، بغداد،  -
 .3047تشرين الثاين /نوفمى 31، اخبار الساعة الرابعة عصًرأقناة الرريد، بغداد،  -
االقتصاادية،   "،عادة تقومي عالقات اهلند مع منطقة اخلليج"إماين، راكش،  -

 .3008ذار آ/مارس 48، 7419لسعودية، العدد اململكة العربية ا
كةانون  /يناير 4، 1701البحرين، العدد الوسط، الوسط االقتصادي، : احملرر -

 .3047الثاين 
(، 1املعهد الدبلوماسي، العالقات القطرية اهلندية، سلسلة قطةر والعةامل )   -

 (.3047قطر، /)وزارة اخلارجية، الدوحة
 9، 1191البحةرين، العةدد    الوساط، ، "قتصاديةاملنامة: جملس التنمية اال" -

 .3041 يلواأ/سبتمى
، 1489مملكة البحرين، العةدد  الوطن،  "منتدى التعاون العربةي اهلندي"، -

 .3044كانون الثاين /يناير 37، 44السنة 
لون قسًما متنامًيا من موراليكومار، أنانثارامان، "األثرياء اهلنود املغتربون حيوِّ -

 33، 47، السنة 1419لندن، العدد  القدس العرباي، م لبالدهم"،استثماراهت
 .3001نيسان /أبريل

، 1407بغداد، العةدد  الصبا ، "اهلند تتفوق على الصني يف منو االقتصاد"،  -
 .3044رباط /فىاير 40
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 موا ع و فح   اإلنترن 
السةعودية اهلنديةة املشةتركة     اختتام اجتماعات الدورة العاررة للجنةة " -

 :3041 كانون الثاين/يناير 38نباء السعودية، ، وكالة األ"بالرياض
 www.spa.gov.sa/1193038 

  :خبار اهلند، نيودهليأ، "جنبيةأاستثمارات " -
www.akhbarulhind.com/Gulf-Investments.htm  

  :خبار اهلند، نيودهليأ، "استثمارات هندية" -
www.akhbarulhind.com/TCS.htm 

اختتام اجتماعات الدورة العاررة للجنةة السةعودية اهلنديةة     ي:اقتصاد" -
 :3041الثاين  كانون/يناير 38نباء السعودية، وكالة األ، "املشتركة بالرياض

www.spa.gov.sa/1193038 

 :خبار اهلند، نيودهليأ، "خبار اقتصادية"أ -
www.akhbarulhind.com/Sensex-report.htm 

اهلندي( يف القرن  - التعاون االستراتيجي )اخلليجي مني، خدجية عرفة حممد،أ -
 :3041حباث، مركز اخلليج لأل ااادي والعشرين،

www.araa.ae/index.php?view=article&id=2107:2014 

وسط"، مركز سالم، "اهلند واستراتيجيتها للطاقة يف الشرق األخان، ظفر اإل -
 :3041يار أ/مايو 3قطر، /اجلزيرة للدراسات، الدوحة

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352104551345

517.html 
ذار آ/مارس 37، العربية، "ث طائراهتا يف اهلنددحأ"االحتاد للطريان تستعرض  -

3044: 
www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2016/03/15/ 

 "، االحتاد،A380يرباص إ" ةالت الوىل رحأر حنو اهلند االحتاد للطريان تسيِّ" -
 :3044 أيار/مايو 1

www.alittihad.ae/details.php?id=18001&y=2016&article=full 

، The First Group، "عداد املسافرين من اهلنةد أيف  اقياسيًّ ال رقًمتسجِّ االحتاد" -
 :3044 آذار/مارس 30
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www.thefirstgroup.com/ar/news/2016/3 

ىل اخلليج: حقوق مباحة ومصري حيكمةه  إمري، العمالة الوافدة األ رويح، عبد -
 :3044 آ /اسطسأ 49النفط، ربكة نبأ املعلوماتية، 

www.annabaa.org/arabic/rights/7574 

، "اهلندي يف نيةودهلي  - مارا عماا اإلرمي اهلامشي تفتتح منتدى رجاا األ" -
 :3047 أيلوا/سبتمى 1مارات، نباء اإلأوكالة 

www.wam.ae/ar/news/emirates-international/1395285010912.html 
 :خبار اهلندأ ،"السياحة" -

www.saderatulhind.com/2009-06/01%20june.htm 
 آ /اسطسأ 30، زاوية، "رراكة مع اهلند يف الطريان واخلدمات اللوجستية" -

3047: 
www.blogs.zawya.com/ar/story/pdf/ZAWYA20150820054904 

، السفارة اهلنديةة يف سةلطنة   "العالقات التجارية بني اهلند وسلطنة عمان" -
 :3041 كانون الثاين/يناير 3عمان، 

www.indemb-oman.org/inner_ar.aspx?type=Menu&id=10 

 أيةار /مايو 40ريبيان بزنس، إ، "مكانات النموإالعالقات اخلليجية اهلندية و" -
3043: 

www.arabic.arabianbusiness.com/business/banking.com  
 :خبار اهلندأ، "عالقات عربية هندية" -

www.akhbarulhind/indoarab.htm  
وسط: من طريةق ااريةر اىل الربيةع    الصني والشرق األ"عليمات، حممد،  -

براهيم ارايبة، مراجعةات كتةب، مركةز اجلزيةرة     إ، عرض "يةالعرب
 :3041 آذار/مارس 1للدراسات، 

www.studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/03/201333916122

83115.pdf 
 :3044كانون الثاين /يناير 37الغريري، اازي، البيان،  -

www.albayan.ae/one-world/arabs/2016-01-25-1.2558165 
، موقةع  "ةسعار النفط وقهر الكفالة أزمة أ فخ ديون العاملني يف اخلليج بني" -
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   :3044 أيار/مايو 44، ةسيويحقوق العماا اآل
www.migrant.rights.org/ar/2016/5  

وا للهنةد  عالمي األر اخلارجية اهلندي يف املنتدى اإلالكلمة االفتتاحية لوزي" -
 37، السةفارة اهلنديةة يف مصةر   ، "عضاء يف اجلامعة العربيةة والدوا األ

 :3041 آ /اسطسأ
www.notes/indian-embassy-cairo.htm 

، االحتةاد  "اهلنديةة  - كي ال تنتكس العالقات اخلليجيةة "اهلل،  مدين، عبد -
 :3041 آذار/مارس 10ماراتية، اإل

www.alittihad.ae/waghatmain.php  

 47ت، ، اجلزيةرة نة  "جةور عمالتةها يف اخللةيج   أاهلند تسعى لزيةادة  " -
 :3041تشرين الثاين /نوفمى

www.aljazeera.net/news/business/htm 
 .خبار اهلندأ، "يةعالم العرباإل اهلند يف" -

www.akhbarulhind.com/arabmedia.htm 

 7، الرايةة،  "3041التجارة بةني اخللةيج واهلنةد يف     :مليار دوالر 410" -
 :3043 نيسان/بريلأ

www.raya.com/news/RayaEconomic.htm 

 
  

http://www.raya.com/news/RayaEconomic.htm
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