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عمــر أصــان هــو زميــل مشــارك فــي منتــدى الشــرق
وأســتاذ مســاعد فــي العالقــات الدوليــة بجامعــة يلديريم
بايازيــد .حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة بيلكنــت.
اهتماماتــه البحثيــة الحاليــة تشــمل العســكر والسياســة
فــي منطقــة الشــرق والتطــرف والمقاتليــن األجانــب.
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ملخص

انضمــت إلــى «التحالــف
فاعـ ًـا فــي منطقــة الشــرق األوســط .فــإذا لــم تكــن باكســتان قــد
مــا زالــت باكســتان تلعــب دو ًرا ِ
َّ
ُ
حتمــا إن هــذا التحالــف قــد قضــي عليــه بســهولة قبــل أن يــرى النــور .بينمــا كانــت مســألة
اإلســامي” ،كان يمكننــا القــول
ً
عــزل قطــر مــن دول الخليــج  -المعروفــة باســم األزمــة القطريــة  -ســتكون أشــدَّ وطــأ ًة فــي حــال اســتجابت باكســتان لدعوة
المملكــة العربيــة الســعودية بتقليــص العالقــات مــع قطــر .وعلــى المنــوال ذاتــه ،لربمــا تجنَّبــت المملكــة العربيــة الســعودية
ـوات للقتــال فــي اليمــن .وبالنظــر
الخط ـ أ� الفــادح الــذي ارتكبتــه فــي اليمــن إذا كانــت باكســتان قــد وافقــت علــى إرســال قـ ٍ
إلــى تاريــخ جمهوريــة باكســتان اإلســامية منــذ أوائــل الســبعينيات ،نجــد أن صانعــي السياســات باختــاف اتجاهاتهــم
ـط بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية ،وتجنبــوا الوقــوع فــي
عملــوا علــى تحقيــق موازنــة دقيقــة بإيجــاد منطقــة وسـ ٍ
شــرك الصراعــات الدائــرة بيــن الــدول العربيــة مهمــا َّ
كلــف األمــر .ومنــذ فتــرة الخمســينيات وحتــى نهايــة الســبعينيات ،كانــت
إيــران الشــريك الرئيــس لباكســتان دون منــازعٍ ،حيــث لعــب الشــاه دور الشــرطي فــي المنطقــة؛ إذ َّ
خفــف بدرجــة كبيــرة -
تدريجيــا بعــد أزمــة النفــط عــام
يتغيــر إال
ـد  -مــن شــعور باكســتان بالتهديــدات الوجوديــة .ولكــن هــذا الوضــع لــم
دون قصـ ٍ
َّ
ًّ
َّ
ـادي فــي الخليــج بعدهــا؛ إذ تدفــق العُ َّمــال والخبــراء العســكريون الباكســتانيون
 1973ومــا تر َّتــب عليهــا مــن ازدهــار اقتصـ ٍّ
إلــى الخليــج .وقــد اسـ َّ
ـتركة للســعوديين واإليرانييــن أيمــا اســتغالل
ـتغل رئيــس الــوزراء ذو الفقــار علــي بوتــو المصالــح ُ
المشـ َ
فــي جعــل باكســتان قويـ ً
ـب اقتصاديــة وعســكرية وسياســية مــن
ـة لمواجهــة الســوفيت ،ومــن ثـ َّ
ـم جنــت باكســتان مكاسـ َ
جميــع األطــراف طــوال الوقــت .وبقناعـ ٍـة تغلبهــا البهجــة ،وصــف بوتــو الخليــج بـ»الخليــج الفارســي»؛ نظـ ًـرا إلــى قربــه مــن
ً
مضيفــا
إيــران أكثــر مــن الســعودية ،وفــي الوقــت نفســه واصــل التشــدُّ ق بدعــوة الســعودية إلــى قيــادة العالــم اإلســامي،
ـاميا ذا قيمــة للسياســة الخارجيــة الباكســتانية.
بذلــك طابعً ــا إسـ ًّ
ـات بيــن الســعودية وإيــران ،ومــع أن إيــران
حتــى بعــد الثــورة اإليرانيــة فــي عــام  ،1979والتــي تس ـ َّببت فــي وجــود خالفـ ٍ
اســتخدمت ورقــة الشــيعة ضــد باكســتان ،إال أن باكســتان اســتمرت فــي اللعــب علــى كال الجانبيــن فــي قضايــا مختلفــة.
ـب ،أخــذ الرئيــس ضيــاء الحــق أمـ ً
ـوات إلــى الخليــج
ـوال مــن الســعودية لتمويــل الجهــاد األفغانــي ،وبعــث قـ ٍ
فبــكل ترحيـ ٍ
لتهدئــة المخــاوف األمنيــة لألنظمــة العربيــة .وفــي الوقــت ذاتــه ،دعــم ضيــاء الحــق إيــران عســكريًّ ا فــي حربهــا مــع العــراق
بالرغــم مــن توخيهــا الحــذر مــن نوايــا النظــام الثــوري .وفيمــا بعــد ضيــاء ،أظهــرت سياســة باكســتان بصــدد الغــزو العراقــي
ً
تحالفــا
ـوات محــدودة إلرضــاء رغبــات الســعودية .وبينمــا دعمــت حكومــة نــواز شــريف
للكويــت أنهــا لــن تخطــو ســوى خطـ ٍ
بقيــادة الواليــات المتحــدة بهــدف إخــراج العــراق مــن الكويــت ،علــى الرغــم مــن الشــعور العــام الداعــم للعــراق داخــل
ـط إلــى
ـوات إضافيــة إلــى الســعودية لحمايــة العائلــة المالكــة ،إال أن القــوات الباكســتانية لــم تنــزل قـ ُّ
باكســتان ،وأرســلت قـ ٍ
ســاحة القتــال.
ُّ
َّ
والمخططــات الباكســتانية والســعودية واألمريكيــة والهنديــة واإليرانيــة بشــأن مصيــر
التطلعــات
أثــارت الخالفــات حــول
ِّ
أفغانســتان بعــد انســحاب االتحــاد الســوفيتي العديــدَ مــن المشــكالت فــي فتــرة التســعينيات .وفــي ظــل هــذا التهافــت
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اإلقليمــي علــى تشــكيل أفغانســتان ،وجــدت النزعــة الطائفيــة ً
أرضــا خصبــة لهــا فــي باكســتان؛ حيــث يشــكِّل المســلمون
الشــيعة مــن  %20-15مــن إجمالــي الســكان .فقــد بــدأت الميليشــيات المتطرفــة فــي مهاجمــة المواطنيــن الباكســتانيين مــن
الشــيعة ،وكذلــك المســؤولين الشــيعة؛ بمــا فــي ذلــك الدبلوماســيون والمهندســون وطـ َّـاب الكليــات العســكرية فــي عامــي
 .1998 - 1997ونظـ ًـرا إلــى أن باكســتان كانــت إحــدى الــدول الثــاث (مــع الســعودية واإلمــارات) الوحيــدة التــي اعترفــت
بنظــام طالبــان الــذي تأســس فــي كابــول بعــد عــام  ،1996فقــد أدت الهجمــات ضــد الدبلوماســيين اإليرانييــن فــي أفغانســتان
ـد مــن التو ُّتــر فــي العالقــات بيــن إيــران وباكســتان .وبينمــا تعارضــت مصالحهــا مــع إيــران إلــى حـ ٍّ
ـر
عــام  1998إلــى مزيـ ٍ
ـد كبيـ ٍ
ً
َّ
ضغطــا
طــوال فتــرة التســعينيات ،لــم تتخــذ باكســتان موقفــا معاديً ــا إليــران حتــى بعــد هجمــات  11ســبتمبر ،التــي شـكلت
ً
كبيـ ًـرا علــى إيــران .وعندمــا ُفرضــت عقوبـ ٌ
ـات دوليــة علــى إيــران بســبب برنامجهــا النــووي وبــدا أن الهجــوم األمريكــي
ً
ً
تخوفــا مــن ردود األفعــال العنيفــة
هجــوم علــى األراضــي اإليرانيــة
حازمــا ضــد أي
موقفــا
وشــيك ،ا َّتخــذت باكســتان
ٌ
ٍ
ً
لمواطنيهــا مــن الشــيعة ومــن المزيــد مــن الدمــار فــي المنطقــة.

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن «التحالــف اإلســامي العســكري لمحاربــة اإلرهــاب» فــي أواخــر عــام  .2015وتعهَّ ــد
ـم  41دولـ ً
ـة ذات أغلبيــة مســلمة ،بحمايــة المســلمين مــن المنظمــات اإلرهابيــة موجهً ــا أنظــاره إلــى الحــرب
التحالــف الــذي يضـ ُّ
األهليــة الســورية .وبعــد قــرار باكســتان فــي أبريل/نيســان  2015بعــدم مشــاركة القــوات الباكســتانية فــي الهجــوم الســعودي
انضمــت باكســتان إلــى التحالــف هــذه المــرة بهــدوء .ومــع ذلــك ،فقــد بذلــت قصــارى جهدهــا لتج ُّنــب إعطــاء
علــى اليمــن،
َّ
تجمــع مناهــض إليــران .الجديــر بالذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية بينمــا كانــت تحــاول
ـأن التحالــف مــا هــو إال ُّ
انطبــاع بـ َّ
َ
اســتدراج باكســتان لالنضمــام لجبهــة غيــر ُمعلنــة ضــد إيــران ،فشــلت حتــى فــي إقنــاع باكســتان بســحب ســفيرها مــن
دمشــق .وبذكــر الشــأن الســوري ،فمــا زالــت باكســتان ً
ـذر بالــغٍ .فقــد أبقــت حكومــة نــواز شــريف علــى
أيضــا تتصــرف بحـ ٍ
الســفير الباكســتاني فــي دمشــق ،باســتثناء الفتــرة القصيــرة التــي كان بقــاؤه فيهــا غيــر آمــن ،األمــر الــذي ُو ِصــف بأنــه
سياســة «حيــاد إيجابــي» ،وأشــاد بــه الســفير الســوري فــي إســام آبــاد.

إن رفــض صانعــي السياســة الباكســتانيين االنحيــاز لجانــب الصدامــات بيــن الــدول العربيــة أو بيــن الســعودية وإيــران،
يع ِّبــر عــن خوفهــم الدائــم مــن االقتتــال الطائفــي الداخلــي .وتبــدو القــوات المســلحة  -حيــث يعتبــر الحديــث عــن طائفــة
مرفوضــا  -قلقـ ً
ً
ـة مــن أن هــذا االســتقطاب االجتماعــي ســيضع وحــدة الجيــش علــى المحـ ِّ
ـك .وينبغــي األخــذ
الضبــاط أمـ ًـرا
ً
ُ
ُ
ـذرة :إذ تعَ ــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية مصــد ًرا
جبــر باكســتان علــى البقــاء َحـ ِ
بعيــن االعتبــار الصعوبــات االقتصاديــة التــي ت ِ
مشــكالت عمليــة عويصــة لضمــان عــدم انقطــاع وصــول
للمــال ال غنــى عنــه إذا دعــت الحاجــة .كمــا تواجــه باكســتان
ٍ
الغــاز الطبيعــي والنفــط .وتل ِّبــي باكســتان حاجتهــا مــن الطاقــة عــن طريــق اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن الســعودية
أمــا الســبب اآلخــر وراء
ـات صغيــرة مــن بلــدان أخــرى)َّ .
واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر وإيــران (باإلضافــة إلــى كميـ ٍ
ـركات سياســية حاســمة بشــأن نــزاع الســعودية وإيــران ،فهــو التحويــات النقديــة
تفضيــل باكســتان تج ُّنــب اتخــاذ أي تحـ
ٍ
الغنيــة بالنفــط إلــى بالدهــا .كمــا أن حجــم هــذه التحويــات
التــي ترســلها العمالــة الباكســتانية المهاجــرة مــن دول الخليــج
َّ
النقديــة يُ جبــر باكســتان علــى توخــي الحــذر حتــى ال تتس ـ َّبب فــي ترحيــل مواطنيهــا بالخــارج نتيجــة النــزاع السياســي.
وحـ َ
ـذ ٍر بالــغ فــي
وطــوال عقـ ٍ
ـود مضــت ،أدت كل هــذه المصالــح المتداخلــة والقيــود المحليــة والدوليــة إلــى وجــود تــوازن ٍ َ
عالقــات باكســتان بالمملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ،وجعلــت موقفهــا تجــاه الصراعــات الدائــرة بيــن الــدول العربيــة
ـديد علــى حبــل ٍ دقيــق ٍ تفرضــه الجغرافيــا مــن
ضــرورة حتميــة ،وليســت خيــا ًرا.
ِ
ـذر شـ ٍ
ـي ً
قدمــا بحـ ٍ
وتواصــل باكســتان المضـ َّ
جهــة ،والتأثيــرات االقتصاديــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.
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ِّ
مقدمة
ٌ
تناقضــات بهــذا الحجــم ،وفــي الوقــت ذاتــه يمــارس
كبلــد تملــؤه
كثيــرا بيــن بلــدان العالــم
يتكــرر نمــوذج باكســتان
ال
ٍ
َّ
ً
ُ
ـعة كمــا تفعــل باكســتان .تعَ ــدُّ باكســتان ثانــي أكبــر دولــة ذات أغلبيــة مســلمة مــن حيــث عــدد
نفــوذه علــى منطقـ ٍـة شاسـ ٍ
1
ُ
الســكان علــى مســتوى العالــم ،ولكنهــا تفتقــر للتماســك االجتماعــي  .فحتــى يومنــا هــذا ،ال تــزال تعانــي مــن النزعــة العرقيــة
المجتمــع .كذلــك ،ال
االنقســامية ،وال يــزال
ـتدام فــي ظـ ِّـل تعــدُّ د األديــان واألعــراق فــي ُ
ـام مسـ ٍ
يتعيــن عليهــا تحقيــق سـ ٍ
َّ
ً
يتميــز بأهميــة اســتراتيجية .ومنــذ تأسيســها فــي عــام  ،1947مــا
تمتلــك باكســتان مــواردَ طبيعيــة ضخمــة؛ كمــا أن موقعهــا ال
َّ
زالــت تواجــه تهديــدات أمنيــة وجوديــة مــن ٍّ
كل مــن الهنــد وأفغانســتان.

ومــع ذلــك ،فــإن باكســتان هــي القــوة اإلســامية النوويــة الوحيــدة حتــى وقتنــا الحالــي .كان مــن المزمــع أن تكــون باكســتان
ً
خاضعــة للحكــم
انقالبــات عســكرية وال تــزال
ديمقراطيــا لمســلمي شــبه القــارة الهنديــة ،إال أنهــا شــهدت أربعــة
موطنًــا
ٍ
ًّ
َّ
توجــه سياســة باكســتان الخارجيــة وشـكلها مــن حيــث المضمــون والنَّهــج
العســكري حتــى هــذا اليــوم .رســم هــذا التضــارب ُّ
المتَّ بــع .ونظـ ًـرا إلــى ِّ
تخليهــا عــن سياســتها الخارجيــة فــي الخمســينيات المؤيــدة للغــرب ،تعامــل الباكســتانيون مــن صانعــي
ُ
ٍّ
ـي مــع القــوى العالميــة الحاليــة والســابقة؛ بمــا فــي ذلك
ـلوب براغماتـ ٍّ
السياســة والعســكريين والمدنييــن علــى حــد ســواء ،بأسـ ٍ
االتحــاد الســوفيتي والواليــات المتحــدة والصيــن .ولعــل أفضــل دليــل ٍ علــى ذلــك هــو عمــل باكســتان المســتمر علــى مــدار
تاريخهــا لتحقيــق التــوازن بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية .وبعبــارة أخــرى ،ســعى صانعــو السياســة الخارجيــة فــي
ـعيا دؤو ًبــا لتحقيــق تــوازن ٍ بيــن مــا تمليــه مقتضيــات الجغرافيــا والتاريــخ والتــي دفعتهــا للتعامــل مــع جارتهــا
باكســتان سـ ً
إيــران ،والميــل الوجدانــي فــي عالقتهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية.
ً
ً
ً
ً
قائــا إن الروابــط
وصديقــة
شــقيقة
دولــة
عَ ــدَّ القائــد األعظــم ،محمــد علــي جنــاح ،مؤســس دولــة باكســتان ،إيــران
الجغرافيــة تحتـ ُّـل أهميـ ً
ـة كبيــر ًة فــي العالقــات مــع الــدول المجــاورة .2وكان شــاه إيــران أول رئيــس دولــة علــى اإلطــاق
يــزور دولــة باكســتان المســتقلة ،كمــا أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية ً
أيضــا عــن رغبتهــا فــي أن تنعــم الدولــة اإلســامية
الجديــدة باالزدهــار والتقــدُّ مً .3
أيضــا وبعــد ذلــك بأربعــة عقــود ،أشــار جوهــر أيــوب خــان ،وزيــر الخارجيــة الباكســتاني
( )1998-1997وهــو نجــل الرئيــس أيــوب خــان ،إلــى «ضــرورة وضــع إيــران فــي مكانــة بــارزة ضمــن عمليــة تشــكيل فكرنــا
االســتراتيجي؛ إذ إنهــا جارتنــا الشــقيقة ،وملجؤنــا للحصــول علــى إغاثــة» ،4فــي حيــن أن «العالقــات الباكستانية-الســعودية
ومتأصلــة فــي األيديولوجيــة اإلســامية» .5ومــع أن «التاريــخ» يحـ ِّ
ِّ
ـدد طبيعــة كلتــا
ضاربــة بجذورهــا فــي تاريــخ الدولتيــن
العالقتيــن ،إال أن عالقــة باكســتان مــع إيــران خضعــت أكثــر لالعتبــارات الجغرافيــة والمســؤوليات الناجمــة عــن قــرب
جوهــري فــي تقديــرات باكســتان فيمــا يخــص عالقاتهــا مــع
يــأت انتهــاء الحــرب البــاردة بــأي تغييــر
كال البلديــن .6لــم
ِ
ٍّ
الســعودية أو إيــران .يــرى هــذا التقريــر أن باكســتان بذلــت جهــودً ا حثيثــة لتحقيــق تــوازن ٍ مــرن ٍ بيــن عالقاتهــا مــع المملكــة
العربيــة الســعودية وإيــران فــي ســياق تعاملهــا مــع قضايــا اعتــداء المملكــة العربيــة الســعودية علــى اليمــن وحصــار قطــر
واألزمــة الســورية .وتســعى هــذه الورقــة البحثيــة لإلجابــة عــن األســئلة التاليــة :كيــف اســتطاعت باكســتان إدارة عالقاتهــا
مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران؟ وكيــف تعاملــت باكســتان مــع التنــازع بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية
والصراعــات المختلفــة الدائــرة بيــن الــدول العربيــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة؟ ومــا هــي العوامــل السياســية واالقتصاديــة
والعســكرية التــي تؤثــر فــي ردود فعــل باكســتان إزاء هــذه القضايــا التصادميــة؟

سعى صانعو السياسة الخارجية في
باكستان
ً
سعيا دؤوبًا لتحقيق توازن ٍ
بين ما تمليه مقتضيات الجغرافيا
والتاريخ والتي دفعتها للتعامل مع
جارتها إيران ،والميل الوجداني في
عالقتها بالمملكة العربية السعودية
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تاريخ باكستان في السعي لتحقيق التوازن
ـدة فــي التحالــف مــع الواليــات المتحــدة ،حيــث تصــدَّ ر المشــهد
فــي أوائــل الخمســينيات ،لــم تتــردَّ د باكســتان كدولـ ٍـة وليـ ٍ
ـوا فــي حلــف
القــادة العســكريون األوائــل للبــاد ووافقتهــم فــي ذلــك النخبــة السياســية .أصبحــت باكســتان بعــد ذلــك عضـ ً
بغــداد ،والــذي عُ ــرف فيمــا بعــد بمنظمــة المعاهــدة المركزيــة ( )CENTOفــي عــام  ،1955وكذلــك حــازت عضويــة منظمــة
ـم اسـ َّ
والء» للواليــات المتحــدة.
ـتحقت لقــب «الحليــف األكثــر
معاهــدة جنــوب شــرق آســيا ( )SEATOفــي عــام  ،1954ومــن ثـ َّ
ً
ســعت النخبــة السياســية الباكســتانية إلــى الحصــول علــى كل أنــواع المســاعدات (االقتصاديــة والسياسية/الدبلوماســية
ـدي للتهديــد الوجــودي المزعــوم الــذي ُت ِّ
ـدف رئيــسَ ،أل وهــو التصـ ِّ
مثلــه الهنــد .و ُنقــل
والعســكرية) مــن الواليــات المتحــدة بهـ ٍ
عــن إســكندر ميــزرا ،رئيــس باكســتان آنــذاك ،قولــه للســفير األمريكــي فــي كراتشــي إنــه إذا رفضــت الواليــات المتحــدة زيادة
حجــم المســاعدات العســكرية كمــا وعــدت بســبب معارضــة الهنــد لذلــك ،فهــذا مــن شــأنه أن «يجعــل حكومــة باكســتان ،وال
ســيما بعــد هــذه الدعايــة الدوليــة الكبيــرة ،تبــدو مثــل الفتــاة المهجــورة”.7

َّ
وغضــت الطــرف عــن االنقــاب
ســاندت الواليــات المتحــدة االنقــاب األول علــى الســلطة فــي تاريــخ باكســتان فــي ،1958
الثانــي الــذي أتــى بعــد عــدَّ ة أشــهر .8كمــا تعــززت العالقــات الثنائيــة بدرجــة غيــر مســبوقة بعــد االنقــاب الثانــي فــي عــام
ـاب الفضــل األكبــر فــي تحقيــق أيــوب خــان  -الجنــرال
 .1958و ُتعَ ــدُّ المســاعدات األمريكيــة والمستشــارون األمريكيــون أصحـ َ
تغيــر
رئيســا  -لمسـ
الــذي أصبــح
ٍ
ً
ـتويات عاليــة مــن التنميــة االقتصاديــة فــي العقــد األول مــن فتــرة حكمــه .غيــر أن كل شــيء َّ
ـو مفاجــئ ،فــي منتصــف الســتينيات ،بعــد رفــض الواليــات المتحــدة ،التــي ســبق وســاعدت الهنــد فــي حربهــا ضــد
علــى نحـ ٍ
الصيــن فــي عــام  ،1961مســاعدة باكســتان فــي الحــرب الهنديــة الباكســتانية فــي عــام  .1965وكانــت هــذه نقطــة التحــول
ـد وتنويــع خيــارات
ـرف واحـ ٍ
التــي قـ َّـرر عندهــا القــادة الباكســتانيون ،وعلــى رأســهم أيــوب خــان ،عــدم االعتمــاد علــى طـ ٍ
سياســاتهم الخارجيــة؛ بمــا فــي ذلــك الخــروج مــن منظمــة المعاهــدة المركزيــة ومنظمــة معاهــدة جنــوب شــرق آســيا.
ِّ
المتعلقــة بالشــؤون الخارجيــة دون دفــع الثمــن
رغــب الرئيــس أيــوب خــان فــي تنويــع بدائــل باكســتان
بعــد عــام ِ ،1965
ً
ألي مــن القــوى العظمــى الثــاث (الصيــن ،واالتحــاد الســوفيتي ،والواليــات المتحــدة) ،وطالــب  -ببســاطة  -بتــرك
باهظــا ٍّ
بإمكانيــات بســيطة ال
بــاده وشــأنها .كان الرئيــس حينــذاك مســتعدًّ ا لالعتــراف بــأن باكســتان مــا هــي إال قــوة صغيــرة
ٍ
10
ً
ألي قــوة عالميــة .
ُتمكِّنهــا مــن التأثيــر فــي ســير األحــداث العالميــة .9باإلضافــة إلــى أنــه لــم يشــأ لبــاده أن تكــون تابعــة ِّ
وبإيجــاز بليــغ ،كتــب فــي مذكراتــه:

“بالنظــر إلــى خريطــة باكســتان الشــرقية والغربيــة ،ســتجد شــرق باكســتان محاطـ ً
ـة بالهنــد مــن ثــاث جهــات ،والمدخــل
الوحيــد مــن الجانــب اآلخــر فــي اتجــاه البحــر ،باإلضافــة إلــى أن الســيطرة عليهــا ليســت أمـ ًـرا صع ًبــا .أمــا باكســتان الغربيــة
فهــي عالقــة بيــن ثــاث قــوى عظمــى :روســيا مــن األعلــى ،والصيــن شـ ً
ـرقا ،والهنــد جنو ًبــا ..ال أعلــم دولــة أخــرى أصغــر
حجمــا ،ويحيــط بهــا ثالثــة جيــران أقويــاء .إن موقعنــا هــذا مصــدر ضعــف لنــا».11
ً
َّ
علــى الصعيــد اإلقليمــي ،كانــت إيــران صديـ َ
المفضــل؛ حيث دعمــت المقتضيــات الجغرافيــة السياســية والتحالف
ـق باكســتان
المعهــود مــع الغــرب والتداخــل األيديولوجــي وضــعَ العالقــات الباكســتانية اإليرانيــة .وكان ٌّ
ـوا
كل مــن باكســتان وإيــران عضـ ً
فــي حلــف المعاهــدة المركزيــة .وفــي الســنوات التاليــة ،أصبحتــا ً
أيضــا عضويــن فــي المنظمــة اإلقليميــة للتعــاون مــن أجــل
قربــت المنظمــة
التنميــة ( )RCDمــع تركيــا بوصفهــا العضــو اآلخــر .وبفضــل التوافــق علــى أيديولوجيــة يمينيــة مشــتركةَّ ،
اإلقليميــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة المســافات بيــن تركيــا وإيــران وباكســتان بمــا يكفــي لجعــل إيــران ُتعــرب عــن رغبتهــا
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ـات سياســية ً
أيضــا .12وفــي مقابــل خطــاب عبــد الناصــر النــاري المناهــض للغــرب والوضــع الراهــن فــي العالم
فــي إقامــة عالقـ ٍ
ً
ً
طبيعيــا ومثــال يُ حتــذى بــه لباكســتان؛
العربــي فــي النصــف الثانــي مــن الخمســينيات والســتينيات« ،كانــت إيــران حليفــا
ًّ
لكونهــا دولـ ً
ـي”.13
ـة علمانيــة ومركزيــة ذات ُّ
توجــه غربـ ٍّ

رغب الرئيس أيوب
بعد عام ِ ،1965
ِّ
خان في تنويع بدائل باكستان المتعلقة
ً
بالشؤون الخارجية دون دفع الثمن باهظا
أليٍّ من القوى العظمى الثالث (الصين،
واالتحاد السوفيتي ،والواليات المتحدة)،
وطالب  -ببساطة  -بترك بالده وشأنها

أدى التراجــع فــي العالقــات األمريكيــة الباكســتانية فــي عــام  1965واســتمرار
العقوبــات األمريكيــة إلــى ذوبــان الجمــود فــي العالقــات الباكســتانية
المصريــة .ودعــا الجنــرال أيــوب خــان المشــير عبــد الحكيــم عامــر ،وهــو
فريــق أول طمــوح ولديــه نفــوذ فــي عهــد عبــد الناصــر ،إلــى زيــارة باكســتان،
ـادرات
كمــا أنشــأ قنــوات اتصــال ٍ أخــرى مــع مصــر .لكــن عندمــا قــدَّ م خــان مبـ
ٍ
متواضعـ ً
ـة للغايــة للرئيــس عبــد الناصــر ،انزعــج الشــاه علــى الفــور حيــث عَ ــدَّ مصــر القــوة المتطرِّ فــة التــي تســعى لزعزعــة
التــوازن فــي المنطقــة .وقــد كان خــان يقـ ِّ
ليتبيــن
ـدر عالقتــه بالشــاه لدرجــة كبيــرة؛ فأرســل الجنــرال يحيــى علــى الفــور
َّ
األمــر ولتوضيــح أي ســوء فهـ ٍـم بشــأن تواصــل باكســتان مــع عبــد الناصــر .14ولــم تكــن هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي يشــعر
ـي إزاء انزعــاج الشــاه .ففــي أواخــر عــام  ،1968وخــال توديــع أيــوب خــان للشــاه بعــد
فيهــا الرئيــس أيــوب باهتمــام حقيقـ ٍّ
اجتمــاع المنظمــة اإلقليميــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة فــي كراتشــي ،الحــظ انزعــاج الشــاه بشــأن بعــض التصريحــات
الناقــدة التــي أدلــى بهــا رقيــب فــي ســاح الجــو الباكســتاني بشــأن الوجــود اإليرانــي فــي البحريــن .كمــا وجــد أيــوب خــان
أن الشــاه يشــعُ ر بخيبــة أمــل ٍ إزاء دعــم باكســتان للموقــف العربــي ضــد إيــران فــي مؤتمــر للطيــران فــي مانيــا .طمــأن
ووجــه أوامــر لكافــة رؤســاء الدفــاع بالتأكُّــد مــن عــدم الخلــط بيــن العــرب وإيــران داخــل المؤسســات
الرئيــس الشــاه
َّ
15
ـات بشــأن القضايــا الحساســة .
[العســكرية] واالمتنــاع عــن إبــداء أي تعليقـ ٍ

ـددً ا” ومدافعً ــا عــن اإلســام المســتنير - 16وضــعَ العالقــات الباكســتانية اإليرانية إلى حـ ٍّ
دعــم أيــوب خــان  -كونــه “مجـ ِّ
ـد كبير،
علمــا بــأن الشــاه نفســه كان مجـ ِّ
علمانيــا .وعلــى أرض الواقــع ،فــي الخمســينيات ،عندمــا شــغل عــدد مــن المســؤولين
ـددً ا
ً
ًّ
ً
ـلطة فــي باكســتان ،ظهــرت أيضــا حركــة مدافعــة عــن فكــرة
ـب سـ ٍ
الشــيعة  -بمــا فيهــم الرئيــس إســكندر ميــرزا  -مناصـ َ
رئيســا للدولــة .إن حقيقــة أن الشــاه لــم يبــذل أي
الســنية وإيــران الشــيعية ،حيــث يكــون الشــاه
الوحــدة بيــن باكســتان ُّ
ً
حتمــل مــن هــذه العالقــات الثنائيــة.
محـ
ٍ
ـاوالت الســتخدام ورقــة الشــيعة فــي عالقاتــه مــع باكســتان ،أزالــت مصــد َر إزعــاجٍ ُم َ
ً
التوجــه وفقــا لتصريــح أردشــير زاهــدي ،وزيــر الخارجيــة اإليرانــي فــي عهــد الشــاه ،هــو“ :أن االنقســام
أحــد أســباب هــذا
ُّ
17
ً
ُ
الســني الشــيعي ليــس مطلو ًبــا فــي الوقــت الحالــي”  .إن ورقــة الشــيعة  -التــي تعَ ــدُّ أداة لممارســة القــوة الناعمــة “ -لــم
تمارســها طهــران إال بعــد ســقوط الشــاه ومــع قــدوم النظــام اإلســامي فــي طهــران فــي عــام .18”1979

ـدوا لهــا .ومــع
وبصــرف النظــر عــن وجــود خالفـ ٍ
ـات فــي بعــض األوقــات ،فقــد رأت باكســتان أن إيــران أكبــر مــن أن تجعلهــا عـ ًّ
إظهــار ٍّ
ـاط بيــن الحيــن واآلخــر نظـ ًـرا إلــى نوبــات غضــب الشــاه
كل مــن المســؤولين األتــراك والباكســتانيين عالمــات إحبـ ٍ
المتفرقــة وموقفــه المتعالــي ،رأى أيــوب خــان أنــه «ال نجــرؤ علــى اإلســاءة إليــه؛ فمخاطــر ذلــك كبيــرة للغايــة» .19وكان أحــد
المهمــة هــو مســاعدة إيــران فــي عمليــة تحديــث الجيــش الباكســتاني .ففــي الســتينيات ،ســاعد الشــاه باكســتان
العوامــل
َّ
فــي تحديــث جيشــها عــن طريــق شــراء األســلحة مــن الــدول الغربيــة بالنيابــة عــن باكســتان .وكانــت مســاعدة إيــران بالغــة
األهميــة ،ال ســيما بعــد المقاطعــة التــي فرضتهــا الواليــات المتحــدة علــى باكســتان بعــد الحــرب الباكســتانية الهنديــة في عام
1965؛ إذ كانــت هــذه الخطــوة بمثابــة ضربــة قاســية لباكســتان نتيجــة اعتمادهــا علــى األســلحة األمريكيــة .20وفــي أعقــاب
ـات
الحــرب الباكســتانية الهنديــة عــام « ،1965لعبــت إيــران دور وكيــل شــراء أســلحة لباكســتان والتــي كانــت تواجــه صعوبـ ٍ
ـدات عســكرية مــن الغــرب .إذ قامــت إيــران بشــراء  90طائــرة مقاتلــة مــن طــراز إف ،86-وصواريــخ
فــي الحصــول علــى معـ ٍ
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ِّ

دعم أيوب خان  -كونه «مجد ًدا» جو-جــو ،ومدفعيــات ،وذخيــرة ،وقطــع غيــار مــن تاجــر أســلحة مــن ألمانيــا الغربيــة.
ومدافعً ا عن اإلسالم المستنير
وس ِّ
َّ
ــلمت
وقــد
تســلمت إيــران هــذه الطائــرات ،ومــن َّ
ثــم ُنقلــت ًّ
جــوا إلــى باكســتانُ .
 وضعَ العالقات الباكستانيةأغلــب المعــدات األخــرى إلــى كراتشــي مباشــر ًة” .21بينمــا اســتمرت العقوبــات األمريكيــة
اإليرانية إلى ٍّ
علما بأن
حد كبيرً ،
علــى الهنــد وباكســتان حتــى منتصــف الســبعينيات ،طلــب الجنــرال يحيــى خــان ،الــذي
ِّ
علمانيا
مجد ًدا
الشاه نفسه كان
ًّ
َّ
ـاعدات عســكرية أمريكيــة
تولــى رئاســة الحكومــة بعــد أيــوب خــان فــي عــام  ،1969مسـ
ٍ
كجســر لتلبيــة الطلــب .22وفــي المقابل،
فــي حــرب  1971فــي باكســتان الشــرقية ،واســتخدمت إدارة الرئيــس نيكســون إيــران ِ
دربــت باكســتان طلبــة القــوات الجويــة العســكرية اإليرانيــة ،ومــع أن قائــد القــوة الجويــة الباكســتاني وجــد أن عــدد الطلبــة
َّ
23
الذيــن طلبــت إيــران تدريبهــم كبيـ ٌـر للغايــة ،فقــد أوعــز إليــه أيــوب خــان أن يفعــل مــا فــي وســعه لتلبيــة الطلــب « ،وقــد
قدَّ مــت إيــران إلــى الجانــب الباكســتاني قاعــدة طيــران للخطــوط الجويــة الوطنيــة الباكســتانية خــال الحــرب الهنديــة
الباكســتانية».24

يصب فــي مصالح إيــران األمنيــة .ورأى أن الدفاع
ســاهم الشــاه فــي الحفــاظ علــى أمــن باكســتان من منطلــق إدراكه أن هــذا
ُّ
تحركاتــه فــي باكســتان كونهــا منطقـ ً
ـة رئيســة حاجــزة قبــل تنفيــذ المخططــات التوســعية للســوفيت فــي
اإليرانــي قــد بــدأ ُّ
ـم ســاعد باكســتان فــي حربهــا مــع
المنطقــة .فقــد رغــب الشــاه فــي الحفــاظ علــى أمــن باكســتان مهمــا كان الثمــن ،ومــن ثـ َّ
الهنــد عــام “ .196525فــي ربيــع عــام  ،1971أقرضــت إيــران باكســتان نحــو  12مروحيــة ومعــدات عســكرية أخــرى الســتخدامها
رســلت إمــدادات إضافيــة ،تشــمل
ـدات مماثلــة ُنقلــت إلــى باكســتان الشــرقية .و أ� ِ
فــي باكســتان الغربيــة لتحــل محـ َّـل معـ ٍ
مدفعيــات وذخيــرة وقطــع غيــار إلــى باكســتان حينمــا دخلــت القــوات الهنديــة الحــرب األهليــة فــي باكســتان الشــرقية.
منــذ الحــرب الهنديــة الباكســتانية عــام  ،1971وردت تقاريــر ُتفيــد بــأن إيــران قــد تلعــب مــر ًة أخــرى دور وكيــل شــراء أســلحة
ـدات عســكرية وقطــع غيــار فــي باكســتان الغربيــة».26
إلســام آبــاد فــي حالــة عــدم تمكُّــن باكســتان مــن الحصــول علــى معـ ٍ
فــي أغلــب الظــن ،بقيــت إدارة نيكســون علــى اطــاعٍ بهــذه االتفاقيــات؛ إذ وضــع كســنجر بنفســه اآلليــة ،فجــدَّ د الطائــرات
27
ـي الرئيــس علــى
اإليرانيــة حتــى تتمكَّــن إيــران مــن إرســال ُطـ ُـرز أقــدم إلــى باكســتان  .وبعبــارة أخــرى ،كان كســنجر الوصـ َّ
باكســتان إلــى أن انهــار حكــم الشــاه فــي عــام .1979

ففي الستينيات ،ساعد الشاه باكستان في تحديث جيشها عن طريق شراء
األسلحة من الدول الغربية بالنيابة عن باكستان .وكانت مساعدة إيران بالغة
األهمية ،ال سيما بعد المقاطعة التي فرضتها الواليات المتحدة على باكستان
بعد الحرب الباكستانية الهندية في عام 1965؛ إذ كانت هذه الخطوة بمثابة
ضربة قاسية لباكستان نتيجة اعتمادها على األسلحة األمريكية
ً
طيبــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي تلــك الســنوات؛ ألن الســعوديين
مشــاعر
دائمــا مــا كان الباكســتانيون يحملــون
ً
َ
28
هــم حمــاة األماكــن اإلســامية المقدَّ ســة  .بيــد أن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تبــدأ فــي لعــب دور بــارز فــي الشــؤون
ـبيا .ومــع أن باكســتان والســعودية كانتــا معً ــا ضمــن المعســكر الغربــي فــي
الخارجيــة الباكســتانية إال فــي وقـ ٍ
ـب نسـ ًّ
ـت قريـ ٍ
الخمســينيات والســتينيات ،كانــت الســعودية تحــاول تخفيــف الزوبعــة التــي أثارتهــا القوميــة العربيــة التــي ترعاهــا مصــر،
ـميا علــى مشــاركة باكســتان فــي حلــف بغــداد .عندمــا قــام رئيــس الــوزراء الهنــدي جواهــر الل نهــرو
ـم
َّ
ومــن ثـ َّ
احتجــت رسـ ًّ
ـب فــي باكســتان .صحيــح
بزيــارة رســمية للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول  ،1956اســتُ قبل الخبــر بصــدر رحـ ٍ
عمــال باكســتان المؤهلــون بالتدفــق
أن الرئيــس أيــوب زار المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  ،1960حيــث بــدأ بعدهــا َّ
تدريجيــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية للعمــل .29ومــع ذلــك ،فــإن القــدر الضئيــل مــن االهتمــام الــذي أواله أيــوب خــان
ًّ
للســعودية فــي مذكراتــه يُ عَ ــدُّ مؤشـ ًـرا جيــدً ا علــى مــدى ضعــف تأثيــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي عقــول النخبــة فــي
باكســتان خــال هذيــن العقديــن .وال بــدَّ أن عــدم الترابــط األيديولوجــي قــد لعــب دو ًرا؛ إذ إن المملكــة كانــت ِّ
تمثــل الكثيــر
مــن األمــور التــي أراد أيــوب تخليــص بــاده منهــا.
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بوتو ومزيد من البراغماتية
بعــد أن الحــظ الجيــش عجــز الحكومــة عــن قمــع االحتجاجــات الواســعة أو تلبيــة مطالبهــا التــي بــدأت مــن عــام 1967
َّ
الحكــم .تحولــت
وتولــى رئيــس األركان ،يحيــى خــان،
فصاعــدً ا ،أجبــر الجيــش أيــوب خــان علــى تقديــم االســتقالة،
َ
ـرب ســاخنة ،ثــم إلــى كارثــة مــن وجهــة نظــر الطــرف
االضطرابــات التــي كانــت تخيــم علــى باكســتان الشــرقية إلــى حـ ٍ
الباكســتاني ،حيــث لــم تنتـ ِـه إال بتأســيس بنغــادش فــي عــام  .1971كمــا أدى فقــدان الجــزء الشــرقي مــن البــاد إلــى نهايــة
مفاجئــة لحكــم الجنــراالت .وعمـ ًـا علــى حفــظ مــاء وجوههــم ونظـ ًـرا إلــى الخســارة الفوريــة لشــعبيتهم ،طلــب الجيــش مــن
ذو الفقــار علــي بوتــو  -متعــاون داخلــي ،لكنــه مدنــي وزعيــم حــزب الشــعب الباكســتاني  -تولــي زمــام األمــور.30

ـير بالسياســة
تابــع ذو الفقــار ،الــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة فــي الســنوات األخيــرة مــن حكــم أيــوب خــان ،المسـ َ
الخارجيــة الباكســتانية إلــى آفــاق جديــدة مــن البراغماتيــة علــى مســتوى ٍّ
كل مــن الشــؤون اإلقليميــة والعالميــة .كمــا أوضــح
ٍ
ٍّ
لــكل مــن رئيــس الواليــات المتحــدة ،نيكســون ،ووزيــر الخارجيــة المعيــن ،هنــري كســنجر ،عندمــا
بوتــو هــذه السياســة
اجتمعــوا فــي  18ســبتمبر/أيلول :1973

نهجــا أكثــر بســاطة انحصــر فــي االختيــار بيــن اهلل والشــيطان ،وقــد اخترنــا
“فــي الماضــي ،كانــت العالقــات العالميــة تتبــع ً
اهلل ...أيــدت باكســتان المملكــة المتحــدة فــي أزمــة الســويس [فــي عــام  ،]1956األمــر الــذي لــم يغفــره لنــا المصريــون حتــى
دومــا مــدَّ يــد العــون ،وابتعدنــا عــن ميــول عــدم االنحيــاز للعالــم الثالــث .وبالنســبة إلــى باكســتان ،كانــت
اآلن ،حاولنــا ً
إيالمــا؛ إذ كانــت أشــبه بعالقــة عاطفيــة .كان هــذا خطــأ ،وغبــاء،
العالقــة
المتغيــرة مــع الواليــات المتحــدة األمــر األشــدَّ
ً
ِّ
31
ولكنهــا الحقيقــة» .

التوجــه البراغماتــي فــي الشــؤون اإلقليميــة فيمــا يخــص عالقــات
وقــد أحســن رئيــس الــوزراء بوتــو االســتفادة مــن هــذا
ُّ
باكســتان مــع إيــران والــدول العربيــة ،وكان مــن الســهل لبوتــو القيــام بذلــك؛ إذ إن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية
ِّ
ـيوعي فــي المنطقــة ،وقــد ســاعدهم هــذا األمــر علــى تخطــي
ـد شـ
لديهمــا هــدف وحيــد مشــترك
متمثــل فــي مقاومــة أي تعـ ٍ
ٍّ
ـم ،أرادت كلتــا الدولتيــن الحفــاظ علــى باكســتان قويــة بمــا يكفــي لتعمــل كمنطقــة
خالفاتهــم األخــرى بصــورة مؤقتــة .مــن ثـ َّ
حاجــزة بينهمــا وبيــن الســوفيت .ومنــذ عــام  ،1967اتفقــت الســعودية وباكســتان علــى تعزيــز مســتويات التعــاون الدفاعــي
توجــه إلــى المملكــة
بينهمــا ،وبعــد هــذا االتفــاق بــدأ أفــراد الجيــش الســعودي فــي تلقــي التدريــب فــي باكســتان .32كمــا َّ
العربيــة الســعودية عــددٌ مــن المستشــارين العســكريين الباكســتانيين ال يتجــاوز عددهــم  100مستشــار للمســاعدة في توســيع
القــوات المســلحة الســعودية وتحديثهــا .33ومــع ذلــك ،منــذ بدايــة الســبعينيات ومــا بعدهــا ،وال ســيما بعــد أزمــة النفــط
ـورة أكثــر قــو ًة فــي مشــهد السياســة الخارجيــة الباكســتانية .ونظـ ًـرا إلــى رغبــة بوتــو
فــي عــام ُ ،1973و ِجــدَ ت المملكــة بصـ ٍ
بالفعــل فــي رفــع مكانــة باكســتان فــي العالــم اإلســامي ،كانــت إحــدى الطــرق الذكيــة لتحقيــق هــذه الغايــة هــي اســتضافة
القمــة اإلســامي الثانــي فقــط ،بــل حصــل ً
أيضــا
لقمــة المؤتمــر اإلســامي .لــم يعمــل بوتــو علــى اســتضافة مؤتمــر َّ
باكســتان َّ
34
ـات مــع الســعودية فــي ذلــك الوقــت ،
تغيــب الشــاه عــن َّ
القمــة بســبب خالفـ ٍ
علــى كامــل تمويلــه مــن الســعودية .وبينمــا َّ
الغنيــة وزيــادة رصيــد باكســتان ،وذلــك مــن خــال اســتمالة الجمهــور العربــي
عمــل بوتــو علــى التقـ ُّـرب مــن دول الخليــج
َّ
ـود بالحصــول
وصفوتــه .35وتشــير مالحظــات المســؤولين فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة أن بوتــو نجــح فــي تأميــن وعـ ٍ
علــى معونــة ماليــة ضخمــة حينمــا زار المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام ذاتــه.36

التوجه البراغماتي في
وقد أحسن رئيس الوزراء بوتو االستفادة من هذا
ُّ
الشؤون اإلقليمية فيما يخص عالقات باكستان مع إيران والدول العربية،
وكان من السهل لبوتو القيام بذلك؛ إذ إن إيران والمملكة العربية السعودية
ِّ
شيوعي في المنطقة،
تعد
لديهما هدف وحيد مشترك
متمثل في مقاومة أي ٍ
ٍّ
وقد ساعدهم هذا األمر على تخطي خالفاتهم األخرى بصورة مؤقتة
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ـرف فــي المنطقــة ،وأخبــر نيكســون وكســنجر« :فــي منطقــة الخليــج
مــع ذلــك ،كان بوتــو
ً
حريصــا علــى عــدم جفــاء أي طـ ٍ
ٌ
ـات ممتــازة مــع دولــة اإلمــارات ،ولديهــا عالقــات جيــدة مــع الــدول العربيــة ،حتــى مــع
الفارســي ،تتمتَّ ــع باكســتان بعالقـ ٍ
المســيح الجديــد [العقيــد معمــر القذافــي] فــي ليبيــا .لقــد أبقــت باكســتان علــى بعــض الطياريــن فــي ليبيــا إلــى أن ُط ِلــب
منهــم مهاجمــة األســطول الســادس [البحريــة األمريكيــة] وقلنــا لهــم «ال تفعلــوا» ...عالقتنــا مــع إيــران جيــدة .إن إقامــة
ـات جيــدة مــع ٍّ
كل مــن إيــران والــدول العربيــة عمـ ٌ
ـل فـ ٌّ
ـذ .غيــر أن عالقتنــا الجيــدة مــع إيــران هــي أفضــل العالقــات”.37
عالقـ ٍ
وفــي ديســمبر/كانون األول  ،1973وصــف وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة بوتــو ،عزيــز أحمــد ،فــي افتتــاح مناقشــة برلمانيــة
حــول السياســة الخارجيــة للحكومــة ،وصــف طبيعــة العالقــات الباكســتانية اإليرانيــة بأنهــا «عالقــة مميــزة».38

منذ بداية السبعينيات وما بعدها ،وال سيما بعد أزمة النفط في
بصورة أكثر ً
قوة في مشهد السياسة
عام  ،1973وُ ِج َدت المملكة
ٍ
الخارجية الباكستانية .ونظرً ا إلى رغبة بوتو بالفعل في رفع مكانة
باكستان في العالم اإلسالمي ،كانت إحدى الطرق الذكية لتحقيق
هذه الغاية هي استضافة باكستان لقمَّ ة المؤتمر اإلسالمي
المكونــة مــن
ـورط الوحــدة الجويــة الباكســتانية القويــة
َّ
فــي الواقــع ،ذكــرت التقاريــر أنــه بمجـ َّـرد أن رأى بوتــو احتماليــة تـ ُّ
39
ـادث يشــمل الواليــات المتحــدةَّ ،
خطــط لســحبها إلــى البــاد  .وبينمــا
 75رجـ ًـا (بمــا فــي ذلــك بعــض الطياريــن) فــي حـ ٍ
ـس إيــران حيــث
كان بوتــو يتقـ َّـرب مــن دول الخليــج فــي أعقــاب أزمــة النفــط والحــرب العربيــة اإلســرائيلية  ،1973لــم ينـ َ
خاصــا إلــى طهــران لمعرفــة ســبب غضــب الشــاه،
كان الشــاه غاض ًبــا منــه .وعلــى ُخطــى أيــوب خــان ،أرســل بوتــو مبعو ًثــا
ًّ
غضــب ألنــه عندمــا زار بوتــو الرئيــس نيكســون فــي عــام
وأمــر مبعوثــه بتصحيــح األوضــاع .40وعلــى مــا يبــدو ،فــإن الشــاه ِ
ـر
عتمــا؛ وهــو التعليــق الــذي ِ
 ،1973أشــار إلــى أن مســتقبل حكومــة الشــاه يبــدو ُم ً
عمــد كســنجر أو نيكســون إلــى إيصالــه بمكـ ٍ
إلــى الشــاه .41وكانــت إحــدى القضايــا التــي أغضبــت بوتــو فــي هــذه الفتــرة  -بعــد إعطــاء أمــل كبيــر  -هــي رفــض إيــران
لمشــروعه «تخفيــض التعريفــة الجمركيــة المشــتركة» بيــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة اإلقليميــة للتعــاون مــن أجــل
التنميــة (.42)RCD

وفــي حيــن أن مبــادرات بوتــو فــي الخليــج قــد تبــدو ألول وهلــة وكأنهــا تميــل لصالــح المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا
علــى حســاب إيــران ،إال أن األمــر لــم يكــن كذلــك؛ فلــم يتــردَّ د الرئيــس بوتــو فــي إطــاق اســم ‹فــارس ‘ علــى الخليــج
الفارســي .وذكــر مــر ًة فــي اجتمــاعٍ لــه مــع الرئيــس نيكســون وهنــري كســنجر« :كثيـ ًـرا مــا يســألنا أصدقاؤنــا العــرب عــن
دائمــا هــذا االســم ألنــي ليــس لــي مصلحــة فــي
ســبب إطالقنــا اســم ‹فــارس› علــى الخليــج الفارســي .إننــي أســتخدم ً
43
مضايقــة الشــاه .و أ�خبــر العــرب أن ِّ
يوجهــوا الســؤال لإلســكندر األكبــر لمعرفــة ســبب تســميته لــه بهــذا االســم»  .وعندمــا
ـي حــول إطــاق
ســأل كســنجر بوتــو عــن عالقــات باكســتان مــع إيــران بعــد عــام ،أجــاب« :جيــدة جــدًّ ا .يوجــد شــجار غبـ ٌّ
اســم الخليــج العربــي أو الخليــج الفارســي .وال مشــكلة لدينــا فــي أي تســمية ُتطلَــق علــى المحيــط الهنــدي .ولكــن إن تسـ َّبب
ذلــك فــي أزمــة ،فســنطلق عليــه الخليــج الفارســي؛ نظـ ًـرا إلــى أن إيــران جارتنــا ،أمــا الســعودية فليســت مــن دول الجــوار” .44
ـة حاجــز ًة ضروريـ ً
لقــد أحســن بوتــو االســتفادة مــن حقيقــة أن الشــاه مــا زال يَ عُ ــدُّ باكســتان منطقـ ً
ـة مــن أجــل أمــن إيــران
ً
فوفقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة إيــران الرســمية ،كيهــان ،عــام  ،1973فــإن “باكســتان القويــة والمزدهــرة مأمــن
خــال حكــم بوتــو.
46
45
إيــران مــن دول آســيا المضطربــة”  .وعندمــا فقــدت باكســتان أقاليمهــا الشــرقية فــي عــام  ،1971قيــل إن الشــاه “انتفــض” ،
حيــث شــعر بالتهديــد الوجــودي إليــران بســبب تجزئــة دولــة باكســتان ،وأرســل مســاعدات اقتصاديــة وعســكرية إلبقائهــا
تمــرد البلــوش فــي باكســتان ،انزعــج الشــاه.
صامــد ًة .وعندمــا هــدَّ د داوود ،رئيــس الــوزراء األفغانــي ،بالتحريــض علــى ُّ
قتطــع مــن باكســتان يمنــح بســهولة األولويــة النفصــال البلــوش فــي
الم َ
إذ يــرى الشــاه «أن إقليــم بلوشســتان المســتقل ُ
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ـاء علــى رغبــة الشــاه وبمســاعدته .48وفــي
إيــران» .47وعندمــا بــدأ التمـ ُّـرد البلوشــي فــي عــام  ،1975قضــى بوتــو عليهــم بنـ ً
برقيــة دبلوماســية ،أخبــرت الســفارة األمريكيــة فــي إســام آبــاد واشــنطن أن الشــاه اإليرانــي أعــرب عــن قلقــه بشــأن قــوة
باكســتان ،وال ســيما القــوات الجويــة مقارنـ ً
ـة بالســوفيت والهنــد .كمــا أعــرب الشــاه عــن ســعادته بوجــود بوتــو فــي الســلطة
وليــس الجيــش .49ربمــا يعــود هــذا التفضيــل إلــى تقديــر الشــاه لــذكاء بوتــو وإدراكــه المتــزن للقضايــا السياســية المختلفــة
تعاملــه مــع أزمــة باكســتان الشــرقية كان أكثرهــا
فــي الداخــل والخــارج ،بينمــا ارتكــب الجيــش
حماقــات كثيــرة  -لكــن ُ
ٍ
فداحــة .وقــد يكــون ســبب تفضيــل الشــاه وجــود بوتــو علــى رأس الحكومــة هــو أن بوتــو  -مثــل الشــاه  -لديــه إلــى حــدٍّ
ـر نظــرة عالميــة علمانيــة.
كبيـ ٍ

وعندما سأل كسنجر بوتو عن عالقات باكستان مع إيران بعد عام،
أجاب« :جيدة ًّ
غبي حول إطالق اسم الخليج العربي
جدا .يوجد شجار ٌّ
َ
أو الخليج الفارسي .وال مشكلة لدينا في أي تسمية ُتطلق على المحيط
الهندي .ولكن إن تس َّبب ذلك في أزمة ،فسنطلق عليه الخليج الفارسي؛
نظرً ا إلى أن إيران جارتنا ،أما السعودية فليست من دول الجوار

كان الشــاه ً
ـتمر فــي مناشــدة األمريــكان بــأن يحافظــوا
قلقــا مــن أن ســقوط باكســتان يعنــي أن إيــران ســتعقبها50؛ لــذا فقــد اسـ َّ
ُّ
التغلــب علــى العواصــف التــي تمـ ُّـر بهــا ولتدافــع عــن نفســها ضــد الهنــد.
علــى قــوة باكســتان بالقــدر الكافــي الــذي يمكِّنهــا مــن
عمــد بوتــو إلــى االســتفادة الكاملــة مــن هــذه المعلومــة ،حيــث ســعى إلــى االســتفادة مــن نصيبــه مــن المظلــة األمنيــة
وقــد ِ
ـديد لألمريــكان ضعــف
التــي قدَّ متهــا أمريــكا إلــى الشــاه .علــى ســبيل المثــال ،اشــتكى بوتــو فــي إحــدى المــرات بأسـ ٍـف شـ ٍ
ً
باكســتان بســبب إهمالهــم لهــا وعــدم كفايــة الدعــم العســكري لهــا .51وفــي المقابــل ،كانــت باكســتان ســعيدة بالتــزام إيــران
الشــديد بالحفــاظ علــى وحــدة أراضــي باكســتان وأمنهــا« .بحلــول منتصــف الســبعينيات ،اعتــرف الزعمــاء الباكســتانيون
بالتفــوق العســكري اإليرانــي وأعربــوا عــن تقديرهــم لتصريحــات الشــاه بــأن إيــران ســتتدخل عســكريًّ ا  -إذا اقتضــى األمــر -
ً
لحمايــة باكســتان إذا حــدث مــا يُ هـ ِّ
ووفقــا لتفســير الشــاه فــي محادثاتــه مــع الرئيــس فــورد ووزيــر الخارجيــة
ـدد وحدتهــا».52
كســينجر ،فــإن الســبب وراء طلــب حكومــة بوتــو مــن إيــران وليــس المملكــة العربيــة الســعودية مبلــغ  1مليــار دوالر احتاجت
صحيحــا
إليــه ،هــو أن باكســتان والســعودية لــم تصــا إلــى هــذا المســتوى مــن العالقــات الوطيــدة .53إال أن ذلــك لــم يكــن
ً
فعليــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية .ومــع أن وجهــة نظــر
ـات جيــدة
تمامــا ،فقــد تمتَّ عــت باكســتان فــي عهــد بوتــو بعالقـ ٍ
ً
ًّ
َّ
ً
ً
بوتــو العالميــة كانــت علمانيــة بحتــة ،إال أنــه كان متمــردً ا فــي التأقلــم مــع المواقــف المختلفــة ،وفــي مــا يتعلــق بالتقـ ُّـرب مــن
الســعوديين ،بإعطــاء واجهــة إســامية للسياســة الخارجيــة الباكســتانية ،والدفــاع عــن هدفيــن مــن أهــم أهــداف الســعودية
فــي المنطقــة :تعزيــز اإلســام ومقاومــة الشــيوعية .54نفــذ بوتــو األمــر الثانــي تنفيـ ً
حقيقيــا بينمــا تظاهــر أنــه يُ نفــذ األول.
ـذا
ًّ
هــذا ال ينفــي أبــدً ا أن بوتــو حــاول الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المنفعــة االقتصاديــة مــن ٍّ
كل مــن المملكــة العربيــة
ٍ
ٍ
ً
ُ
اســتمر فرضهــا عقــدً ا كامــا علــى
الســعودية وإيــران .فعندمــا رفعــت الواليــات المتحــدة العقوبــات االقتصاديــة التــي
َّ
باكســتان فــي أوائــل عــام  ،1975طلــب بوتــو مــر ًة أخــرى أمـ ً
ـوال مــن الشــاه .وحينمــا زار بوتــو الشــاه فــي أكتوبر/تشــرين
األول ،قـ َّـرر الشــاه مســاعدته ووعــد بمنحــه  700مليــون دوالر .55بيــد أن بوتــو كـ َّـرر األمــر ذاتــه مــع المملكــة الســعودية العربيــة؛
وقــد أفــادت تقاريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة فــي أكتوبــر /تشــرين األول  1975أن بوتــو زار المملكــة العربيــة الســعودية
معروفــا مــا إذا كانــت الســعودية قــد َّ
ً
ً
قبــل شــهر َّ
وفــت
طمأنــة بالحصــول علــى مســاعدة ماليــة ضخمــة .56ليــس
وتلقــى
بوعدهــا أم ال ،ولكــن مــا نعرفــه أنــه فــي االجتمــاع الــذي عُ قــد فــي  2ســبتمبر/أيلول  1975بيــن الملــك خالــد ووزيــر الخارجيــة
األمريكــي كســنجر ،طلــب الملــك مــن كســنجر تقديــم مســاعدة ماديــة لباكســتان التــي وصفهــا بأنهــا محاطـ ٌ
ـة بعدويــن :الهنــد
والســوفيت .كمــا وعــد الملــك ً
أيضــا بتقديــم مســاعدة ماليــة جيــدة لــأردن ومصــر إذا مــا ســاعدت الواليــات المتحــدة
ـرض آخــر بقيمــة  30مليــون دوالر مــن
باكســتان وتركيــا .57ونعلــم علــى وجــه اليقيــن أن بوتــو نجــح فــي الحصــول علــى قـ ٍ
الســعودية فــي العــام التالــي .58كمــا أخبرنــا ٌّ
خصصــت الســعودية
كل مــن تاهــر كيلــي وســتودنماير أنــه فــي عــام  1976وحــدهَّ ،
لباكســتان نحــو  %24مــن ميزانيــة المعونــة أي مــا يعــادل  500مليــون دوالر .59ولــم يكــن هــذا الدعــم االقتصــادي الســعودي

14

15

|

باكستان :موازنة بين إيران والسعودية ..الشاه وآيات اهلل والملوك

		

ـروض نقديــة فقــط ،بــل جــاء ً
ـاهمات نقديــة مباشــرة تبلــغ  100مليــون دوالر اســتُ ثمرت
أيضــا علــى هيئــة مسـ
ٍ
علــى شــكل قـ ٍ
60
ْ
ً
فــي مصانــع األســمنت ،ومصنــع للبوليســتر ،ومصنــع لألســمدة  .باختصــار ،ووفقــا لمــا ذكرتــه الســفارة األمريكيــة فــي إســام
آبــاد فــي  15يناير/كانــون الثانــي  ،1976فـــ”ال تــزال إيــران والســعودية الدولتيــن المســلمتين اللتيــن تعتمــد عليهمــا حكومــة
ـي”.61
باكســتان ( )GOPبشــدَّ ة للحصــول علــى دعـ ٍـم اقتصـ ٍّ
ـادي وسياسـ ٍّ
ِّ
تصدره باكستان إلى دول الخليج
الخبرة العسكرية :المنتج الذي
المهمــة التــي احتفظــت بهــا باكســتان وال تــزال تحتفــظ
كان رصيــدُ باكســتان مــن الثقــة لــدى جميــع األطــراف أحــدَ األصــول
َّ
بهــا فــي عالقاتهــا مــع إيــران ودول الخليــج .ويُ عــزى ذلك إلــى حقيقة أن باكســتان بوصفهــا بلدً ا ذا أغلبية مســلمة غيــر عربية،
ـم ،ذكــرت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة فــي ســبتمبر/
أي مطالــب سياســية لــدى إيــران أو دول الخليــج .ومــن ثـ َّ
ليــس لديهــا ُّ
أيلــول  1979أن «الــدول العربيــة ال ترغــب فــي رؤيــة باكســتان متفرِّ قــة .وتتجــه أنظــار العديــد مــن دول الخليــج وغيرهــا
مــن الــدول العربيــة (مثــل ليبيــا) إلــى باكســتان؛ نظـ ًـرا إلــى مــا تملكــه مــن قــوة بشــرية عســكرية وخبــرة فــي التدريــب و/أو
مهــام المرتزقــة .فالكويــت مثـ ًـا ،التــي ُتفزعهــا األحــداث فــي إيــران وأفغانســتان ،تــرى إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر أن باكســتان عنصــر
المميــز باكســتان مــن تقديــم مســاعدة عســكرية كبيــرة فــي شــكل
مــن عناصــر االســتقرار اإلقليمــي .62وقــد مكَّــن هــذ الوضــع
َّ
ـر مــن الــدول العربيــة فــي أثنــاء الحــرب البــاردة وبعدهــا .فعلــى ســبيل
طياريــن ومدرِّ بيــن مــن الضبــاط العســكريين لكثيـ ٍ
ـون ممــا يقــارب اثنتــي عشــرة طائــرة ميــراج باعتهــا فرنســا لإلمــارات .ومــع
المثــال« ،كان لــدى أبوظبــي قــوة جويــة تتكـ َّ
عــدم وجــود طياريــن محلييــن ،ومــن أجــل نقــل الطائــرات ،قــاد ضبــاط مــن القــوات الجويــة الباكســتانية الطائــرات ،وكانــوا
ـرات ليــس بوســع بلدهــم شــراؤها” .63وبســماح باكســتان لـــ ‘الطياريــن والفنييــن
ســعداء لقيادتهــم أحــدث طــراز مــن طائـ ٍ
ً
الباكســتانيين المؤهليــن لقيــادة ميــراج [بـ]العمــل فــي القــوات الجويــة فــي أبــو ظبــي’ ،ســتحصل باكســتان أيضــا علــى
مســاعدة ماليــة مــن أجــل دعــم برنامجهــا إلعــادة البنــاء العســكري .وســتكون قاذفــات القنابــل التــي اشــترتها أبــو ظبــي مــن
فرنســا موجــود ًة فــي اإلمــارات ،ولكنهــا ســتُ منح لباكســتان عنــد الحاجــة .64واألدهــى مــن ذلــك ،وحتــى منتصــف عــام ،1983
تــرأس القــوات الجويــة اإلماراتيــة ضابــط باكســتاني ُمنتــدَ ب.65

عمــا إذا كانــت الصفقــة
فــي مايــو/آذار  ،1979ســأل الســفير األمريكــي لــدى إســام آبــاد الســفير الســعودي ،ريــاض الخطيــبَّ ،
ـوات مقاتلــة باكســتانية إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي إطــار الوضــع فــي شــمال اليمــن
مــع باكســتان بشــأن إرســال قـ ٍ
قــد أ�برمــت بالفعــل .66نمــا إلــى علمنــا مــن خــال تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة ( )CIAالمرفــوع عنــه الســريَّ ة أن الصفقــة
قــد أ�برمــت بالفعــل ،و أ�رســلت قــوات مقاتلــة باكســتانية فــي المملكــة العربيــة الســعودية للدفــاع عــن المملكــةُ .67ثــم فــي
يوليو/تمــوز ُ ،1979
ـخيا،
خلــص الجانــب األمريكــي فــي مراســاته الدبلوماســية إلــى أن “الجانــب الســعودي كان
ً
داعمــا سـ ًّ
وعماليــة واستشــارية عســكرية مفيــدة . . .
زودت باكســتان المملكــة العربيــة الســعودية بمسـ
ـاعدات فنيــة َّ
ٍ
وفــي المقابــل َّ
َ
ِّ
إذ ُقـ ِّ
ـدرت بنحــو  650فــردً ا مــن العســكرية الباكســتانية يُ قدمــون المشــورة للقــوات المســلحة الســعودية ،وعــدد غيــر معلــوم
مــن الباكســتانيين الذيــن يخدمــون فــي الجيــش الســعودي ،وبصفــة أساســية فــي المهــام اللوجســتية .ومــع ذلــك ،لدينــا
َّ
عــدد مــن األدلــة التــي تشــير إلــى أن الحكومــة الســعودية ( )SAGوالحكومــة الباكســتانية ( )GOPتفاوضتــا علــى اتفــاق ٍ
ُتقـ ِّ
ـدم بموجبــه القــوات الباكســتانية المقاتلــة  -ربمــا الثنيــن مــن ألويــة المدرعــات  -أفــرادً ا لتشــغيل المعــدات التــي اشــتراها
الســعوديون .كمــا ورد فــي التقاريــر ،أنــه يجــري “تنظيــم وحدتــي دعــم باكســتانيتين صغيرتيــن فــي المملكــة لدعــم لــواءي
المد َرعــات» .68ونظـ ًـرا إلــى نمــو القــوة البحريــة الســعودية ،أصبحــت باكســتان ضالعـ ً
ـة بشــدَّ ة فــي تدريــب أفــراد البحريــة
الســعودية .فقــد “التحــق  280ســعوديًّ ا باألكاديميــة البحريــة الباكســتانية عــام  ،1982مقارنـ ً
ـتانيا”.69
ـة بعــدد  149طال ًبــا باكسـ ًّ

ُ
رصيد باكستان من الثقة لدى جميع األطراف َ
أحد
كان
األصول المهمَّ ة التي احتفظت بها باكستان وال تزال تحتفظ
بها في عالقاتها مع إيران ودول الخليج .ويُ عزى ذلك إلى
حقيقة أن باكستان بوصفها ً
بلدا ذا أغلبية مسلمة غير عربية،
أي مطالب سياسية لدى إيران أو دول الخليج
ليس لديها ُّ
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ـزءا مــن الحــروب اإليرانيــة العربيــة
مــع ذلــك ،فــإن مصالــح باكســتان المترســخة ُتملــي بعــدم رؤيــة جنودهــا أو َّ
عمالهــا جـ ً
أو الحــروب بيــن الــدول العربيــة .فعلــى ســبيل المثــالُ ،تظهــر برقيــة دبلوماســية أمريكيــة بتاريــخ ســبتمبر/أيلول  1979أن
«باكســتان لديهــا مشــكالت فــي التعامــل مــع العــرب بســبب االنقســامات [بيــن] الــدول العربيــة (علــى ســبيل المثــال ،انتُ ِدبــت
ـات تفســد
القــوات الباكســتانية إلــى ليبيــا بشــرط عــدم اســتخدامها ضــد ِمصــر) .هــذه األمــور مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خالفـ ٍ
َّ
ـوات عســكرية باكســتانية .وعلــى أي حــال ،وحتــى فــي حالــة عــدم
النيــة
المتوقــع تحقيقــه عنــد الحصــول علــى قـ ٍ
حســن َّ
أي نفــوذ
وجــود مثــل هــذه الخالفــات فــي العالقــات العســكرية (كمــا هــو الحــال فــي عُ مــان) ،ال يبــدو أن باكســتان تحصــد َّ
ٍّ
تزامنًــا مــع
سياســي
خــاص” .70باإلضافــة إلــى ذلــك ،حينمــا كان الوضــع األمنــي فــي الخليــج الفارســي يتدهــور ســريعً اُ ،
ٍّ
ُّ
التوســع الســوفيتي ،طلــب الســعوديون علــى وجــه التحديــد «دولــة غيــر عربيــة مثــل
االضطرابــات فــي إيــران وتوقــع
ُّ
71
باكســتان» لتحــل محـ َّـل القــوات اإليرانيــة فــي ســلطنة عُ مــان فــي حالــة انســحاب القــوات اإليرانيــة  .وتطــورت العالقــة
بيــن باكســتان وعمــان بصــورة كبيــرة ،إذ “ ...لــدى القــوات الباكســتانية اتفــاق مــع عمــان حيــث تتمركــز ،فقــد أداروا القــوات
البحريــة بالفعــل .يرجــع الكثيــر مــن المجنديــن فــي البحريــة العمانيــة إلــى أصــول باكســتانية ،والســبب فــي ذلــك أن عمــان
وحتــى الخمســينيات كان لديهــا معقـ ٌ
ـل فــي باكســتان يُ دعــى جــوادر يخضــع للحكومــة العمانيــة ،ولكنهــا تنازلــت عنــه .كان
ســكان المدينــة مــن البلوشــيين ،ولديهــم كتيبــة بلوشــية فــي الجيــش العمانــي .وكان أحــد شــروط انســحاب عمــان مــن
جــوادر هــو قدرتهــم المســتمرة علــى الذهــاب إلــى جــوادر وتجنيــد المرتزقــة مــن أجــل االنضمــام إلــى الجيــش العمانــي،
تمامــا مثلمــا لــم تســعَ باكســتان إلــى اســتخدام المكائــد السياســية ،ولــم تســتخدم ً
أيضــا عمالتهــا فــي
وقــد التزمــوا بذلــك»ً .72
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي مثــل هــذه المكائــد .وقــد عــادت العمالــة الباكســتانية إلــى بالدهــا بالبضائــع والمــال
وليــس باأليدولوجيــات السياســية التــي مــن شــأنها زعزعــة اســتقرار باكســتان ،كمــا لــم يصبحــوا عامـ َ
ـل زعزعـ ٍـة للــدول
المســتضيفة.73

حينما كان الوضع األمني في الخليج
الفارسي يتدهور سريعً ا ،تزامُ ًنا مع
ُّ
التوسع
وتوقع
االضطرابات في إيران
ُّ
السوفيتي ،طلب السعوديون على وجه
التحديد «دولة غير عربية مثل باكستان»
َّ
محل القوات اإليرانية في سلطنة
لتحل
عُ مان في حالة انسحاب القوات اإليرانية

رئيســا بعــد ذلــك  -إلــى األردن
أ�رســل الجنــرال ضيــاء الحــق  -الــذي أصبــح
ً
لتقديــم المشــورة للجيــش األردنــي فــي حربــه ضــد فدائيــي منظمــة التحريــر
ً
ووفقــا لرئيــس مركــز وكالــة المخابــرات المركزيــة
الفلســطينية فــي عــام .1970
( ،)CIAجــاك أوكونيــل ،فــإن مشــورة الفريــق ضيــاء الحاســمة بشــأن
تمامــا نتائــج المعركــة لصالــح
غيــرت ً
اســتخدام ســاح الجــو الملكــي األردنــي َّ
األردن .74يمكــن للمــرء بســهولة أن يقــارن هــذا األمــر ،علــى ســبيل المثــال،
مــع إرســال القــوات المصريــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  1958والمكاســب السياســية التــي ســعى الرئيــس
عبــد الناصــر للحصــول عليهــا مــن ورائهــم .فـ”منــذ عــام ُ ،1958و ِجــد أكثــر مــن  1000مــن أفــراد األمــن المصــري فــي المملكــة
[العربيــة الســعودية] بهــدف تقديــم المشــورة إلــى وزارة الدفــاع والطيــران ،والمســاعدة فــي إعــادة تنظيــم المديريــة العامــة
ـك أن بعــض هــؤالء المصرييــن كُ ِّلفــوا باختيــار العمــاء وتجنيدهــم داخــل الجهــاز األمنــي الســعودي».75
لألمــن العــام .وال شـ َّ

يبــدو أن العــدد الكبيــر مــن األفــراد العســكريين الباكســتانيين المتمركزيــن فــي مختلــف البلــدان العربيــة جــذب انتبــاه
المخابــرات المركزيــة ً
أيضــا .ففــي وثيقــة تقييــم موجــزة لعــام  1983لمناقشــة تداعيــات المســاعدة العســكرية
وكالــة ُ
المخابــرات المركزيــة وجــود  18000ضابــط عســكري باكســتاني متمركزيــن فــي الشــرق األوســط
الباكســتانية ،قــدَّ رت وكالــة ُ
ِّ
ً
ً
ُ
وشــمال إفريقيــا .كان هــذا الوجــود العســكري وســيلة أساســية تمكــن باكســتان مــن متابعــة أهدافهــا السياســية الخارجيــة.
فباســتخدام هــؤالء األفــرادَّ ،
تلقــت باكســتان تحويــات ماليــة للرواتــب التــي حافظــت علــى االقتصــاد ،وعثــرت علــى
مصــادر جديــدة لألســلحة ،وأصبحــت أكبــر دولــة غيــر عربيــة َّ
تتلقــى مســاعدات ماليــة عربيــة ،باإلضافــة إلــى اكتســاب
الجيــش الباكســتاني خبــر ًة كبيــر ًة ومعرفــة عــن بعــض أحــدث المعــدات واألســلحة العســكرية ،الغربيــة والســوفيتية علــى
حـ ٍّ
ـورط
ـد ســواء .76ومــع أن وكالــة المخابــرات المركزيــة قــدَّ رت أن هــذا االســتثمار الباكســتاني يحمــل مخاطـ َـر تتمثَّ ــل فــي تـ ُّ
ـات خارجيــة أو تشــويه ســمعة باكســتان بســبب توفيــر «الجنــود المرتزقــة» ،لكنــه مــن
األفــراد الباكســتانيين فــي صراعـ ٍ
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يتحقــق حتــى اآلن .كانــت وكالــة المخابــرات المركزيــة ُم ِح َّق ً
َّ
ــة فــي التنبــؤ بــأن
الواضــح أن أيًّ ــا مــن هــذه المخاطــر لــم
الحــرب األهليــة فــي لبنــان والحــرب اإليرانيــة العراقيــة والثــورة اإليرانيــة مــن شــأنها زيــادة الطلــب فــي الخليــج علــى
األفــراد العســكريين الباكســتانيين .وجديــر بالذكــر أن تقريــر المخابــرات المركزيــة ذاتــه أشــار إلــى أنــه بعيــدً ا عــن تدريــب
ـدد صغيــر مــن الطياريــن الليبييــن وبعــض المقاتليــن الفلســطينيين ،فــإن سياســة باكســتان فــي تزويــد أفــراد عســكريين
عـ ٍ
ً
للــدول العربيــة وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية كانــت فــي صالــح الواليــات المتحــدة؛ ألنهــا عــززت يــد الحكومــات
المعتدلــة عبــر المنطقــة .77وفــي الواقــع ،كان صانعــو السياســة األمريكيــة هــم مــن رأوا أن الجيــش الباكســتاني يمكــن
ِّ
يقــدم المســاعدة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي إذا اقتضــى األمــر ،وذلــك علــى غــرار مــا قامــوا بــه مــن خــال
أن
ـي للخليــج وتشــجيع تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجــي كحمايــة مشــتركة ضــد الســوفيت ومصــادر
تصميــم دفــاع ثالثـ ٍّ
78
عــدم االســتقرار األخــرى .

فباستخدام هؤالء األفرادَّ ،
تلقت باكستان تحويالت مالية للرواتب التي حافظت على
االقتصاد ،وعثرت على مصادر جديدة لألسلحة ،وأصبحت أكبر دولة غير عربية َّ
تتلقى
ً
ً
كبيرة ومعرفة
خبرة
مساعدات مالية عربية ،باإلضافة إلى اكتساب الجيش الباكستاني
عن بعض أحدث المعدات واألسلحة العسكرية ،الغربية والسوفيتية على ٍّ
حد سواء
بوتو تحت الضغط
إن العالقــات الثابتــة مــع ٍّ
دائمــا تســير علــى مــا يــرام .قدَّ مــت
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ال تعنــي أن األمــور ً
المملكــة العربيــة الســعودية الدعــم للجماعــة اإلســامية داخــل باكســتان ،والتــي اعتُ ِقــد أنهــا تزيــد مــن نفوذهــا داخــل القوات
المســلحة الباكســتانية .وفــي أعقــاب ذلــك ،حـ َّ
ـذر رئيــس الــوزراء بوتــو ،رئيــس أركان الجيــش ،الجنــرال ضيــاء الحــق ،أنــه ال
عمــم اللــواء ضيــاء مذكــر ًة داخــل الجيــش معل ًنــا« :إننــا  -داخــل الجيــش  -لســنا مــن
ـم َّ
ـش يديــره ُمـ َّـا .ومــن ثـ َّ
يرغــب فــي جيـ ٍ
الرتــب وال ســيما جميــع القــادة أن يضعــوا
الماللــي ،وال نحتــاج شــهادة أحدهــم إلثبــات أننــا أتبــاع لإلســام ...أودُّ مــن جميــع ُّ
79
ـي أيًّ ــا كانــت طبيعتــه»  .وعلــى
فــي اعتبارهــم أننــا جنــودٌ محترفــون أقســمنا علــى عــدم المشــاركة فــي أي نشــاط سياسـ ٍّ
الجانــب اآلخــر ،تراقــب إيــران بطبيعــة الحــال السياســة الباكســتانية عــن كثــب .فقــد حـ َّ
ـذر الرجــل الثانــي فــي الســافاك
( )SAVAKذات مــرة ســفير باكســتان لــدى طهــران ،متسـ ً
ـائل عــن األمــر عندمــا اعتقــد أن لــواءات باكســتان ســيعودون إلــى
الســلطة مــرة أخــرى .وطلــب ملحــق الســفارة الباكســتاني مــن الســفير استكشــاف األمــر أكثــر ،وأخبــره رئيــس الســافاك أنهــم
يُ راقبــون جميــع الــدول المجــاورة عــن كثــب .80وقــد ق ِلــق الشــاه مــر ًة أخــرى عندمــا هــزت االحتجاجــات الواســعة شــوارع
باكســتان بعــد الفســاد المزعــوم فــي انتخابــات  ،1976األمــر الــذي وضــع بوتــو تحــت وطــأة الضغــط« .لــم يرغــب الشــاه
فــي رؤيــة نهايــة حكــم بوتــو فــي باكســتان ،ولــم يرغــب فــي أن تصــل حكومــة أصوليــة إلــى الســلطة فــي باكســتان».81
ظهــر “التحالــف الوطنــي الباكســتاني” بوصفــه كتلـ ً
ـة مــن الفصائــل المختلفــة التــي ُت ِّ
مثــل المحتجيــن .وابتلــع بوتــو غــروره
وطلــب وسـ ً
ـاطة ســعودية ،فقــد كان علــى درايـ ٍـة بمقربــة الســعوديين مــن الواليــات المتحــدة التــي ألقــى بوتــو عليهــا اللــوم
بوصفهــا المســؤول الرئيــس عــن هــذه االضطرابــات .82واســتدعى بوتــو الســفير الســعودي ،الشــيخ ريــاض الخطيــب ،إلــى
رئاســة مجلــس الــوزراء فــي  20إبريل/نيســان ،وطلــب منــه أن ينقــل طلبــه للوســاطة الســعودية بيــن الحكومــة والتحالــف
الوطنــي الباكســتاني .لقــد فعــل بوتــو ذلــك علــى مضــض؛ ألنــه لــم يرغــب أبــدً ا فــي إشــراك حكومــة أخــرى فــي شــؤون
باكســتان الداخليــة ،لكنــه شــعر اآلن باضطــراره إلــى ذلــك ألنــه يشــتبه بتــورط الواليــات المتحــدة فــي انــدالع االحتجاجــات
ِّ
المتأججــة .كتــب بوتــو« :بســبب التدخــل الســلبي لقــوة مــا فــي الشــؤون الداخليــة لباكســتان ،فهــو [بوتــو] رأى أنــه مــن
83
ِّ
أدبيــا’ أن يســعى إلــى تدخــل العاهــل الســعودي اإليجابــي والب َّنــاء للمســاعدة فــي حــل األزمــة»  .وفــي هــذا
‹الصحيــح ًّ
ً
الوقــت ،طلــب الشــاه مــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،ســايروس فانــس ،مســاعدة بوتــو ،قائــا إنــه ال يرغــب فــي رؤيــة
األصولييــن يصلــون إلــى الســلطة فــي باكســتان.84
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فترة حكم ضياء الحق
التوجــه البراغماتــي داخــل المثلــث الباكستاني-اإليراني-الســعودي بصــورة جوهريــة بعــد القيــام بانقــاب 1977
يتغيــر
لــم
ُّ
َّ
فــي باكســتان الــذي قــاده الجنــرال ضيــاء الحــق علــى الرغــم ممــا أعقبــه مــن حدثيــن رئيســين :الثــورة فــي إيــران وغــزو
أفغانســتان .زار ضيــاء الشــاه فــي أوج انــدالع االحتجاجــات الثوريــة فــي طهــران عــام  .1979وفــي أثنــاء زيــارة ضيــاء،
ألغــراض سياســية؛ ألنهــم قــد يتســ َّببون فــي
ممــن يســتغلون الديــن
نصحــه الشــاه بــأن يحــذر مــن الماللــي وغيرهــم َّ
ٍ
85
ٌ
ـكالت .فأخبــره ضيــاء أن األحــزاب اليمينيــة فــي باكســتان مخلصــة ووطنيــة  .هــذه الزيــارة التــي هدفــت إلــى طمأنــة
مشـ
ٍ
الشــاه فــي اللحظــة األخيــرة أثــارت بطبيعــة الحــال شــكوك النظــام الثــوري الجديــد .ومــع ذلــك ،احتفــظ ضيــاء بثقتــه
وتوجهــه البراغماتــي لدرجــة أنــه أبلــغ الســفير األمريكــي بــأن «باكســتان  -فــي جميــع األحــوال  -ســتتمكَّن مــن إقامــة
ُّ
86
َّ
ـات وطيــدة مــع أي حكومــة إيرانيــة متوقــع تشــكيلها تقري ًبــا بســبب المصالــح الرئيســة المشــتركة» .
عالقـ ٍ

كليا مع
ففي خطوة تتعارض ًّ
سياسة نظام الشاه التي تج َّنبت
اللعب بورقة
لعقود طويلة
ٍ
َ
الشيعة« ،أقنعت إيران نفسها
ٌ
سلعة أساسية قابلة
بأن ثورتها
للتصدير ،وأن جيرانها يجب أن
يكونوا أول المستوردين

ومــع ذلــك ،فــإن األمــر الــذي أقلــق باكســتان كان إثــارة آيــة اهلل الخمينــي لقضيــة الوضــع
ً
صديقة للواليــات المتحدة
االجتماعــي للمجتمــع الشــيعي الباكســتاني؛ إذ رأى باكســتان
88
كليــا مــع سياســة نظــام الشــاه التــي
وتتحــرك رهــن إشــارتها  .ففــي خطــوة تتعــارض ًّ
ـب بورقــة الشــيعة« ،أقنعــت إيــران نفســها بــأن ثورتهــا سـ ٌ
ـلعة
تجنَّبــت لعقـ ٍ
ـود طويلــة اللعـ َ
أساســية قابلــة للتصديــر ،وأن جيرانهــا يجــب أن يكونــوا أول المســتوردين .ودون مبــرِّ ر،
اهتمــت بأنشــطة الطائفــة الشــيعية فــي باكســتان ،وأقامــت اتصــاالت مــع قيادتهــا .األمــر
َّ
الــذي لــم يكــن مقبـ ً
توجــه بلــده نحــو مســاعدة
ـول لــدى باكســتان» .89كانــت هنــاك مزاعــم أن آيــة اهلل الخمينــي أصــدر فتــوى ّ
شــيعة باكســتان .90وقــد مثَّ ــل هــذا تحـ ً
ـم ،قــدَّ رت
ـول جذريًّ ــا فــي الطريقــة التــي أدار بهــا الشــاه السياســة الخارجيــة .ومــن ثـ َّ
وكالــة المخابــرات المركزيــة الوضــع فــي عــام  1980بــأن العالقــات بيــن إيــران وباكســتان كانــت تقــف فــي مفتــرق طــرق ٍ
بســبب بعــض اإلجــراءات التــي اتخذهــا النظــام الجديــد فــي إيــران ضــد باكســتان.91
87

العامــة فــي
فــي أعقــاب الثــورة اإليرانيــة ،شــكَّل ظهــور التشــيع األصولــي فــي إيــران وشــعبية الثــورة اإليرانيــة بيــن
َّ
باكســتان مصــد َر قلــق ٍ كبيــر للحكومــة الباكســتانية .92فكمــا هــو الحــال فــي أي مــكان ٍ آخــر فــي العالــم اإلســامي ،فقــد ُن ِظــر
إلــى الثــورة علــى أنهــا «إســامية» ،حتــى إن المــودودي  -مؤســس الجماعــة اإلســامية  -لــم يَ عُ ــد ســقوط الشــاه مفيــدً ا
للشــيعة وحدهــم؛ بــل اعتبــره ثــور ًة إســامية حقيقيــة .93أدت الثــورة إلــى انتعــاش النشــاط السياســي اإلســامي داخــل
ْ
وخلــق ذعــر كبيــر بيــن النخبــة الباكســتانية التــي يغلــب عليهــا النزعــة الغربيــة .94وهكــذا ،تس ـ َّبب ســقوط الشــاه
باكســتان
ً
غربيــا
ـي للحكومــة الباكســتانية« .إن ســقوط شــاه إيــران فــي نهايــة عــام  1978أبعــد عــن باكســتان طرفــا
فــي قلــق حقيقـ ٍّ
ًّ
ـم إلــى باكســتان فــي تحالـ ٍـف برعايــة الواليــات المتحــدة لــدول الحــزام الشــمالي،
يحمــل الفكــر ذاتــه ،هــذا الطــرف الــذي انضـ َّ
والــذي ســاعد باكســتان مباشــر ًة فــي حروبهــا مــع الهنــد ،وفــي القضــاء علــى التمـ ُّـرد الداخلــي فــي بلوشســتان فــي منتصــف
ـامي متطــرِّ ف هــدَّ د صراحـ ً
ـة بتصديــر ثــورة اجتماعيــة إلــى الــدول
الســبعينيات .لقــد اســتبدل الحكــم البهلــوي بنظــام إسـ
ٍّ
المجــاورة» .95وكانــت االحتجاجــات الشــيعية ضــد قانــون الــزكاة الــذي فرضتــه الحكومــة مؤشـ ًـرا جيــدً ا علــى
اإلســامية ُ
ً
تغيــر األمــور فــي العالقــة بيــن باكســتان وإيــران .وفقــا لمــا كتبــه فالــي نصــر ،فـــ”إن المتظاهريــن الشــيعة خالفــوا
مــدى ُّ
قوانيــن األحــكام العرفيــة وتظاهــروا ضــد قانــون الــزكاة ،وتزايــد اعتمادهــم علــى دعــم طهــران لتنظيــم مطالبهــم وتأكيدهــا؛
ممــا تس ـ َّبب فــي اســتياء الجيــش إلــى حـ ٍّ
ـد مــا».96
إال أنــه رغــم امتــاك الحكومــة َّ
أدلــة كافيــة علــى تــورط الطــاب اإليرانييــن ،الذيــن مــن المفتــرض أنهــم جــاؤوا إلى باكســتان
التعلــم ،فــي أعمــال الشــغب المعارضــة لجمــع الــزكاة اإللزامــي ،فــإن باكســتان َّ
ُّ
ظلــت ال ترغــب فــي معــاداة إيــران
مــن أجــل
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عل ًنــا .97فــي وضــعٍ ال تــزال فيــه باكســتان تتعامــل مــع غــزو أفغانســتان ،عملــت ً
أيضــا بجـ ٍّ
ـدوا
ـد فــي َّأل تجعــل مــن إيــران عـ ًّ
وضخمــا .فلــم يكــن فــي صالــح باكســتان ممارســة المزيــد مــن العزلــة أو العــداء إزاء إيــران ال ســيما مــع وجــود
جديــدً ا
ً
98
الســوفيت فــي أفغانســتان فــي ذلــك الوقــت  .وقــد تمثَّ ــل التهديــد الرئيــس الــذي شــعرت بــه باكســتان مــن تغييــر النظــام
حتمــل للشــيعة الباكســتانيين وزعزعــة اســتقرار باكســتان .99وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات اإلســام
فــي إيــران فــي الحشــد ُ
الم َ
طرف
واقعيــا فــي التعامــل مــع اإليرانييــن (كمــا هــو الحــال مــع أي
السياســي فــي السياســة الخارجيــة للحكومــة ،كان ضيــاء
ٍ
ًّ
آخــر) .وكان ســريعً ا بمــا يكفــي للتأكيــد علــى «االنتصــار المتزامــن لأليديولوجيــة اإلســامية» فــي كال البلديــن ،وأعــرب عــن
َّ
يتعلــق بالصعوبــات
أملــه فــي أن تعمــل الثــورة اإليرانيــة اآلن علــى تقويــة الترابــط التقليــدي القائــم بيــن الشــعبين .100وفيمــا
الناشــئة بيــن النظــام الوليــد فــي إيــران والواليــات المتحــدةُ ،ذ ِكــر أن ضيــاء حـ َّ
ـث إدارة كارتــر علــى «إظهــار القــوة” ،وعــرض
قنوات دبلوماســية».
“إعــادة إيجــاد خطــوط اتصــال مــع وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ومســاعدة الواليــات المتحــدة في إقامــة
ٍ
101
غيــر أنــه كان ســريعً ا للتذكيــر بــأن ُ
«قــرب باكســتان الجغرافــي مــن إيــران يســتلزم بعــض التســهيالت» .

رغم امتالك الحكومة َّ
أدلة كافية
على تورط الطالب اإليرانيين،
الذين من المفترض أنهم جاؤوا
ُّ
التعلم ،في
إلى باكستان من أجل
أعمال الشغب المعارضة لجمع
الزكاة اإللزامي ،فإن باكستان َّ
ظلت
ال ترغب في معاداة إيران عل ًنا

حينمــا طلبــت حكومــة كارتــر مســاعدة باكســتان فــي إطــاق ســراح الرهائــن
ضغوطــا علــى إيــران؛ ألنهــا ال ُتريــد
األمريكييــن فــي إيــران ،لــم تمــارس باكســتان
ً
ـدوا لهــاَ .102
ناقــش تقريــر أعدَّ تــه وكالــة المخابــرات المركزيــة ()CIA
أن تصنــع منهــا عـ ًّ
لتقييــم أثــر الثــورة فــي إيــران واالنقــاب فــي أفغانســتان كيــف كان أثــر الثــورة
اإليرانيــة ً
بالغــا علــى باكســتان ،ومــدى تــردُّ د ضيــاء الحــق فــي تجــاوز الخمينــي،
وأخيـ ًـرا كيــف لــم تبــذل باكســتان ســوى القليــل جــدًّ ا للمســاعدة فــي قضيــة الواليــات
المتحــدة لتأميــن إطــاق ســراح الرهائــن األمريكييــن بعــد احتــال الســفارة األمريكيــة .103وبالفعــل ،فــي اجتمــاعٍ عُ ِقــد فــي
واشــنطن مــع مســؤولين مــن مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى التابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة ،أكَّــد ســفير باكســتان
لــدى الواليــات المتحــدة ،ســلطان خــان ،والممثــل الدائــم لباكســتان فــي جنيــف ،جامشــيد ماركــر ،أن الحكومــة شــعرت بــأن
َّ
أيديهــا كانــت مقيــد ًة إلــى حـ ٍّ
يتعلــق بالتعامــل مــع النظــام الجديــد فــي طهــران .ونقـ َـا لألمريكييــن أن الخمينــي
ـد مــا فيمــا
ـم ،قالــوا إن «ضيــاء
يتمتَّ ــع بقبــول ٍ كبيــر لــدى الشــعب الباكســتاني ،الــذي ظـ َّـل
منزعجــا للغايــة بشــأن أزمــة الرهائــن .104ومــن ثـ َّ
ً
يُ حــاول احتــواء بعــض مــن الثــورة اإلســامية والحفــاظ علــى بعــض التقاليــد القديمــة فــي هــذه العمليــة ،إنــه تصــرف
متــوازن دقيــق» (أضيــف الخــط المائــل).105

أدت التطــورات نفســها (غــزو أفغانســتان والثــورة فــي إيــران) إلــى توطيــد العالقــات الباكســتانية الســعودية كذلــك .فــي
ـت ســابقُ ،ذكــر أن الجنــرال ضيــاء الحــق أرســل خطا ًبــا إلــى الملــك خالــد يبلغــه فيــه بفــرض األحــكام العرفيــة فــي عــام
وقـ ٍ
ٍّ
َّ
ـي .أكــد ضيــاء للملــك أن الجيــش ســيخدم الشــعب بوصفهــم جنــود
 ،1977ويشــكره علــى جهــوده للتوصــل إلــى حــل سياسـ ٍّ
اإلســام الحقيقييــن ،ويعيــد الحكومــة إلــى أيــدي المدنييــن «بعــد االنتخابــات التــي ســتُ جرى فــي شــهر أكتوبر/تشــرين
ثمــرة مــع الملــك
ـت ســابق ٍ مــن أبريــل  ،1978وأجــرى محادثــات ُم ِ
األول» .106زار ضيــاء المملكــة العربيــة الســعودية فــي وقـ ٍ
ـترك الصــادر إثــر هــذه
خالــد .بعــد ذلــك بعاميــن ،وفــي هــذه المــرة ،زار ولــي العهــد األميــر فهــد باكســتان .وفــي البيــان ُ
المشـ َ
107
الزيــارة ،أعــرب البلــدان عــن أســفهما إزاء حــرب العــراق وإيــران وطالبتــا باالنســحاب الســوفيتي مــن أفغانســتان  .وقــال
ولــي العهــد األميــر فهــد فــي هــذه الزيــارة :إن «أي تدخــل ٍ فــي الشــؤون الداخليــة لباكســتان سـ ُـيعَ دُّ تدخـ ًـا فــي شــؤون
ساســا بهــا» .108مــر ًةأخــرى ،ورغــم العالقــات الوثيقــة المتزايــدة ،وافــق الجنــرال علــى عقوبــة
المملكــة العربيــة الســعودية أو َم ً
ِّ
إعــدام رئيــس الــوزراء المخلــوع بوتــو مــع أنــه وعــد الجانــب الســعودي بإصــدار عفــو فــي حقــه .ومــع ذلــك ،لــم تتضــرر
العالقــات الباكســتانية الســعودية مــن هــذا الحــادث .فبعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــدام بوتــو ،أخبــر الســفير الســعودي لــدى
إســام آبــاد نظيــره األمريكــي بأنهــم لــن يســمحوا لتصرفــات ضيــاء بتدميــر العالقــات.109
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ً
ائتالفــا
فــي إطــار االســتراتيجية الجديــدة التــي وضعتهــا إدارة كارتــر للخليــج الفارســي ،حشــدت الواليــات المتحــدة
كبيـ ًـرا للمســاعدة متعـ ِّ
انضمــت المملكــة العربيــة
ـددة المســتويات بهــدف دعــم العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا باكســتان .وقــد
َّ
مرحبـ ً
الســعودية لالئتــاف ِّ
ـة بــه ،ووعــدت بدعــم باكســتان اقتصاديًّ ــا .110إذ رأى الجانــب الســعودي أن إمكانية توســيع شــبكته
األمنيــة لتشــمل مــوردي أســلحة غيــر الواليــات المتحــدة (مثــل فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا الغربيــة) وإيجــاد المزيــد مــن
مصــادر المــوارد البشــرية (مثــل اســتخدام الباكســتانيين لتعزيــز قواتهــم ضــد النظــام الماركســي فــي جنــوب اليمــن) مصلحة
الخاصــة فــي المنطقــة فــي عــام  1980حتــى عــام  .111 1981وتشــير تقديــرات وكالــة المخابــرات
ملحوظــة بســبب الظــروف
َّ
112
ً
المركزيــة إلــى أن عــدد قــوات القتــال الباكســتانية المتفرقــة داخــل القــوات المســلحة الســعودية بلــغ “عــدَّ ة آالف»  .ووفقــا
لمذكــرة وكالــة المخابــرات المركزيــة بشــأن زيــارة وزيــر الدفــاع األمريكــي آنــذاك لباكســتان فــي عــام  ،1984فقــد ســاعدت
ـكري مــن
ـادي وعسـ ٍّ
ـي واقتصـ ٍّ
المقاومــة األفغانيــة الحكومــة الباكســتانية فــي دعــم حججهــا للحصــول علــى دعـ ٍـم سياسـ ٍّ
الصيــن والواليــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية .113وفــي عــام  ،1981زار آغــا شــاهي ،الــذي شــغل منصــب وزيــر
خبــر فــي وزارة الخارجيــة بــأن “الســعوديين يدركــون مــدى حاجتكــم للتحديــث
الخارجيــة تحــت حكــم ضيــاء ،واشــنطن و أ� ِ
العســكري .وهــم مســتعدون لتقديــم تمويــل ٍ كبيــر فــو ًرا لكــي تتمكَّنــوا مــن البــدء فــي [تلبيــة] االحتياجــات العســكرية األكثــر
إلحاحــا” .114وبحلــول نهايــة الثمانينيــاتَّ ،
تلقــت باكســتان مســاعدة كبيــرة مقابــل القــوات الباكســتانية المتمركــزة للدفــاع
ً
115
ِّ
عــن المملكــة العربيــة الســعودية  .مــع هــذه المعلومــات التــي يقدمهــا فاتانــكا ،يشــير تقريــر لوكالــة المخابــرات المركزيــة
بتاريــخ  29أغســطس/آب  1986إلــى أن العالقــات الســعودية الباكســتانية قــد تو َّتــرت ،والســبب  -مــن بيــن أمــور أخــرى  -أن
باكســتان اعتقــدت أن الجانــب الســعودي فشــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه بالمســاعدات العســكرية واالقتصاديــة .فقــد بلــغ
إجمالــي المســاعدات الســعودية لباكســتان  315مليــون دوالر فــي عــام  ،1980لكنــه انخفــض إلــى  30مليــون دوالر فــي عــام
 .1985116وقــدَّ م التقريــر نفســه الرســم لتصويــر المســاعدات الســعودية العســكرية واالقتصاديــة لباكســتان مــن عــام  1979إلــى
عــام .1985

باكستان والحرب العراقية اإليرانية
ِّ
المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة لباكســتان ،إال أن
اهتمامــا كبيـ ًـرا فــي الدراســات
مــع أن الغــزو الســوفيتي ألفغانســتان يحــوز
ً
هنــاك حلبـ ً
ـب علــى مدار
ـة أخــرى للصــراع فــي الشــرق األوســط والتــي وضعــت سياســة باكســتان الخارجيــة فــي موقـ ٍـف صعـ ٍ
ثمانــي ســنواتَ ،أل وهــي :حــرب العــراق وإيــران .لــم تتــردَّ د باكســتان فــي أن تنــأى بنفســها عــن هــذا الصــراع منــذ بدايتــه؛
حيــث رفضــت حكومــة ضيــاء تقديــم الدعــم إلــى العــراق ضــد إيــران طــوال فتــرة الحــرب والتــي اســتمرت مــن عــام 1980
إلــى عــام  .1988117وفــي مقابلــة أ�جريــت عــام  ،1980قــال الرئيــس ضيــاء إنــه نظـ ًـرا إلــى أن كال البلديــن  -العــراق وإيــران
َّ
يتوقــع وصــول البلديــن إلــى طريــق ٍ مســدود ،وأنــه يؤمــن بــأن
 يتحدثــان كمــا لــو أنهمــا يقاتــان مــن موضــع قــوة ،فإنــهالســام فــي صالــح الطرفيــن .118حاولــت باكســتان لعــب دور “الوســيط” فــي هــذه الحــرب الداميــة باهظــة الثمــن؛ فقــد زار
119
يتبيــن
الرئيــس ضيــاء بغــداد وطهــران مــن أجــل «بعثــات الســام» وطلــب الســماح لــه بالقيــام بــدور الوســيط  .ومــع ذلــكَّ ،
ـي منفصــل َ
ـر مــن الحــرب،
عقــده الزعيــم العراقــي ،صــدام حســين ،مــع مستشــاريه فــي وقـ ٍ
مــن خــال اجتمــاع داخلـ ٍّ
ـت مبكِّـ ٍ
120
أن الزعيــم العراقــي لــم يؤيــد فكــرة الوســاطة  .ومــع أن باكســتان رأت أن تنــأى بنفســها عــن الحــرب واختــارت عــدم
االنحيــاز إلــى األطــراف عالنيـ ً
ـة ،إال أن موقفهــا انحــاز قليـ ًـا إلــى إيــران .هــذا لــم يكــن بالضــرورة اختيــا ًرا صع ًبــا لحكومــة
عــاد للمملكــة العربيــة الســعودية .بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن الســعوديين
ضيــاء؛ ألنــه ال يوحــي باتخــاذ موقــف ُم ٍ
ً
ً
أنفســهم ومــع أنهــم لــم يســتطيعوا إعالنهــا صراحــة باعتبارهــم دولــة عربيــة ،لــم يرغبــوا فــي هزيمــة صــدام حســين إليــران.
ً
خوفــا
ـم ،قدَّ مــت باكســتان بعــض المســاعدات الماديــة إليــران خــال فتــرة الحــرب ،ولكنهــا لــم تســتطع فعــل المزيــد
ومــن ثـ َّ
121
ـرج .
مــن إثــارة الخــاف مــع الــدول العربيــة مثــل الســعودية التــي وقعــت فــي موقـ ٍـف محـ ِ
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َّ
قدمت باكستان بعض
المساعدات المادية إليران
خالل فترة الحرب ،ولكنها
ً
خوفا
لم تستطع فعل المزيد
من إثارة الخالف مع الدول
العربية مثل السعودية التي
محرج
موقف
وقعت في
ٍ
ِ

مــرة ثانيــة ،كان الدافــع الثابــت وراء انحيــاز باكســتان إلــى إيــران هــو منــع إيــران مــن
اســتخدام «ورقــة الشــيعة» .122وإقــرا ًرا لسياســة حكومــة ضيــاء البراغماتيــة تجــاه هــذا
انقســامات
الصــراع ،ناقــش تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة ( )CIAتوقعــات حــدوث
ٍ
شــيرا إلــى االتفــاق العســكري لعــام
داخــل إيــران بســبب الحــرب العراقيــة اإليرانيــةُ ،م
ً
مســاعدات عســكرية
 1975بيــن إيــران وباكســتان .إذ دعــا االتفــاق باكســتان إلــى تقديــم
ٍ
ألي مــن بقايــا الحكومــة المركزيــة فــي جنــوب شــرق إيــران ،وتوفيــر غطــاء
واقتصاديــة ٍّ
ـري لألراضــي اإليرانيــة .وفــي هــذا الســياق ،كتبــت وكالــة المخابــرات المركزيــة أنــه فــي حالــة انهيــار الحكومــة
ـوي وبحـ ٍّ
جـ ٍّ
المركزيــة فــي الحــرب ضــد العــراق وبــدا متوقعً ــا ظهــور الحكــم الذاتــي أو اســتقاللية للبلــوش علــى األراضــي اإليرانيــة ،فــإن
الخاصــة ال مصالــح الحكومــة المركزيــة اإليرانيــة .123يبــدو
نظــام ضيــاء يكــون قــد اتخــذ تدابيــر مــن أجــل حمايــة مصالحــه
َّ
أن ضيــاء نفســه لــم يقتنــع باحتماليــة انقســام إيــران .فقــد أفــادت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة بتاريــخ  21فبراير/شــباط
ـات رفيعــة المســتوى مــع ضيــاء ،بــأن الرئيــس يعتقــد أن إيــران ســتنتصر فــي نهايــة المطــاف
 1984واســتنادً ا إلــى اجتماعـ ٍ
بفضــل تفــوق القــوة البشــرية واالقتصاديــة .ويــرى ضيــاء ،مــع ذلــك ،أن هــذا االنتصــار مــن شــأنه خلــق نتائــج مروِّ عــة فيمــا
َّ
الســني الشــيعي فــي المنطقــة؛ ألنــه إذا خســرت العــراق ،علــى الرغــم مــن عــدد ســكانه الكبيــر مــن الشــيعة،
يتعلــق بالتــوازن ُّ
أمــام إيــران فســيؤدي ذلــك إلــى تحالــف الشــيعة فــي العــراق وســوريا ولبنــان وإيــران ،والــذي قــد يُ ســفر عــن تكويــن جبهــة
شــيعية فــي المنطقــة تضــر بمصالــح دول الخليــج .ولهــذا تــرى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة أن أفضــل ســيناريو هــو إيقــاف
ـوات باكســتانية إلــى دول
الحــرب .124وبينمــا أعطــى وقتً ــا إليــران أكثــر مــن صــدام حســين ،لــم يتــردَّ د ضيــاء فــي إرســال قـ ٍ
الخليــج العربــي ،وهــو األمــر الــذي لــم يُ ــرده الخمينــي.125

الســني الشــيعي فــي المنطقــة؛ ألن هــذا مــن شــأنه أن
يُ ظهــر تقييــم ضيــاء اآلنــف ذكــره مــدى حرصــه واهتمامــه بالتــوازن ُّ
يؤثــر فــي األمــن الداخلــي لباكســتان تأثيـ ًـرا مباشـ ًـرا .ويُ ظهــر ً
أيضــا أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الحــرب األهليــة فــي لبنــان
ـم بحلبــة الصــراع هــذه .وبغـ ِّ
ـورط الواليــات المتحــدة
ـوي لباكســتان ،فــإن ضيــاء مهتـ ٌّ
ـض النظــر عــن مــدى تـ ُّ
موضــوع ثانـ ٌّ
فــي األزمــة اللبنانيــة  -األمــر الــذي أراد ضيــاء حدوثــه لكنــه رآه ُمســتبعَ دً ا بســبب اقتــراب االنتخابــات األمريكيــة لعــام
ـات .فــي هــذا الســيناريو ،ومــع تجريــد لبنــان مــن وحدتــه
ـس مقاطعـ ٍ
 - 1984فقــد اعتقــد ضيــاء أن لبنــان سينقســم إلــى خمـ ِ
126
ً
ً
ـرائيلية ســورية تلــوح فــي األفــق .
واســتقالله ،يــرى ضيــاء أن حر ًبــا أخــرى إسـ

وعلــى الســاحة األفغانيــة ،لــم يكــن هــدف ضيــاء الوحيــد فــي دعــم الجهــاد ضــد الســوفيت هــو طردهــم خــارج البــاد .بــل
أراد ً
أيضــا صياغــة الوضــع االســتراتيجي لمــا بعــد االتحــاد الســوفيتي بحلــول ٍ تتوافــق مــع مصالــح باكســتان علــى المــدى
نظــام صديــق فــي أفغانســتان .لقــد تعرضنــا للكثيــر مــن
الطويــل .ويعتقــد أن باكســتان قــد «فــازت بالحــق فــي إيجــاد
ٍ
المخاطــر كوننــا دولــة حدوديــة تقــع علــى خـ ِّ
خصوصــا مــع
ـط المواجهــة ،ولــن نســمح أن تســير األمــور كمــا كانــت مــن قبــل،
ً
127
ـعيا لتحقيــق ذلــك ،رأى ضيــاء ضــرورة هزيمــة الســوفيت في
ـدي وسـ
ـوفيتي وتداعيـ ٍ
وجــود نفـ ٍ
ـوذ هنـ ٍّ
ٍّ
ـات علــى أرضنــا»  .وسـ ً
ً
ِّ
المتمثــل فــي طــرد االتحــاد الســوفيتي مــن أفغانســتان وحمايــة الخليــج
ـترك ُ
أفغانســتان أول .وبوجــود هــذا الهــدف ُ
المشـ َ
ـر مــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال الرئيــس
مــن االعتــداءات الســوفيتية التــي تخشــاها ،حــاول ضيــاء بنــاء جسـ ٍ
الفــذ لدوائــر المخابــرات المشــتركة ،الجنــرال اختــار عبــد الرحمــن
وتعاطيا مع المخاوف األمريكية من محاولة
ً
تمرد
تنفيذ انقالب أو
داخلي ضد آل سعود بسبب خــان .وفــي المقابــل ،أرســلت باكســتان  20000جنــدي لحمايــة المملكــة
ٍ
ٍّ
َّ
واحتمالية
الفلسطينيين
من
عشرات اآلالف
العربيــة الســعودية بشــرط أن تتكفــل المملكــة الســعودية بجميــع
نشوب نزاعٍ بين األمراء والذي قد يكون
ً
وتعاطيــا مــع المخــاوف األمريكيــة مــن محاولــة تنفيــذ
مدعوما نفقاتهــم.
ً
ـي ضــد آل ســعود بســبب عشــرات اآلالف مــن
من االتحاد السوفيتي ،قامت القوات الباكستانية انقــاب أو تمـ ٍ
ـرد داخلـ ٍّ
المتمركزة في المملكة العربية السعودية بدور
الفلســطينيين واحتماليــة نشــوب نــزاعٍ بيــن األمــراء والــذي قــد
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ً
صراحة
منذ أن أعلنت الواليات المتحدة

مدعومــا مــن االتحــاد الســوفيتي ،قامــت القــوات الباكســتانية
يكــون
ً
التزامها بأمن الخليج بعد غزو أفغانستان ،ربما
المتمركــزة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــدور الحــرس الملكــي
افترض ضياء أن «الرابط السعودي الباكستاني
الموالــي للقصــر .128باإلضافــة إلــى ذلــك ،وكمــا كان الحــال فــي سياســة
من شأنه أن يُ وسع االلتزام السعودي األمريكي،
ِّ
المتمثلــة فــي االســتفادة مــن انســجام باكســتان مــع دول خليــج
بوتــو
ً
صراحة ،للدفاع عن باكستان
ضم ًنا أو
فــارس الغنيــة بالنفــط والعالقــات الجيــدة مــع الــدول العربيــة األخــرى،
وفــي عرضــه المســتمر للواليــات المتحــدة بإنشــاء قاعــدة جويــة وبحريــة علــى األراضــي الباكســتانية عبــر بحــر العــرب،129
كان ضيــاء ً
درايــة كاملــة بــأن «موقــع باكســتان االســتراتيجي وعالقتهــا مــع دول الخليــج يزيــدان أهميتهــا
أيضــا علــى
ٍ
فــي جنــوب غــرب آســيا» ،130وأراد أن يُ ِّ
حقــق االســتفادة الكاملــة مــن هــذا الموقــع فــي مصالحــه مــع الواليــات المتحــدة
فــي الثمانينيــات .منــذ أن أعلنــت الواليــات المتحــدة صراحـ ً
ـة التزامهــا بأمــن الخليــج بعــد غــزو أفغانســتان ،ربمــا افتــرض
ضيــاء أن «الرابــط الســعودي الباكســتاني مــن شــأنه أن يُ وســع االلتــزام الســعودي األمريكــي ،ضم ًنــا أو صراحـ ً
ـة ،للدفــاع عــن
باكســتان.131

ماذا بعد الحرب الباردة
ُّ
َّ
والمخططــات الباكســتانية والســعودية واألمريكيــة والهنديــة واإليرانيــة المختلفــة
التوقعــات
تس ـ َّببت االنقســامات حــول
ِّ
المتعلقــة بمصيــر أفغانســتان بعــد االنســحاب الســوفيتي منهــا فــي الكثيــر مــن المشــكالت لباكســتان .إذ حينمــا غابــت
الواليــات المتحــدة عــن باكســتان بصــورة كبيــرة ،132لــم يقتصــر الخطــر القــادم مــن أفغانســتان إلــى باكســتان علــى اإلرهــاب
َ
واألســلحة والمخــدرات ،بــل َّ
األرض
حولــت الجهــات الفاعلــة مــن الــدول وغيــر الــدول
تخطــى هــذه األشــياء الثالثــة؛ إذ َّ
ـب حــول الســلطة .وألن الهنــد لــم ترغــب فــي التدخــل الخارجــي فــي أفغانســتان مــن أي طــرف،
الباكســتانية إلــى ســاحة لعـ ٍ
وخاصــة باكســتان ،واســتمرت فــي التواصــل مــع النظــام فــي كابــول طــوال فتــرة الثمانينيــات؛ كان كل مــا يحلــم بــه
ـام صديــق فــي جارتهــم كثيــرة المشــكالت .واعتقــد ضيــاء أن باكســتان حينهــا ســيكون
الباكســتانيون هــو أن يحظــوا بنظـ ٍ
ً
لديهــا «عمــق اســتراتيجي ،وحينهــا ســتعلم الهنــد أنهــا غيــر قــادرة علــى تهديدنــا ثانيــة بينمــا يكــون علينــا الحــذر مــن
خلفنــا”.133

ومــع ذلــك ،دعمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة الجهــاد ضــد الوجــود الســوفيتي بشــتَّ ى الوســائل ،ولكــن ً
وفقــا لجــون
خاصــة بهــا علــى
جنثــر ديــن ،الســفير األمريكــي لــدى الهنــد آنــذاك ( ،)1989-1986لــم تكــن للواليــات المتحــدة أي ُمخططــات
َّ
األراضــي األفغانيــة ،ولــم ترغــب ســوى فــي «اســتعادة عــدم انحيــاز أفغانســتان واســتقاللها ووحــدة أراضيها عبر االنســحاب
الكامــل والفــوري للقــوات الســوفيتية» .134وعلــى الجانــب اآلخــر ،ورغــم معارضــة إيــران لســيطرة االتحــاد الســوفيتي علــى
التوســع الســوفيتي إذا لــم يجــد مــن يتصــدَّ ى لــه ،فإنهــا اتجهــت إلــى إنشــاء منطقــة
أفغانســتان وشــعورها بالخــوف حيــال
ُّ
خاصــة بهــا ،وســاعدت فــي غــرس بــذور الطائفيــة فــي الجهــاد مــن خــال دعــم العديــد مــن جماعــات المقاومــة
نفــوذ
َّ
ٍ
135
الشــيعية فــي أفغانســتان  .ومــع ذلــك،

أدى البــروز الســريع لحركــة طالبــان ،والتــي تمكنــت مــن االســتيالء علــى كابــول فــي عــام  ،1996إلــى تغييــر الوضــع فــي
أفغانســتان بالكامــل ،ومهَّ ــد الطريــق لحــدوث االضطرابــات اإلقليميــة الناجمــة عــن شــدَّ ة التنافــس الباكســتاني  -اإليرانــي.
ومــع دعــم باكســتان لطالبــان ومســاندة إيــران للتحالــف الشــماليُ ،رســمت خطــوط المعركــة بيــن الدولتيــن بوضــوح.136
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ـم ،ش ـكَّلت إيــران (باإلضافــة إلــى الجهــات األخــرى الفاعلــة) عقبـ ً
والم ِّ
تمثــل فــي وجــود
ـة أمــام الحلــم الباكســتاني ُ
ومــن ثـ َّ
ِّ
نظــام صديــق فــي أفغانســتان .ومــع تضــارب السياســات حــول أفغانســتان وتجلــي مشــهد جديــد علــى أرض الواقــع
ٍ
ُ
ً
ً
بظهــور طالبــان ،وجــدت الطائفيــة أرضــا خصبــة فــي باكســتان؛ حيــث تبلــغ نســبة الشــيعة  %20-15مــن إجمالــي الســكان.
و ُت ِّ
قــدر إحــدى قواعــد البيانــات التــي غطــت الفتــرة بيــن عامــي  1989و 2017عــدد األشــخاص الذيــن ُقتلــوا فــي أعمــال
شــخصا بينمــا ُجــرح مــا يزيــد عــن  11110أشــخاص نتيجــة الهجمــات الطائفيــة.137
العنــف الطائفــي فــي باكســتان بـــ5681
ً
وفــي التســعينيات ،بــدأت الميليشــيات فــي مهاجمــة الشــيعة الباكســتانيين؛ حيــث قتلــوا مســؤولين شــيعيين مــن بينهــم
دبلوماســيون ومهندســون وطــاب فــي الكليــة العســكرية خــال عامــي  .1998-1997وألن باكســتان كانــت واحــد ًة مــن
ضمنيــا بهجمــات النظــام ضــد
الــدول القليلــة التــي اعترفــت بنظــام طالبــان فــي كابــول بعــد عــام  ،1996فقــد جــرى ربطهــا
ًّ
ـس
الدبلوماســيين اإليرانييــن فــي أفغانســتان فــي عــام  .1998138األمــر الــذي أدى بــدوره إلــى إيجــاد مشــكلة خطيــرة تمـ ُّ
العالقــات اإليرانيــة  -الباكســتانية .139وفــي المقابــل ،دعمــت إيــران عناصــر ميليشــيات الشــيعة فــي باكســتان فــي محاولـ ٍـة
لالنتقــام .140ومــع ذلــك ،لــم تنقطــع العالقــات بيــن باكســتان وإيــران .وكمــا الحــظ الســفير األمريكــي لــدى إســام آبــاد ،ويليــام
ميــام ( ،)2001-1998فــي هــذا الشــأن ،فــإن العالقــات اإليرانيــة الباكســتانية كانــت “صحيحــة .لديهــم عالقــات دبلوماســية
تر ْقنــي بشــكل خالــص».141
لكنهــا لــم ُ

ً
مؤيدا لصدام حسين وطالبت العديد من
في حين أن الرأي العام الباكستاني كان
ُ
ً
غير سياستها المُ عادية لصدام،
القوى اإلسالمية حكومة شريف المشكَّلة حديثا أن ت ِّ
دائما على
إال أن الحكومة انحازت إلى نصيحة وزارة الخارجية بأن العراق كانت ً
ُّ
تستحق دعم باكستان
مقربة من الهند ولم تدعم قضية كشمير ،ومن ثمَّ ال
ٍ
ـات أفضــل مــع المملكــة العربيــة الســعودية.
تزام ًنــا مــع ظهــور هــذه األجــواء فــي فتــرة التســعينيات ،حظيــت باكســتان بعالقـ ٍ
فعندمــا غــزت العــراق الكويــت ،أرســلت باكســتان  -فــي ظــل حكومــة نــواز شــريف األولــى  3000 -جنــدي إلــى المملكــة
ُّ
التقلبــات
العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى وجــود  2000جنــدي هنــاك لحمايــة المملكــة .142ومــع ذلــك ،توجــد الكثيــر مــن
والمنعطفــات فــي عمليــة تحــول باكســتان إلــى دعــم االئتــاف الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة ضــد العــراق .فــي حيــن
أن الــرأي العــام الباكســتاني كان مؤيــدً ا لصــدام حســين وطالبــت العديــد مــن القــوى اإلســامية حكومــة شــريف المش ـكَّلة
المعاديــة لصــدام ،إال أن الحكومــة انحــازت إلــى نصيحــة وزارة الخارجيــة بــأن العــراق كانــت
غيــر سياســتها ُ
حديثً ــا أن ُت ِّ
ـم ال تسـ ُّ
ـتحق دعــم باكســتان .143ومــع ذلــك ،لــم َتـ َـر القــوات
دائمــا علــى مقربـ ٍـة مــن الهنــد ولــم تدعــم قضيــة كشــمير ،ومــن ثـ َّ
ً
144
ـط أرض المعركــة فــي العــراق ،كمــا أنهــا لــم تشــارك فــي تحريــر الكويــت  .إال أن الرســائل المختلفــة المبعوثــة
الباكســتانية قـ ُّ
مــن زوايــا مؤثــرة فــي إســام آبــاد أفســدت هــذه الخطــوة الجريئــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الباكســتانية علــى الرغــم
مــن المعارضــة الشــعبية .فبينمــا لــم يُ عــارض قائــد الجيــش ،ميــرزا أســلم بيــغ ،فــي أول األمــر سياســة الحكومــة المعاديــة
للعــراق خــال المناقشــات الداخليــة ،لكنــه فيمــا بعــد وصــف حــرب الخليــج بـ»المؤامــرة الصهيونيــة»؛ متَّ ِه ًمــا المملكــة العربية
الســعودية بالرضــوخ للسياســات األمريكيــة ودعمهــا الحتــال العــراق .145عــارض الجنــرال بيــغ زمــاءه مــن كبــار المســؤولين
فــي الجيــش فــي رؤيتهــم أن غــزو الكويــت «تحـ ٍّ
ـد اسـ
ـتراتيجي” ُتمارســه العــراق .146ومــع ورود الرســائل المربكــة ،بعثــت
ٌّ
الســعودية القــوات الباكســتانية إلــى الحــدود الســعودية اليمنيــة بـ ً
ـدل مــن الحــدود مــع العــراق .147ولعبــت الواليــات المتحــدة
دو ًرا فعَّ ـ ً
ـد للجيــش موافــق لتوجهاتهــا بعــد انزعاجهــا بشــدَّ ة مــن موقــف الجنــرال بيــغ خــال حــرب
ـال فــي اإلتيــان بقائـ ٍ
الخليــج األولــى وتطويــره عالقــة وثيقــة مــع الحــرس الثــوري فــي إيــران .وأخبــر رئيــس الجيــش المنتظــر ،الجنــرال آصــف
نــواز ،زائريــن إيرانييــن رفيعــي المســتوى كانــوا باســتضافة الجنــرال بيــغ ،أن بيــغ أصبــح ذئ ًبــا عجــو ًزا وأنــه ســيراجع جميــع
عيــن شــريف خليفـ ً
ـة لبيــغ قبــل
األنشــطة الحاليــة حينمــا يخلفــه« .148وبدعـ ٍـم مــن الرئيــس الباكســتاني وعـ ٍ
ـدد مــن اللــواءاتّ ،
شــهرين مــن موعــد تقاعُ ــده».149
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وفي التسعينيات ،أغرى سعي باكستان
للحصول على الطاقة النووية والذي
بدأته منذ بداية السبعينياتًّ ،
كل من
إيران والمملكة العربية السعودية .وقد
َّ
دعما للبرنامج النووي
قدمت السعودية ً
َّ
ً
المسلحة
اعتقادا منها أن الدولة العميلة
نوويًّ ا ستمنح المملكة تأمي ًنا مُ ً
طلقا

وفــي التســعينيات ،أغــرى ســعي باكســتان للحصــول علــى الطاقــة النوويــة
والــذي بدأتــه منــذ بدايــة الســبعينياتًّ ،
كل مــن إيــران والمملكــة العربيــة
دعمــا للبرنامــج النــووي اعتقــادً ا منهــا أن
الســعودية .وقــد قدَّ مــت الســعودية ً
َّ
ً
المســلحة نوويًّ ــا ســتمنح المملكــة تأمينًــا ُمطلقــا .قــد تكــون
الدولــة العميلــة
ِّ
الســعودية تــرى أن وجــود دولــة ذات أغلبيــة مســلمة ومســلحة نوويًّ ــا يُ شــكل
تصديً ــا فعَّ ـ ً
ـال للــدول األخــرى مثــل إســرائيل (وتليهــا إيــران ،األمــر الــذي تنبــأت
بــه وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي عــام  .150)1979ويبــدو أن باكســتان ســمحت للمملكــة العربيــة الســعودية أن تعتقــد بــأن
أســلحتها النوويــة ســتكون مل ـكًا للســعودية كمــا هــي ملــك ألفغانســتان ،وأنهــا ســتكون جاهــز ًة لحمايــة ُحمــاة الحرميــن
الشــريفين .فعلــى ســبيل المثــال ،ســمحت باكســتان لســلطان بــن عبــد العزيــز بزيــارة المواقــع النوويــة الباكســتانية مرتيــن؛
ً
عالنيــة بأنهــا ســتأتي إلنقــاذ الســعودية وقــت الشــدَّ ة .ويرجــع الســبب فــي
ودائمــا مــا تتعهَّ ــد
فــي عامــي  1999و،2002151
ً
ذلــك إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر إلــى أنــه فــي وقــت فــرض العقوبــات األمريكيــة علــى باكســتان بســبب البرنامــج النــووي الباكســتاني،
قدَّ مــت وزارة الماليــة الســعودية المســاعدات الماليــة التــي كانــت باكســتان فــي أشــد الحاجــة إليهــا .152ومــع ذلــك ،عندمــا
انتشــرت الشــائعات بشــأن مســاعدة باكســتان النوويــة إليــران والمملكــة العربيــة الســعودية ،قابلتهــا باكســتان باإلنــكار
دائمــا .فقــد وصــف وزيــر الخارجيــة ،عزيــز أحمــد شــودري ،جميــع الحديــث الدائــر عــن مســاعدة باكســتان للســعودية فــي
ً
ً
الصحــة» ،مضيفــا أن «باكســتان ال تتحــدَّ ث مــع المملكــة العربيــة الســعودية
تطويــر ترســانة نوويــة بأنــه «ال أســاس لــه مــن
َّ
بشــأن القضايــا النوويــة .انتهــى الحديــث» .153مــن الصعــب جــدًّ ا معرفــة مــا إذا كانــت باكســتان قــد ســاعدت فــي البرنامــج
النــووي اإليرانــي ،ولكــن يُ عتقــد أن عبــد القــادر خــان ،مؤســس البرنامــج النــووي الباكســتاني ،قــد عــرض علــى دول ٍ مختلفــة
مســاعدتها فــي الحصــول علــى األســلحة النوويــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تظهــر وثيقــة عراقيــة ُرفعــت عنهــا الســريَّ ة فــي
أكتوبر/تشــرين األول  ،1990أن خــان قــد اقتــرح مســاعدة العــراق فــي صناعــة أســلحة نوويــة ممــا جعــل العراقييــن ينتابهــم
ـك حيــال هــذا االقتــراح .154ويصعــب تحديــد ألي مــدى كان هــذا االقتــراح فرديًّ ــا مخادعً ــا ،ومــا إذا كانــت تصرفــات خــان
الشـ ُّ
َّ
ـات جيــدة مــع النخبــة
ـمية .وفــي تلــك األثنــاء ،تمكنــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تكويــن عالقـ ٍ
ُتعــزى إلــى سياسـ ٍـة رسـ ٍ
ـاب وقــع عــام
السياســية الطموحــة مــن عائلــة شــريف فــي باكســتان .فعندمــا أ�طيــح برئيــس الــوزراء ،نــواز شــريف ،فــي انقـ ٍ
 ،1999لعبــت الســعودية دور الوســيط فــي صفقـ ٍـة مــع الجنــرال برويــز مشــرف مــن أجــل الســماح لشــريف بمغــادرة البــاد
ـر ســنوات .وبالنظــر إلــى قضيــة بلوشســتان الدائمــة بيــن إيــران وباكســتان ،أفــادت
علــى وعـ ٍ
ـد بعــدم الرجــوع إليهــا قبــل عشـ ِ
التقاريــر بــأن الرئيــس مشــرف ذكــر أن النشــاط اإليرانــي العدائــي علــى الجانــب الباكســتاني مــن بلوشســتان تس ـ َّبب فــي
ً
ـدوا.155
إرباكهــم ،ولــم يســتطيعوا تحديــد مــا إذا كانــت إيــران
صديقــا أم عـ ًّ

التحويالت النقدية
ســاهمت حــرب الخليــج األولــى فــي جعــل مســألة التحويــات النقديــة تحــوز أهميـ ً
ـة كبــرى بيــن اعتبــارات سياســة باكســتان
ـات بمبالــغ ضخمــة منــذ نشــوب أزمــة النفــط فــي
الخارجيــة .وال يــزال َّ
العمــال الباكســتانيون فــي الخليــج يرســلون تحويـ ٍ
ً
ً
عــام  .1973156ومــع أن األرقــام الرســمية التاليــة للمغتربيــن الباكســتانيين ليســت صحيحــة مقارنــة بالفتــرات المبينــة ،إال أن
الزيــادة الهائلــة فــي عــدد الباكســتانيين الذيــن يُ ِّ
قدمــون مــن أجــل الحصــول علــى تصاريــح عمــل رســمية ُتظهــر بوضــوحٍ
آثــار أزمــة النفــط عــام .1973
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شكل 1
التدفق السنوي للعمالة المهاجرة من أفغانستان بحسب قناة التدفق1981-1971 ،
مالحظات:
نحــو  400مــن مديــري العمالــة فــي الخــارج حصلــوا علــى تصاريــح مــن الحكومــة لتعييــن العمالــة نيابــة عــن أصحــاب العمــل
األجانب.
بناء على طلب الحكومة األجنبية.
المهاجرون الذين استقدمتهم الحكومة ً
يشمل تأشيرات عمل األفراد التي حصلوا عليها من خالل أقارب وأصدقاء.
المصدر :شاه ،1983 ،ص.412

قــدَّ رت ورقــة بحثيــة أعدَّ تهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة فــي مايو/أيــار  1983العــدد الحقيقــي للباكســتانيين العامليــن فــي
دول الخليــج العربــي الغنيــة بـــ  1.5مليــون عامــل بينمــا تبلــغ التحويــات النقديــة التــي أرســلوها إلــى بلدهــم  2مليــار دوالر
خــال الســنة الماليــة  .1982زعــم تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة أن هــؤالء العامليــن قدَّ مــوا إلــى حكومــة ضيــاء ثــاث
فوائــد أساســية فــي ذلــك الوقــتَّ :
غطــت التحويــات النقديــة للعمالــة الباكســتانية احتياجــات باكســتان مــن النقــد األجنبــي،
ُ
كمــا ســاعدت فــي تحفيــز نمــو االقتصــاد الداخلــي وحــدَّ ت هجــرة العمالــة إلــى الخليــج مــن مشــكلة البطالــة داخــل البــاد
َّ
جزئيــا مــن الضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل خلــق وظائــف ،وأصبــح التجــار والمتداولــون وأصحــاب الشــركات
وخففــت
ًّ
الصغيــرة التابعــون للطبقــة الوســطى هــم المســتفيدين مــن إنفــاق التحويــات .157يُ ِّ
وضــح الشــكل اآلتــي حجــم التحويــات
العمــال الباكســتانيون إلــى بالدهــم ،فــي أوائــل الثمانينيــات:
الماليــة التــي أرســلها َّ
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الشكل ٢
باكستان :العمالة المهاجرة في الشرق األوسط 1975 ،و1980
تســتند تقديــرات عــام  1975إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر إلــى األرقــام الرســمية لحكومــات الشــرق األوســط .وتســتند تقديــرات عــام 1980
أ
ـر َي فــي باكســتان والــذي أتــى تقديــره لألعــداد فــي بعــض الــدول أعلــى
إلــى البحــث ُ
الممــول مــن البنــك الدولــي الــذي � ْجـ ِ
مــن التــي أبلغــت عنهــا حكومــات الشــرق األوســط.
المصدر« :باكستان :تداعيات هجرة العمالة إلى الشرق األوسط».
يُ ِّ
المهاجــرة إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( )MENAبيــن
وضــح الشــكل التالــي عــدد العمالــة الباكســتانية ُ
عامــي  1971و :2015مــن الملفــت للنظــر أنــه مــع أن عــدد المهاجريــن الباكســتانيين غيــر الشــرعيين فــي إيــران والذين يســعون
منعد ًمــا مــن المهاجريــن الباكســتانيين
جاهديــن إلــى العبــور إلــى أوروبــا قــد يُ قــدَّ ر بــاآلالف ،إال أن هنــاك عــددً ا قليـ ًـا أو
ِ
يســافرون إلــى إيــران للحصــول علــى فــرص عمــل.

الشكل ٣
المصدرshrinking-prospects-fewer-jobs-for-pakistanis-in-/1037278/https://tribune.com.pk/story :
/war-hit-mideast
بالنظــر إلــى الشــكلين التالييــن ،نجــد أن الشــكل األول يغطــي العقــد مــن عــام  1973إلــى عــام  ،1983بينمــا ِّ
يوضــح الشــكل
الثانــي أحــدث األرقــام وحجــم تحويــات المهاجريــن الباكســتانيين مــن دول ٍ مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا:
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الشكل ٤
باكستان :زيادة حجم الصادرات والتحويالت

رســلة مــن الســفارة األمريكيــة فــي إســام آبــاد وكراتشــي
تـ َّ
ـم تأكيــد األرقــام الــواردة فــي الشــكل أعــاه مــن خــال برقيــة ُم َ
ً
إلــى واشــنطن فــي عامــي  1978و .1979وفــي برقيتيــن أكثــر تفصيــا ،ذكــرت الســفارة األمريكيــة أن التحويــات الماليــة
رســلة مــن المغتربيــن الباكســتانيين فــي دول الخليــج تتــراوح بيــن  104إلــى  106دوالرات أمريكيــة .158ويرجــع
الشــهرية ُ
الم َ
الســبب وراء الزيــادة الكبيــرة فــي احتياطــات باكســتان مــن النقــد األجنبــي والتــي ارتفعــت مــن  387.1مليــون دوالر بنهايــة
المذهلــة فــي تحويــات المهاجريــن”.159
يوليو/تمــوز 1977لتصــل إلــى  603.5مالييــن دوالر فــي مــارس/آذار 1978إلــى “الزيــادة ُ
وفــي تقريــر آخــر بتاريــخ أغســطس/آب  ،1986أشــارت وكالــة المخابــرات المركزيــة أن نحــو  500.000باكســتاني عملــوا فــي
المملكــة العربيــة الســعودية وبلــغ إجمالــي تحويالتهــم  1.4مليــار دوالر.160

الشكل 5
التحويالت
يوليو/تموز  -2016إبريل/نيسان ُ 2017تقدر بمليارات الدوالرات .المصدر :هاشم وتشوجتاي.2017 ،
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الشكل 6
عدد المغتربين الباكستانيين منذ عام 2016
المصدر :هاشم وتشوجاي.2017 ،
ـرز هــذه األرقــام الدافــعَ اآلخــر وراء ســعي باكســتان الواعــي إلــى «التــوازن النشــط» فــي عالقاتهــا الخارجيــة مــع إيــران
ُتبـ ِ
والمملكــة العربيــة الســعودية وتج ُّنــب الدخــول فــي أي مواجهــة عالنيــة مهمــا َّ
كلفهــا األمــر .ربمــا تتذكَّــر باكســتان أنــه عندمــا
أضــر ذلــك بشــدَّ ة بالتحويــات
اندلعــت الحــرب بيــن إيــران والعــراق ثــم غــزو العــراق للكويــت فــي نهايــة العقــد ذاتــه،
َّ
161
الماليــة مــن العمالــة الباكســتانية فــي العــراق؛ األمــر الــذي أدى إلــى انتكاســة كبيــرة فــي االقتصــاد الباكســتاني  .ومــع
ـوات أكثــر براغماتيـ ً
ـة مــع عمالتهــا فــي الخــارج ً
أيضــا .علــى ســبيل
ظهــر التقريــر أن باكســتان يمكــن أن تتخــذ خطـ ٍ
ذلــك ،يُ ِ
المثــال ،عندمــا ظهــرت شــائعات فــي عــام  1981تقــول بــأن بضــع مئــات مــن الباكســتانيين يتدربــون فــي ليبيــا للقتــال فــي
تمــرد ضــد حكومــة ضيــاء أو فــي تشــاد ،دعــت حكومــة ضيــاء إلــى إجــراء تحقيــق ٍ حــول األمــر ،كمــا بــدأت محادثــات
ٍ
دبلوماســية بهــدف تج ُّنــب طــرد أكثــر مــن  10.000عامــل باكســتاني فــي ليبيــا .ولــم يُ طــرد العمــال الباكســتانيون فحســب ،بــل
فــي الحقيقــة ارتفــع عــدد المغتربيــن الباكســتانيين فــي ليبيــا بعــد هــذا الحــادث.162

يتعيــن عليهــا توخــي الحــذر
رســلة إلــى البــاد إلــى أن باكســتان
يُ شــير هــذا االعتمــاد المتزايــد علــى التحويــات الماليــة ُ
الم َ
َّ
َّ
حيــال عــدم طــرد مواطنيهــا بســبب تناحــرات السياســة الخارجيــة .وبطريقــة أخــرى ،حــذرت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة
المباغــت
ـداد كبيــرة[ ،فهــذا] قــد يُ حــدث أثـ ًـرا
كارثيــا .باإلضافــة إلــى االنتهــاء ُ
مــن أنــه “إذا عــاد َّ
العمــال [الباكســتانيون] بأعـ ٍ
ًّ
َّ
للمصــدر الرئيــس للعمــات األجنبيــة والتحويــات الماليــة للعمالــة ،فــإن ذلــك سيتس ـ َّبب فــي عــودة مشــكلة البطالــة وقلــة
فــرص العمــل ،والتــي ُحـ َّـل جانــب كبيــر منهــا عــن طريــق هجــرة العمالــة إلــى الخليــج بعــد عــام  .1973وعلــى أي حــال ،فــإن
ـن بجنــي المــال ثــم العــودة إلــى وطنهــم وليــس لالســتقرار فــي الخليــج”.163
رتهـ ٌ
وجــود معظــم الباكســتانيين فــي الخليــج ُم ِ
َ
دائمــا مدعومة بحقيقــة أن الــدول العربية
دائمــا مــا كانــت القضيــة الباكســتانية ،وفــي حــال تســاوي جميــع الظروف األخــرىً ،
ً
ُت ِّ
َّ
العمــال الباكســتانيون فــي
فضــل اســتخدام العمالــة والموظفيــن والقــوات الباكســتانية .إن المعاملــة المتميــزة التــي يتلقاهــا َّ
الخليــج مقارنـ ً
ً
ـة باآلخريــن يُ َ
ووفقــا للورقــة
عتقــد بأنهــا نتيجــة ابتعــاد باكســتان عــن المنافســة القائمــة بيــن الــدول العربيــة.164
البحثيــة التــي أعدَّ تهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة ،فــإن أحــد األســباب وراء تفضيــل العمالــة الباكســتانية لــدى الــدول
ـدرة للنفــط فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،أنهــم «أقــل قابليـ ً
المصـ ِّ
ـة مــن نظرائهــم العــرب مــن حيــث تب ِّنــي
ً
ُ
ـي
ـر سياســية تعــارض أنظمــة الدولــة المســتضيفة ،ومــن ثـ َّ
ـم فإنهــم أقــل قابليــة لالنخــراط فــي نشــاط سياسـ ٍّ
وجهــات نظـ ٍ
ً
ً
ـي” .165ووفقــا لمــا أشــارت إليــه برقيــة أمريكيــة أخــرى ،فــإن باكســتان أيضــا تشــعر بالراحــة تجــاه هــذا األمــر؛ «ألنــه
تخريبـ ٍّ
ُ
ترجــم ثــروة دول الخليــج إلــى التأثيــر فــي السياســات الباكســتانية” .تميــل الحكومــة الباكســتانية إلــى
ليــس بالضــرورة أن ت َ
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دائما
دائما ما كانت القضية الباكستانية ،وفي حال َتساوي جميع الظروف األخرىً ،
ً
مدعومة بحقيقة أن الدول العربية ُت ِّ
فضل استخدام العمالة والموظفين والقوات
ً
الباكستانية .إن المعاملة المتميزة التي َّ
مقارنة
يتلقاها العمَّ ال الباكستانيون في الخليج
باآلخرين يُ َ
عتقد بأنها نتيجة ابتعاد باكستان عن المنافسة القائمة بين الدول العربية
ـم ً
أيضــا بمتابعــة الــدول
التلكــؤ فــي مواقفهــا تجــاه قضايــا الشــرق األوســط لتــرى أي طريــق ستســلكه الســعودية ،ولكنهــا تهتـ ُّ
بقــي باكســتان علــى بعثــة [قــوة عســكرية صغيــرة تقري ًبــا] فــي القاهــرة مــن أجــل حمايــة ســلطة العديــد مــن
األخــرى .و ُت ِ
الــدول العربيــة .وبينمــا تضغــط بعــض الــدول العربيــة عليهــم مــن أجــل االنســحاب (مثــل ليبيــا والعــراق) ،يُ ِّ
فضــل آخــرون
(المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت) اســتمرار وجودهــم فــي القاهــرة».166

التحالف اإلسالمي
المبكِّــرة مــن منفاهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى باكســتان فــي
يــرى أميــن اهلل شــودري أن عــودة أســرة شــريف ُ
ـط مــن دولـ ٍـة صديقـ ٍـة فــي الشــرق األوســط» وقــرار مجاملــة داعــم مــن
نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2007167يرجــع إلــى «ضغـ ٍ
المرجــح جــدًّ ا أن تكــون هــذه الدولــة الصديقــة هــي المملكــة العربيــة الســعودية .وفــي
المحكمــة العليــا الباكســتانية .مــن
َّ
العــام نفســه ( ،)2007أفــادت التقاريــر أن الســفير الســعودي لــدى واشــنطن فــي ذلــك الوقــت ،ووزيــر الخارجيــة الحالــي،
عــادل الجبيــر ،قــال إن الســعودية ال تقــوم بــدور المتفــرِّ ج فــي باكســتان بــل هــي مشــارك نشــط .168أكَّــدت هــذه الروايــات
ـوي علــى سياســات باكســتان .كمــا أفــادت التقاريــر أن المملكــة
ـي قـ ٍّ
ِن َّيــات المملكــة العربيــة الســعودية لفــرض نفــوذ سياسـ ٍّ
للمطالبــة بفــرض الحكــم العســكري خــال فتــرة الرئيــس آصــف زرداري (-2008
العربيــة الســعودية كانــت علــى اسـ
ـتعداد ُ
ٍ
169
 ،)2013والــذي يُ َ
عتقــد أنــه كان علــى مقربـ ٍـة مــن إيــران  .وفــي هــذا الخصــوص ،فــإن جهــود المملكــة العربيــة الســعودية
لتجنيــد باكســتان فيمــا يُ سـ َّـمى «التحالــف اإلســامي العســكري لمحاربــة اإلرهــاب» هــي الدليـ ُـل األخيــر علــى رغبــة المملكــة
فــي إعــان ســيادتها علــى باكســتان ،أو علــى األقــل التصــرف مــن هــذا المنطلــق.

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية «التحالــف اإلســامي العســكري لمحاربــة اإلرهاب» فــي أواخر عــام  .2015وتعهَّ ــد التحالف
ـم  41دولـ ً
ـة ذات أغلبيــة مســلمة ،بحمايــة المســلمين مــن المنظمــات اإلرهابيــة موجهً ــا أنظــاره إلــى الحــرب األهليــة
الــذي يضـ ُّ
الســورية .وبعــد قــرار باكســتان فــي أبريل/نيســان  2015بعــدم مشــاركة القــوات الباكســتانية فــي الهجــوم الســعودي علــى
اليمــن،
َّ
انضمــت باكســتان إلــى التحالــف هــذه المــرة بهــدوء .ومــع ذلــك ،فقــد بذلــت قصــارى جهدهــا لتج ُّنــب إعطــاء انطبــاعٍ
تجمــع مناهــض إليــران .فعلــى ســبيل المثــال وفــي عــام  ،2016قــال وزيــر الدفــاع آنــذاك ،خواجــة
بــأن التحالــف مــا هــو إال ُّ
170
ِّ
ـترك لمحاربــة اإلرهــاب» ،
محمــد آصــف ،إن «هــدف االئتــاف ليــس ذا طبيعــة عســكرية ،بــل يهــدف إلــى تبنــي خطــاب ُمشـ َ
ً
تحالفــا ُمعاديً ــا للشــيعة» .171وقــال مستشــار رئيــس الــوزراء للشــؤون الخارجيــة ،ســرتاج عزيــز،
مؤكِّــدً ا علــى أنــه «ليــس
َّ
مؤخـ ًـرا إنــه «مــن األنســب اســتخدام كلمــة «متوازنــة» أكثــر مــن «محايــدة» فــي الحديــث عــن سياســتنا تجــاه المملكــة
العربيــة الســعودية وإيــران والــدول اإلســامية األخــرى» .172وأكَّــد عزيــز خــال جلســة اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ
َّ
ً
ً
ً
اتفاقــا
يتطلــب
تحالفــا والــذي
«ائتالفــا وليــس
الباكســتاني فــي يونيو/حزيــران  2017أن مــا وافقــوا علــى المشــاركة فيــه كان
ـميا[ ...و] أن جميــع األعضــاء ســيقررون بأنفســهم األنشــطة التــي يرغبــون فــي المشــاركة فيهــا والتــي ال يرغبــون فــي
رسـ ًّ
173
ُ
المشــاركة فيهــا”  .ومــع ذلــك ،يجــدُ ر بنــا اإلشــارة إلــى أنــه بينمــا تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية مداهنــة باكســتان
إلقحامهــا فــي مواجهــة غيــر ُمعلَنــة ضــد إيــران ،لــم تتمكَّــن حتــى مــن إقنــاع باكســتان بســحب ســفيرها مــن دمشــق .وفــي
الشــأن الســوري ً
ـديد .فقــد أبقــت حكومــة نــواز شــريف علــى الســفير الباكســتاني
ـذر شـ ٍ
أيضــا ،كانــت باكســتان تتصــرف بحـ ٍ
فــي دمشــق ،باســتثناء الفتــرة القصيــرة التــي كان بقــاؤه فيهــا غيــر آمــن ،األمــر الــذي ُو ِصــف بأنــه سياســة «حيــاد إيجابــي».
وأشــاد بــه الســفير الســوري فــي إســام آبــاد.174

ُ
يجدر بنا اإلشارة إلى أنه بينما ُتحاول
المملكة العربية السعودية مداهنة
َ
باكستان إلقحامها في مواجهة غير مُ علنة
ضد إيران ،لم تتمكَّن حتى من إقناع
باكستان بسحب سفيرها من دمشق
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يقتصــر موقــف باكســتان علــى االنضمــام للتحالــف فحســب ،بــل ســمحت لرئيــس أركانهــا الســابق ،رحيــل شــريف ،والــذي
لــم
ِ
حيـ ًـرا للغايــة .ومــع ذلــك ،قبــل إصــدار الحكومــة الباكســتانية
يحظــى بشــعبية كبيــرة ،برئاســة التحالــف ،األمــر الــذي بــدا ُم ِ
بيا ًنــا يُ فيــد بعــدم اعتراضهــا علــى المنصــب الجديــد للفريــق أول شــريف ،أفــادت التقاريــر بــأن الحكومــة تواصلــت مــع
إيــران ً
أول لمنــع حــدوث أي ســوء تفاهــم .175إذ أعلنــت الحكومــة عــدَّ ة مــرات أن منصــب شــريف الجديــد لــن يتعــارض مــع
176
ـميا.177
إيــران  .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أصبــح رئيــس األركان الجديــد ،قمــر جاويــد باجــوا ،أول قائــد جيــش يــزور إيــران رسـ ًّ
ً
عالنيــة بــأن الجيــش الباكســتاني يُ ِّ
قــدر بشــدَّ ة العالقــة التاريخيــة بيــن باكســتان وإيــران ،ولــن
وصــرح الجنــرال باجــوا
يســمح بالمســاس بهــا.178

«و ِجــدَ  1180فــردً ا مــن أفــراد الجيــش الباكســتاني يحملــون ُر َت ًبــا مختلفــة فــي المملكــة العربية
ومــع ذلــك ،وفــي الوقــت ذاتــهُ ،
179
ُ
الســعودية بهــدف التعليــم والتدريــب»  .وال تــزال باكســتان تــدرِّ ب العشــرات مــن الطــاب العســكريين الســعوديين فــي
أكاديمياتهــا العســكرية ،كمــا تــدرِّ ب الطــاب العراقييــن .180مــر ًة أ�خــرى ،ومــع المحادثــات والخطــط المتكــرِّ رة مــن حيــن ٍ آلخــر
إلرســال القــوات الباكســتانية إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ،لــم تســمح باكســتان لقواتهــا بالتحــرك إلــى اليمــن أو إلــى أي
مــكان ٍ آخــر نيابـ ً
ـات جيــدة
ـة عــن الســعودية .181وحينمــا ُســئلت مليحــة لودهــي ،ســفيرة باكســتان ِ
النشــطة التــي تحظــى بعالقـ ٍ
الخاصــة لــدى األمــم المتحــدة ،بشــأن مــا إذا كان يجــب علــى باكســتان إرســال جنــود إلــى اليمــن
مــع واشــنطن والممثلــة
َّ
َّ
فــي عــام  ،2015أكَّــدت الســفيرة علــى القيــود الجغرافيــة لباكســتان والتــي تتحكــم فــي خياراتهــا« :ال يجــب علــى باكســتان
أي شــيء دون رويَّ ــة .إن اليمــن دولــة إســامية ،وال يجــب علــى المســلمين مهاجمتهــا ..ال يليــق بباكســتان إرســال
أن تفعــل َّ
يتعيــن علينــا االهتمــام بمصالــح إيــران؛ ألن إيــران جارتنا الشــقيقة .ســتواجه باكســتان خســارة
جيشــها ضــد دولــة إســاميةَّ .
َّ
ال يمكــن تداركهــا إذا تدهــورت عالقتهــا مــع إيــران .كمــا تتوخــى باكســتان الحــذر إزاء الجبهــة األفغانيــة وكذلــك الهنديــة.
ـم ،فــإن ظهــور جبهــة ثالثــة مــع إيــران مــن شــأنه أن يشـ َّـل أركان باكســتان» (أضيــف الخــط المائــل) .182ومؤخـ ًـرا قــال
ومــن ثـ َّ
خالــد محمــود ،الســفير الباكســتاني المتقاعــد لــدى طهــران والــذي خــدم هنــاك خــال عهــد هاشــمي رفســنجاني ،إنــه ال يجــب
ً
مضيفــا“ :لــن تســمح باكســتان
أداة لعــزل إيــران ومواجهتهــا.
علــى باكســتان الســماح للتحالــف اإلســامي بــأن يتحـ َّ
ـول إلــى ٍ
لصداقتهــا مــع الــدول األخــرى الواقعــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي أن تقــف فــي طريــق تطويــر عالقــات الصداقــة مــع
َّ
يتعلــق باالنحيــاز الباكســتاني المزعــوم للمملكــة العربيــة الســعودية علــى حســاب إيــران فــي عــام
إيــران” .183أخيـ ًـرا ،وفيمــا
المحاولــة إلقناعهــم بــأن العالقــات مــع المملكــة
ـتانيا قــال إننــا «حاولنــا وســنواصل ُ
 ،2017أفــادت التقاريــر أن دبلوماسـ ًّـيا باكسـ ًّ
ُ
ِّ
العربيــة الســعودية ليســت علــى حســاب إيــران .بالمثــل ،نحــن نقــدر العالقــات مــع إيــران كونهــا جارتنــا باإلضافــة إلــى كونهــا
دولـ ً
ـات جيــدة معهــم» (أضيــف الخــط المائــل).184
ـة إســامية .ال ُ
يمكننــا تغييــر جيراننــا ،ومــن ثـ َّ
ـم نحتــاج إلــى إقامــة عالقـ ٍ

وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،أضافــت باكســتان إلــى عالقتهــا «المتوازنــة» مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران دور
«الوســيط» ً
أيضــا .فمــع تصاعــد الخــاف بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران بعــد إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية
ـب ولعبــت دور «الوســيط» بيــن الجانبيــن؛ فقــد زار
للشــيخ نمــر النمــر فــي أوائــل عــام  ،2016لــم َ
تنحـ ْـز باكســتان إلــى أي جانـ ٍ
رئيــس الــوزراء شــريف والجنــرال شــريف كلًّ مــن الريــاض وطهــران لطلــب التهدئــة .والتزمــت باكســتان بــدور الوســيط مــرةً
وزن فــي
أ�خــرى فــي أزمـ ِـة الخليــج الحاليــة خــال فــرض الحصــار علــى قطــر ،رغــم معرفتهــا بــأن حديثهــا لــن يكــون لــه ٌ
أي مــن الطرفيــن ،كمــا كان الحــال فــي فتــرة حكــم ضيــاء فــي أثنــاء حــرب العــراق وإيــران.
أعيــن ٍّ

ال شيء من هذا يعني أن إيران ال ُتس ِّبب
المتاعب لباكستان .إذ تمارس إيران
ً
نشاطا سريًّ ا داخل أفغانستان وباكستان
من خالل حشد السكان الشيعة للقتال
ً
نيابة عن إيران
في سوريا
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الحفاظ على التوازن
داخلــي مــن خــال
طائفــي
يُ ع ِّبــر صانعــو السياســة الباكســتانية عــن شــعورهم بالخــوف المســتمر حيــال وقــوع اقتتــال
ٍّ
ٍّ
َّ
المســلحة  -حيــث
ألي مــن المنازعــات بيــن الــدول العربيــة أو بيــن إيــران والســعودية .وتبــدو القــوات ُ
رفضهــم االنحيــاز ٍّ
185
ً
ً
أمــرا مرفوضــا  -قلقــة مــن أن هــذا االقتتــال مــن شــأنه أن يضــع وحدتهــا علــى
يعتبــر الحديــث عــن طائفــة الضبــاط
ً
َّ
المحـ ِّ
ـك .علــى ســبيل المثــال ،وفيمــا يتعلــق تحديــدً ا بطلبــات الســعودية الراغبــة فــي انضمــام القــوات الباكســتانية إلــى
هجومهــا العســكري علــى اليمــن ،أفــادت التقاريــر بأنــه رغــم إعــراب القيــادة السياســية ورئيــس األركان شــريف عــن
اســتعدادها إلرســال القــوات ،فــإن القــادة العســكريين بوجـ ٍـه عـ ٍّ
ـام عارضــوا االقتــراح الســعودي .186إذ زعــم عبــد اهلل غــول،
ـدم داخــل
ـاش ُمحتـ ِ
نجــل رئيــس دائــرة االســتخبارات العســكرية الســابق ،الجنــرال حميــد غــول ،أن «اليمــن كانــت موضــعَ نقـ ٍ
ـورط فــي الحــرب
ـم ِ
الجيــش ،ومــن ثـ َّ
ـي عنيــف داخــل كيــان الجيــش نفســه إذا تـ َّ
خشــي الجيــش مــن حــدوث رد فعــل طائفـ ٍّ
ٍّ
187
ُّ
الســعودية اإليرانيــة بالوكالــة داخــل اليمــن»  .وقــد ات ِخــذ هــذا القــرار الجــريء الرافــض علــى حســاب إثــارة غضــب كل مــن
اإلمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية .188ويتماشــى مــا ُز ِعــم بــأن الجنــرال باجــوا ،المفتــش العــام للتدريــب والتقييــم فــي
ـي لتهدئــة مخــاوف إيــران
المقــر العــام آنــذاك ،تصــدَّ ى بصفــة
َّ
خاصــة للطلــب الســعودي ،مــع رغبتــه فــي بــذل جهــد إضافـ ٍّ
والحفــاظ علــى التــوازن فــي عالقــات باكســتان مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران .وقــد أعلــن اللــواء الجنــرال آصــف
ً
صراحــة فــي إبريل/نيســان  ،2017أن باكســتان ترغــب فــي
الغفــور ،المديــر العــام للعالقــات العامــة للجيــش الباكســتاني،
ً
ُ
ِّ
ـات جيــدة مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ،قائــا“ :تقــدر باكســتان صداقتهــا مــع إيــران والســعودية
إقامــة عالقـ ٍ
ً
ِّ
ينجــم عنــه مــا يُ هــدد العالقــات بيــن
وترغــب فــي أن يُ صبــح البلــدان صديقيــن أيضــا” .وأضــاف أن “التحالــف الجديــد لــن ُ
ـتغرب تحذيــر العديــد مــن اللــواءات المتقاعديــن فــي باكســتان مــن الخطــوات التــي
البلديــن اإلســاميين» .189ليــس مــن ُ
المسـ َ
قــد تــؤدي إلــى إشــعال فتيــل الطائفيــة داخــل القــوات المسـ َّـلحة .كمــا قــال نائــب قائــد القــوات الجويــة المتقاعــد ،شــهزاد
ـي بيــن بلديــن إســاميين ،بــأن ُتخــاض علــى أراضــي
شــودري« :يجــب عــدم الســماح للحــروب بالوكالــة علــى أســاس طائفـ ٍّ
باكســتان» .190كمــا قــال الجنــرال المتقاعــد ،طلعــت مســعود ،إنــه ال ينبغــي علــى باكســتان االنحيــاز لمثــل هــذه الخالفــات
القائمــة فــي الشــرق األوســط .191ويقــود هــذا الخــوف مــن التوتــرات الطائفيــة وتصاعــد موجــة التطــرف باكســتان إلــى
ـوم علــى إيــران.192
ُمعارضــة فــرض العقوبــات أو شــن أي هجـ ٍ
ـاطا ســريًّ ا داخل أفغانســتان وباكســتان
ال شــيء مــن هــذا يعنــي أن إيــران ال ُتسـ ِّبب المتاعــب لباكســتان .إذ تمــارس إيــران نشـ ً
مــن خــال حشــد الســكان الشــيعة للقتــال فــي ســوريا نيابـ ً
ـة عــن إيــران .إذ “يُ ج َّنــد ســكان باكســتان بهــدف االنضمــام إلــى
القتــال فــي ســوريا مــن خــال مواقــع إلكترونيــة باللغــة األورديــة ...فقــد غــادر علــى أقــل تقديــر المئــات  -إن لــم يكــن
إشــراف إيرانــي» .193وال تــزال قضيــة إقليــم بلوشســتان ُتثيــر
اآلالف  -أفغانســتان وباكســتان للقتــال فــي ســوريا تحــت
ٍ
ـت قصيــر مــن تقاعــد الجنــرال رحيــل شــريف ،فــي أثنــاء زيــارة الرئيــس روحانــي فــي مــارس/آذار
المشــكالت .فقبــل وقـ ٍ
 ،2016اتهمــت باكســتان إيــران بالســماح لجهــاز المخابــرات الهنــدي ،جنــاح البحــث والتحليــل ( ،)RAWبــإدارة األمــور فــي
منطقــة بلوشســتان مــن داخــل األراضــي اإليرانيــة .194وفــي المقابــل ،تشــكو إيــران مــن إهمــال باكســتان إيقــاف الجماعــات
المعاديــة إليــران مثــل جيــش العــدل مــن العمــل فــي المناطــق البلوشــية داخــل باكســتان .195كمــا تتهــم إيــران باكســتان
ـات خارجيــة مغرضــة (إســرائيل ،وكالــة المخابــرات األمريكيــة)
باإلهمــال فــي مناطــق البلــوش ،ممــا أســفر عــن اســتغالل جهـ ٍ
هــذا الفــراغ لدعــم اإلرهــاب ضــد إيــران .وعلــى الرغــم مــن هــذه المشــكالت والمناوشــات بيــن الحيــن واآلخــر وتبــادل
قمــة الهــرم فــي العالقــات الخارجيــة الباكســتانية .ففــي عــام ،2015
إطــاق النــار علــى طــول حدودهــا ،مــا زالــت إيــران تحــوز َّ
ِّ
أيَّ ــد  %57مــن الباكســتانيين إيــران بينمــا لــم يؤيدهــا  ،%16ممــا يمثــل أعلــى نســبة تأييــد بيــن الــدول ذات األغلبيــة المســلمة.
و ُتخفــي هــذه النســبة المرتفعــة إلــى حـ ٍّ
ـد مــا حقيقــة أن معــدل تأييــد إيــران وصــل إلــى  %72فــي عــام .196 2006
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كمــا ينبغــي مراعــاة االعتبــارات االقتصاديــة التــي فرضــت علــى باكســتان مواصلــة توخــي الحــذر ،حيــث تواجــه باكســتان
ـكالت عمليــة عويصــة بشــأن ضمــان وصــول الغــاز والنفــط دون انقطــاع .إذ ُتل ِّبــي باكســتان احتياجاتهــا مــن الطاقــة
مشـ
ٍ
عــن طريــق اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر وإيــران
ـات صغيــرة مــن بلــدان أ�خــرى) .يُ ِّ
دائمــا
(باإلضافــة إلــى كميـ ٍ
وضــح الشــكل التالــي أن المملكــة العربيــة الســعودية قدَّ مــت ً
الحصــة الكبــرى مــن النفــط الخــام لباكســتان ،تليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة:
َّ

الشكل 7
من أين تستورد باكستان النفط الخام؟ ( )2015-1995المصدرhttp://atlas.media.mit.edu/en/visualize/stacked/ :
/1995.2015/2709/import/pak/show/hs92
َّ
الحصــة الكبــرى ،تليهــا اإلمــارات ،ثــم ســنغافورة وإيــرانَّ .
يتعلــق باحتياجــات الغــاز الطبيعــيُ ،تقـ ِّ
ووقعــت
ـدم قطــر
وفيمــا
َّ
197
َّ
ً
باكســتان اتفاقيــة مــع قطــر فــي عــام  2016لتأميــن توفيــر الغــاز الطبيعــي المســال حتــى عــام  ،2031وتتطلــع إلــى الحصــول
ِّ
المرحبــة.198
علــى المزيــد مــن إيــران

الشكل 8
من أين تستورد باكستان الغاز النفطي؟ ()2015
المصدر/2015/2711/import/pak/show/http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92 :

32

33
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كمــا ُتعَ ــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة مصــد َر النقــد فــي حــاالت الطــوارئ .فقــد
ـاعدات ،مرتيــن علــى األقــل ،لدعــم االقتصــاد الباكســتاني بــل وإنقــاذه .199وتســاعد
ـروض ومسـ
ٍ
أمــدَّ ت الســعودية باكســتان بقـ ٍ
هــذه الحقيقــة والبيانــات المشــار إليهــا أعــاه فــي إيضــاح ســبب ســعي باكســتان لتحقيــق تــوازن ٍ نشــط بيــن عالقاتهــا مــع
ـات بيــن الــدول العربيــة .وال تســتطيع باكســتان
المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ،إلــى جانــب تج ُّنــب الــزج بهــا فــي نزاعـ ٍ
تمامــا مثلمــا ال تســتطيع تحمــل ُمعــاداة
ُّ
تحمــل خســارة عالقتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية كونهــا مــزوِّ د ًة للنفــط الخــامً ،
ُ
يقتصــر وعــي باكســتان علــى إدراكهــا أن إيــران غال ًبــا تلتــزم
إيــران ورؤيتهــا تطــوِّ ر عالقتهــا مــع الهنــد؛ عدوهــا اللــدود .لــم
ِ
َّ
ً
يتعلــق األمــر بقضايــا مثــل كشــمير ،بــل ُتــدرك أيضــا أنهــا ال تســتطيع االعتمــاد علــى إيــران فــي قضيــة النــزاع
الصمــت عندمــا
الهنــدي الباكســتاني .وفــي الوقــت نفســه ،لــدى باكســتان الكثيــر لتكســبه مــن إعــادة انفتــاح إيــران علــى االقتصــاد العالمــي
بعــد االتفــاق النــووي .وفــي ضــوء اســتغالل هــذه الفرصــة الجديــدةَّ ،
ُ
تفاهـ ٍـم مــن أجــل
وقعــت باكســتان وإيــران مذكــرة
إنشــاء شــراكة تجاريــة اســتراتيجية مدتهــا خمــس ســنوات ( )2021-2016بهــدف تعزيــز التعــاون االقتصــادي .200كذلــك مــن
المنظــور الجغرافــي السياســي ،ال ترغــب باكســتان فــي عــزل إيــران حتــى ال تدفعهــا باتجــاه المحــور األفغانــي الهنــدي .ولهــذا
الســبب قــال الجنــرال (المتقاعــد) ،نديــم لــودي ،إنــه «يجــب عــدم عــزل إيــران أكثــر مــن ذلــك ،كمــا يجــب تطويــر مصالحهــا
فــي الممــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاني (.201”)CPEC

الخاتمة
ـوازن المــرن ضــرور ًة  -وليــس خيــا ًرا
علــى مــدى عقــود ،جعلــت الديناميكيــات الداخليــة والقيــود الخارجيــة لباكســتان التـ
َ
 فــي العالقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ،باإلضافــة إلــى النزاعــات بيــن الــدول العربيــة .ومــا زالــت الحالــةً
ً
عالقــة فــي غايــة األهميــة ،بينمــا إيــران جــارة» .علــى مــدار العديــد مــن
قائمــة :أن «المملكــة العربيــة الســعودية تمِّ ثــل
األزمــات التــي حدثــت فــي الماضــي  -مثــل :غــزو أفغانســتان ،وحــرب العــراق وإيــران ،وحــرب الخليــج األولــى ،والبرنامــج
ـذر مــع جميــع
النــووي اإليرانــي ،والمظاهــر الحاليــة للتنافــس الســعودي اإليرانــي  -تمكَّنــت باكســتان مــن إدارة عالقاتهــا بحـ ٍ
قبلــت حكومــة ضيــاء بــا تــردُّ د الدعــم المالــي الســعودي لتمويــل الجهــاد األفغانــي لتُ نفقــه باكســتان ً
وفقــا
األطــراف .إذ ِ
َّ
ـداد كبيــرة لحمايــة المملكــة بشــرط أن تتكفــل المملكــة الســعودية بجميــع نفقاتهــم .فــي حيــن
ـوات بأعـ ٍ
لرؤيتهــا ،وأرســلت قـ ٍ
حافظــت باكســتان علــى قربهــا الشــديد مــن المملكــة العربيــة الســعودية سياسـ ًّـيا ،إال أن ضيــاء لــم يتجابــه أبــدً ا عل ًنــا مــع
ً
وخوفــا مــن امتــداد َشــرر الثــورة إلــى األراضــي الباكســتانية ،حــاول ضيــاء
إيــران الثوريــة التــي ظهــرت فــي الثمانينيــات.
الخاصــة مــن األســلمة ،وفــي الوقــت نفســه اســتمرت فــي دعــم إيــران فــي حربهــا
اســتباق الثــورة باســتخدام جرعتــه
َّ
َّ
ضــد العــراق بدرجــة محســوبة .ومــع ذلــك ،وحيــث أصابــت توقعــات وكالــة المخابــرات المركزيــة ،ففــي حالــة انقــاب دفــة
ـت مبكِّــر خــال الثــورة ،فــإن ضيــاء بالتأكيــد لــن يلتــزم باالتفــاق العســكري
الحــرب ضــد إيــران أو إذا تجــزأت إيــران فــي وقـ ٍ
202
الخاصــة  .فــي الوقــت ذاتــه ،وعلــى الرغــم مــن العالقــة الوثيقــة
لعــام  1975مــع إيــران ولــن يحمــي ســوى مصالــح باكســتان
َّ
ـد إزاء
التــي أقامتهــا باكســتان مــع المملكــة العربيــة الســعودية بعــد غــزو أفغانســتان“ ،حافظــت باكســتان علــى موقـ ٍـف محايـ ٍ
حــرب العــراق وإيــران ،ولــم تســتجب لمناشــدات الســعودية بنشــر القــوات الباكســتانية فــي العــراق ،مشــير ًة إلــى المعاهــدات
الســابقة بيــن إيــران وباكســتان .وأخبــر الرئيــس ضيــاء الحــق الجانــب الســعودي أنــه لــن يُ ســمح للقــوات الباكســتانية
بالدخــول فــي أي معركــة داخــل أي بلــد إسـ
ـامي”.203
ٍّ

تدريجيــا بالقــوات والمستشــارين فــي القــوات المســلحة الســعودية منــذ أواخــر
وفــي هــذه األثنــاء ،بــدأت باكســتان تســاهم
ًّ
الســتينيات فصاعــدً ا ،ونالــت كل تعابيــر الثنــاء مــن المملكــة ،لكنهــا لــم تســمح أبــدً ا لجنودهــا بالقتــال لصالــح المملكــة العربيــة
ـد آخــر) خــارج حــدود المملكــة .قدَّ مــت حــرب الخليــج األولــى مثـ ً
ـال آخــر؛ فقــد قـ َّـررت الحكومــة المدنيــة
الســعودية (أو أي بلـ ٍ
ـوات إلــى
الثانيــة فــي فتـ ِ
ـرة مــا بعــد حكــم ضيــاء ،حكومــة نــواز شــريف ،اإلبحــار ضــد تيــار الرغبــات الشــعبية وإرســال قـ ٍ
حتمــل .ومــع ذلــك ،مــرة أخــرى مــع انقســام عمليــة
المملكــة العربيــة الســعودية لحمايــة المملكــة مــن الهجــوم العراقــي ُ
الم َ
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ً
الحقــا بســبب معارضــة رئيــس األركان ،ميــرزاأســلم بيــغ ،بقيــت القــوات الباكســتانية داخــل المملكــة ولــم
صنــع القــرار
ـت الحــق ٍ فــي التســعينيات ،كانــت باكســتان وإيــران علــى خــاف ،بســبب اختــاف
تقــع أبــدً ا تحــت نيــران العــدو .فــي وقـ ٍ
ٌ
السياســات بشــأن مصيــر أفغانســتان؛ ولكــن عندمــا صنَّفــت حكومــة بــوش إيــران علــى أنهــا واحــدة مــن الــدول الثــاث فــي
ـديد وعقوبــات ،ناشــدت باكســتان الغــرب بعــدم مهاجمــة إيــران .كان
ـد شـ ٍ
«محــور الشــر» ،وتعــرض برنامجهــا النــووي إلــى نقـ ٍ
لــدى باكســتان أمــران رئيســان يثيــران قلقهــا :وضعهــا الداخلــي مــع وجــود عــدد كبيــر مــن الشــيعة ،والخــوف مــن وجــود
جــار آخــر مالصــق لهــا أوضاعــه غيــر مســتقرة ،مــع احتمــال وجــود عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن الجــدد.
َّ
يتجلــى فيــه رفــض االختيــار بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيران
فــي ضــوء هــذه القيــود الداخليــة والخارجيــة وتاريــخ
ُّ
أي منهمــا ،اســتمرت سياســة باكســتان الخارجيــة قديمــة العهــد .ســواء أكانــت المســألة تتمثَّ ــل فــي توتــرات
علــى حســاب ٍّ
الحــرب الســعودية فــي اليمــن علــى خلفيــة إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية للشــيخ نمــر النمــر (رجــل ديــن شــيعي مقيــم
التوســط ،وربمــا
فــي المملكــة) ،أم مشــاركة إيــران فــي الحــرب األهليــة الســورية ،فــإن باكســتان ســتدعو للتهدئــة ،وتحــاول
ُّ
ـم،
ـازي .ومــن ثـ َّ
أي تحــرك انحيـ ٍّ
تفعــل أشــياء تثيــر اســتياء أحــد األطــراف أو الطــرف اآلخــر؛ ولكــن ليــس مــن الــوارد أن تتخــذ َّ
القمــة العربيــة اإلســامية
ليــس مــن المفاجــئ مســارعة الدبلوماســيين الباكســتانيين إلــى إيضــاح أن مشــاركة باكســتان فــي َّ
متحاملــة علــى إيــران ،لــم تعــن ِ أنهــم
تحولــت إلــى جلســة عالجيــة
األمريكيــة فــي الريــاض ،فــي مايو/آيــار  ،2017والتــي َّ
ِ
قمــة المملكــة العربيــة الســعودية دعــم باكســتان
القمــة ومحتواهــا“ :لــم تعــن ِ مشــاركة باكســتان فــي َّ
متفقــون مــع روح َّ
ً
للريــاض ضــد طهــران‹ .إذا عقــدت إيــران أيضــا هــذا االجتمــاع ،فســنحضره بالتأكيــد؛ إذ ال يمكننــا إقامــة عالقــات مــع
بلــد علــى حســاب بلــد آخــر ،وال ُننكــر أننــا نســعى جاهديــن لكســب إيــران هــذه األيــام ،لكننــا سـ ِّ
ـنحقق ذلــك فــي األســابيع
المقبلــة›».204

واســتنادً ا إلــى الســرد التاريخــي التفصيلــي لــأداء الباكســتاني علــى مــر الســنين ،يمكننــا القــول بــكل ثقــة إن باكســتان
ـات مماثلــة فــي المســتقبل؛ لكنهــا لــن تســمح باســتخدام
ســتظل فــي «التحالــف اإلســامي» وســتواصل حضــور اجتماعـ ٍ
قواتهــا فــي القتــال خــارج المملكــة ،ســواء ضــد إيــران أو أي جهــة فاعلــة أخــرى .ستســتمر إيــران فــي حشــد شــيعة باكســتان
ونقلهــم إلــى ســوريا للقتــال فــي الحــرب األهليــة ،لكــن باكســتان  -رغــم إدراكهــا أن هــذا يُ شــكِّل تحديً ــا  -لــن تســحب حتــى
ســفيرها مــن دمشــق وســتواصل العالقــات الوديَّ ــة مــع إيــران .ستُ رســل باكســتان المزيــد مــن القــوات لنشــرها فــي المملكــة
العربيــة الســعودية مــن أجــل حمايــة العائلــة المالكــة واالســتجابة الصوريــة للمطالــب الســعودية مقابــل مبالــغ التحويــات
الماليــة مــن العمالــة الباكســتانية فــي الخليــج علــى مــر الســنين واعتمادهــا علــى النفــط الســعودي؛ لكنهــا ســتواصل اســتيراد
التوجــه
الغــاز الطبيعــي المســال مــن قطــر ،وتســعى إلــى إقامــة المزيــد مــن الروابــط االقتصاديــة مــع إيــران .وقــد أثبــت هــذا
ُّ
البراغماتــي المثالــي علــى مــدار الســنين ،أنــه الخيــار األكثــر حكمـ ً
ـة لباكســتان ،والتــي ال تــزال ذات أهميـ ٍـة بالغــة كدولـ ٍـة ال
ِّ
تســمح أن ُتقـ ِّ
متقلبــي المــزاج وآيــات اهلل المتعجرفيــن.
ـدم نفســها قربا ًنــا للملــوك
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