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تطرق السعودية مجدًدا باب باكستان. وزير خارجية السعودية عادل الجبير، ونجل ملكها محمد بن سلمان ولي ولي العهد 
يصالن في زيارتني منفصلتني في األيام األولى من السنة الجديدة في محاوالت إلقناع إسالم أباد باإلنضمام للرياض ملواجهة 

األخطار األمنية اإلقليمية، وذاك يعني دعم السعودية في مواجهتها مع إيران.
من وجهة نظر الرياض، دعم باكستان -والتي تحتوي على ثاني أكبر عدد من املسلمني والدولة اإلسالمية النووية الوحيدة- 

سيكون ضامنًا لترجيح كفة السعودية. يرغب السعوديون في الحصول على التزام علني من إسالم أباد للوقوف مع التحالف 
اإلسالمي ضد اإلرهاب والذي انطلق في ديسمبر بقيادة السعودية وعضوية 34 دولة. ولكن قد تكتفي السعودية بمجرد إيماءات 
دبلوماسية متكررة وأكثر قوة لدعم السياسات السعودية اإلقليمية. في ابريل 2015، عادت السعودية خالية الوفاض عندما طلبت 

من باكستان املساعدة في حربها الحديثة في اليمن.
إستمع الجبير وابن سلمان في هذه املرة إلى رسالتني مختلفتني من إسالم أباد، حيث تعهد الجنرال رحيل شريف، قائد القوات 

الباكستانية، “برٍد قوي” تجاه أي تهديد يمس أمن السعودية. أما الرسالة الثانية فكانت من نواز شريف رئيس الوزراء والذي أكد 
على دور محتمل لباكستان للقيام بوساطة بني السعودية وإيران، متهربا بشكل معقول من عبء الوقوق مع طرف ضد آخر.

يخبرنا التاريخ أن رسالة نواز شريف بالحياد- األقرب لإلنتهازية- على األرجح ماسوف يشكل موقف إسالم أباد تجاه املشاحنة 
األخيرة بني السعودية وايران. وجدت باكستان نفسها منذ استقاللها عام 1947 في أحيان كثيرة في موقف اإلختيار بني 

االيرانيني والعرب، إال انها نجحت في مناسبات عديدة في التملص منها، وفي الحقيقة أن باكستان انتفعت مرارًا من ذلك املوقف 
في املقام األول.

مايكشف لنا التاريخ أيًضا هو أن مايصوغ نهج باكستان ليس تعاطفها الطائفي، بل فتور حساباتها الجيوسياسية. أما اليوم 
فباكستان تتمتع بعالقات أقرب للدول العربية الخليجية وبالتحديد السعودية والتي يعمل بها ماليني املغتربني الباكستانيني، وتعد 

مصدرًا للنفط املدعوم باإلضافة لحوافز مالية أخرى. ولكن إيران أيًضا جارة مباشرة وعظمى وعلى عتبة الدخول للعالم النووي 
حيث تتطلع-إيران- للبروز بعد أعوام من العزلة الدولية. كل هذه اإلعتبارات تضطر إسالم أباد إلعادة النظر في ميزانها لطلبات 

املساعدة من السعودية. 

التوترات 
تفترض الرواية السائدة أن العالقات اإليرانية الباكستانية تأثرت سلبًا بوصول حكومة إسالمية شيعية لسدة الحكم في طهران 

عام 1979 والتي كان من شأنها دفع الدول العربية السنية الى مغازلة إسالم أباد. وكما جاء في مجلة التايم األسبوع املنصرم، 
كانت العالقات االيرانية الباكستانية “مشحونة منذ تولي آية اهلل روح اهلل خميني السلطة حيث انساقت طهران بالتقارب أكثر مع 

نيودلهي.” وفي الحقيقية أن الزعيم العلماني واملوالي للغرب محمد رضا بهلوي شاه إيران هو من قلب عالقات البلدين من 
التحالف الى املنافسة قبل تولي الخميني السلطة بعقد كامل. 

بعد والدة باكستان عام 1947 خشي شاه إيران املعادي للشيوعية أن تخضع تلك الدولة الفقيرة واملفتتة للمعسكر السوفيتي، 
فطفق الشاه يرسل املساعدات، واملال، والدعم الدبلوماسي والذي كان جليًا في حروب باكستان في 1965 و 1971 مع الهند. 

ولكن الشاه بعد ذلك تضجر من موقفني بدرت من باكستان. 
املوقف األول كان طلب باكستان من الشاه خذالن الهند بالتصويت ضدها، لكنه رفض ذلك مستفهًما في 17مايو1974” هل من 

املمكن أن تقاتل باكستان الهند وتنتصر؟” املوقف الثاني، عندما وقعت عينا باكستان على النفط الخليجي العربي لتمويل 
سباقها العسكري ضد الهند حيث ازداد الشاه غيظًا. أفصحت اململكة املتحدة في عام 1968 عن نواياها باالنسحاب من 
املنطقة، فراودت باكستان فكرة أن تصبح هي حامية املنطقة عسكريا وقامت بإرسال دفعات من جنودها إلى دول الخليج.

إال أن الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان فضل في النهاية أال يتحدى خطط الشاه في أن يكون القوة العسكرية الرئيسة في 
منطقة الخليج، ومن حسن حظ طهران في الوقت ذاته أن الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون فضل استبدال البريطانبيني 



باإليرانيني، ولذلك تراجعت باكستان، وبالرغم من التراجع كانت تلك بداية التمزق البطيء في العالقات الباكستانية اإليرانية. 
والجدير بالذكر أنه لم يكن للقضايا الطائفية وال التاريخية األخرى أي عالقة بفتور العالقات، ففي الحقيقة أنه لم يوجد في وثائق 
املخابرات البريطانية وال األمريكية التي رفعت السرية عنها والتي تقيم العالقات بني إيران وباكستان آنذاك، لم يوجد أي مفردات 

مثل “شيعي” أو “سني” إال أنه في تلك األيام كان هناك مصطلًحا أكثر تعبيرًا حيث كشفت الوثائق عن الحديث التالي :
 “ السيد.بوتو تواق إلرضاء العرب” قالها الشاه عن ذو الفقار علي بوتو، “ حتى أنه تحدث عن الخليج دون تلميح للصفة الهامة 

جًدا ‘الفارسي’. إن كان يريد النفط الرخيص فينبغي أن يتحصل عليه من عند أصدقائه العرب”
حتى وإن لم تكن هناك قضية سنية-شيعية فإن الشقاق العربي اإليراني كان حقيقيًا، والحقيقة أن هذا الشقاق وضع باكستان 
في مأزق. في فبراير 1974 رفض الشاه عالنية حضور مؤتمر بوتو اإلسالمي في الهور متذرًعا ببساطة بأن العاهل السعودي 
امللك فيصل هو من اختار وقت عقد املؤتمر. “ ملاذا بحق الجحيم يفترض مني أن أدع فيصل يفرض علي تاريخ املؤتمر؟” قالها 
الشاه ملستشاريه املقربني. وبالرغم من كونها حادثة تافهة، إال أنها كانت من الشواهد املبكرة للمحاوالت العلنية لكل من إيران 

والسعودية لكسب ود باكستان، والتي حصلت على تعهدات مالية باملاليني من العرب في ذلك املؤتمر. وبالرغم أن بوتو كان أبرز 
سياسي باكستاني شيعي إال أن هذه الحقيقة لم يكن له تأثير في حسابات أحد. 

سقوط الشاه في عام 1979 وتولي حكومة شيعية إسالمية زمام األمور دق ناقوس الخطر لدى جيران إيران العرب السنة، إال أن 
تأثيره على حصيلة باكستان النهائية كان محدوًدا، فعلى صعيد الحرب العراقية-اإليرانية 1980-1988، كانت دول الخليج تمول 

جهود الرئيس العراقي صدام حسني العسكرية، وتحض باكستان على التخلي عن إيران، إال أن باكستان لم ترتدع، حتى 
الدكتاتور العسكري الباكستاني محمد ضياء الحق مهندس سياسة توحيد أهل السنة في باكستان لم يعر النداءات العربية 

الكثير من اإلهتمام، بل أنه وعلى أرض الواقع فتح ميناء كراتشي إليران ليكون بدياًل آمنا إليران الستمرار تجارتها الدولية وبعيًدا 
عن قوات العراق الجوية التي تستهدف املوانئ اإليرانية. كما أن العالقات التجارية بني إيران وباكستان ازدهرت في هذه الفترة، 

إال أن إسالم أباد نجحت في التخفيف من حدة خيبة األمل العربية. بمعنى آخر، أبقت إسالم أباد على توازن حرج ومع ذلك 
أثمرت تلك السياسة. 

هذه الخطة والتي أثتبت نجاعتها وفاعليتها ألربعني سنة ستكون موجًها لقرارات باكستان فيما يخص صراع السعودية وإيران 
مؤخرًا. غير أن الوضع حاليًا اليتعلق باملناورات الجيوسيساسية الرشيقة، بل بالطائفية التي أضحت وباًءا يضرب باكستان بشكل 

لم يشهد له مثيل، فإذا أخذنا بعني اإلعتبار تعداد السكان الهائل الذي يصل ال 190 مليون نسمة %80 منهم سنة والبقية 
شيعة، فإنه ينبغي على باكستان أال تكون ساحة قتال للمنافسة السعودية اإليرانية الطائفية. وكما فعلت ذلك مرارًا، ستسعى 

باكستان لتهدئة مخاوف كل من الرياض وطهران لكن دون الوقوع ضحية حربهم الباردة الساعية لنيل التفوق اإلقليمي.


