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تقويم التحالفات شبه 
العسكرية: السعودية 

وباكستان أنموذجًا 
راندا محمد عباس 

جماعة  بيد  »�سنعاء«  اليمنية  العا�سمة  �سقوط  ميثل  لم   
ال�سراع  يف  حتول  نقطة  »احلوثي«  جماعة  با�سم  املعروفة  اهلل«  »اأن�سار 
الثاين(  )كانون  يناير   27 يف  ال�سباب  ثورة  اندالع  منذ  اليمن  يف  الدائر 
اأدركت  اليمن؛  يف  الرئا�سة  لدار  احلوثيني  اقتحام  فمع  فقط،   2011
النظام  طالت  التي  التحوالت  حجم  اأخرى  خليجية  وعوا�سم  الريا�ض 

االإقليمي. 

( باحثة واأكادميية �صودانية متخ�ص�صة يف الدرا�صات ال�صيا�صية واالقت�صادية.  (
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احلدث كما االرتدادات االإقليمية التي اأعقبته ال ميكن قراءته اإال �صمن �صل�صلة 
من �لتحولت �لتي طالت �لإقليم منذ �سقوط بغد�د يف �أبريل )ني�سان( 2003 وحتى 
�ل�سعودية-  �نتقال �ملو�جهة  �إز�ء  �لنووي �لإير�ين. �سمن هذه �لقر�ءة نكون  �لتفاق 
�لإير�نية �إلى مرحلة جديدة عنو�نها �لرئي�س قر�ر �سعودي بالتدخل مبا�سرة يف �ليمن 
بدًل عن حلفاء قد ل يكون �لتعويل عليهم جمديًا بعد �لآن، �أو وكالء مل يربهنو� على 

فاعليتهم، و�إعالن ر�سمي عن �ن�سمام �ليمن ل�ساحات تلك �ملو�جهة))(. 

توقيع  من  قليلة  �أيام  قبل  )�آذ�ر(  مار�س   26 يف  �حلزم«  »عا�سفة  �نطلقت 
نحو  هو خطوة  ب�سوي�سر�، مبا  لوز�ن  �لكربى يف  و�لقوى  �إير�ن  بني  �لإطاري  �لتفاق 
�لتفاق �لنهائي، وعلى غر�ر �أمناط �لتدخل �لع�سكري �ملعا�سرة، رتبت �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية �سريعًا حتالفًا �سم دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، با�ستثناء �سلطنة عمان، 
وكاًل من م�سر و�لأردن و�ملغرب و�ل�سود�ن، و�أعلن �سفريها �ل�سابق يف و��سنطن ووزير 

خارجيتها حاليًا عادل �جلبري من و��سنطن �نطالق �لعمليات �لع�سكرية.

التحوالت اإلقليمية 

�جلمهورية  برزت   ،2003 منذ  بالت�سكل  �لآخذ  �جليو�سيا�سي  �لف�ساء  يف 
�لإ�سالمية �لإير�نية كالعب ��سرت�تيجي مهم، يعتمد يف تعزيز نفوذه على �سبكة و��سعة 
تهديدً�  و�سكلت   ،(979 عام  �لإير�نية  �لثورة  �نطلقت  و�لوكالء. عندما  من �حللفاء 
مفرت�سًا جلو�رها �خلليجي ب�سبب ما ُفهم على �أنه رغبة �إير�نية بت�سدير ثورتها �إلى 
�جلو�ر �لعربي، �لذي كان حمميًا �إلى جانب �لدعم �لأمريكي بغطاء عر�قي. ومنذ عام 
2003 وجدت دول �خلليج نف�سها بال غطاء يف ظل حالة من �ل�سر�ع على �لنفوذ تتعدد 
�أطر�فه �لفاعلة. يف ر�سده للمحدد�ت �لتي حتكم �لنظام �لإقليمي، مل يرتدد �لأمري 
تركي �لفي�سل يف مالحظة �أن �ل�سعود �لإير�ين هو �لوجه �لآخر لغياب �لعر�ق، ففي 
مد�خلته مبوؤمتر �لأمن �لإقليمي ملجل�س �لتعاون �خلليجي �لذي ُعقد يف �ملنامة مطلع 

))( يجادل �لبع�س بان�سمام �ليمن ل�ساحات �ل�سر�ع �لإقليمي قبل �ندلع ثور�ت »�لربيع �لعربي«، �إذ درجت حكومة علي عبد�هلل �سالح 
على �تهام �إير�ن بدعم �لتمرد �حلوثي يف �سعدة منذ �ندلعه يف 2004، و�دعت حكومة �سالح يف �أكرث من منا�سبة �عرت��س �سحنات �أ�سلحة 
�إير�نية مر�سلة �إلى �ليمن، ويف �ملقابل تدخلت �ل�سعودية لتدعم حكومة علي عبد�هلل �سالح، بل �إنها دخلت يف مو�جهة ع�سكرية مبا�سرة �سد 

�حلوثيني خالل �لفرتة )2009 - 0)20(.
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عام 2)20، لفت �لفي�سل �لنظر �إلى �أن »�لعر�ق كان فاعاًل رئي�سًا يف معادلة �لتو�زن 
�أخل بهذه �ملعادلة  �لإقليمي، لكن �إخر�جه منها ب�سبب �لغزو �لأمريكي �خلاطئ له، 

�ل�سرورية ل�ستقر�ر �لو�سع �لإقليمي، متيحًا لإير�ن فر�سة �ل�سعور بالتفوق«)2(.

لل�سعودية،  قلق  مبعث  �لإقليمية  �إير�ن  طموحات  مثلت  �لتاريخ  ذلك  منذ 
وبدرجات متباينة لدول �خلليج �لأخرى. وتعاظمت �لهو�ج�س �ل�سعودية بعد �أن تركت 
عام  منه  �لن�سحاب  قر�رها  �إثر  �لإير�ين  �لنفوذ  د�ئرة  يف  ي�سقط  �لعر�ق  و��سنطن 
))20. مع �ندلع �لأزمة يف �سوريا بدت �لريا�س م�سممًة على منع تكر�ر خطئها يف 
�لعر�ق، وترك �سوريا ت�سقط كليًا يف د�ئرة �لنفوذ �لإير�ين)3(. لكن تطور�ت �لنز�ع يف 
�سوريا وتردد �لوليات �ملتحدة يف �تخاذ خطو�ت ع�سكرية ل�سالح وكالء �ل�سعودية، 
�إير�ن.  عزل  �إلى  �لهادفة  �ل�سعودية  �مل�ساعي  �إ�سعاف  �إلى  �أدى  �لرو�سي  �لتدخل  ثم 
ومع ظهور تنظيم �لدولة �لإ�سالمية »د�ع�س« و�سيطرته على مناطق و��سعة يف �لعر�ق 
�أكرث من  4)20، بدت »و��سنطن« مهتمة مبو�جهة �لعدو �جلديد  و�سوريا �سيف عام 
يف  �لدو�ئر  بع�س  بد�أت  �لعك�س،  على  بل  �لإقليمي،  �إير�ن  متدد  مبو�جهة  �هتمامها 
و��سنطن تنظر �إلى �حلرب على تنظيم »�لدولة �لإ�سالمية« بو�سفها نقطة �لتقاء يف 
�إير�ن بو�سفهم لعبني حمتملني يف  �إلى حلفاء  �أخذت تنظر  �إير�ن. ثم  �مل�سالح مع 

�حلرب على »د�ع�س«.

بينما ظلت روؤية �ل�سعودية باأن �إير�ن هي �مل�سدر �لأكرب لتهديد �أمن �ملنطقة 
وكالئها  و�أن�سطة  لأن�سطتها  للت�سدي  تكون  �أن  ينبغي  �لأولوية  وباأن  و��ستقر�رها، 
�ملزعزعة لال�ستقر�ر، فاإن �ملقاربة �لأمريكية تاأ�س�ست على جملة ب�سيطة: »د�ع�س هي 
�لعدو« لذلك بد�أت ت�سعى �إلى دمج �إير�ن يف ق�سايا �ملنطقة كطرف فاعل وموؤثر، بعد 
توقيع �تفاق معها، �ُسويت من خالله م�ساألة ملفها �لنووي، ومثلت حتوًل �أمريكيًا عن 

)2( عبد�لباري، عطو�ن، ندم �سعودي متاأخر جدً�، �سحيفة �لقد�س �لعربي، 20 يناير )كانون �لثاين( 2)20، على �لر�بط �ملخت�سر �لتايل:
http://soo.gd/dSsJ

�ل�سيا�سات،  ودر��سة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  و�لآفاق،  �لدو�فع  �خللفيات،  �لرتكي:  �ل�سعودي-  �لتقارب  �ل�سيا�سات،  حتليل  وحدة   )3(
�لدوحة، �أبريل )ني�سان( 6)20، �س4، على �لر�بط �ملخت�سر �لتايل: 

http://soo.gd/DkLv
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�سيا�سة �حتو�ء �إير�ن وحما�سرتها)4(.

�جلدير بالذكر ت�سريح �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما يف قمة »كامب ديفيد« 
التي جمعته يف ربيع 5)20 مع زعماء �لدول �خلليجية �إذ قال: »دعوين �أكن و��سحًا 
جدً� هنا، �لغر�س من �أي تعاون ��سرت�تيجي لي�س �إد�مة مو�جهة طويلة مع �إير�ن �أو 
حتى تهمي�سها« وقد رف�ست �إد�رة �أوباما مطالب بع�س �لدول �خلليجية �لقلقة حينها 
من �حتمالت توقيع �تفاق مع �إير�ن بتوقيع �تفاقية دفاع م�سرتكة، مكتفيًة بعر�س و�سع 
حليف رئي�س من خارج �لناتو، وهو ما قد يوؤهلها للح�سول على م�ساعد�ت وتدريبات 

متاحة فقط لأع�ساء �لناتو، لكنها ل ت�سل �إلى حد �لدفاع �مل�سرتك)5(.

بد� و��سحًا خالل �لأزمة يف �سوريا، �أو لحقًا يف �ليمن)6(، �أن �لوليات �ملتحدة 
بد�أت تفتعل مقاربة تعتمد حدً� �أدنى من �لتدخل، و�أنها بد�أت بالفعل �إعادة تعريف 
حليفها  حل�سا�سيات  مر�عاة  �أقل  تبدو  فهي  �ملنطقة،  يف  �سركائها  ورمبا  م�ساحلها 
�ل�سعودي، �لذي مثلت معادلة �لأمن مقابل �لنفط حجر �لز�وية يف �لعالقة معه، منذ 
نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية)7(. �سيا�سة و��سنطن �جلديدة غذت قناعة �سعودية باأنه 
مل يعد ممكنًا �ل�ستمر�ر يف �لعتماد على و��سنطن �سد ما تعتربه �سيا�سات �إير�نية 
مزعزعة لال�ستقر�ر يف �ملنطقة. كانت �سحيفة »و��سنطن بو�ست« قد نقلت ت�سريحًا 

)4( ميثل �لتفاق �لذي مت �لتو�سل �إليه يف 4) يوليو )متوز( 5)20 بني �إير�ن وجمموعة )5+)( �ملرحلة �لثالثة و�لأخرية من �ملفاو�سات 
بني �لقوى �لكربى و�إير�ن، بعد �لتفاق �لنتقايل يف جنيف نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 3)20، ثم �تفاق �لإطار يف لوز�ن )�سوي�سر�( يف �أبريل 
)ني�صان( 5)20، وكما يف �تفاق �لإطار يقوم �لتفاق �لنهائي �لذي �سم )59)( �سفحة ما بني وثيقة �لتفاق �لأ�سا�سية وخم�سة مالحق تقنية 
�إير�ن، مقابل تقييد برناجمها �لنووي. ملزيد من �لتفا�سيل حول �لتفاق �نظر: وحدة حتليل �ل�سيا�سات،  على رفع �لعقوبات �لدولية عن 
قر�ءة يف �لتفاق �لنووي �لإير�ين، تقدير موقف، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات، �لدوحة، يوليو )متوز( 5)20، على �لر�بط 

�ملخت�سر �لتايل:
http://soo.gd/VyyZ

�ل�سيا�سات،  ودر��سة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  حالة،  تقييم  �إير�ن،  مع  و�لعالقة  �ل�سعودي  �لأمريكي-  �خلالف  �أر�سيد،  �أبو  �أ�سامة،   )5(
�لدوحة، يناير )كانون �لثاين( 6)20، �س5، على �لر�بط �ملخت�سر �لتايل:

 http://soo.gd/rilV

)6( �سو�غل �لوليات �ملتحدة بخ�سو�س �ليمن تتجاوز ديناميات �ل�سر�ع على �لنفوذ يف �لإقليم �لذي ي�سغل �لريا�س خ�سو�سًا، للتفكري 
يف تبعات ��ستيالء �حلوثيني على �ل�ساحل �لغربي لليمن على م�سيق باب �ملندب، �إ�سافة �إلى هاج�س جمهود�تها للق�ساء على �لقاعدة يف 
�سبه جزيرة �لعرب، و�إن كانت تلك �لأو�ساع �ست�سمح للقاعدة هناك بالتمدد �أكرث، وهي �لتي تعتربها و��سنطن فرع �لقاعدة �لأخطر على 

�لإطالق.

)7( وحدة حتليل �ل�سيا�سات، �لتقارب �ل�سعودي- �لرتكي.. �خللفيات.. �لدو�فع و�لآفاق، �س3.
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ل�سخ�س و�سفته باأنه قريب من دو�ئر �سنع �لقر�ر يف �ململكة، �ساغ موقف بالده على 
�لنحو �لتايل: »لقد طفح �لكيل، مرة بعد �أخرى تبدي �إير�ن عدم �كرت�ثها بالغرب، 
وهي تو��سل رعاية �لإرهاب و�إطالق �ل�سو�ريخ �لبال�ستية، ول �أحد يحرك �ساكنًا �إز�ء 

ذلك )...( يف كل مرة يفعل �لإير�نيون �سئيًا ترت�جع �لوليات �ملتحدة«))(. 

يف ظل �هتز�ز �لثقة �ل�سعودية بال�سيا�سات �لأمريكية، بد� من �ل�سعب مو�جهة 
�إير�ن و�حتو�ء نفوذها �ملت�ساعد �إقليميًا دون �إجناز حتالفات مع قوى �أخرى، وتاأخذ 
فيها �ل�سعودية زمام �ملبادرة، ومع ت�سدع �لنظام �لعربي، و�ت�ساح عجز م�سر عن 
�أد�ء دور يربز ثقلها �لإقليمي، يف ظل �أزماتها �لد�خلية �ملركبة، كان ل بد من �لبحث 
يكون  �أن  �أوًل  يجب  �ملفرت�س  �سروط، �حلليف  فيه جمموعة  تتحقق  �آخر  عن حليف 
دولة �إ�سالمية »�سنية«، فالريا�س مل تن�س بعد �لحتجاجات �سد حتالفها مع �لوليات 
»�ل�سحوية«  �ملعار�سة  و�سعود  �لع�سرين،  �لقرن  ت�سعينيات  يف  �لعر�ق  �سد  �ملتحدة 
�لتي �سكلت –�آنذ�ك- حتديًا كبريً� ل�سرعية �لنظام، فقد �سككت �ل�سحوة بو�سوح يف 
موؤهالت �لنظام �لإ�سالمية، وطرحت نف�سها مد�فعًا �أكرث �سرعية عن بالد �حلرمني، 
بدور  �ل�سطالع  �إلى  �لتطلع  للملك  ميكن  فاأّنى  �لأمة،  بخيانة  متهمًا  �لنظام  وبات 

حمرر �أر��سي �مل�سلمني، �إذ� كانت بالده تعج باجلنود �لأمريكيني؟)9(.

 كما يجنب �لتحالف مع دول �إ�سالمية �لريا�س ُمز�يد�ت من مكونات جمالها 

�لديني، فاإنه يعزز �ل�سورة �لتي ت�سغلها �ل�سعودية �سمن مو�جهتها مع �إير�ن كـ»حامية« 
�إير�ن، هذ�  �ل�سنة يف �لعامل وكـ»مركز« لإ�سالم �سني مو�جه لإ�سالم �سيعي تتزعمه 
�ملعطى حتديدً� تزد�د �أهميته مع �سعود تنظيم »�لدولة �لإ�سالمية« �لذي دخل باإعالنه 

»�خلالفة« يف �سر�ع حاد مع �ل�سعودية على �سرعية متثيل �لإ�سالم �ل�سني.

�أو  كـ»�ل�سود�ن«  دول  �ن�سمام  كان  فاإذ�  �أي�سًا،  تو�فره  ينبغي  ثالث  معيار  ثمة 
»�ملغرب« �إلى �ل�سعودية يف حربها يف �ليمن ي�سيف ُبعدً� رمزيًا للتحالف، فاإن �لأخرية 
تبقى يف حاجة �إلى حليف لديه قوى ع�سكرية ميكن معها مو�زنة قوة �إير�ن ووكالئها، 

))( �أ�سامة �أبو �أر�سيد، مرجع �سابق، �س4.

)9( توما�س، هيغهامر، �جلهاد يف �ل�سعودية: ق�سة تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب، ترجمة �أمني �لأيوبي، ط )، بريوت، �ل�سبكة �لعربية 
لالأبحاث و�لن�سر، 2)20، �س56.
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�ل�سروط جمتمعة تنطبق ب�سكل خا�س على دولتني فقط هما تركيا وباك�ستان.  هذه 
ذلك  فاإن  �ل�سوري،  �مللف  بخ�سو�س  و�ل�سعودية  تركيا  بني  �لتقارب  من  �لرغم  على 
م�سروعها  فلالأخرية  و�أنقرة،  �لريا�س  بني  كبرية  تباينات  على  يغطي  ل  �لتقارب 
�خلا�س للهيمنة على �لإقليم، و�ملعتمد على حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي، كما �أن لديها 
م�ساكلها  �خلا�سة �لتي �أنتجها �لو�سع �ل�سوري، و�ملتمثلة يف �سعود �جلماعات �لكردية 

بدعم �أمريكي وغربي)0)( عمومًا، مما �سيدفعها لتجنب �أية مو�جهة مع �إير�ن. 

�خليار �لوحيد �ملتبقي هو »باك�ستان« فهي متتلك قوة ع�سكرية كبرية، وخا�ست 
�سمن  �لقتال  ويف  �لع�سابات،  حرب  يف  و��سعة  خربة  ومتتلك  كبرية،  حروب  ثالث 
بني  من  تعد  بعالقات  يرتبطان  وباك�ستان  �ل�سعودية  �أن  كما  وعرة،  جبلية  ت�ساري�س 
تلقت  فباك�ستان  طويلة،  عقود  مدى  على  و�ختربت  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �لأوثق 
�لأولى  فيها  و�جهت  �لتي  �لفرت�ت  �ل�سعودية يف كل  �سخية من  با�ستمر�ر م�ساعد�ت 
�أزمات �قت�سادية �أو �سغوطات خارجية، ويف �ملقابل ردت باك�ستان هذه �خلدمات عرب 

تو�سيع م�ساعد�تها �لأمنية لل�سعودية يف منا�سبات عديدة)))(.

لكن ذ�ك  ومكتملة،  قائمة  و�ل�سعودية  باك�ستان  بني  �لتحالف  �سروط  �أن  يبدو 
لل�سعودية، عندما  �لع�سكرية  لي�س هو ما يخربنا به رف�س باك�ستان تقدمي �مل�ساعدة 
رف�س برملانها يف 0) اأبريل )ني�صان( 5)20 �إر�سال قو�ت �إلى �ليمن. وذلك �لرف�س 
يتاأ�س�س على جملة من �لأ�سباب تدفع جميعها باك�ستان بعيدً� من �ل�سعودية، وباجتاه 
�قرت�ب يف �ل�سيا�سة �خلارجية يركز على ��ستقر�رها �أوًل، و�تباعها ل�سيا�سات �سديقة 
يف �لتعامل مع جو�رها، وتوجهها نحو لعبني يزد�د �نخر�طهم يف جنوب �آ�سيا. رمبا 
هذه �لأ�سباب هي �لتي �عرت�ست �نخر�ط باك�ستان يف حتالف مع �ل�سعودية على �لنحو 
�لذي تت�سوره �لأخرية -على �لأقل- يف �ملدى �ملنظور، وهو ما �سيكون على �لدر��سة 

�لر�بط  )2 مايو )اأيار( 6)20، على  �لكردية يف �سوريا،  �ل�سعب  �لأمريكي لوحد�ت حماية  �لدعم  �أردوغان يدين  �لعربي،  �لقد�س   )(0(
�لتايل:

http://www.alquds.co.uk/?p=541300

)))( ر�سول، بخ�س ري�س، موقف باك�ستان من عا�سفة �حلزم: �لأ�سباب و�لتد�عيات، مركز �جلزيرة للدر��سات، تقارير، 6) اأبريل )ني�صان( 
5)20، على �لر�بط �لتايل:

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/04/2015416105117960316.html
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حماولة �لربهنة عليه، بعد �أن تتوقف لتديل ببع�س �ملالحظات ذ�ت �لطابع �لنظري.

التحالفات في السياسة الدولية

�لتحالفات �لدولية قدمية، كانت قبل ظهور �لدولة �حلديثة و��ستمرت بعدها. 
وهي يف �أب�سط معانيها: �ل�سعي بني كيانني –دول �أو �سركات �أوغريهما- �أو �أكرث لتكوين 
عالقة تكاملية تبادلية، �لهدف منها �لإفادة من �ملو�رد �مل�سرتكة، �أي �إحالل �لتعاون 
و�ملكا�سب.  و�ملنافع  �لأرباح  يف  و�مل�ساركة  �ملخاطر  على  لل�سيطرة  �لتناف�س  من  بدًل 
نتيجته  �أن تكون  ��سرت�تيجيًا، ويفرت�س  �ليوم حتالفًا  بلغة  ن�سميه  �أن  وهذ� ما مُيكن 

)win to win( �أي: �لكل ر�بح ولي�س هناك خا�سر يف �أي من �لفرقاء �ملتحالفني.

وقد  �لب�سرية،  �لكيانات  بني  �سيوعًا  �لأكرث  هي  �لع�سكرية  �لتحالفات  وُتعترب 
�أمد بعيد، فهي �ل�سابقة لأي حتالفات �أخرى؛ لأن دفع �مل�سار  عرفتها �لب�سرية منذ 
�لع�سكرية  �ملعاهد�ت  �حلديثة  �لدول  و�سهدت  �مل�سالح،  جلب  على  دومًا  مقدم 
�لدفاعية، ثم تلتها �ملعاهد�ت �لهجومية بحجة �لهجوم نف�سه، ثم �لتحالف �حلربي 
�إنهاء  �إلى  يهدف  �ل�سرت�تيجي،  �لتحالف  مثل  مثله  �لع�سكري  فالتحالف  �لكامل، 
�أي �لنت�سار  �ملنفعة،  تكاملها جللب  �ملتحالفة، ثم  �لكيانات  �لع�سكري بني  �لتناف�س 
و�حد،  ع�سكري  لهدف  �لع�سكري  �حللف  يكون  وقد  �لهزمية،  �أي  �خل�سارة  وجتنب 
�أو ملدة زمنية حمددة، �أو يكون ملو�جهة �أخطار م�ستقبلية. ويف كل �لأحو�ل، ل يوجد 

حتالف ع�سكري موؤبد، و�إن طال �أمد �حللف)2)(.

4)9)/ نوفمرب )ت�سرين  �حلربان �لكونيتان �لكربيان، �لأولى »يوليو )متوز( 
�لثاين( 9)9)« و�لثانية »�سبتمرب )�أيلول( 939)/ �سبتمرب )�أيلول( 945)« قامتا على 
حتالف دويل كبري، وبعد نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية ظهر �أكرب حلفني ��سرت�تيجيني 
�سهدهما �لع�سر �حلديث، وهما: حلف �سمال �لأطلنطي )�لناتو( وحلف )و�ر�سو(، 
فالأول جمع �لدول �لغربية ذ�ت �لتوجه �لر�أ�سمايل بقيادة �أمريكا، و�لثاين جمع �لدول 
كللها  �ساربة،  ع�سكرية  قوة  �حللفان  و�متلك  �ل�سوفيتي،  �لحتاد  بقيادة  �ل�سرت�كية 

)2)( �أحمد، �ل�سيد م�سطفى، حتديات �لعوملة و�لتخطيط �ل�سرت�تيجي، �لقاهرة، د�ر �لنه�سة، �لطبعة �لثالثة، 2000، �س57. 
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�لرعب  لتو�زن  �حللفني  بني  مبا�سرة  ع�سكرية  مو�جهة  حتدث  ومل  �لنووي.  �ل�سالح 
-(945( �لباردة  �حلرب  فرتة  يف  مبا�سرة  غري  عدة  حروب  حدثت  ولكن  بينهما، 
)99)( �لتي �نتهت بنهاية حلف )و�ر�سو( وبقاء حلف )�لناتو( �لذي ما ز�ل فاعاًل 

حتى اليوم)3)(. 

�أما على م�ستوى �ملنطقة �لعربية، فقد �سهدت حتالفًا دوليًا �سد �لعر�ق عندما 
غزت �لكويت )990)-)99)( تقدمته �أمريكا وحلف �لناتو وعدد من �لدول �لعربية 
وعلى ر�أ�سها �ل�سعودية، ثم بقية دول �خلليج وم�سر و�سوريا وباك�ستان، ودول �أخرى، 
وقد �نتهت �حلرب بهزمية �لعر�ق وتغيري نظام �حلكم فيها، ثم حدث يف �ملنطقة ما 
��سطلح على ت�سميته بـ»�لربيع �لعربي« وما �أفرزه من متغري�ت �سيا�سية، لعل �أهمها 
�حلروب �لتي ��ستعلت يف �سوريا وليبيا و�ليمن، فن�سطت حركة �لتحالفات �لع�سكرية، 
فتدخل �لناتو يف ليبيا. �أما يف �سوريا فقد �حتمى نظام ب�سار �لأ�سد بحلف ع�سكري 
مكون من رو�سيا و�إير�ن وحزب �هلل، مع دعم عر�قي، ثم ظهر �لتحالف �لدويل �سد 

دولة �خلالفة �لإ�سالمية »د�ع�س« فيما ��سطلح عليه بـ»�حلرب �سد �لإرهاب«.

العالقات السعودية- الباكستانية 

�حتفظت �ململكة �لعربية �ل�سعودية وباك�ستان بعالقات �سيا�سية و�سالت ع�سكرية 
لعالقات  �أ�س�ستا  فقد   .(947 )�آب(  �أغ�سط�س   (4 باك�ستان يف  ��ستقالل  وثيقة، منذ 
دبلوما�سية بعد ذلك بفرتة وجيزة، ويف )95) وقع �لطرفان »�تفاقية �سد�قة« و�سعت 
�لأ�سا�س لتبادل و��سع يف �ملجالت �لقت�سادية و�لع�سكرية خالل �لعقود �لقادمة. ويف 
يونيو )حزيران( 954) كان �مللك �سعود قد عرب يف ر�سالته لرئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين 
غالم حممد عّما �ست�سبح عليه حمدد�ت �لعالقة من ذ�ك �لتاريخ فالحقًا: »�سنكون 
بال �سك �سعد�ء �إذ� �أ�سبحت باك�ستان �أقوى، قوة باك�ستان هي قوتنا )...( �إذ� هاجم 
كما  �حلرمني  عن  �ملد�فعني  مقدمة  يف  باك�ستان  �ستكون  �ملقد�سة  �لأر��سي  �ليهود 

وعدت«)4)(.

 ،(99(  ،( �لأكادميية، ط  �ملكتبة  �لقاهرة،  و�لنظريات،  �لأ�سول  در��سة يف  �لدولية:  �ل�سيا�سية  �لعالقات  �إ�سماعيل، �سربي مقلد،   )(3(
�س)34. 

)(4( Khushboo Ahmad & Muhammad Faisal, Pakistan-Saudi Arabia Strategic Relations: An Assess-
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منها  و�ل�سعودية،  باك�ستان  بني  و�أحد�ث  تطور�ت  جمموعة  قربت   (960 منذ 
حرب باك�ستان و�لهند 965)، وحرب يونيو )حزير�ن( 967)، وحرب باك�ستان �لثالثة 
يف )97)، و�لجتياح �ل�سوفيتي لأفغان�ستان، وحرب �خلليج �لأولى بني �لعر�ق و�إير�ن 
)0)9)-))9)(، ثم �جتياح �لعر�ق للكويت يف 990) وحرب �خلليج �لثانية )99)، 

كل تلك �لأحد�ث �فتتحت د�ئمًا م�سار�ت جديدة للعالقات بني �لطرفني.

طليعة  يف  �ل�سعودية  كانت  و�لهند،  باك�ستان  بني   (965 حرب  �ندلعت  عندما 
ل�سكان  بيان م�سرتك على »�حلق يف تقرير �مل�سري  و�أكد  لباك�ستان.  �لد�عمة  �لدول 
جامو وك�سمري طبقًا لقر�ر�ت �لأمم �ملتحدة«. ويف تلك �لظروف بالذ�ت جرت مناق�سة 
عقد �أول قمة �إ�سالمية لدعم �إ�سالم �آباد. بعد حرب �لأيام �ل�ستة يف يونيو )حزير�ن( 
�ل�سعودي  �لدفاع  وزير  برئا�سة  �سعودي  وفد  ز�ر  �لعربية،  �جليو�س  و�نك�سار   ،(967
باك�ستان، وبعد حمادثات مطولة تو�سلت �ل�سعودية �إلى �تفاق للتعاون مع باك�ستان يف 
�مل�ست�سارين  �لتدريب وتبادل  �لع�سكري و�ملدين، ركز �لتفاق على  جمالت �لطري�ن 
�لع�سكريني، منذ ذلك �لتاريخ ظلت مر�كز �لتدريب �لع�سكرية �لباك�ستانية مفتوحة 
لعنا�سر �لقو�ت �جلوية �ل�سعودية، وبح�سب بع�س �لإح�ساء�ت فاإن �أكرث من )255)( 
بد�ية  من  �عتبارً�  باك�ستان)5)(.  يف  تدريبات  تلقو�  �ل�سعودية  �لقو�ت  من  عن�سرً� 
�ل�سعودية،  يف  خمتلفة  مو�قع  يف  باك�ستانية  ع�سكرية  وحد�ت  متركزت  �ل�سبعينيات 
�إ�سايف، �سمح  �أن مت توقيع بروتوكول  �لثمانينيات بعد  �لتمركز �لذي ز�د خالل  وهو 
متركزت  وفيما  �ل�سعودية.  �لأر��سي  على  باك�ستاين  جندي   )20000( حو�يل  بن�سر 
بع�س �لوحد�ت يف »تبوك« و»خمي�س م�سيط«، جرى ن�سر معظم �لوحد�ت يف �ملنطقة 

�ل�سرقية، حيث ترتكز حقول �لبرتول)6)(.

ment, Center for International Strategic Studies, Pakistan, 2016,p24.
http://ciss.org.pk/?s=Pakistan-Saudi+Arabia+Strategic+Relations%3A+An+Assessment

)(5( Khushboo Ahmad & Muhammad Faisal, Pakistan-Saudi Arabia Strategic Relations: An Assess-
ment, p29.

)(6( Safdar Sial, Emerging dynamics in Pakistani-Saudi relations, The Norwegian Peacebuilding Re-
source Centre, Report, October 2015,p1 on:
http://www.peacebuilding.no/Regions/Asia/Pakistan/Publications/Emerging-dynamics-in-Paki-
stani-Saudi-relations
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يف مقابل �مل�ساعد�ت �لع�سكرية �لتي قدمتها باك�ستان لل�سعودية، فقد ح�سلت 
د�ئمًا على م�ساعد�ت مالية كبرية. ففي )99) عندما فر�س �ملجتمع �لدويل عقوبات 
برتول  لتوفري  �ل�سعودية  تدخلت  �لنووية،  جتربتها  ب�سبب  باك�ستان  على  �قت�سادية 
 )(0000( وفرت  حيث  �سنو�ت،  �أربع  ملدة  تقدمه  و��ستمرت  لباك�ستان،  جماين 
برميل يوميًا ملدة عامني، ثم )40000( برميل يف �لعامني �لالحقني بقيمة �إجمالية 
)3.4( مليار�ت دولر، وما ن�سبته )23%( من �حتياجات باك�ستان �لنفطية)7)(. ولقد 
��ستثمرت �ل�سعودية منذ بد�ية �لثمانينيات يف تعزيز ح�سورها يف �لأو�ساط �لدينية 
يف باك�ستان، فاأنفقت ب�سخاء لتمويل �أن�سطة دينية �سملت بناء م�ساجد، ورحالت حج 
جمانية، وتوفري منح للطالب �لباك�ستانيني يف موؤ�س�سات �لتعليم �لديني �ل�سعودية)))(. 
لدعم  �ملركزي  باك�ستان  بنك  يف  دولر  مليون   )200( �ل�سعودية  �أودعت   2009 ويف 
�ل�سعودية جمددً� )5.)(  �أودعت   20(4 )�آذ�ر(  مار�س  ويف  �لباك�ستانية،  »�لروبية« 
مليار دولر للغر�س ذ�ته، وعندما جتاوز �سعر �لبرتول )40)( دولرً� للربميل، قدمت 
ال�صعودية مبلغ )300( مليون دولر لدعم �ملو�زنة �لباك�ستانية. �لتبادل �لتجاري بني 
�لبلدين يتجاوز )4( مليار�ت دولر، فيما ي�سل حجم �لعمالة �لباك�ستانية يف �ل�سعودية 
�سنويًا)9)(.  دولر  مليار�ت  بـ)3(  حتويالتهم  تقدر  عامل  مليون   )(.5( حو�يل  �إلى 
فيما �أ�سارت بع�س �لدر��سات �إلى �أن حتويالت هولء بلغت عام 3)20 حو�يل )).3( 

مليار�ت دولر، وهو رقم حقق معدل منو بلغ )24%( خالل �لعقد �ملا�سي)20(. 

كما �أ�سلفنا، فقد �حتفظت �ل�سعودية بعالقات جيدة مع �لقياد�ت �لباك�ستانية، 
�سو�ء �لقياد�ت �ل�سيا�سية �أم �لع�سكرية، فاآ�سف زرد�ري رمبا كان هو �ل�ستثناء �لوحيد 

)(7( Aftab Alam, Mohammad Almotairi, Kamisan Gaadar, Omair Mujahid Malik, An Econom-
ic Analysis of Pak–Saudi Trade Relation Between 2000 and 2011, American Journal of Research 
Communication,p216, on:
www.usa-journals.com/wp-content/uploads/2013/04/Alam_Vol15.pdf

)((( Hassan Abbas, Shiism and Sectarian Conflict in Pakistan: Identity Politics, Iranian Influence, 
and Tit-for-Tat Violence, Combating Terrorism Center, West Point, Occasional Paper Series,  Sep-
tember 22, 2010, on:
 https://www.ctc.usma.edu/posts/shiism-and-sectarian-conflict-in-pakistan

)(9( Yoel Guzansky, Pakistan and Saudi Arabia:How Special are the «Special Relations, The Institute 
for National Security Studies, INSS Insight No. 797, February 16, 2016 p2, on:
 http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=11441

)20( ر�سول، بخ�س ري�س، موقف باك�ستان من عا�سفة �حلزم، �لأ�سباب و�لتد�عيات، مرجع �سابق، �س5.
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يف �لفرت�ت �لأخرية))2(. وميكن �أن يعد نو�ز �سريف مثاًل بارزً� يف هذ� �خل�سو�س، 
�أ�سحى  �لذي  م�سرف  برويز  وبني  بينه  �سفقة  عقد  يف  فقط  تتو�سط  مل  فال�سعودية 
ولكنها  �سريف،  نو�ز  �سر�ح  �إطالق  �أجل  من   (99( يف  لباك�ستان  �لع�سكري  �حلاكم 
��ست�سافته وعائلته حتى عام 2007 )22(، عندما تدخلت مرة �أخرى لي�سمح له بالعودة.

يف حقبة ما بعد »�لربيع �لعربي« ��ستمر �لتقارب �لباك�ستاين- �ل�سعودي، ففي 
�سلطان،  بن  بندر  �لأمري  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �أوفد   20(( )�آذ�ر(  مار�س 
�أنها تدعم �لروؤية �ل�سعودية يف ��ستقر�ر �ملنطقة،  و�أكدت باك�ستان للموفد �ل�سعودي 
و�سرورة ��ستقر�ر �لو�سع يف �لبحرين حتديدً�، و�أمدت باك�ستان �لريا�س بـ)2500( 

من �لعنا�سر �لع�سكرية �ملتقاعدة لدعم �لأجهزة �لأمنية يف �لبحرين)23(.

بن  �سلمان  –�آنذ�ك-  �لعهد  ويل  زيارة  �أثناء   20(4 )�سباط(  فرب�ير  ويف 
عبد�لعزيز �إلى باك�ستان، �أعلنت �إ�سالم �آباد م�ساطرتها �لريا�س موقفها جتاه �لأزمة 
يف �سوريا، و�ملتمثلة ب�سرورة ت�سكيل حكومة �نتقالية. كما �أ�سارت بع�س �لتقارير �إلى 
�أن �ل�سعودية طلبت من باك�ستان تزويد �ملجموعات �حلليفة لها يف �سوريا ب�سو�ريخ 
م�سادة للطائر�ت و�أخرى م�سادة للدروع، وهو ما نفته باك�ستان لحقًا )24(. بد� حينئذ 
�أن باك�ستان قد غادرت بذلك �لإعالن �مل�سرتك �إلى موقف �حلياد �لذي ظلت تتبعه 
منذ �نفجار �لأحد�ث يف �سوريا، و�أنها ب�سدد �تخاذ موقف مل�سلحة حليفتها �ل�سعودية 
يتجاهل مو�قف قوى دولية كرو�سيا و�ل�سني، ويتعار�س مع موقف جارتها �إير�ن. لكن، 
وفيما يبدو كخطو�ت لتد�رك �لإعالن �ل�سابق، �تخذت باك�ستان خطوتني خف�ستا -�إلى 
حد كبري- من تد�عيات موقفها ذ�ك؛ بد�يًة عقدت �حلكومة �جتماعًا للدبلوما�سيني 
�أخرب  6 مايو )اأيار( 4)20  �لأو�سط و�خلليج، ويف  �ل�سرق  �لعاملني يف  �لباك�ستانيني 

))2( مرت �لعالقات بفرتة من �لتوتر خالل �لأعو�م ))200-3)20( يف مرحلة ت�سكيل حزب �ل�سعب للحكومة يف باك�ستان، وتويل �آ�سف 
زرد�ري لرئا�سة �لوزر�ء ب�سبب ��ستباه �ل�سعودية يف �أن زرد�ري يت�سرف بوحي من خلفياته �ل�سيعية.

)22( �إبعاد نو�ز �سريف وعائلته �إلى �ل�سعودية، موقع �جلزيرة نت، 0) دي�سمرب )كانون �لأول( 2000، على �لر�بط �ملخت�سر �لتايل: 
http://soo.gd/ezMY

)23( Mujib Mashal, Pakistani troops aid Bahrain’s crackdown, 30 July 2011, Aljazeera, on:
http://soo.gd/yu0D

)24( باك�ستان تنفي بيع �سو�ريخ متطورة للجي�س �حلر ب�سفقة مع �ل�سعودية، CCN بالعربية، على �لر�بط �لتايل:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/26/pakistan-saudi-syria-russia
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رئي�س �لوزر�ء �مل�ساركني باأن باك�ستان ب�سدد �لحتفاظ ب�سيا�ستها �ملحايدة، و�لعازفة 
عن �لتدخل يف ق�سايا �ل�سرق �لأو�سط، قبل �أن يزور نو�ز �سريف طهر�ن يف )) مايو 
�لعالقات  يف  جديدة  �سفحة  لفتح  طهر�ن  »يف  �أنه  هناك  من  ليعلن   ،20(4 )اأيار( 
باك�ستان  �إعالنًا مبكرً� عن موقف  هذه �خلطو�ت  كانت  االإيرانية«)25(.  الباك�صتانية- 

�لالحق، �لر�ف�س و�إن كان بلباقة)26(. 

�أما عن طلب �ل�سعودية من باك�ستان �لن�سمام لتحالفها �سد �حلوثيني ودعم 
�لتحالف، فبالرغم من �جلهود �ملكثفة و�لدبلوما�سية عامة �لتي بذلتها �لريا�س، مل 

تتمكن يف �لأخري من �حل�سول على مو�فقة باك�ستان على �مل�ساركة)27(. 

ثمة جملة من �لأ�سباب حكمت قر�ر �لربملان �لباك�ستاين ح�سب ما تروجه �لآلة 
�لإعالمية �لإير�نية: 

�ل�سعودية  بني  مت�ساعدة  مو�جهة  �سمن  بالتورط  باك�ستان  رغبة  عدم  اأواًل: 
و�إير�ن، يف وقت بد�أت فيه �لأو�ساع يف باك�ستان بال�ستقر�ر ن�سبيًا، بعد �أكرث من عقد 
مناه�سي  نظر  يف  ُيعد  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �إلى  قو�ت  حتريك  و�إن  �لعنف.  من 
على  قتالية  و�سعية  يف  �جلي�س  ثلث  فحو�يل  ��سرت�تيجيًا،  خطاأً  �لباك�ستاين  �لتدخل 
�لهند يف حدود  مع  �لأفغانية، وجزء كبري من وحد�ته منت�سر على �حلدود  �حلدود 
باك�ستان �ل�سرقية، فيما تنخرط وحد�ته �لأخرى يف �أن�سطة ع�سكرية متعلقة مبكافحة 
�جلماعات �لر�ديكالية. �سمن وجهة �لنظر هذه، ف�سلت باك�ستان �دعاء على �حلياد 

)25( I am here to open a new page in Pak-Iran relationships: Nawaz, The Express Tribune, Pakistan, 
May 11, 2014, on:
http://tribune.com.pk/story/707051/nawaz-visits-iran-amid-tensions/

)26( حاولت حكومة نو�ز �سريف من خالل �إحالتها �لق�سية �إلى �لربملان �أن تظهر حلليفها �ل�سعودي عدم قدرتها على حتقيق �إجماع لتلبية 
طلب �لدعم �لع�سكري. 

)27( معظم �لأحز�ب �لباك�ستانية و�ملجتمع �ملدين و�أجهزة �لإعالم عار�ست �إر�سال جنود باك�ستانيني �إلى �ليمن، حتى قبل جل�سة �لربملان، 
لنتذكر �أن باك�ستان تعرف �أكرث من غريها �أن �إر�سال �لقو�ت �لع�سكرية �إلى �أي بلد يعد �أ�سهل من �إخر�جها من هناك، فهي قد �ساركت 
–مثاًل-  ر�جع  �ملتحدة ملحاربة نظام طالبان،  �لوليات  بعقد دعمت  وبعدها  �لثمانينيات،  �ل�سوفيتي يف  يف حتالف دويل ملحاربة �لحتاد 

ت�سريحات عمر�ن خان لل�سحف �لباك�ستانية، على �لر�بط �لتايل:
 http://en.dailypakistan.com.pk/pakistan/pakistan-mustnt-be-part-of-yemen-war-pti
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يف  �ل�سر�ع  جولت  من  عديدً�  �أن  يبدو  كما  �لقومي))2(.  �أمنها  على  �أكرث  للرتكيز 
�أفغان�ستان، وتدخل باك�ستان �ملبا�سر وغري �ملبا�سر لأكرث من ثالث عقود، قد �أخذت 
يهدد  ما  ت�سوي  �أن  باك�ستان  على  �أن  على  يركز  جديدً�  جيو�سيا�سيًا  �قرت�بًا  ت�سكل 
�أمنها، و�أن �ل�سالم و�ل�ستقر�ر و�لأمن على م�ستوى �لإقليم و�لعالقات �جليدة مع دول 

�جلو�ر، هو ما �سيفيد باك�ستان بقدر ما ميكن لغيابه �أن ي�سرها)29(.

هذ�  من  فاخل�سية  �لطائفي،  �لعنف  تفجر  �حتمالت  من  �خلوف  ثانيًا: 
�أكرث كثافة من ذ�ك �لذي  �ل�سيناريو و�حتمالت �نفجار عنف �سيعي- �سني، بوتائر 
�سهدته باك�ستان �سابقًا، ورمبا باأكرث مما ت�ستطيع �حتماله. �ملعطى �لأول �لذي يجب 
��ست�سحابه هنا، هو �أن باك�ستان هي موطن ثاين �أكرب �ملجتمعات �ل�سيعية يف �لعامل، 
و�لدولة �لوحيدة �لتي ت�سم عددً� �أكرب من �ل�سيعة هي جارة باك�ستان �لغربية: �إير�ن. 
وُيقدر عدد �ل�سيعة �لباك�ستانيني بحو�يل ثالثني مليونًا، ي�سكلون ما ن�سبته )20%( من 

جملة �سكان باك�ستان �لبالغ عددهم )70)( مليون ن�صمة.

وقد �أ�سبح �ل�سيعة �لباك�ستانيون �لذين بلورت �لثورة يف �إير�ن هويتهم �خلا�سة، 
�آخر:  وبتعبري  �لعاملي،  �ل�سيعي  �ملجتمع  يف  �ندماجًا  و�أكرث  وعقائدية  مركزية  �أكرث 
�أكرث »�إير�نية«، وبد�أ ترديد �سعار�ت �لثورة �لإير�نية يف م�ساجد �ل�سيعة، مع  �سارو� 
�أن كان  �إلى تقليده، بعد  توزيع مل�سقات تظهر عليها �سورة �خلميني، وبد�أ �لتحول 

�سيعة باك�ستان -يف معظمهم- يقلدون �آية �هلل �خلوي يف �لنجف)30(.

)2(( Abdul Basit, Pakistan & the Yemen War: Perils of Joining the Saudi-led Coalition, Rajaratnam 
School of International Studies, No. 084 – 8 April 2015, p2, on:
http://soo.gd/qZNT

)29( ر�سول، بخ�س ري�س، موقف باك�ستان من عا�سفة �حلزم: �لأ�سباب و�لتد�عيات، مرجع �سابق، �س3.

بع�س  وت�سري  �إير�ن.  يف  �لدينية  و�ملر�كز  قم  يف  �لدينية  در��ستهم  ملتابعة  �لباك�ستانيني  �أمام  �لفر�س  مئات  �أي�سًا  طهر�ن  وفرت   )30(
979) حتى عام 0)20 و�سل �إلى حو�يل )4000( �سيعي باك�ستاين تلقو� تعليمهم يف �حلوز�ت �لإير�نية يف  �أنه ومنذ عام  �لتقدير�ت �إلى 
»قم« و»م�سهد« و»�أ�سفهان« حيث مت تقدميهم �إلى مفهوم ولية �لفقيه، وهو �ملفهوم �ملركزي يف �لثورة �لإير�نية. ملزيد من �لتفا�سيل ر�جع:
 Hassan Abbas, Shiism and Sectarian Conflict in Pakistan: P 29.
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بال�سرق  �أكرث  �ل�سنة يرتبطون  �ل�سيعة، كان  �أو�ساط  �لتحولت يف  مبو�ز�ة تلك 
�لأو�سط وبالن�سخة �ل�سلفية من �لإ�سالم، ب�سبب �لهجرة �لو��سعة للعمالة �لباك�ستانية 
�إلى �ل�سعودية و�خلليج، و�لدعم �لكبري �لذي وفرته �ل�سعودية للمد�ر�س �لدينية، كما 

ب�سبب حتول باك�ستان �إلى قاعدة ملا عرف بــ»�ملجاهدين �لعرب«.

و�أخرى  �سنية  تنظيمات  بني  مو�جهات  �إلى  �لأو�ساع  �نحدرت  �ملح�سلة،  يف 
خالل  و�ل�سعودية  �إير�ن  بني  بالوكالة  حلرب  م�سرح  �إلى  باك�ستان  وحتولت  �سيعية، 
�إلى  طالبان  و�سول  وفر  حيث  �لع�سرين؛  �لقرن  ت�سعينيات  �إلى  و�سوًل  �لثمانينيات 
�ل�سلطة يف �أفغان�ستان، و�لذين حظو� بدعم من �لريا�س �لتي لعبت دورً� موحدً� لل�سنة، 
تاأ�سي�س ومتويل  �إير�ن يف  ن�سطت  �ملقابل  بنظامني حليفني. يف  �إير�ن  تطويق  بهدف 
�إير�ن خ�سو�سًا  من  حيويًا  دعمًا  تلقى  –مثاًل-  فـ»جي�س حممد«  �سيعية،  ميلي�سيات 
بعد �غتيال �لقن�سل �لإير�ين يف لهور يف دي�سمرب )كانون �لأول( 995)، ومهاجمة 

�ملر�كز �لثقافية �لإير�نية يف �ملدينة ذ�تها))3(. 

يف �ل�سنو�ت �لأخرية، خ�سو�سًا يف مرحلة ما بعد برويز م�سرف، �لذي يقيم 
كثري من �ل�سيعة فرتته تقوميًا �إيجابيًا، على �لرغم من �أن �لهجمات �سدهم مل تتوقف 
متامًا، لكنهم يقدرون حماربته لتنظيمات �سنية معروفة باأن�سطتها �ملعادية لل�سيعة، 
كما يف حالة هجوم �جلي�س على �مل�سجد �لأحمر يف 2007 )32(. عادت �إير�ن لتن�سط 
جمددً� يف تاأ�سي�س �سبكات تابعة لها، ون�سطت خ�سو�سًا يف �أو�ساط �حللقة �لأ�سعف 
يف �ملكون �ل�سيعي �لباك�ستاين، وهي �لقبائل �ل�سيعية يف مناطق �لقبائل، حيث يتز�يد 
بلو�س�ستان)33(.  �إقليم  �لهز�رة يف  �ل�سيعة  وبني  �ل�سيعة،  ت�ستهدف  �لتي  نفوذ طالبان 

996)؛ لأن �سيا�سة متويلها ورعايتها  �ل�سيعية يف  �مليلي�سيات  �أن طهر�ن توقفت عن دعم  �أبو �لذهب  �لفرن�سية مرمي  �لباحثة  توؤكد   )3((
برهنت على قدرتها على �إنتاج ر�ديكالية طائفية نقي�سة؛ ولأنها تخوفت من رد فعل �مليلي�سيات �ل�سنية يف �جلزء �لإير�ين من »بلو�س�ستان«. 
كما �أن حتالف �ل�سمال �ملدعوم من �إير�ن كان يقاتل طالبان، و�أن �لقيادة �لإير�نية رمبا قدرت –�آنذ�ك- �أن �لرتكيز على جبهة و�حدة �سد 

باك�ستان يعد كافيًا، �نظر:
Hassan Abbas, Shiism and Sectarian Conflict in Pakistan: P39.

)32( عقبة، �لأحمد، �مل�سجد �لأحمر .. ف�سول �ملو�جهة �لد�مي، موقع �جلزيرة نت، )) يوليو )متوز( 2007، على �لر�بط �ملخت�سر �لتايل: 
 http://soo.gd/NAtO

)33( حول عمليات �لعنف �سد �ل�سيعة �نظر: تقرير منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س: نحن ن�سري حلتفنا: عمليات قتل �ل�سيعة �لهز�رة يف �إقليم 
بلو�س�ستان �لباك�ستاين، على �لر�بط �لتايل: 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/02/254386
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لو�ء  �إلى  �ن�سمت  قد  �لقبائل  منطقة  �سيعة  من  �أعد�دً�  �أن  �لتقارير  بع�س  وتوؤكد 
»فاطميون« قبل �أن ت�سكل لو�ء »زينبيون« �لذي يقاتل �إلى جانب �لنظام �ل�سوري حتت 

قيادة �حلر�س �لثوري �لإير�ين.

تتعزز  �لأخرية،  �لثالثة  �لعقود  �ملتبادل خالل  �لعنف  �لتاريخ من  ظل هذ�  يف 
–مبا�صرة-  ينتج  �أن  ميكن  �ل�سعودية  مع  �لتحالف  قر�ر  باأن  �ل�سابقة؛  �لنظر  وجهة 
مزيدً� من �لتوتر و�حل�سد على �أ�س�س طائفية، وهو ما كانت مظاهره قد بد�أت فعاًل 
يف �لتظاهر�ت �ملوؤيدة و�ملعار�سة للتحالف مع �ل�سعودية، ففي حني تظاهرت جماعات 
تظاهرت  للتحالف،  دعمًا  �سلفية  برعاية  حتظى  �لتي  و�جلماعة«  �ل�سنة  »�أهل  مثل 
مع  �لتحالف  �حتمال  �سد  �مل�سلمني«  وحدة  كـ»جمل�س  �إير�نيًا  �ملدعومة  �ملجموعات 
من  و��سع  بتعاطف  �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  حظي  قد  �جلي�س  كان  و�إذ�  �ل�سعودية. 
�ملكون �ل�سيعي، فاإن �لو�سع لن يظل كذلك �إذ� تورط يف حرب طرفها �لآخر ينظر �إليه 
على �أنه »�سيعي«، و�إذ� كانت ردود �لتنظيمات �ل�سيعية على �أعمال �لقتل و�لتفجري قد 
�ت�سمت -حتى �لآن- باملحدودية، فاإن ذلك رمبا لن ي�ستمر يف حال عودة مقاتليهم من 

�سوريا بخرب�ت ع�سكرية �أكرب، مع دعم �إير�ين لن ترتدد طهر�ن يف تقدميه.

ثالثًا: ِحر�س باك�ستان على �لحتفاظ بعالقات متو�زنة مع جارتها �لغربية، 
و�لتي ت�ساطرها )909( كلم من �حلدود �مل�سرتكة، �أو يف �حلد �لأدنى حر�سها على 

عدم �لدخول جمددً� �إلى قائمة �أعد�ء �إير�ن.

�إلى مرحلتني: ما  �لباك�ستانية  �لإير�نية-  �لعالقات  ب�سكل عام، مُيكن تق�سيم 
قبل 979) وما بعده، يف �ملرحلة �لأولى كانت �لدولتان �سمن حلفاء �لوليات �ملتحدة، 
وبعد 979) حتولت طهر�ن �إلى �سيا�سة خارجية مت�سددة ومعادية للوليات �ملتحدة، 
�لدولة  هي  �إير�ن  كانت  تاريخيًا  و��سنطن.  حلفاء  �سلم  يف  باك�ستان  �سعدت  فيما 
�لعالقات  وبد�أت  �لهند،  عن  ��ستقاللها  بعد  ر�سميًا  بباك�ستان  �عرتفت  �لتي  �لأولى 
�لدبلوما�سية بني �لبلدين عام )94). ويف 950) كان �ساه �إير�ن حممد ر�سا بهلوي هو 
�أول رئي�س دولة يزور �لدولة �لوليدة. تعاظم �لدعم �لإير�ين لباك�ستان خالل حرب 
965)، ف�سمحت �إير�ن للطائر�ت �لباك�ستانية بالهبوط يف �إير�ن و�لتزود بالوقود، كما 



راندا محمد عباس 

17 المسبــار

تعاون �جلي�سان �لإير�ين و�لباك�ستاين يف قمع حركة �لتمرد يف »بلو�س�ستان«)34(.

تاريخ  يف  فارقتني  عالمتني  فكانا  �ل�سوفيتي،  و�لجتياح  �لإير�نية  �لثورة  �أما 
من  لأكرث  عالقاتهما  طبيعة  حدد�  �للذ�ن  �حلدثان  وهما  �لبلدين،  بني  �لعالقات 
بعبارة  متخالفني  بل  خمتلفني،  موقعني  يف  وباك�ستان  �إير�ن  و�سعا  لقد  عقدين. 
�آباد وطهر�ن جماهديهما  �أدق؛ فخالل �حلرب يف �أفغان�ستان دعمت كل من �إ�سالم 
�ملف�سلني. مع و�سول طالبان �إلى �ل�سلطة �سهدت �لعالقات توترً� غري م�سبوق، وهي 
�حلركة ذ�ت �لأيديولوجيا �ملعادية لل�سيعة، و�لتي تعاملت مع �إير�ن كدولة عدو، خا�سة 
مع دعم �لأخرية حتالف �ل�سمال، و�رتباطها بعالقات جيدة مع خ�سوم طالبان من 
باك�ستان  بني  �لعالقات  �أن  وكما  »�لهز�رة«.  من  و�ل�سيعة  و»�لأوزبك«  »�لطاجيك« 
و�لوليات �ملتحدة، وبني باك�ستان و�ل�سعودية، �أثرت �سلبًا على �لعالقات �لباك�ستانية- 
�لإير�نية، فاإن عالقات �إير�ن و�لهند مل تقف بعيدة عن معوقات �لعالقة، فقد طورت 
 200( منذ  �لباك�ستاين)35(.  �لقلق  متجاهلًة  �لهند،  مع  ��سرت�تيجية  عالقات  �إير�ن 
تاريخ �لإطاحة بطالبان، ت�سود حالة من �ل�سالم �لبارد �لعالقات بني �لدولتني �للتني 
�أمن  ب�ساأن  �لإير�نية  �لهو�ج�س  بالرغم من عدد من  �إد�رة عالقات عادية،  حتاولن 

احلدود)36(، وعالقات باك�ستان مع �ل�سعودية.

�سمن �لعالقات �لباك�ستانية- �لإير�نية يربز مو�سوع خط �أنابيب �لغاز �لذي مت 
�لتوقيع على �لتفاق �خلا�س به يف 2009، وجرى ��ستكمال �ملالحق �لقانونية لالتفاق 
4)20، وبح�سب  �مل�سروع يف  ��ستكمال  يف 0)20، وبح�سب �لتفاق كان من �ملفرت�س 
عرب  باك�ستان  �إلى  �سنويًا  �لغاز  من  مكعب  مرت  مليار�ت   )(( �إير�ن  ت�سدر  �لتفاق 
�أنبوب يبد�أ من حقل »بار�س« يف جنوب غرب �إير�ن �إلى منطقة »نو�ب �ساه« بالقرب 
�ل�سند  باأر��سي وليتي  لباك�ستان، مارً�  �ل�سرقي  �ل�ساحل �جلنوبي  من كر�ت�سي على 

�لثاين(  )كانون  يناير   (2 للدر��سات،  �جلزيرة  مركز  متغرية،  وعالقات  مت�سابكة  م�سالح  و�إير�ن:  باك�ستان  �ل�سمادي،  فاطمة،   )34(
5)20، �س3 ، على �لر�بط �لتايل: 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201511212137149534.html

)35( �ملرجع �ل�سابق، �س4.

�لأر��سي  د�خل  يتمركز  �لذي  �لعدل«  »جي�س  تنظيم  يد  على  �لإير�ين  �حلدود  حر�س  من   )(( قتل   ،20(5 )ني�صان(  اأبريل  يف   )36(
�لباك�ستانية، وت�سر �إير�ن على �أن على باك�ستان �أن تبذل جمهودً� �إ�سافيًا يف �سبط �حلدود. حول تلك �لعملية �نظر:

 http://soo.gd/e5oe
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�إكمال �مل�سروع  وبلو�ص�صتان)37(. منذ توقيع �لتفاق يو�جه �لإحلاح �لإير�ين ب�سرورة 
�سغوط  �إلى  رئي�س  ب�سكل  يرجع  ما  وهو  �لباك�ستاين،  �جلانب  من  فاترة  با�ستجابة 
�مل�سروع. يف مار�س  بينها �سغوط �سعودية لعبت دورً� كبريً� يف تعطيل  خارجية، من 
)�آذ�ر( 3)20 �أعلن �لرئي�س �لإير�ين �ل�سابق �أحمدي جناد ورئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين 
�لعمل يف )0)7( كلم من  �مل�سروع، و�نطالق  �إحياء  �إعادة  �آ�سف زرد�ري  –�آنذ�ك- 
�لأنبوب د�خل �لأر��سي �لباك�ستانية، بعد �أن كانت �إير�ن قد �أكملت )220)( كلم من 
�لأنبوب د�خل �أر��سيها، وب�سبب ه�سا�سة �لأو�ساع �لقت�سادية وفرت �إير�ن لباك�ستان 
�ل�سق  تكلفة  هي  دولر  مليار   )(.5( جملة  من  دوالر  مليون   )500( بقيمة  قر�سًا 

�لباك�ستاين. 

)37( Muhammad Salman Khan, The Saudi Factor in Pakistan-Iran Relations, Iranian Review of For-
eign Affairs, Vol. 4, No. 4, Winter 2014, p 37, on:
http://soo.gd/LRhX



راندا محمد عباس 

19 المسبــار

على �لرغم من �أن نو�ز �سريف بعد و�سوله �إلى �ل�سلطة يف مايو )�أيار( 3)20 
�أعلن �أنه �سيعمل على �إكمال �مل�سروع، لكن حكومته مل تدرج �مل�سروع �سمن ميز�نية 
عام )3)20-4)20( قبل �أن تعلن �أنها لن تكون قادرة على �إكمال �مل�سروع يف دي�سمرب 
)كانون االأول( 4)20 ب�سبب �لعقوبات �لدولية على �إير�ن، على �أ�سا�س �أن �ملتعهدين 
�لإد�رة  �أن  �إلى  تقارير  �أ�سارت  فيما  �مل�سروع.  يف  للعمل  م�ستعدين  لي�سو�  �لدوليني 
�ل�سني  �ن�سمام  من  تخ�سى  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  من  ل�سغوط  تعر�ست  �جلديدة 

للم�سروع.

قد  خامنئي  �هلل  �آية  �لأعلى  �ملر�سد  كان  �إير�ن،  �إلى  �سريف  نو�ز  زيارة  �أثناء 
دعاه لعدم �نتظار �لإذن من حكومات دول �أخرى لتح�سني عالقات بالده مع �إير�ن، يف 

�إ�سارة مل�سروع �أنبوب �لغاز))3(.

ميكن  �لغرب،  مع  �لنووي  �تفاقها  بعد  �إير�ن  عن  �لعقوبات  رفع  فاإن  ر�هنًا، 
�أن يفتح �لطريق �أمام تعاون �إير�ين- باك�ستاين يف جمالت �لطاقة ب�سكل عام، ويف 
�أنبوب �لغاز حتديدً� باعتباره �لإجابة �لأ�سهل عن نق�س �لطاقة �لذي تعانيه باك�ستان. 
يو�جه  �أفغان�ستان  عرب  باك�ستان  �إلى  تركمان�ستان  من  �لغاز  جللب  �لبديل  فامل�سروع 
�إير�ن،  �أنه لن يعفي باك�ستان من �سرورة حت�سني عالقتها مع  تعقيد�ت كبرية، كما 
فرتكمان�ستان وجمهوريات �آ�سيا �لو�سطى خا�سعة لنفوذ رو�سيا حليف �إير�ن �لقوي، 
)كما  �أفغان�ستان  يف  �إير�ن  نفوذ  مناطق  من  وهي  هري�ت،  بولية  مروره  عن  ف�ساًل 

تو�سح �خلريطة �أعاله(.

�إذ� ما ��ستجابت  �أخرى ميكنها ��ستخد�مها �سد باك�ستان  �إير�ن ورقة  متتلك 
لطلب �ل�سعودية و�ساركت يف عا�سفة �حلزم، وهي »�أفغان�ستان«، فطهر�ن ميكنها �أن 
تو�سع دعمها ملجموعات �أفغانية مناوئة لباك�ستان، كما ميكنها �أي�سًا ت�سهيل طموحات 
�لهند يف �أفغان�ستان، وخ�سو�سًا �أن دلهي تبدو متحفزة لإيجاد موطئ قدم لها هناك، 
تتمكن عربه من معادلة �لنفوذ �لباك�ستاين و�لطموح �ل�سيني. ميكن �لإ�سارة يف هذ� 

)3(( Safdar Sial, An analysis of emerging Pakistani-Iranian ties, The Norwegian Peacebuilding Re-
source Centre ,Report, April 2015,p2 http://www.peacebuilding.no/Regions/Asia/Pakistan/Publi-
cations/An-analysis-of-emerging-Pakistani-Iranian-ties
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�ل�سياق �إلى �أنه وبعد فرتة وجيزة من ت�سلم ناريندر� مودي �ل�سلطة يف مايو )�أيار( 
�جلي�س  ل�سالح  رو�سية  ع�سكرية  ومعد�ت  �أ�سلحة  قيمة  دفع  �لهند  عر�ست   ،20(4
�لأفغاين. وي�سف �ملحللون ذلك باأنه تغيري مثري يف قو�عد �للعبة، من �ساأنه �أن يوؤجج 
�ملناف�سة �لإقليمية يف �أفغان�ستان)39(. بعد �لتفاق �لنووي دعت �إير�ن �لهند لال�ستثمار 
يف م�سروعات بنى حتتية لديها، مبا فيها تطوير ميناء »�ساباهار« �ل�سرت�تيجي �لذي 
ميكن �أن يكون بدياًل عن ميناء »غو�د�ر« �لباك�ستاين، وميكن �أن يوفر مدخاًل للهند 
�أكرب لإير�ن يف  �أن مو�سكو تدعم دورً�  �لو�سطى)40(. كما يبدو  و�آ�سيا  �أفغان�ستان  �إلى 
�أفغان�ستان بعد �أن �أقلق تقدم طالبان يف �لوليات �ل�سمالية جمهوريات �آ�سيا �لو�سطى، 

�لتي تنظر لها رو�سيا على �عتبارها حدودها �جلنوبية. 

يبدو يف �لأخري �أن باك�ستان �ل�ساعية �إلى ��ستقر�ر �أفغان�ستان، �لذي يبدو حيويًا 
يف ظل مو�جهتها مع »طالبان باك�ستان«، قد بد�أت تدرك �أن مفتاح ذ�ك �ل�ستقر�ر مل 

يعد بيدها كليًا، و�أن طهر�ن باتت تتحكم -على �لأقل- يف بع�س منه.

�ل�سني  �أن  فيبدو  �لإقليمي،  و�ل�ستقر�ر  �لقت�سادي  و�ملمر  �ل�سني  ر�بعًا: 
لذلك  �آباد  �إ�سالم  �تخاذ  �أ�سهم يف  عامل  �أي�سًا  لباك�ستان( هي  �لتاريخي  )�حلليف 
وتف�سيلها  �ملنطقة،  �أزمات  لل�سني جتاه  �حلذرة  �ل�ستجابة  �إلى  فبالإ�سافة  �لقر�ر، 
يف  �أكرث  لالنخر�ط  م�ستعدة  �ل�سني  تبدو  �لإقليم،  لق�سايا  دبلوما�سية  حلول  �إيجاد 
م�سروعات �قت�سادية كبرية يف جنوب �آ�سيا، وهو ما يدفعها �إلى �لتاأثري على باك�ستان 
�لتي  بال�سخامة  �قت�سادية  م�سروعات  فمع  جري�نها.  مع  �سد�قة  عالقات  لتاأ�سي�س 

تفكر فيها �ل�سني، يعد �لأمن متطلبًا �أوليًا.

)39( حول �مل�سروعات �لتي تنفذها �لهند يف �أفغان�ستان �نظر:
 http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0YQ0CM

حول تز�يد حدة �ل�سباق �ل�سيني �لهندي للو�سول �إلى �أفغان�ستان
 http://www.alriyadh.com/751034

)40( Safdar Sial, Emerging dynamics in Pakistani-Saudi relations p 5.
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يتمثل حمور �لتفاق بني �لبلدين يف ممر �قت�سادي باك�ستاين- �سيني ت�سل 
و�سكك  طرق،  �سبكة  �إن�ساء  ي�سمل  دولر،  مليار   )46( �إلى  فيه  �ل�ستثمار�ت  قيمة 
حديدية، ومد خطوط �أنابيب بني �لبلدين. و�ستمتد �سبكة �لطرق �إلى نحو ثالثة �آلف 
ويوفر  �ل�سني،  غرب  يف  »�سينجيانغ«  �إقليم  �إلى  باك�ستان  يف  »غو�در«  بني  كليومرت 
�مل�سروع لل�سني مدخاًل مبا�سرً� �إلى �ملحيط �لهندي وما ور�ءه، وميثل تقدمًا كبريً� يف 
طموحات �ل�سني لتعزيز تاأثريها �لقت�سادي يف و�سط �آ�سيا وجنوبها، وهو يفوق ما 
تنفقه �لوليات �ملتحدة يف باك�ستان. وبح�سب م�ساهد ح�سني �سيد، رئي�س جلنة �لدفاع 
يف �لربملان �لباك�ستاين، فاإن تلك �مل�سروعات دليل على �أن: »باك�ستان بالن�سبة لل�سني 

�لآن ذ�ت �أهمية حمورية. وينبغي �أن ينجح هذ� ونر�ه ناجحًا«))4(. 

باك�ستان -من ناحيتها- تاأمل يف �أن تعزز �ل�ستثمار�ت �قت�سادها �مل�سطرب، 
من  �ل�ستثمار�ت  هذه  متكنها  و�أن  �ملزمن،  �لطاقة  نق�س  من  �حلد  يف  و�مل�ساعدة 

))4( �ل�سني تعلن �إن�ساء طريق �سريع بـ46 مليار دولر مع باك�ستان، 20 اأبريل )ني�صان( 5)20، بي بي �سي عربي، على �لر�بط �لتايل:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/04/150420_china_pakistan_highway



تقويم التحالفات شبه العسكرية: السعودية وباكستان أنموذجًا 

المسبــار22

�لباك�ستاين  �لوزر�ء  رئي�س  عنه  عرب  ما  وهو  �إقليمي،  �قت�سادي  مركز  �إلى  �لتحول 
طريقًا  لل�سني  وتوفر  �إقليمي،  مركز  �إلى  باك�ستان  �ستحول  �خلطة  »�إن  قال:  حينما 
�أق�سر و�أقل تكلفة للتجارة مع معظم بلد�ن �آ�سيا و�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا«. قبل �أن 
ي�سيف ب�سكل حا�سم �أن: »�ل�سد�قة مع �ل�سني هي حجر �لز�وية لل�سيا�سة �خلارجية 

الباك�صتانية«)42(. 

و�إذ� �أ�سفنا �أن �إير�ن عربت عن رغبتها يف �أن تكون جزًء� من �ملمر �لقت�سادي، 
حيث �إن موقع �إير�ن بني �آ�سيا و�ل�سرق �لأو�سط ي�سمح لل�سني بالتو�سع ومتديد �مل�سروع 
لحقًا نحو �أوروبا، �أو بعبارة �لرئي�س �ل�سيني »حز�م و�حد طريق و�حد«)43(، �سندرك 
��ستقر�ر  يف  تبدو  باك�ستان  م�سلحة  و�أن  مرت�بطًا،  �سار  قد  �لإقليم  �أمن  �أن  كيف 
جو�رها ممن متتلك حدودً� معهم ل مع تلك �لدول �لتي ل ت�سرتك معها يف �أي حدود.

)42( http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/4/21/

ملزيد من �لتف�سيل حول م�سروع �ملمر �لقت�سادي و�أهميته لباك�ستان �نظر:
 Moonis Ahmar, Strategic Meaning of the China-Pakistan Economic Corridor, Strategic Studies, Insti-
tute of Strategic Studies Islamabad Vol. 34 and 35 Winter 2014 and Spring 2015
 http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2015/12/Moonis-Ahmar_3435_SS_41_20142015.pdf.

)43( Safdar Sial, Emerging dynamics in Pakistani-Saudi relations, p 5


