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أمجد أحمد جبريل

ــيــــر زيــــــــــــارة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــثــ تــ
ــان،  ــ ــ ــران خـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي، عـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي مــــــايــــــو/ أيــــــار 
عة على هامشها، 

ّ
الجاري، واالتفاقيات املوق

ــقــــارب  ــتــ ــــن طـــبـــيـــعـــة »الــ تــــــســــــاؤالٍت مـــهـــّمـــة عـ
الــراهــن« فــي العاقات بــن الــريــاض وإســام 
رًا على نهاية 

ّ
آبــاد، وما إذا كان يحمل مؤش

»التوتر الدبلوماسي« بينهما، والذي حدث 
الــهــنــدي، ناريندرا  الــــوزراء  قــرار رئيس  بعد 
بــإلــغــاء   ،2019 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي  مـــــــودي، 
التي كانت  الهندي  الدستور  املــادة 370 في 
آنــذاك،  خــاصــا.  كشمير، وضعا  إلقليم  تكفل 
الــريــاض،  بــاكــســتــان، بسبب صــمــت  غضبت 
وعدم تحّمسها لتفعيل دور منظمة التعاون 
اإلسامي، في التضامن مع مسلمي كشمير 
ملواجهة التعّسف الهندي، سيما بعد تجرؤ 
البنا، على  الهند، أحمد  سفير اإلمـــارات في 
دعم قرار مودي، بوصفه »خطوة ستؤدي إلى 
تحسن الظروف االجتماعية واالقتصادية، 
والثقة في الحكم املحلي لــدى شعب »واليــة 
جــامــو وكــشــمــيــر«. وبــهــدف تحليل الــتــقــارب 
الراهن في العاقات السعودية الباكستانية، 
تستعرض هـــذه املــطــالــعــة ملــحــات مــن تطور 
فيها،  ــرة 

ّ
املــؤث باملتغيرات  مـــرورًا  الــعــاقــات، 

وانتهاًء بآفاقها املستقبلية. 

تطور العالقات 
املشتركة  اإلسامية  الدينية  الرابطة  شّكلت 
 مــهــّمــا فـــي تــوطــيــد عــاقــة الــســعــوديــة 

ً
عـــامـــا

ــى،  وبــاكــســتــان الــثــنــائــيــة فـــي بــدايــاتــهــا األولــ
بــيــد أنـــهـــا تـــطـــّورت تــدريــجــيــا إلــــى املـــجـــاالت 
االقتصادية والسياسية واألمنية والدفاعية. 
وقــد كــانــت السعودية مــن أوائـــل الـــدول التي 
عام  الهند  عــن  باكستان  باستقال  اعترفت 
املحطات  إحـــدى  باكستان  كــانــت  كما   .1947
املهّمة في جولة امللك فيصل بن عبد العزيز، 
إيجاد  ُبغية   ،1966 عــام  إسامية،  دول  على 
العالم اإلسامي.  »رابــط تنظيمي« بن دول 
وعــنــدمــا انــفــصــلــت بــنــغــادش عــن باكستان 
أواخر عام 1971، دعم امللك فيصل استضافة 
في  اإلسامي  املؤتمر  منظمة  قمة  باكستان 
الهــــور، عـــام 1974، مــا شــّكــل تــوطــيــدًا ملكانة 
الــتــي يقع مقرها  آبـــاد داخـــل املنظمة  إســـام 
ــرًا إلــــى حـــاجـــة دول الــخــلــيــج  ــّدة. ونـــظـ ــ فـــي جــ
املتزايدة إلى األيدي العاملة، خصوصا بعد 
سبعينيات  مــنــتــصــف  الــنــفــطــيــة«،  »الـــطـــفـــرة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــدفــقــت أعــــــداٌد كــبــيــرة من 
الــعــمــال الــبــاكــســتــانــيــن عــلــى الــســعــوديــة، ما 
اقتصادية جيدة بن  إرســـاء عاقة  إلــى  أّدى 
بــأن حجم  التقديرات  أحــد  يفيد  إذ  البلدين؛ 
التبادل التجاري بن البلدين بلغ 2,5 مليار 
أعداد  دوالر، مطلع عام 2019، كما تجاوزت 
العمال الباكستانين املقيمن في السعودية 
1.9 مليون. في حن تذكر الباحثة في مركز 
الــــدراســــات االســتــراتــيــجــيــة فـــي إســــام أبـــاد، 
أرحمه صديقه، أن أعدادهم بلغت، قبل انتشار 
2.5 مليون عامل. مــن  أكثر  كــورونــا،  جائحة 
على صعيد آخــر، لعبت األبعاد السياسية 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دورهــــــــا فــــي »الــــتــــقــــارب 
عقود؛  مــدار  على  الباكستاني«،  السعودي 
إذ تمتعت الدولتان بمستوًى من التنسيق 
ــــي عــــــدة قــضــايــا  ــاور الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والـ
إقليمية ودولية، مثل: القضية الفلسطينية، 
ــي،  ــ ــامـ ــ ــر اإلسـ ــمــ ــؤتــ ــيــــس مـــنـــظـــمـــة املــ ــأســ وتــ
والقضية األفغانية، والتصّدي للمحاوالت 
الــســوفــيــيــتــيــة لــلــتــغــلــغــل فـــي آســيــا والــعــالــم 
العربي، والحرب العراقية - اإليرانية، وأمن 
الخليج العربي، وتطوير البرنامج النووي 
الــبــاكــســتــانــي، واالصـــطـــفـــاف مـــع الــســيــاســة 
األميركية في »الحرب على اإلرهـــاب«، بعد 
كــمــا   .2001 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/   11 أحـــــــداث 
شــهــدت الــعــاقــات مــظــاهــر تـــعـــاون عــديــدة، 
مــنــهــا: إرســــال بــاكــســتــان فــريــقــا للمساعدة 
ــرم املـــكـــي عـــــام 1979،  فــــي فــــك حـــصـــار الــــحــ
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع بــن الــبــلــديــن عــام 
1982، ثم بيع باكستان معّدات عسكرية إلى 
الــتــدريــبــات العسكرية  ــراء  الــســعــوديــة، وإجــ
 عـــن تــقــديــم 

ً
واملـــــنـــــاورات املـــشـــتـــركـــة، فـــضـــا

إسام آباد املشورة العسكرية للرياض. 
فـــي املـــقـــابـــل، حــظــيــت الــســعــوديــة بـــقـــدٍر من 
االحــــتــــرام الــشــعــبــي الــبــاكــســتــانــي، كــونــهــا 
ــي مــكــة  ــ ــرمــــن الـــشـــريـــفـــن فـ تـــحـــتـــضـــن الــــحــ
 في إغاثة املنكوبن 

ً
سهم عــادة

ُ
واملدينة، وت

 
ٌ

في الزالزل والفيضانات،  كما حدث تداخل
مشهود بن البيئات االجتماعية والثقافية 
انتشار  يكشفه  مــا  نحو  على  البلدين،  بــن 
الـــتـــيـــارات الــســلــفــيــة واملــــــدارس الــديــنــيــة في 
املالي  بالدعم  تحظى  كانت  التي  باكستان 
الــــســــعــــودي، خـــصـــوصـــا قـــبـــل أحــــــــداث »11 
الــواليــات  تشديد  إلــى  أّدت  الــتــي  سبتمبر« 
ــــات/  ــقـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ ــلــــى »الـ ــدة قـــبـــضـــتـــهـــا عــ ــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
التحويات املالية« في سياق »الحرب على 
اإلرهــاب«، والتي يمكن القول إنها أسهمت 
فــي إنــهــاء ســيــاســة »الــتــضــامــن اإلســامــي« 
التي أرساها امللك فيصل، وسار عليها من 

بعده امللكان خالد وفهد.

مصالح متباينة وتحوالت 
دولية وإقليمية

العاقات  في  التعاون  غلبة  من  الرغم  على 
ــة كــــل مــــن الـــطـــرفـــن إلـــى  الـــثـــنـــائـــيـــة، وحــــاجــ

ــــى الـــســـطـــح مــجــمــوعــة مــن  ــرزت إلـ ــ اآلخـــــــر، بــ
الــخــافــات، تزامنت مــع تــولــي املــلــك سلمان 
واشنطن  سياسة  وتغير  الــعــزيــز،  عبد  بــن 
تــجــاه الــعــاقــات الــبــاكــســتــانــيــة الــســعــوديــة، 
ــدور اإلقــلــيــمــي  ــ ــادة تــعــريــف الــ ــ ــار إعــ ــ فـــي إطـ
الــســعــودي، وتقليص نشاطه وحــصــره في 
الــدائــرتــن، الخليجية والــعــربــيــة. وفــي هذا 
التي تمّر بها  التغير  أفــرزت حالة  السياق، 
السعودية، منذ عام 2015، تداعياٍت خطيرة 
اإلقــلــيــمــيــة للمملكة  املــكــانــة  تــآكــل  إلـــى  أّدت 
ــة، بــســبــب  ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ وضــــعــــف أوراقــــــهــــــا الــ
وانجرافها  الخارجية«،  السياسة  »عسكرة 
إلـــى حـــرب الــيــمــن مــنــذ مــــارس/ آذار 2015، 
من دون القدرة على إيجاد »مخرج مائم« 
مــنــهــا، ثـــم حــصــار قــطــر )يـــونـــيـــو/ حــزيــران 
ثم   ،)2020 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   2017-
السعودي جمال  اغتيال الصحافي  جريمة 
خاشقجي في أكتوبر/ تشرين األول 2018، 
ــواًل إلـــى اســتــعــداء الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة  ــ ووصــ
رغبة  مقابل  فــي  وباكستان،  وتركيا  إيـــران 
ســعــوديــة واضــحــة فــي الــتــقــارب مــع الهند، 
وربما بدرجٍة أقل مع ماليزيا وإندونيسيا.

ــن إرســـــال  ــدو أن امـــتـــنـــاع بـــاكـــســـتـــان عــ ــبــ ويــ
قوات برية للمشاركة في حرب اليمن، لدعم 
»التحالف العربي« بقيادة الرياض، قد ترك 
أثرًا عميقا لدى كل من السعودية واإلمارات، 
بباكستان،  »الــتــرّبــص«  إلـــى  انتقلتا  الــلــتــن 
بسبب رفضها االنخراط في جهود عزل إيران 
ومليشياتها إقليميا، خشية انعكاسات ذلك 
الداخلية، خصوصا  باكستان  أوضــاع  على 

أقلية الهزارة الشيعية فيها.
وعلى الرغم من قيام ولي العهد السعودي، 
آسيوية، شملت  بجولة  بن سلمان،  محمد 
ــقـــد الحـــظ  ـــن، فـ ــــصــ ــتـــان والـــهـــنـــد والـ بـــاكـــسـ
الــتــقــارب مع  كــثــيــرون تركيز الــريــاض على 
نـــيـــودلـــهـــي، أكـــثـــر مــــن إســــــام آبـــــــاد. وعــلــى 
اإلسامي  التعاون  منظمة  عجز  من  الرغم 
عـــن مـــســـانـــدة مــســلــمــي كــشــمــيــر، لـــم تــذهــب 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــاكــســتــانــيــة إلــــى تــوتــيــر 
ــــات مـــــع الــــســــعــــوديــــة، بـــــل حــــاولــــت  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
استرضاءها عبر إلغاء مشاركتها في قمة 
كواالملبور في ديسمبر/ كانون األول 2019، 
الرياض تحّديا مباشرًا  بسبب ما اعتبرته 
ملنظمة التعاون اإلسامي، وتفضيل إسام 
ــران وتــركــيــا وماليزيا  آبـــاد الــتــقــارب مــع إيــ

على  اإلســامــي  التعاون  ملنظمة  الضعيف« 
االنتهاكات التي ارتكبتها الهند في كشمير، 
مـــن دون أن يــنــجــح رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي، الـــلـــواء قــمــر بـــاجـــوا، الــــذي زار 
الرياض الحقا، في تجاوز ما شهدته عاقات 
الــبــلــديــن مــن عـــثـــرات؛ إذ طــالــبــت الــســعــوديــة 
بــاســتــعــادة مــلــيــار دوالر، مــن قــــروٍض بلغت 
قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة ثــاثــة مـــلـــيـــارات دوالر، 
إلــى باكستان عــام 2018، كما  كانت قدمتها 
امتنعت الرياض، منذ مايو/ أيار 2020، عن 

تجديد تسهيات ائتمان نفطي لباكستان. 
ــنـــاٍت فــي  ــايـ ــبـ ــاٍت وتـ ــافــ ــــود خــ ــــان وجــ وإذا كـ
املــصــالــح أمـــرا عــاديــا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
فـــــإن الــــخــــافــــات الـــســـعـــوديـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
تــكــشــف عـــن تـــحـــوالٍت فـــي الــبــيــئــة الــداخــلــيــة 
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة املــحــيــطــة بــالــبــلــديــن. 
وفـــي حـــن تــتــزايــد انــعــكــاســات حـــرب اليمن 
عــلــى الــســعــوديــة داخــلــيــا، أمــنــيــا وســيــاســيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا، مــــا يــســهــم فــــي إعــــاقــــة تــنــفــيــذ 
مشروعات رؤية 2030، املحكومة بتوجهاٍت 
ــــرب  »نــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة«، تـــجـــعـــل الـــــريـــــاض أقـ
ــة اقـــتـــصـــاديـــة« مـــع الـــهـــنـــد، فــإن  ــراكــ إلــــى »شــ
باكستان تتخّوف من ذلك، سيما بعد تكريم 
السعودية، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
مودي، وتقليده وسام امللك عبد العزيز عام 
بــن سلمان،  توقيع محمد  عــن   

ً
2016، فضا

مـــذكـــرات تفاهم  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019،  فــي 
إّبــان زيارته الهند، بقيمة مائة مليار دوالر 
 بــــ20 

ً
ــثـــمـــارات املـــتـــنـــوعـــة، مـــقـــارنـــة ــتـ مـــن االسـ

زيــارتــه باكستان. هذا  مليار دوالر فقط في 
ــــوة الــســعــوديــة الحـــقـــا وزيــــرة   عـــن دعـ

ً
فـــضـــا

الشؤون الخارجية الهندية، آنذاك، سوشما 
التعاون  ملنظمة  اجتماع  لحضور  ســـواراج، 
اإلسامي، على الرغم من معارضة باكستان 
تلك الــدعــوة. ناهيك عن قلق إســام آبــاد من 
مــتــغــيــريــن؛ تــصــاعــد الــتــطــبــيــع اإلمــــاراتــــي/ 
الهندية  والعاقات  إسرائيل،  مع  الخليجي 
اإلســرائــيــلــيــة، ســيــمــا فـــي تـــبـــادل املــعــلــومــات 
أن  علما  السيبراني،  واألمــن  االستخباراتية 
في  نفسه  اإلسرائيلي  األسلوب  تتبع  الهند 

تنفيذ عملياتها داخل كشمير.
ــات الـــعـــوامـــل/  ــاسـ ــكـ ــعـ ويـــكـــشـــف تــحــلــيــل انـ
السعودية  عــاقــات  على  الخارجية  البيئة 
ــن مـــحـــوريـــة تـــأثـــيـــر الــعــامــل  بـــبـــاكـــســـتـــان عــ
الــهــنــدي فــي زيــــادة خــافــاتــهــمــا، فــي مقابل 
أولوية تأثير العاملن، األميركي واإليراني، 
بحيث  السعودية،  الخارجية  السياسة  في 
ــن الـــــقـــــول إن عـــــاقـــــات الــــــريــــــاض مــع  ــكـ ــمـ يـ
»التضامن  قائمة على  لــم تعد  آبـــاد  إســـام 
اإلسامي«، كما كانت في بداياتها األولى، 
بــل أصبحت فــي حقبة ولــي الــعــهــد، محمد 
بـــن ســلــمــان، قــائــمــة عــلــى أســــس مصلحية 
اقتصادية، تتمحور حول إمكانية انخراط 
باكستان وأيديها العاملة في املساهمة في 
تــآكــل صيغ  يــبــدو  كــمــا  تنفيذ رؤيــــة 2030. 
الــتــعــاون األمـــنـــي/ الــعــســكــري الــســابــقــة بن 
الــزيــارات  استمرار  من  الرغم  على  البلدين، 
ــون عــســكــريــون  ــؤولــ ــســ ــا مــ ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ

باكستانيون كبار إلى السعودية. 

العالقات السعودية الباكستانية 
إلى أين؟

على الرغم من استناد العاقات السعودية 
الباكستانية إلى ركائز مصلحية اقتصادية 
افتقادها  فــإن  آنفا،  ذكــر  وأمنية مهّمة، كما 

الرئيس  فــي عهد  األمــيــركــي، سيما  الغطاء 
السابق دونالد ترامب، قد أوجــد توترًا في 
الشعبوية  اليمينية  فالتوجهات  العاقات؛ 
ــر، وتـــقـــاربـــه مـــع الــهــنــد بــزعــامــة  ــيـ لــــدى األخـ
ــنـــدا مــــــودي، عــلــى حـــســـاب بــاكــســتــان،  نـــاريـ
تزامن مع بروز توجهات محمد بن سلمان، 
الرياض مع  إلى توطيد عاقات  وانحيازه 
تظهير  في  أسهم  ما  ونيودلهي،  واشنطن 
ســواء  الــســعــوديــة،  الباكستانية  الــخــافــات 
بقواتها  املشاركة  باكستان عن  إحجام  في 
فــي حــرب اليمن التي بــدأت فــي عهد بــاراك 
إيـــــران  عـــــزل  أم  قــــطــــر،  أم حــــصــــار  أوبـــــامـــــا، 
الــتــي تفاقمت  إقــلــيــمــيــا، أم قــضــيــة كــشــمــيــر 
بــســبــب حــالــة »الـــفـــوضـــى اإلقــلــيــمــيــة« الــتــي 

أّججتها سياسات ترامب.
وإذا كـــانـــت الــتــغــيــرات فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار 
السعودي، أّدت إلى »شخصنة/ ارتجالية« 
الــخــارجــيــة وعسكرتها،  الــســيــاســة  ــرارات  ــ قـ
وبــالــتــالــي اإلخـــال بــالــتــوازنــات السعودية 
والعربية  الخليجية  الصعد  على  السابقة 
الباكستاني«،  »الــنــمــوذج  فــإن  واإلقليمية، 
الـــقـــائـــم عــلــى هــيــمــنــة املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
عــلــى شــــؤون الـــبـــاد، ال يــــزال يــحــاول إدارة 
يمنع  بما  اإلقليمية،  وتحالفاته  تــوازنــاتــه 
حـــدوث صـــراعـــات غــيــر ضـــروريـــة مــع إيـــران 
وتركيا، خشية إضعاف قدرة باكستان على 
التعامل مع جارتها النووية الكبيرة، الهند، 
والــتــي تلعب دور »الــطــرف الــثــالــث« املــؤثــر 

على العاقات الباكستانية السعودية.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــول إن زيـــــــــارة رئــ ــقـ ــ يـــبـــقـــى الـ
الــســعــوديــة، في  عــمــران خـــان،  الباكستاني، 
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، تــشــيــر إلــــى تــدشــن 
ــي عـــاقـــات  ــدة فــ ــديــ مـــرحـــلـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة جــ
من  »أكثر  بأنها  توصيفها  يمكن  البلدين، 
تــعــاون اقــتــصــادي، ولكنها أقــل مــن تحالف 
عـــســـكـــري«، وذلــــــك ضـــمـــن اســـتـــعـــداد أغــلــب 
ــمــــاالت تـــغـــيـــرات/ ــتــ الــــــــدول اإلقـــلـــيـــمـــيـــة الحــ

انكفاء السياسة األميركية في عهد الرئيس 
ــــط. وبــهــذا  جــو بـــايـــدن، تــجــاه الــشــرق األوسـ
العاقات  طبيعة  في  »التغير«  فــإن  املعنى، 
الــبــاكــســتــانــيــة الــســعــوديــة يــعــكــس ضــغــوط 
الــســيــاقــْن، الــدولــي واإلقــلــيــمــي، سيما بعد 
تداعيات جائحة كورونا. وهذا ربما يجعل 
الــريــاض أقـــرب إلــى الــســيــاســات األميركية، 
ــع«  ــمـــوضـ ــــن تـــعـــيـــد إســـــــام آبـــــــاد »تـ ــــي حـ فـ
ــــرب إلــى  ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة لــتــكــون أقـ
»الفلك الصيني«، سيما عبر موقعها املميز 

في »مبادرة الطريق والحزام«.
وعلى الرغم من إيجابية مساعي »االنفتاح 
وكــل من  السعودية  بــن  الــراهــن«  اإلقليمي 
إيــــــران وتـــركـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان، فـــإنـــه يصعب 
ــذا املــنــحــى، بسبب  الـــجـــزم بــاســتــمــراريــة هــ
ــتـــدخـــات الـــدولـــيـــة في  كـــثـــرة الــضــغــوط والـ
شــــــؤون اإلقــــلــــيــــم، عـــلـــى نـــحـــٍو يــبــقــي خــيــار 
اشـــتـــداد الـــصـــراع اإلقــلــيــمــي قــائــمــا، سيما 
الذي  العدواني  السلوك اإلسرائيلي  بسبب 
ــزال يــحــلــم بــمــكــانــة الـــفـــاعـــل اإلقــلــيــمــي  ــ ال يــ
املهيمن/ الــرئــيــس فــي الــشــرق األوســــط، ما 
اإلقليمية،  املصالحات  التسويات/  ــر 

ّ
يــؤخ

كونه املستفيد األكــبــر مــن الــصــراعــات التي 
تــمــّكــنــه مــن االســتــمــرار فــي تــقــديــم خــدمــاتــه 
األمنية والتسليحية والتكنولوجية، للدول 
»مكافحة  الفتة  تحت  الهند،  مثل  الحليفة 

اإلرهاب«.
)كاتب وباحث فلسطيني في إسطنبول(

مسارها وتقلباتها وآفاقها
العالقات السعودية الباكستانية

حظيت السعودية 
بقدٍر من االحترام 

الشعبي الباكستاني، 
كونها تحتضن 

الحرمين الشريفين في 
مكة والمدينة

الخالفات السعودية 
الباكستانية تكشف 

عن تحوالٍت في البيئة 
الداخلية واإلقليمية 
والدولية المحيطة 

بالبلدين

هناك تآكل في 
التعاون األمني/ 

العسكري بين البلدين، 
على الرغم من 
استمرار الزيارات

زار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، السعودية في شهر مايو/ أيار الحالي، وتكمن أهمية هذه الزيارة في محاولة لتجاوز 
الخالف الطارئ بين البلدين. تستهدف المقالة االطالع على سير العالقات بين البلدين وتبيان آفاقها

محمد بن سلمان، يستقبل عمران خان، في الرياض 2021/5/8 )األناضول(

عالقات  على  الخارجية  البيئة  العوامل/  انعكاسات  تحليل  يكشف 
زيادة  في  الهندي  العامل  تأثير  محورية  عن  بباكستان  السعودية 
في  واإليــرانــي،  األميركي  العاملين،  تأثير  أولوية  مقابل  خالفاتهما، 
مع  الرياض  عالقات  إّن  القول  يمكن  إذ  السعودية،  الخارجية  السياسة 
بل  كانت،  كما  اإلسالمي«  »التضامن  على  قائمة  تعد  لم  آباد  إسالم 
أصبحت في حقبة ولي العهد، محمد بن سلمان، قائمة على أسس 
وأيديها  باكستان  انخراط  إمكانية  حول  تتمحور  اقتصادية،  مصلحية 

العاملة في المساهمة في تنفيذ رؤية 2030.

العامل الهندي
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وقطر في تلك القمة، بحثا عن دعم املوقف 
الباكستاني في قضية كشمير. 

استنكار  بعد  ازداد  الــعــاقــات  تــوتــر  أن  بيد 
ــان، شـــــاه مــحــمــود  ــتـ ــسـ ــاكـ وزيــــــر خـــارجـــيـــة بـ
»الــــرد  آب 2020،  أغــســطــس/   5 فـــي  قـــرشـــي، 

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة


