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المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة الملــك عبدالعزيــز رحمــه اهلل ،وتطــرق المحــور
األول إلــى العالقــات الســعودية الهنديــة فــي عهــد الملــك عبدالعزيــز رحمــه اهلل،
ومراحــل تعزيــز الروابــط الدبلوماســية بيــن البلديــن ،ويتنــاول المحــور الثانــي :العالقــات
الســعودية الهنديــة فــي عهــد الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود رحمــه اهلل،
والزيــارات المختلفــة المتبادلــة بيــن البلديــن.
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Drawing upon Indian archives, this paper deals with Saudi-Indian relations throughout the years 1932-1964. The paper deals with the beginning
and development of these relations before the unification of the Kingdom of
Saudi Arabia by King Abdulaziz. It also deals with the Saudi-Indian relations
during the reign of King Abdulaziz, and the stages of strengthening diplomatic ties between the two countries. It also covers the Saudi-Indian relations
during the reign of King Saud and the various mutual visits between the two
countries.
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توطدت العالقات بين المملكة العربية السعودية والهند بعد
توطيـد دعائـم الحكـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية وتنظيـم
أمورهـا الداخليـة والخارجيـة ،لذلـك أصبحـت عالقـة المملكـة
العربيـة لسـعودية بالهنـد مـن أهـم العالقـات التي حـرص الملك
عبدالعزيـز علـى توثيقهـا ،بالرغـم مـن خضـوع الهنـد لالحتلال
اإلنجليـزي ،وذلـك لضـم الهنـد أعـدا ًدا كبيـرة مـن المسـلمين،
إضافـة إلـى عـدد كبيـر مـن المراكـز الدينيـة التـي اشـتهرت
بعلمـاء الحديـث ،وتطـورت هـذه العالقـات لتشـمل تعاو ًنـا أوسـع
بيـن المملكـة والهنـد ،وبمـرور الوقـت تعـززت العالقـات بيـن
البلديـن ،وعقـب اكتشـاف النفـط فـي السـعودية توافـد الهنـود
علـى المملكـة للعمـل فـي شـركات النفـط ،حتـى أصبـح الهنـود
مـن أكبـر الجاليـات األجنبيـة فيهـا ،ومـع اسـتقالل الهنـد عـام
وخصوصـا
(1366هــ1947/م) تعـززت العالقـات بيـن البلديـن،
ً
فـي عهـد الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز آل سـعود رحمـه اهلل،
وسـرعان مـا توطـدت العالقـات ،وترسـخت عالقـات صداقـة
متميـزة علـى جميـع األصعـدة ،ومـن ثـم تحـاول هـذه الدراسـة
إلقـاء الضـوء علـى تطـور العالقـات السـعودية  -الهنديـة فـي
عهـدي الملـك عبدالعزيـز (1372-1351هــ1953-1932/م)،
والملك سـعود بن عبدالعزيز (1384-1373هـ1964-1953/م)
بدراسـة الوثائـق الهنديـة.
وتنقسـم هـذه الدراسـة إلـى تمهيـد ومحوريـن ،فيتنـاول
التمهيـد بدايـة العالقـات وتطورهـا بيـن الهنـد وشـبه الجزيـرة
العربيـة قبـل ضـم الملـك عبدالعزيـز الحجـاز ،ويتنـاول المحـور
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األول العالقـات السـعودية الهنديـة فـي عهـد الملـك عبدالعزيـز
(1372-1351هـ1953-1932/م) ،والمراحل التي مر بها التمثيل
الدبلوماسـي بيـن البلديـن ،حتـى إقامـة عالقـات دبلوماسـية
كاملة.
ويتناول المحور الثاني العالقات السـعودية الهندية في عهد
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (1384-1373هـ-1953/
1964م) ،فيتنـاول زيـارة الملـك سـعود إلـى الهنـد ،وترسـيخ
أسـس التعـاون السـعودي  -الهنـدي ،ويعالـج موقـف السـعودية
مـن حـرب الحـدود الهنديـة  -الصينيـة ،وموقـف السـعودية مـن
الصـراع الهنـدي  -الباكسـتاني ،ويتنـاول دور الحجـاج الهنـود
فـي تعزيـز التعـاون السـعودي  -الهنـدي ،وسياسـة الهنـد تجـاه
الحجـاج الهنـود ،وأثـر ذلـك فـي العالقـات بيـن البلديـن ،ويتناول
العالقـات االقتصاديـة بيـن البلديـن.
رئيسا على وثائق وزارة الخارجية
وقد اعتمدت الدراسة اعتما ًدا ً
الهنديـة ) Foreign Affairs Recordsو  (Annual Reportsالتـي
نشـرتها وزارة الخارجيـة الهنديـة وترجمتهـا إلـى اإلنجليزيـة،
إضافـة إلـى مجموعـة من المصادر والمراجع العربية واألجنبية
التـي أفـادت البحث.
التمهيد:

تربـط الهنـد بمنطقـة الخليـج العربـي عالقـة قويـة تمتـد
جذورهـا فـي أعماق التاريخ البعيد وف ًقا للحفريات والدراسـات
األثريـة التـي أُجريـت فـي سـواحل الهنـد الشـرقية ،ومـا يقابلهـا
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مـن سـواحل الخليـج العربـي((( ،فـإن تاريخ نشـوء هـذه العالقات
يعـود إلـى األلـف الثالـث قبـل الميلاد حينمـا نشـأت روابـط
تجاريـة بيـن حضـارة وادي اإلنـدوس((( وحضـارة بلاد الرافديـن
القديمتيـن ،فبسـبب الموقـع الجغرافـي للخليـج المتوسـط مـا
بيـن هاتيـن الحضارتيـن ،وبسـبب االزدهـار النسـبي لبعـض
مناطـق الخليـج وقتئـذ ،فقـد اتخـذت هـذه المناطـق فـي الخليـج
محطـات ترانزيـت لتـزود السـفن التجاريـة المتنقلـة ما بين بالد
الهنـد وبلاد الرافديـن بالمـاء والطعـام أو للراحـة(((.
وقـد عـرف العـرب قبـل مجـيء اإلسلام الهنـد ،وأُعجبـوا
ببضائعهـا مـن حرائـر وبخـور وطيـب وأحجـار كريمـة ومعـادن
وتوابـل ،وأشـادوا بحكمـة أهلها وعلمهـم ،وقد بلغ إعجاب العرب
بالهند أن أطلقوا على بناتهم اسـم (هند) ،ونسـبوا سـيوفهم إلى
الهنـد فسـموها (المهنَّد)(((.
وتعـززت العالقـات بمجـيء اإلسلام فـي القـرن السـابع
الميلادي ،ونجـح المسـلمون فـي الوصـول بفتوحاتهـم إلـى
((( المدنـي ،عبـداهلل ،العالقـات الخليجيـة  -الهنديـة :خصوصيـة وتميـز
عبـر التاريـخ ،مقـال منشـور ،مجلة االتحاد ،اإلمـارات العربية المتحدة،
بتاريـخ 2017/1/27م.
((( هـي حضـارة نشـأت قبـل أربعـة آالف سـنة فـي منطقـة باكسـتان حاليًّـا
وشـمال الهند حول نهر السـند .ينظر :النمر ،عبدالمنعم ،تاريخ اإلسلام
فـي الهنـد ،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ،لبنـان،
1981م ،ص.36-35
((( المدني ،العالقات الخليجية الهندية؛ الندوي ،سيد سليمان ،العالقات
العربيـة الهنديـة ،ترجمـة :أحمـد محمـد عبدالرحمـن ،المركـز القومـي
للترجمـة ،القاهرة2008 ،م ،ص.14-13
((( المدني ،العالقات الخليجية الهندية.
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السـند((( ،ومـا رافـق ذلـك مـن انتشـار اإلسلام فـي سـواحل
السـند ومليبـار وغيرهـا مـن أقاليـم الهنـد(((.
ولمـا كان أداء فريضـة الحـج عنـد جميـع المسـلمين أم ً
لا
يتطلـع إلـى تحقيقـه كل مسـلم ومسـلمة ،وانطال ًقـا مـن هـذه
الرؤيـة كان المسـلمون فـي الهنـد يسـعون إلـى تحقيـق هـذه
الغاية ،وأصبحت الهند ،وال سـيما منذ القرن التاسـع الهجري،
فـي مقدمـة البلاد التـي كانـت تُعنى بشـؤون الحـج والحجاج في
الهنـد وخارجهـا ،فكانـت تُعنـى ً
أيضـا بشـؤون الحجـاج القادمين
مـن بلـدان المناطـق اآلسـيوية الجنوبيـة ،وذلـك لموقـع الهنـد
الجغرافـي علـى سـاحل بحـر العرب وشـواطئ المحيط الهندي،
األمـر الـذي جعـل منهـا مركـزًا رياديًّا للحركـة التجارية وللسـفر
منهـا إلـى الحرميـن الشـريفين ألداء مناسـك الحـج والعمـرة(((.
ومنـذ النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر الميلادي
أصبحـت مدينـة بومبـاي هـي نقطـة االنطلاق ،فـكان الحجـاج
يجتمعـون فيهـا مـن سـائر الواليـات الهنديـة ،وفـي تلـك المـدة
القصيـرة كانـت تتخـذ ترتيبـات ضروريـة للتفتيـش الصحـي
وتحويـل العملـة األجنبيـة ،واسـتخراج الجـوازات للسـفر ومـا
إلـى ذلـك ،ويوجـد فـي الوثائـق البريطانيـة اسـم (لجنـة الحـج
((( فتحـت السـند علـى يـد القائـد المسـلم محمـد بـن القاسـم الثقفـي فـي
عهـد الخليفـة األمـوي الوليـد بـن عبدالملـك .ينظـر :النمـر ،العالقـات
الخليجيـة الهنديـة ،ص.107-105
((( النمر ،مرجع سابق ،ص.110 -89
((( األعظمـي ،صاحـب عالـم ،تاريـخ رحلات الحـج الهنديـة قدي ًما وحدي ًثا،
ج ،1مقـال منشـور ،صحيفـة مكـة ،بتاريخ 2016/9/10م.
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للمينـاء) التـي كانـت تتولـى شـؤون الحـج الخاصـة بترتيبـات
السـفر وتسـهيالت هـذه الرحلات مـن مينـاء بومباي إلـى ميناء
جـدة والعـودة منهـا إلـى الوطـن ،ومنـذ مطلـع القـرن العشـرين
أُنشـئت بعض الهيئات الهندية لالعتناء بشـؤون الحج والحجاج
الهنـود ،ومنهـا هيئـة (لجنـة الحـج المركزيـة) المتصلـة بلجـان
الحـج المحليـة الواقعـة فـي جميـع الواليـات الهنديـة ،وكانـت
هنـاك شـركات كثيـرة تتولـى مهمـة نقـل الحجـاج الهنـود ،ومـن
أشـهرها شـركة (تومـاس كـوك) البريطانيـة التـي كانـت تقـوم
بهـذه المهمـة وال سـيما فـي النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع
عشـر الميلادي ،وشـركة (مغـل الئـن) التـي كانت تنقـل الحجاج
الهنـود إلـى الحرميـن الشـريفين علـى متـن بواخرهـا الثلاث
(محمـدي ،ومظفـري ،وسـعودي) فـي النصـف األول مـن القـرن
العشـرين(((.
وكانت رحالت السفن التجارية الشراعية من سواحل الخليج
العربـي إلـى سـواحل الهنـد الغربـي أحـد أهـم مـوارد االقتصـاد
للخليـج وشـبه الجزيـرة العربيـة ،وكان موسـم السـفر الرسـمي
يبدأ في شـهر سـبتمبر من كل عام ،حين تبدأ الرياح الشـمالية
الشـرقية بالهبـوب علـى بحـر العـرب وخليج عدن ،فتبدأ السـفن
رحلتهـا مـن سـواحل الخليـج العربـي ،وتسـتمر فـي رحلتهـا حتـى
تصـل إلـى كراجـي ،وبعـد االنتهـاء مـن تفريـغ الحمولة فـي ميناء
كراجـي تتجـه جنو ًبـا إلـى بنـدر كاليكـوت ،وغيرهـا مـن سـواحل
الهنـد الغربيـة ،ويعتمـدون علـى الريـاح الموسـمية الغربية لتعود
((( األعظمـي ،صاحـب عالـم ،تاريـخ رحلات الحـج الهنديـة قدي ًما وحدي ًثا،
ج ،2مقـال منشـور ،صحيفـة مكـة ،بتاريخ2016/9/13 ،م.
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بهـم إلـى الخليـج عبـر المحيـط الهندي(((.
وكانت من أهم السلع المتبادلة :التمور واألخشاب والمالبس
والحبـال والتوابـل والسـكر والبـن ،و ُعني الهنـود باللؤلؤ والخيول
العربيـة ،وكانـت الهنـد مصـد ًرا لمعظـم المـواد الغذائيـة مثـل
األرز والسـكر والشـاي والدقيق وغيرها( ،((1وشـهدت العالقات
التجاريـة مـع الهنـد تقد ًمـا مطـر ًدا ،ومـع ازدهـار حركـة التجـارة
أسـس العـرب مراكـز تجاريـة لهـم في الهنـد(.((1
وكانـت مومبـاي مركـزًا علم ًّيـا وتجاريًّـا واجتماع ًّيـا ألهالـي
الحجـاز األثريـاء ،وكان لهـم فيهـا مراكـز كمـا ألهالـي الكويـت
واضحـا مـن
والبحريـن والشـارقة ودبـي وغيرهـا ،ويظهـر ذلـك
ً
أسـس شـيخها محمـد علـي
نمـوذج أسـرة (زينـل) التجاريـة التـي ّ
زينـل مـدارس الفلاح بمكـة وجـدة ،وكان مـن مشـاهير تجـار
اللؤلـؤ فـي الخليـج والهنـد(.((1
وفـي عـام 1344هــ1925/م شـهدت الحجـاز تطـو ًرا سياسـ ًّيا
مه ًّمـا بعـد أن تمكـن الملـك عبدالعزيز من دخـول مكة المكرمة،
((( القاسـمي ،نـورة محمـد ،الوجـود الهنـدي فـي الخليـج العربـي -1920
1947م ،منشـورات دائـرة الثقافـة واإلعلام ،حكومـة الشـارقة ،دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة1996 ،م ،ص31-27؛ التميمـي ،عبدالمالـك
خلـف ،تاريـخ العالقـات التجاريـة بيـن الهنـد ومنطقـة الخليـج العربـي
فـي العصـر الحديـث ،حوليـات كليـة اآلداب ،الحوليـة  ،8الرسـالة ،48
الكويـت1987 ،م ،ص.25-20
( ((1التميمي ،تاريخ العالقات التجارية ،ص.38-31
( ((1القاسمي ،الوجود الهندي في الخليج العربي ،ص.38-35
( ((1محمـد علـي زينـل ،تاجـر اللؤلـؤ ،جريدة الريـاض ،عدد  ،17413بتاريخ
2016/2/26م.
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وقيامه بنشر األمن واالستقرار وتيسير أداء الشعائر اإلسالمية
فـي مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة(.((1
وفـي إثـر ذلـك توطـدت العالقـات بيـن الملـك عبدالعزيـز
ومسـلمي الهنـد ،إذ هيـأ الملـك عبدالعزيـز كل وسـائل الراحـة
السـتقبال الحجـاج ،ووفـر لهـم السـبل لتأميـن راحتهـم ،وهذا ما
دفـع مسـلمي الهنـد إلـى اإلعجـاب بشـخص الملـك(.((1
فقـد أعجـب علمـاء الهنـد بتديـن الملـك عبدالعزيـز ،وورعـه
وتواضعـه ،ومنهـم الشـيخ ظفـر علـي خان أحد زعماء المسـلمين في
الهنـد الـذي كتـب قصيـدة في مـدح الملك عبدالعزيز ،قـال فيها(:((1
وعندما حان الوقت لتطهير الجزيرة من البدع والفتن
أصبح ابن سعود قدر رب العالمين وقضاءه
تترصد صاعقة الفرنج لمعاقل التتار
ولكن ال يمكنها أن تصيب مكاسب ابن سعود
أصيب الباطل بهزة في كيانه
عندما زأر أسد اإلسالم ابن سعود من عرينه بنجد
إن قلوب أمة اإلسالم مفعمة
باحترامه في كل مكان
فكان ابن سعود حاكم البالد من مراكش إلى الصين
اكتبوا :إن عبدالعزيز بن سعود  ..حارس الشريعة المقدسة.
( ((1صحيفة البلد ،بتاريخ 1980/12/ 11م.
( ((1محمـد بـن سـعد الشـويعر ،ظفـر علـي خـان والملـك عبدالعزيـز ،مجلـة
الدرعيـة ،مـج ،4ع ،16المملكـة العربيـة السـعودية2002 ،م ،ص ،14ص.16
( ((1الشويعر ،ظفر علي خان والملك عبدالعزيز ،ص.17-16
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وقولوا :إنه حامي الدين القويم
وارفعوا أصواتكم عالية
مع المالئكة في هتافهم المدوي:
بأن ابن سعود لقبه أمير المؤمنين.
وفـي عـام 1930م ضـم الملـك عبدالعزيـز عسـي ًرا فـي جنوب
الحجـاز ،وأصبـح يسـيطر علـى سـواحل البحـر األحمـر ،طريـق
المالحـة البريطانيـة إلـى الهنـد ،وأصبـح منـذ عـام 1351هــ/
1932م ملـ ًكا للمملكـة العربيـة السـعودية ،وثبـت دعائـم األمـن
واالسـتقرار فـي البلاد(.((1
احملــور األول :العالقــات الســعودية الهنديــة يف عهــد امللــك
عبدالعزيــز (1372-1351هـــ1953-1932/م)

عبدالعزيـيـزـز
دارةدارةامللـاملل
ـدرصعــدرـن عـن
صــة ت
محكم
فصلليــةـة فصلي
مجلــة مج
ـكـكعبدالعز
محكـةمــة ت
ـون
اخلامسةواألربعـ
السنةالســابعة
٢٠١٩م،ســنة
2021م ،ال
األول ،ينا
العدد الع
واألربعون
١٤٤٠يـهـرـ/يوليو
ـددالقعدة
الثالث،ـ ذو

منـذ الوهلـة األولـى حـرص الملـك عبدالعزيـز علـى تعزيـز
وخصوصـا مـع مسـلمي الهنـد،
العالقـات السـعودية الهنديـة،
ً
ولمـا عـرف عنـه مـن العنايـة بشـؤون الحـج وراحـة حجـاج بيـت
اهلل الحـرام فقـد تمكـن مـن كسـب تأييدهـم( ،((1فحـرص الملـك
عبدالعزيـز فـي كل موسـم حـج علـى لقـاء وفـد مـن المسـلمين
الهنود ،ففي عام 1348هـ1930/م التقى الملك عبدالعزيز بأحد
زعمـاء المسـلمين الهنـود القاضـي محمـد سـليمان المنصـور،
( ((1صحيفة البلد ،بتاريخ 1980/12/11م.
( ((1الشـويعر ،محمـد بـن سـعد ،تاريـخ المسـلمين :رابطـة مسـلمي الهند
بالملـك عبدالعزيـز ،مجلـة صـوت األمـة ،مجلـد  ،31عـدد ،21الهنـد،
1999م ،ص.14-10
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وأهـداه قطعـة مـن كسـوة الكعبـة( ،((1وشـارك مسـلمو الهنـد
فـي تحسـين الخدمـات التـي كانـت تقـدم للحجـاج بالمسـاعدات
الماديـة والعينيـة(.((1
وظهـر تأييـد مسـلمي الهنـد الملـك عبدالعزيـز بوضـوح فـي
أثنـاء تمـرد ابـن رفـادة( ((2ضـد الملـك عبدالعزيـز عـام 1351هــ/
1932م ،فتناولـت عـدد مـن الصحـف الهنديـة أنبـاء هـذا التمـرد،
وأعربـت جريـدة (ملـت) الهنديـة عـن تأييـد مسـلمي الهند الملك
عبدالعزيـز ،وسـرورهم بالقضـاء علـى هـذا التمـرد ،وإلـى هـذا
المعنـى أشـارت جريـدة (هنـد جديـد) التـي كانـت تصـدر فـي
كلكتـا(.((2
( ((1النـدوي ،مجيـب الرحمـن وآخـرون ،دور الهنـد في نشـر التراث العربي،
دار نشـر العربية ،الرياض2011 ،م ،ص.285
( ((1صحيفة أم القرى ،عدد ،574بتاريخ 1935/12/6م ،ص.2
( ((2حامـد بـن رفـادة ينتسـب إلـى قبيلـة بلـي ،قـام بحركة تمـرد في منطقة
الوجـه عـام 1346هــ1929/مُ ،قضـي عليهـا فـي الحـال ،ففـر إلى مصر،
وفـي عـام ١٣٥٠هــ1932 /م سـافر ابـن رفـادة إلـى ع َّمـان ،وقـد تمكـن
ابـن رفـادة مـن جمـع عـدد مـن أفـراد قبيلـة بلـي ووصـل بأنصـاره الذيـن
بلغـوا أربعمئـة مقاتـل إلـى غـرب العقبـة ،وكانـت إمـارة شـرق األردن
تمدهـم بالمـؤن واألسـلحة ،لكـن الملـك عبدالعزيـز كان علـى درايـة تامة
بتحركات ابن رفادة ،وفي  26من ربيع األول 1351هـ 30/يوليو 1932م
تمكـن الملـك عبدالعزيـز مـن القضـاء علـى تمـرد ابـن رفـادة .لمزيـد مـن
التفاصيـل ينظـر :الختـرش ،فتـوح عبدالمحسـن ،حركـة حامـد بن رفادة
علـى الحـدود الشـمالية للحجـاز مايـو  -يونيـو 1932م ،مجلـة العلـوم
االجتماعيـة ،مـج ،10ع ،2مجلـس النشـر العلمـي ،جامعـة الكويت ،يونيو
1982م ،ص.82-67
( ((2نق ً
ال عن صحيفة أم القرى ،عدد  ،404بتاريخ 1932/9/9م ،ص.1
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ـددالقعدة
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وقـد أظهـرت المملكـة العربيـة السـعودية عنايـة واضحـة
بالتطورات السياسية في الهند ،إال أن الملك عبدالعزيز حرص
علـى عـدم التدخـل فيهـا ،وذلـك للعالقـات الوديـة التـي كانـت
واضحا مـن متابعة
قائمـة آنـذاك مـع بريطانيـا ،وقـد ظهـر ذلـك
ً
صحيفـة أم القـرى للتطـورات السياسـية فـي الهنـد ،وبخاصـة
الخلاف بيـن المهاتمـا غانـدي وبعـض أعضـاء الحـزب الوطني،
واسـتقالة غانـدي مـن رئاسـة الحزب عـام 1353هــ1934/م(.((2
ففـي  17مـن جمـادى األولـى 1354هــ 16/أغسـطس 1935م
علقـت صحيفـة أم القـرى علـى الدسـتور الهنـدي الجديـد
وموافقـة ملـك إنجلتـرا علـى قانـون الهنـد ،فأشـارت" :أن خطـة
العنـاد الحزبيـة األولـى تضمحـل ،وتحـل محلهـا مناقشـة حـادة
هـل يجـب أن يقبـل رجـال البرلمـان الوظائـف أم ال؟ وأنـه ال
ينتظـر التوصـل إلـى أي نتيجـة قبـل انعقـاد المؤتمـر السـنوي
القـادم للحـزب ،علـى الرغـم من أن االختالف حول هذه النقطة
ظاهر للعيان ،وأن كثي ًرا من الزعماء يريدون أن يصيروا وزراء،
أمـا غانـدي فلا يـزال مجتن ًبـا كل تدخـل فـي السياسـية مـع أن
زعمـاء البرلمـان استشـاروه مـرا ًرا ،لكـن شـغله الشـاغل ال يـزال
فـي نقابـة الصناعـات فـي بلدتـه"(.((2
العالقـات االقتصاديـة :تعـزز النشـاط التجـاري الهنـدي
 السـعودي بتوحيـد المملكـة ،فقـد سـمح الملـك عبدالعزيـزللهنـود بممارسـة التجـارة والصناعـة فـي السـعودية ،ويؤيد ذلك
مـا جـاء فـي صحيفـة أم القـرى بتاريـخ  26مـن جمـادى األولـى
( ((2صحيفة أم القرى ،عدد  ،517بتاريخ 1934/11/9م ،ص.1
( ((2صحيفة أم القرى ،عدد  ،557بتاريخ 1935/8/16م ،ص.3
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1352هـ 15 /سـبتمبر 1933م عن افتتاح شـعبة النسـيج والغزل
في دار الصناعة بالمدينة المنورة ،والتي أنشـأها بعض التجار
المسـلمون مـن الهنـود(.((2
وكان الهنـود يتوافـدون علـى السـعودية للحـج والتجـارة ،ومـع
بـدء التنقيـب عـن البتـرول فـي المملكـة العربيـة السـعودية زاد
عـدد الهنـود زيـادة ملحوظـة ،ففـي  27مـن رجـب 1352هــ14/
نوفمبر 1933م أشارت صحيفة صوت الحجاز إلى وصول بعثة
هنديـة تابعـة لشـركة (إسـتاندر أويـل) األمريكيـة إلـى األحسـاء،
ومعهـا معداتهـا للتنقيـب عـن البتـرول حسـب االتفـاق المبرم مع
حكومـة المملكة(.((2
العالقـات الثقافيـة :ترجـع جـذور االتصـال الثقافـي بيـن
السـعودية والهنـد إلـى وقـت مبكـر مـن تأسـيس المملكـة ،فقـد
أظهـر الملـك عبدالعزيـز عنايـة واضحـة بالكتـب ونشـر الثقافة،
فأمـر بنشـر مجموعـات كثيـرة مـن أمهـات الكتـب فـي العلـوم
الشـرعية والثقافيـة والتاريخيـة واألدبيـة علـى نفقتـه الخاصـة،
وطبعـت هـذه الكتـب فـي الهنـد ،إضافـة إلـى مصـر والشـام(.((2
ونشـط أبنـاء الحجـاز فـي نشـر الدعـوة اإلسلامية فـي الهنـد،
ومن هؤالء محمد علي زينل مؤسـس المدارس الفالحية ،الذي
فرعـا لهـا فـي الهنـد ،إضافـة إلـى مكـة وجـدة ودبـي(.((2
أسـس ً
( ((2صحيفة أم القرى ،عدد  ،457بتاريخ 1933/9/15م ،ص.2
( ((2صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،83بتاريخ 1933/11/14م ،ص.2
( ((2عسيالن ،عبداهلل بن عبدالرحيم ،معالم الثقافة والفكر في شخصية
الملك عبدالعزيز ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض1428 ،هـ ،ص.27
( ((2صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،19بتاريخ 1932/8/15م ،ص.4
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وفي جمادى األولى 1352هـ /سبتمبر 1933م أهدت مديرية
معارف حيدر آباد بالهند مجموعة من الكتب إلى مكتبة الحرم
المكي ،ومكتبة شيخ اإلسالم بالمدينة المنورة(.((2
وأوفـدت المملكـة العربيـة السـعودية عـد ًدا مـن البعثـات
العلميـة إلـى الهنـد ،وفـي رمضـان 1352هـ /ينايـر 1934م وصل
إلى الحجاز بعثة مدارس الفالح بعد أن أتمت دراستها ،وكانت
قـد ذهبـت البعثـة على نفقة مؤسـس المدارس محمد علي زينل
للتخصـص فـي العلـوم الدينيـة وعلمـي االجتمـاع واألخلاق(،((2
وتشـير إحـدى األخبـار المنشـورة فـي صحيفـة صـوت الحجـاز
بتاريخ  7من رجب 1353هـ 15/أكتوبر 1934م إلى وصول عدد
مـن أعضـاء البعثـة العلميـة الحجازيـة فـي الهنـد إلـى السـعودية
مـن طريـق البحر(.((3
ولـم تقتصـر البعثـات العلميـة علـى العلـوم الدينيـة والتربويـة،
بـل شـملت الطـب والهندسـة والعلـوم وغيرها ،ففي خبر منشـور
فـي صحيفـة صـوت الحجـاز فـي  6من ذي الحجـة 1358هـ16/
ينايـر 1940م أشـارت الصحيفـة إلـى وصـول شـاب يُعرف باسـم
أحمد وزير إلى مكة بعد حصوله على شهادة الطب من جامعة
تكميل الطـب بالهند(.((3
وأصبحـت الهنـد مركـزًا للبعثـات العلميـة السـعودية ،وكـذا
لالستشـفاء والعلاج ،ففـي ربيـع اآلخـر 1359هــ /مايـو 1940م
( ((2صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،75بتاريخ 1933/9/19م ،ص.2
( ((2صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،90بتاريخ 1934/1/1م ،ص.2
( ((3صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،129بتاريخ 1934/10/15م ،ص.2
( ((3صحيفة صوت الحجاز ،عدد  ،440بتاريخ 1940/1/16م ،ص.6
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زار األميـر سـعود بـن عبدالعزيـز الهنـد( ((3للعلاج هنـاك ،فـزار
كراتشـي وبومبـاي(.((3
وسـمحت الحكومـة السـعودية بتوزيـع عـدد مـن المجلات
الهنديـة داخـل السـعودية ،منهـا مـا يصـدر بالعربيـة مثـل مجلتي
(النفيـر) و(العـرب) ،ومنهـا مـا يصـدر باألورديـة مثـل مجلـة
(آجـكل) ،فيشـير إعلان فـي صحيفـة أم القـرى بتاريـخ  18مـن
جمـادى األولـى 1365هــ 19/أبريـل 1946م إلـى وجـود وكالء
لتوزيـع هـذه المجلات بمكـة وجـدة(.((3
ومن ثم يمكن القول إن العالقات السعودية  -الهندية شهدت
تطو ًرا كبي ًرا منذ توحيد المملكة ،وشـهدت العالقات تعاو ًنا على
وخصوصا على الصعيدين الثقافي والتجاري.
كل األصعدة،
ً
وعقب استقالل الهند عام 1366هـ1947/م شهدت العالقات
السـعودية  -الهندية تقد ًما مطر ًدا على جميع األصعدة ،فسـعت
إلى إقامة تمثيل دبلوماسـي مع المملكة العربية السـعودية ،وفي
ربيـع األول 1367هــ /ينايـر 1948م افتتحـت القنصليـة الهنديـة
فـي جـدة( ،((3بالرغـم مـن أن الهنـد كانـت تعانـي أزمـة اقتصاديـة
فـي أول االسـتقالل ،ولذلـك جعلـت برنامج التمثيل الدبلوماسـي
(32) F. O., 371/35161, Characters in Saudi Arabia, 9 June
1943.

( ((3صحيفة أم القرى ،عدد  ،806بتاريخ 1940/5/31م ،ص4؛ صحيفة
صوت الحجاز ،عدد  ،476بتاريخ 1940/5/30م ،ص.2
( ((3صحيفة أم القرى ،عدد  ،1103بتاريخ 1946/4/19م ،ص.3
(35) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1948-1949,
Part. I, p.4.
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فـي أضيـق الحـدود ،ومـع الـدول ذات األهميـة لهـا ،فلـم تقـم أي
تمثيل دبلوماسـي مع دول الخليج وشـبه الجزيرة العربية ما عدا
العـراق وإيـران ،إال أن أهميـة المملكـة العربيـة السـعودية للهنـد
دفـع الحكومـة الهنديـة إلـى السـعي لتعزيـز التعـاون الدبلوماسـي
بيـن البلديـن ،وفـي عـام 1369هــ1950/م ُحولـت القنصليـة
الهنديـة فـي جـدة إلـى قنصليـة عامـة(.((3
وسـعت الهنـد إلـى تعزيـز التعـاون السياسـي والدبلوماسـي بيـن
البلديـن عبـر الزيـارات الوديـة ،ففـي المحـرم 1373هــ /سـبتمبر
1953م قامـت ثلاث سـفن حربيـة هنديـة بزيـارة وديـة إلـى
السـعودية ،وفـي أثنـاء وجودهـا فـي مينـاء جـدة قـام ولـي العهـد
األمير سـعود بزيارة تلك السـفن ،والتقى بكبار ضباطها ،وقنصل
الهنـد العـام فـي السـعودية(.((3
وعقب وفاة الملك عبدالعزيز في ربيع األول 1373هـ /نوفمبر
1953م لقي نبأ وفاته ص ًدى واسـ ًعا في الهند ،فتوافد عدد كبير
مـن الدبلوماسـيين والسياسـيين الهنـود علـى القنصليـة السـعودية
في الهند لتقديم التعازي ،وأقيمت صالة الغائب في عدة جوامع
فـي مدينـة بومبـاي ،أمـا الصحافـة الهنديـة فقد أفـردت صفحات
تناولـت فيهـا حياة الملـك عبدالعزيز وأهم أعماله(.((3
وفـي رجـب 1373هــ /مـارس 1954م أوفـدت الهنـد بعثـة
(36) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1949-1950,
Part II, B. South East Asia and the Far East, p. 5.

( ((3صحيفة أم القرى ،عدد  ،1481بتاريخ 1953/9/18م ،ص.2
( ((3صحيفة أم القرى ،عدد  ،1491بتاريخ 1953/11/27م ،ص.2
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خاصـة تضـم كل مـن الدكتـور سـيد محمـود والدكتـور شـوكت
اهلل أنصـاري ،مبعوثيـن نيابـة عـن رئيـس جمهوريـة الهنـد لتهنئة
الملـك سـعود علـى توليـه العـرش ،وتقديـم التعـازي فـي وفـاة
الملـك عبدالعزيـز(.((3
احملــور الثانــي :العالقــات الســعودية الهنديــة يف عهــد امللــك
ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود (1384-1373هـــ-1953/
1964م)

أو ًال :زيارة الملك سعود الهند وترسيخ أسس التعاون السعودي
 الهنديعقـب تولـي الملـك سـعود الحكـم فـي عـام 1373هــ1953/م
سـعت الحكومـة الهنديـة إلـى تعزيـز التعـاون مع المملكـة العربية
السـعودية ،وفـي عـام 1373هــ1954/م ُرفـع مسـتوى التمثيـل
الدبلوماسي إلى مفوضية( ،((4وفي العام نفسه افتتحت المملكة
العربيـة السـعودية مفوضيـة لهـا بنيودلهـي(.((4
وفـي سـبيل تعزيـز التعـاون بيـن البلديـن قـام ولـي العهـد
(39) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1954-1955,
Part II, G. West Asia, p.22.

صحيفة أم القرى ،عدد  ،1506بتاريخ 1954/3/12م ،ص.4

(40) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1954-1955,
Part I, Administration, (iv) Missions Abroad, p.4.
(41) India Ministry of External Affairs: (v) List of New
Diplomatic Missions opened in India during the year
1954-55, p.68.
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السـعودي وزيـر الخارجيـة ورئيس مجلس الـوزراء األمير فيصل
آل سـعود بزيـارة الهنـد فـي  12مـن رمضـان 1374هــ 3 /مايـو
1955م ،والتقـى برئيـس الـوزراء الهنـدي (نهـرو  ،)Nehruوفـي
اللقـاء صـرح نهـرو بتطلـع بلاده إلى تعزيز التعـاون بين البلدين،
واإلسـهام فـي تعزيـز السلام واالسـتقرار فـي العالـم( ،((4وفـي
المقابـل صـرح ولـي العهـد عـن تطلـع بلاده لتعزيـز التعـاون بيـن
البلديـن ،واإلسـهام فـي تدعيـم السلام واألمـن فـي العالـم(.((4
وفـي أثنـاء زيـارة ولـي العهـد السـعودي األميـر فيصـل
آل سـعود الهنـد قـام بزيـارة بعض المناطـق التعميرية في دلهي،
وتبـرع بمبلـغ عشـرة آالف روبيـة هنديـة دع ًمـا فـي تعميـر تلـك
المناطق(.((4
وفـي ربيـع اآلخـر 1375هــ /ديسـمبر 1955م قـام الملـك
سـعود بـن عبدالعزيـز بزيـارة تاريخية إلـى الهند ،والتقى برئيس
الـوزراء الهنـدي نهـرو ،وفـي  27مـن ربيـع اآلخـر 12/ديسـمبر
أصـدر الجانبـان بيا ًنـا مشـتر ًكا أكـدا فيـه عمق العالقـات الودية
بيـن البلديـن( ،((4وأكـد الجانبـان ضـرورة تعزيـز السلام العالمي
(42) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records, 1955, Vol. I, Amir Faisal Al-Saud's Visit, May
03, 1955, India Ministry of External Affairs, 1995,
p.114-115.
(43) India Ministry of External Affairs: The Crown Prince's
Reply, May 03, 1955, p.115-116.

( ((4صحيفة أم القرى ،عدد  ،1564بتاريخ 1955/5/6م ،ص.2

(45) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records, 1955, Vol. I, Saud-Nehru Joint Statement, Dec 12,
1955, India Ministry of External Affairs, 1995, p.248-249.
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وتخفيـف التوتـر الدولـي ،وأن بلديهمـا يؤيـدان مبـادئ خمسـة،
وهـي :احتـرام السـيادة والسلام اإلقليمـي ،وعـدم العـدوان،
وعـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية للبلاد األخرى ،واالحترام
المتبادل والمسـاواة ،والتعايش السـلمي .وأعرب الملك ورئيس
الـوزراء عـن تطلعهمـا لتعزيـز الصداقـة والتعـاون المتبـادل فـي
المجـاالت السياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة(.((4
وفـي سـبيل تعزيـز التعـاون بيـن البلديـن تبـرع الملـك سـعود
بثالثـة َلك = ( 300ألـف روبيـة) ،وتبـرع ولـي العهـد األميـر
فيصـل بلاك ونصـف = ( 150ألـف روبيـة) لصنـدوق اإلغاثـة
الوطنـي الهنـدي التابـع لرئاسـة الـوزراء الهنديـة(.((4
وفـي أثنـاء الزيـارة دخـل الملـك سـعود فـي مباحثـات خاصـة
بشـأن مسـلمي الهنـد مـع البانديـت نهـرو ،وأخـذ منـه وعـ ًدا
برعايـة المسـلمين وتوفيـر الحريـة لهـم ليمارسـوا شـعائرهم
الدينيـة باطمئنـان ال يعوقهـا عائـق ،وقابـل الملـك سـعود زعمـاء
المسـلمين الهنـود وحثهـم علـى إشـاعة روح المحبـة واإلخـاء في
صفوفهـم والوفـاء لدولتهـم ووطنهـم ،وأكـد ذلـك فـي الخطـب
التـي ألقاهـا فـي بومبـاي وعليكـرة وحيـدر آبـاد ،وغيرهـا مـن
المناطـق الهنديـة المأهولـة بالمسـلمين(.((4
( ((4سـعيد ،أميـن ،تاريـخ الدولـة السـعودية :عهـد سـعود بـن عبدالعزيـز،
دار الكاتـب العربـي ،بيـروت ،د .ت ،ج ،٣ص.54-53
(47) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1955-1956,
Part. II, F. West Asia, p.22.

( ((4صحيفـة أم القـرى ،عـدد  ،1593بتاريـخ 1955/12/2م ،ص3-1؛ =
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وفـي أثنـاء زيـارة الملـك سـعود بومبـاي تبـرع للجمعيـة الهنديـة
العربيـة بمبلـغ ( )25ألـف روبيـة( ،((4وتبـرع بمبلـغ ( )50ألف روبية
لتوسـيع بناية قاعة االتحاد لجامعة عليكرة اإلسلامية بالهند(.((5
وفـي المقابـل فقـد اسـتقبل مسـلمو الهنـد الملـك سـعو ًدا
بحفـاوة كبيـرة ،فجـاء فـي إحـدى الرسـائل التـي أرسـلها مسـلمو
"صاحب الجاللة ،خليف َة اهلل على
حيدر آباد إلى الملك سعود:
َ
الحرميـن الشـريفين وعلـى قبلـة العالـم اإلسلامي ،حامـل لـواء
الشـريعة المحمديـة ،جاللـة الملـك سـعود بـن عبدالعزيز الملك
المعظم ،ال زال اهلل يحرسـكم ويحميكم ،إنا أيها العرب بحيدر
أبـاد نحتفـل بقـدوم جاللتكـم بغاية االحترام واإلعظـام ،ونفتخر
بترحـاب جاللـة الملـك وأربـاب السـمو مـن األمـراء العظـام
آل السـعود المجلليـن ومـن حـواه مقامهـم السـامي ،ونفتخـر
خاصـ ًة بهـذه الزيـارة الملكيـة لحيـدر أبـاد لكوننـا نعتقـد أنهـا
ليست إال لأللوف من العرب القاطنين بها منذ عدة قرون دون
سـائر البلـدان الهنديـة األخـرى ،...وال شـك أن عالئـق اإلخـاء
والترابـط مؤكـدة مـا بيـن العـرب والهنـد منذ قديـم الزمان لكون
العـرب هـم حقيقـة جيـران الهنـود والهنـود جيـران العـرب ،ولكل
واحـد منهـم حـق علـى اآلخر ،ولذا فبالبلـدان العربية من الهنود
أضعـاف األضعـاف نسـب ًة إلـى عـدد العـرب فـي جميـع أقطـار
= موقـع الملـك سـعود ،أرشـيف الوثائـق ،رحلتـه إلـى الهنـد عـام 1955م،
متـاح في:

http://www.kingsaud.org

( ((4صحيفة أم القرى ،عدد  ،1606بتاريخ 1956/3/2م ،ص.6
( ((5صحيفة أم القرى ،عدد  ،1594بتاريخ 1955/12/9م ،ص.3
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الهنـد وأنحائهـا ،وهـذه الصداقـة القديمـة المسـتمرة مـا بيـن
ً
صاحب
ورسـوخا بقدومكـم يـا
العـرب والهنـد قـد ازدادت تقويـ ًة
َ
الجاللـة إلـى الهنـد.((5("..
وفـي المـدة مـا بيـن  23-19مـن صفـر 1376هــ28-24/
سبتمبر 1956م زار رئيس الوزراء الهندي نهرو المملكة العربية
السـعودية ،والتقـى الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز( ،((5وفـي إثـر
هـذه الزيـارة قـرر الجانبـان رفـع مسـتوى التمثيـل الدبلوماسـي
بيـن البلديـن ،وفـي نهايـة عـام 1376هــ1956/م ُرفـع مسـتوى
التمثيـل الدبلوماسـي بيـن البلديـن إلـى درجة سـفارة( ،((5وعينت
الحكومة الهندية السيد مصطفى كمال قدوائي الوزير المفوض
بالمملكـة أول سـفير للهنـد فـي السـعودية ،وفـي المقابـل عينـت
الحكومـة السـعودية الشـيخ يوسـف الفـوزان الوزيـر المفـوض
بالهنـد أول سـفير للمملكـة فـي الهنـد( ،((5ليحصـل بذلـك إقامـة
تمثيـل دبلوماسـي كامـل بيـن البلديـن علـى مسـتوى سـفير.
( ((5موقـع الملـك سـعود ،أرشـيف الوثائـق ،رسـالة مـن عـرب حيـدر آبـاد،
متـاح فـي:

http://www.kingsaud.org
(52) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs
Records, 1956, Vol. II, Prime Minister Nehru visited
Saudi Arabia between Sep 24, 1956 and September 28,
1956, India Ministry of External Affairs, 1995, p.146.
(53) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1956-1957,
Part. II, (viii) Diplomatic and Consular Missions in India, p.46.

( ((5صحيفة أم القرى ،عدد  ،1661بتاريخ 1957/4/5م ،ص.2
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وفـي أثنـاء زيـارة نهـرو للسـعودية أعرب الملك سـعود للبانديت
نهـرو عـن عطفـه الشـديد علـى مسـلمي الهنـد ،وعمـا يربطهـم بـه
مـن روابـط دينيـة وروحيـة ،وأنـه مـن الطبيعـي أن يطمئـن فـي كل
مناسـبة علـى أن أحوالهـم علـى خيـر ما يُـرام ،فأكد نهرو أن الهند
ال تفرق بين رعاياها بسبب العنصر أو الدين ،وأن مسلمي الهند
يعاملـون علـى قـدم المسـاواة مـع بقية عناصر السـكان(.((5

عبدالعزيـيـزـز
دارةدارةامللـاملل
ـدرصعــدرـن عـن
صــة ت
محكم
فصلليــةـة فصلي
مجلــة مج
ـكـكعبدالعز
محكـةمــة ت
ـون
اخلامسةواألربعـ
السنةالســابعة
٢٠١٩م،ســنة
2021م ،ال
األول ،ينا
العدد الع
واألربعون
١٤٤٠يـهـرـ/يوليو
ـددالقعدة
الثالث،ـ ذو

ثانيـا :موقـف المملكـة العربيـة السـعودية مـن الصـراع الهنـدي
ً
 الباكسـتانيمنـذ اسـتقالل الهنـد وباكسـتان دخلـت الدولتـان فـي صـراع
طويل من أجل السـيطرة على إقليم كشـمير ،وأصبحت مشـكلة
كشـمير ومسـتقبلها أكثـر تعقيـ ًدا مـن مجـرد كونهـا إقلي ًمـا ذا
أغلبيـة مسـلمة ويحكمهـا حاكـم هندوسـي ،إذ كانـت كل مـن
الهنـد وباكسـتان تطمـح بضـم هـذه الوالية الكبيـرة إلى أراضيها
ألهميتهـا اإلسـتراتيجية واالقتصاديـة ،فضلاً عـن األسـباب
الدينيـة والسياسـية والنفسـية ،وال سـيما أن هـذه المنطقـة تعـد
ذات أهمية كبيرة لكال الدولتين ،فهي تتمتع بموقع إستراتيجي
مهـم عنـد ملتقـى عـدة دول هـي :باكسـتان ،الهنـد ،الصيـن،
أفغانسـتان ،االتحـاد السـوفيتي.
وفـي البـدء أبـدت المملكـة العربيـة السـعودية تعاط ًفـا مـع
وجهـة النظـر الباكسـتانية ،وطالبـت بتنفيذ قـرار األمم المتحدة
بخصـوص كشـمير ،الـذي يقضـي بإجـراء اسـتفتاء حـر تحـت
إشـراف األمـم المتحـدة حتـى يسـتطيع شـعب كشـمير تقريـر
( ((5صحيفة أم القرى ،عدد  ،1634بتاريخ 1956/9/28م ،ص.5
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مصيـره بنفسـه ،بعيـ ًدا عـن الضغـوط التـي تفـرض عليهـم(.((5
وفـي أثنـاء زيـارة الملـك سـعود إلـى الهنـد فـي ربيـع اآلخـر
1375هـ /ديسمبر 1955م دعا الملك سعود الحكومتين الهندية
والباكسـتانية لنبـذ الخالفـات وتسـوية قضية كشـمير(.((5
كان موقـف السـعودية مـن النـزاع الهنـدي  -الباكسـتاني
مه ًّمـا للهنـد وباكسـتان ،فباكسـتان كانـت تسـعى للحصـول علـى
دعـم السـعودية بوصفهـا مـن أكبـر الـدول اإلسلامية ،وذات
وخصوصـا فـي
تأثيـر واضـح فـي توجيـه السياسـة اإلقليميـة،
ً
منطقـة الخليـج ،وفـي المقابـل كانت الهند تسـعى دائ ًما إلى دفع
السـعودية للوقـوف علـى الحيـاد ،فإضافـة إلى التأثير السـعودي
فـي السياسـة اإلقليميـة ،فالمملكـة العربيـة السـعودية كانـت
تتمتـع بمكانـة خاصـة فـي قلـوب األقليـة المسـلمة فـي الهنـد،
وأي توتـر فـي العالقـات الهنديـة  -السـعودية كان مـن الطبيعـي
أن يؤثـر فـي األوضـاع الداخليـة فـي الهند ،إضافـة إلى إن الهند
كانـت تسـعى إلـى تعزيـز التعاون االقتصادي مع السـعودية ،ومن
هـذه المنطلقـات فـإن الهنـد وباكسـتان كانتـا تترقبـان موقـف
السـعودية مـن القضيـة ،بـل وفـي بعـض األحيـان تسـتغله لتعزيـز
( ((5مناحـي ،العنـود بنـت خالـد ،موقـف المملكـة العربيـة السـعودية مـن
القضايـا العربيـة واإلسلامية والعالميـة فـي عهـد الملـك خالـد بـن
عبدالعزيـز 1982-1975م :دراسـة تحليليـة ،رسـالة ماجسـتير غيـر
منشـورة ،قسـم التاريخ والحضارة اإلسلامية ،كلية الشـريعة والدراسـات
اإلسلامية ،المملكـة العربيـة السـعودية2011 ،م ،ص.260
( ((5صحيفـة أم القـرى ،عـدد  ،1593بتاريـخ 1955/12/2م ،ص3-1؛ موقـع
الملـك سـعود ،أرشـيف الوثائـق ،رحلتـه إلـى الهنـد عـام 1955م ،متاح في:
http://www.kingsaud.org
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موقفـه أمـام الـرأي العـام الدولـي.
ويؤيـد ذلـك اسـتغالل منـدوب الهند في األمم المتحدة (تشـاجال
 )Shri M. C. Chaglaتصريحـات سـابقة للملـك سـعود فـي أثنـاء
زيارتـه الهنـد عـام 1375هــ1955/م أشـار فيهـا إلـى "أن مصيـر
المسـلمين فـي الهنـد فـي أيـد أمينـة" ،ليؤكـد رعايـة الهنـد
لمسـلمي كشـمير ،وجـاء ذلـك التصريـح فـي اجتمـاع مجلـس
األمـن لبحـث النـزاع الباكسـتاني  -الهندي حول كشـمير في 22
مـن رمضـان 1383هــ 5 /فبرايـر 1964م(.((5
وفـي ظـل هـذه الضغـوط التزمـت الحكومـة السـعودية فـي
عهـد الملـك سـعود الحيـاد تجاه الصراع الهندي  -الباكسـتاني،
وكمـا يبـدو فـإن المملكـة العربيـة السـعودية كانـت تفضـل القيام
بـدور الوسـاطة بيـن الطرفيـن ،فباكسـتان مـن أكبـر الـدول
اإلسلامية فـي المنطقـة ،والهنـد تضـم أكبـر أقليـة مسـلمة فـي
العالـم ،ومـن ثـم فضلـت السـعودية التزام الحياد ،مـع تأكيد حق
شـعب كشـمير فـي تقريـر مصيـره.
ً
ثالثا :موقف المملكة العربية السعودية من الصراع الهندي -
الصيني
كانت قضية الحدود الهندية  -الصينية أحد أهم المشكالت
التـي واجهـت العالقـات بين البلدين ،وفي عام 1378هـ1959/م
اندلعـت ثـورة فـي التبـت ضـد الحكـم الصينـي ،واتسـعت الثـورة
(58) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records, 1964, Vol. X, Shri M. C. Chagla's Statements in
Security Council on Kashmir, February 5, 1964, India
Ministry of External Affairs, 1995, p.41.
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علـى نطـاق كبيـر لإلجـراءات التعسـفية التـي كانـت القـوات
الصينيـة تمارسـها ضـد أهالـي اإلقليـم ،وهـو مـا أسـفر عـن
فـرار عـدد كبيـر منهـم إلـى الهنـد ،وكان مـن ضمـن الالجئيـن
الدالي المـا ( ((5()Dalai Lamaالزعيـم الروحـي للتبـت ،ومـن
جانبهـا منحـت الحكومـة الهنديـة حـق اللجـوء لهـم( ،((6األمـر
الـذي أثـار الصيـن وع ّدتـه تدخ ً
لا سـاف ًرا في شـؤونها الداخلية،
ووجهـت االتهامـات إلـى الحكومـة الهندية بالمسـاعدة على قيام
الثـورة ،واتخـذت مـن فـرار الــ (دالي المـا) دليال ً على ذلك ،وهو
مـا أ ّدى إلـى توتـر العالقـات بيـن البلديـن(.((6
وفـي إطـار محاوالتهـا للقضـاء علـى الثـورة تقدمـت القـوات
الصينيـة إلـى داخـل األراضـي الهنديـة ،فاحتلـت مركـزًا مـن
مراكـز الحـدود عنـد لونـغ جـو بيـن سـام والتبت ،واحتلـت مركزًا
( ((5الــ(دالي المـا) الرابـع عشـر ( :) -1935الـدالي المـا هـو لقـب
ملـك التبـت ،وهـو الزعيـم الروحـي والقائـد الدينـي األعلـى للبوذييـن
التبتييـن ،ولـد دالي المـا الرابـع عشـر فـي شـنغهاي ،وكان في الرابعة
مـن عمـره عندمـا اكتشـف فريـق مـن الالمـات أنـه خليفـة دالي المـا
ـب فـي مدينـة السـا ملـ ًكا علـى
الثالـث عشـر ،وفـي عـام 1940م نُ ِّ
ص َ
عد في نظر أتباعه من
التبت باسـم دالي الما الرابع عشـر ،وأصبح يُ ّ
البوذيين (بوذا الحي) ،وعاش في المنفى بعد أن احتلت الصين التبت
فـي عـام 1959م .ينظـر :الكيالـي ،عبدالوهـاب وآخـرون ،موسـوعة
السياسـة ،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ،د .م ،د .ت ،ج،2
ص.686
( ((6سـطيحة ،محمـد محمـد ،حـرب الحـدود الهنديـة الصينيـة ،مجلـة السياسـة
الدوليـة ،ع ،10القاهـرة ،أكتوبـر 1967م ،ص90-89

(61) Sino-India Border Dispute: Vol. XVI, section 1, The
Chines Appraise Nehru’s Philosophy, May 1959, CIA
paper, 1963, p.16-18.
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فـي الداخ يفصـل األراضـي الصينيـة عـن نظيرتهـا الهنديـة(،((6
فحدثـت صدامـات بينهـا وبيـن القـوات الهندية في وادي تشـانج
تشـين مـو فـي ربيـع اآلخـر 1379هــ /أكتوبـر 1959م ،أسـفر
عـن مقتـل سـبعة عشـر جنديًّـا هنديًّـا مـن بينهـم قائـد القـوات
الهنديـة ،األمـر الـذي أثـار غضـب الحكومـة الهنديـة ،وال سـيما
ً
ونقاطـا حدوديـة لهـا
أن القـوات الصينيـة قـد بنـت معسـكرات
داخـل األراضـي الهنديـة(.((6
وحيـن كان التصعيـد جار ًيـا حاولـت الحكومـة الهنديـة تدارك
القضيـة وحـ ّل موضوعهـا مـع الصيـن سـلميًّا ،فتبادل نهـرو كثي ًرا
مـن الرسـائل مـع رئيـس الـوزراء الصينـي بهـذا الخصـوص(،((6
واسـتمرت المفاوضـات بيـن الطرفيـن قرابـة عاميـن ،وبينمـا
كانـت اللقـاءات والمفاوضـات مسـتمرة بيـن الطرفيـن اجتـازت
القـوات الصينيـة فجـأة خـط مكماهـون فـي  9مـن ربيـع اآلخـر
1382هـ 8 /سبتمبر 1962م ،ودارت معارك محدودة بين قوات
البلديـن( ،((6حاولـت فـي أثنائهـا الحكومـة الهنديـة إقنـاع الصين
( ((6خان ،محمد أيوب ،أصدقاء ال سـادة :سـيرته السياسـية بقلمه ،ترجمة:
عمـر فـروخ ،مكتبة لبنـان ،بيروت1968 ،م ،ص.222
( ((6حسـن ،منتصـر ،أزمـة إقليـم التبـت وأثرهـا علـى العالقـات الهنديـة
الصينيـة (1963-1949م) ،مجلـة أوروك للعلـوم اإلنسـانية ،م ،5ع،2
جامعـة المثنـى ،العـراق2012 ،م ،ص.116

(64) Correspondence Respecting Commonwealth Relations
(C.R.O. Ref.): FE 26/5/6, No. 47, India: Frontier Dispute With China, Acting United Kingdom High Commissioner in India to the Secretary of State for Commonwealth Relations, New Delhi,30st December, 1959.
=(65) Ibid: SEA56/5/1M, No. 38, India: Relations With China,
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بسـحب قواتها من المناطق التي سـيطرت عليها إال أن األخيرة
لم تسـتجب لذلـك(.((6
وفـي  13مـن ربيـع اآلخـر 1382هـ 12 /أكتوبر 1962م أعطى
نهـرو أوامـره إلـى القـوات الهندية بطـرد الصينيين من األراضي
التـي احتلوهـا ،ولكـن القـوات الهنديـة منيـت بخسـارة فادحـة
حيـن واجهـت القـوات الصينيـة ،وتمكـن الجيـش الصينـي مـن
السـيطرة على مسـاحات واسـعة جديدة داخل الحدود الهندية،
وتم ّكـن مـن قتـل وأسـر أكثـر مـن ( )5000مقاتـل(.((6
اسـتمرت المعـارك قرابـة سـتة أسـابيع ،وبعـد أن اسـتطاعت
الصيـن السـيطرة علـى مسـاحات واسـعة مـن األراضـي وتحقيق
أهدافهـا المطلوبـة منهـا ،أعلنـت الصيـن وقـف إطلاق النـار
فـي  24مـن جمـادى اآلخـرة 1382هــ 21/نوفمبـر 1962م(،((6
وانسـحابها من القطاعين الشـرقي واألوسـط ،وبقيت محتفظة
بالمناطـق التـي وصلـت إليهـا فـي القطـاع الغربـي الـذي قـدر
بــ( )25ألـف كيلومتـر مربـع(.((6
وفـي ظـل الخسـائر الفادحـة التـي منيـت بهـا الهنـد ،أعلـن
رئيـس الـوزراء قبـول وقف إطالق النار ،ورفض اسـتمرار الصين
= British High Commissioner in India to the Secretary
of State for Commonwealth Relations, Summary, 1962.

( ((6سطيحة ،حرب الحدود الهندية الصينية ،ص.94-93

(67) Stein, Arthur: India and Soviet Union: The Nehru Era,
Washington, 1969, p.155.

( ((6خان ،أصدقاء ال سادة ،ص.223

(69) Neville Maxwell: Indian's China war, London, 1972,
p.22.
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فـي السـيطرة علـى مناطـق القطـاع الغربـي ،وطالبهـا بإعـادة
الوضـع علـى مـا كان عليـه(.((7
أمـا الموقـف السـعودي؛ فبعـد اإلعلان عـن قيـام جمهوريـة
الصين الشـعبية في  9من ذي الحجة 1368هـ 1/أكتوبر 1949م
رفضـت المملكـة العربيـة السـعودية االعتـراف بالصين الشـعبية،
وفـي المقابـل عـززت السـعودية مـن عالقاتهـا مع حكومـة الصين
الوطنيـة (فورمـوزا) ،ويعـود السـبب الرئيـس فـي ذلـك إلـى
معارضـة السـعودية الشـيوعية العالميـة( ،((7فالثـورة الصينيـة
أبعـدت العالقـات السـعودية  -الصينيـة عـن مظلـة التعـاون ،ولـم
تصـل إلـى مرحلـة الصـراع ،وظلت السـعودية تمتنع عن التصويت
علـى مشـروعات القـرارات التـي بـدأت تقدم فـي الجمعية العامة
منـذ عـام 1369هــ1950/م ،والتي تطالب بقبول الصين الشـعبية
أو عـدم قبولهـا بـدالً مـن الصيـن الوطنيـة فـي األمـم المتحدة(.((7
فـي هـذه األثنـاء سـعت الصيـن للتقـرب مـن دول الخليـج
والجزيـرة العربيـة( ،((7إال أن هـذه المسـاعي لـم تنجـح في إقناع
السـعودية بتغييـر موقفهـا ،بالرغـم مـن موافقـة السـعودية عـام
( ((7حسن ،أزمة إقليم التبت ،ص.118
( ((7الكـردي ،عبـداهلل عبدالمعيـن ،العالقـات بين المملكة العربية السـعودية
وجمهورية الصين الشـعبية ،مجلة بحوث دبلوماسـية (معهد الدبلوماسـية
بوزارة الخارجية السـعودية) ،عدد  ،7المملكة العربية السـعودية1991 ،م،
ص.32
( ((7الكردي ،المرجع السابق ،ص.33-32
( ((7صـدام ،إبراهيـم فنجـان ،العالقـات اليمنيـة الصينيـة 1962-1956م،
مجلـة آداب البصـرة ،كليـة اآلداب ،جامعـة البصـرة ،عـدد  ،64العـراق،
2013م ،ص.221
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1374هـ1955/م على السـماح لمسـلمي الصين الشـعبية بالحج
كل عـام( ،((7ويبـدو أن موافقـة السـعودية كانـت مـن منظـور ديني
فقـط ودع ًمـا للمسـلمين فـي الصيـن ،وظـل الموقـف السـعودي
المعـادي للشـيوعية ثابتًـا.
وبالرغم من ذلك فقد حرصت المملكة العربية السـعودية على
عدم التورط في النزاعات اإلقليمية ،وااللتزام بالحياد ،وقد ظهر
ذلـك بوضـوح بامتنـاع السـعودية عـن التصويت على قـرار الجمعية
العامـة لألمـم المتحـدة فـي صفـر 1381هــ /أغسـطس 1961م،
الـذي يطالـب الصيـن بالتوقـف عـن التدخـل فـي شـؤون التبـت(،((7
وامتنعـت السـعودية ً
أيضـا عـن التصويـت علـى طلـب قبـول الصيـن
الشـعبية بـدالً مـن الصيـن الوطنيـة فـي األمم المتحـدة(.((7
وعقـب انـدالع مواجهـات الحـدود الهنديـة  -الصينيـة عـام
1382هـ1962/م أيدت المملكة العربية السعودية الهند ،وأدانت
العدوان الصيني ،فتشـير الوثائق الهندية أن السـعودية سـاندت
الحكومـة الهنديـة فـي هـذه الحـرب ،وفي عـام 1382هـ1963/م
أعربـت الحكومـة الهنديـة عـن تقديرهـا للدعـم الـذي قدمتـه
السـعودية للهنـد فـي أثنـاء العـدوان الصينـي(.((7
( ((7غنـا ،حمـادة وهبـة ،العالقـات اليمنية الصينيـة 1962-1956م ،مجلة كلية
اآلداب ،جامعـة بنهـا ،عـدد  ،40الجـزء  ،2مصر2015 ،م ،ص.1094-1093
(75) The Yearbook of the United Nations, 1961, Chapter X,
New York, 1962, p. 139.
(76) The Yearbook of the United Nations, 1961, Chapter X, p. 128.
(77) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1963-1964,
Part. II, West Asia, p.48.
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ولـم تشـر الوثائـق إلـى نـوع الدعـم الـذي قدمتـه السـعودية
للحكومـة الهنديـة ،وبالنظـر إلـى السياسـة السـعودية فـي هـذه
المـدة ،فمـن المرجـح أن يكـون الدعـم الـذي قدمتـه السـعودية
وخصوصا
للهند دع ًما سياسـ ًّيا وماديًّا لمواجهة أضرار الحرب،
ً
أن العالقـات بيـن البلديـن فـي هـذه المـدة كانـت تشـهد تقد ًمـا
مطـر ًدا علـى الصعيـد السياسـي واالقتصـادي ،إضافـة إلـى نبـذ
السـعودية ودول الخليـج لألنظمـة الشـيوعية.
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رابعا :رحالت الحج الهندية للمملكة العربية السعودية
ً
كانـت مسـألة تنظيـم شـؤون الحـج تشـغل حيـزًا ليـس بالقليـل
مـن العالقـات السـعودية  -الهنديـة ،ومـع أن مسـألة الحـج هـي
مسـألة دينيـة بحتـة فـإن الهنـد حرصـت علـى اسـتغاللها لتعزيز
التعـاون الهنـدي  -السـعودي.
فعقـب اسـتقالل الهنـد بـدأت الحكومـة الهنديـة فـي تنظيـم
شـؤون الحجـاج المسـلمين مـن الهنـد ،فأسسـت لجنـة استشـارية
تابعـة لمجلـس الـوزراء تُعرف باسـم (لجنة الحـج)( ،((7و ُع ِّين موظف
خاص في موسـم الحج لتقديم المسـاعدة للحجاج( ،((7ووصل عدد
الحجاج الهنود عام 1367هـ1948/م إلى ( )14.110حجاج(.((8
(78) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1948-1949,
F. Haji, p.17.
(79) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1949-1950,
A. Middle East, Part II, p.5.
(80) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1948-1949,
F. Haji, p.17.
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وأقامـت الحكومـة الهنديـة مرافـق خاصـة بالحجـاج لتقديـم
، و ُو ِّفـرت مرافـق طبيـة فـي جـدة ومكـة والمدينـة،المسـاعدة
و ُز ِّودت القنصليـة العامـة فـي جـدة بسـيارة إسـعاف يسـتعملها
.((8(الموظـف الطبـي فـي موسـم الحـج
وقد تابعت الوثائق الهندية أعداد الحجاج سـنويًّا والترتيبات
م وصـل عـدد الحجـاج1950/هــ1369  ففـي عـام،الخاصـة بهـم
م وصـل1951/هــ1370  وفـي عـام،((8() حـاج12.500( إلـى
م1952/هــ1371  وفـي عـام،((8() حـاج11.000( عددهـم إلـى
م1954/هــ1373  وفـي عـام،((8()8.000( وصـل عددهـم إلـى
.((8() حاج7.000( وصل عدد الحجاج الهنود إلى
م أصـدرت الحكومـة الهنديـة كت ًبـا1954/هــ1373 وفـي عـام
 ُو ِّزعـت علـى الحجـاج فـي موسـم،عـن الحـج باللغـة األورديـة
(81) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1953-1954,
Part II, External Relations, E. Middle East, p.17.
(82) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1950-1951,
A. Middle East, Part II, p.5.
(83) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1951-1952,
Treaties, Agreements and Miscellaneous, Part II, p.12.
(84) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1952-1953,
Treaties, Agreements and Miscellaneous, Part II, p.11.
(85) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1954-1955,
Part II, K. External publicity, p.30.
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الحـج( ،((8واسـتمر توزيـع هـذه الكتـب وإصدارهـا سـنويًّا.
وبالنظـر إلـى هـذه األعـداد يتضـح أن أعـداد الحجـاج كانـت
فـي تناقـص مسـتمر بالرغـم مـن اإلجـراءات الهنديـة التي يظهر
أن الغـرض منهـا هـو تسـهيل حركـة الحجاج ،ويبـدو أن األوضاع
االقتصاديـة الصعبـة التـي كانـت تعانيهـا الهنـد عمو ًمـا عقـب
االنفصال ،ومسـلمو الهند خاصة أثرت في حركة الحج بالسـلب
فـي تلـك المدة.
وعلـى أي حـال ،فقـد منحـت الحكومـة الهنديـة فـي جمـادى
األولـى 1374هــ /ينايـر 1955م امتيـازًا للحجاج ،فحسـب قانون
ضريبـة الدخـل لعـام 1372هــ1953/م فـإن جميـع األشـخاص
الذيـن يسـافرون إلـى الخـارج يجـب أن يكـون بحوزتهـم شـهادات
تخليـص أو إعفـاء مـن ضريبـة الدخـل ،إال أن الحكومـة الهنديـة
أصـدرت قانو ًنـا ينـص علـى إعفـاء الحجـاج مـن تقديم شـهادات
تخليـص أو إعفـاء مـن ضريبـة الدخـل عنـد سـفرهم ألداء
فريضـة الحـج ،بشـرط أن يكـون معهـم عنـد السـفر تذاكـر
العـودة ،ويحملـون تصاريـح الحـج ،وال يحملـون جـوازات سـفر
دولية(.((8
وفـي إثـر هـذا القـرار زاد عـدد الحجـاج تدريج ًّيـا ،فوصـل
(86) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1954-1955,
Part II, L. Miscellaneous, p.33.
(87) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs
Records, 1955, Vol. I, Concession to Pilgrims, Jan 14,
1955, India Ministry of External Affairs, p.4.
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عددهـم عـام 1375هــ1956/م إلـى ( )13.454حا ًّجا ،وفي هذا
الموسـم أوفـدت الحكومـة الهنديـة بعثة طبية تضـم ثالثة أطباء
واثنين من المساعدين لتقديم المساعدات الطبية للحجاج(.((8
وفـي عـام 1377هــ1958/م وصـل عـدد الحجـاج الهنـود إلـى
( )17.609حجـاج ،وفـي هـذا العـام اندلـع حريـق فـي مكـة فـي
أغسـطس ،وفـي إثـره وافقـت الحكومـة الهنديـة علـى تقديم
مبلـغ ( )5آالف روبيـة لتقديـم اإلغاثـة إلـى الحجـاج الهنـود
الذيـن مسـهم الحريـق( ،((8وأرسـل رئيـس الـوزراء الهنـدي نهـرو
إلـى األميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز رئيـس الـوزراء برقيـة تعزيـة
ومواسـاة لمنكوبـي حريـق مكـة(.((9
وفـي  5مـن ذي القعـدة 1377هــ 23/مايـو 1958م صـدر
مرسـوم ملكـي سـعودي بمنـع حجـاج الطائـرات مـن الهنـد
والباكسـتان لظهـور الكوليـرا فـي بعـض جهـات الهنـد ،علـى أن
تسـمح الحكومـة لحجـاج البواخـر فقـط مـن هذيـن البلديـن
علـى أن يكونـوا مطعميـن ضـد الكوليـرا والجـدري ،وأن يجـري
فحصـا دقي ًقـا( ،((9وقـد اسـتمر العمـل بهـذا المرسـوم
فحصهـم
ً
حتى  28من صفر 1378هـ 12 /سـبتمبر 1958م ،فصدر قرار
(88) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1956-1957,
Part II, K. External publicity, p.42.
(89) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1958-1959,
Part II, K. External publicity, p.47.

( ((9صحيفة أم القرى ،عدد  ،1729بتاريخ 1958/8/8م.
( ((9صحيفة أم القرى ،عدد  ،1718بتاريخ 1958/5/23م.
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آخـر بتخفيـض القيـود التـي فرضـت علـى القادميـن مـن الهنـد
وباكسـتان بعـد انخفـاض حـدة وبـاء الكوليـرا فيهمـا(.((9
وفـي عـام 1378هــ1959/م ح ِّولـت لجنـة الحج فـي الهند من
لجنـة استشـارية إلـى هيئـة قانونيـة ،وعهد إليها مسـؤولية وضع
ترتيبات الحـج والزيارة(.((9
فـي ظـل هـذه اإلجـراءات الهنديـة ارتفع عدد الحجـاج الهنود
ارتفاعـا مطـر ًدا فـي السـنوات التاليـة ،فوصـل عددهـم عـام
ً
1379هــ1960/م إلـى ( )20.695حا ًّجـا ،وهـي ثالـث أكبـر بعثـة
حـج بعـد بعثتـي الجمهوريـة العربيـة المتحـدة واليمـن ،وفي هذا
العـام ،وإضافـة إلـى اإلجـراءات العاديـة التـي تتبعهـا الحكومـة
الهنديـة فـي موسـم الحـج أسسـت الحكومـة الهنديـة مسـتوص ًفا
موسـم ًّيا فـي جـدة وآخـر دائ ًّمـا فـي مكـة لرعايـة الحجـاج،
وأوفـدت الحكومـة الهنديـة بعثـة غيـر رسـمية مـن اثنيـن مـن
أعضـاء البرلمـان إلجـراء دراسـة ميدانيـة للمنشـآت ومـا يحتـاج
إليـه الحجـاج(.((9
ومن الواضح أن الحكومة الهندية كانت حريصة على متابعة
شـؤون الحجاج وتنظيمها ،ويبدو أن الهدف من ذلك كان كسـب
ود القيـادة السـعودية مـن ناحيـة ،وتعزيـز التعـاون بيـن البلديـن
( ((9صحيفة أم القرى ،عدد  ،1734بتاريخ 1958/9/21م.

(93) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records, 1980, Vol. XXVI, Haj Pilgrimage, July 10, 1980,
India Ministry of External Affairs, 1995, p.150.
(94) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1960-1961,
Part II, K. External publicity, p.56.
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مـن ناحيـة أخـرى ،إضافـة إلـى اإلشـارة إلـى الـدول اإلسلامية
خصوصـا بـأن المسـلمين ال يعانـون أي
عمو ًمـا ،والسـعودية
ً
اضطهـاد ،وفـي المقابـل فـإن المملكـة العربيـة السـعودية منـذ
عهـد الملـك عبدالعزيـز دأبـت علـى تقديم جميع وسـائل الراحة
للحجـاج ،وتذليـل كل الصعوبـات التـي تواجـه حركـة الحجـاج
الهنود.
خامسا :العالقات االقتصادية السعودية  -الهندية
ً
كانـت بدايـة المسـاعي الهنديـة  -السـعودية لتعزيـز التعـاون
التقني والتكنولوجي بين البلدين عقب زيارة رئيس الوزراء نهرو
السـعودية عـام 1376هــ1956/م ،ففـي إثـر هـذه الزيـارة سـعت
السـعودية والهنـد إلـى تعزيـز التعـاون بيـن البلديـن ،وبوصفهـا
بـادرة حسـن نيـة وفـي عـام 1376هــ1957/م زار فريـق هنـدي
لمكافحـة الجـراد المملكـة العربيـة السـعودية للمشـاركة فـي
عمليـات مكافحـة الجـراد فـي شـبه الجزيـرة العربيـة( ،((9ومنـذ
ذلك العام ترسـل الهند ترسـل سـنويًّا بعثة هندية للمشـاركة في
عمليـات مكافحـة الجـراد في شـبه الجزيرة العربية.
وفي المدة ما بين  14من شعبان  6 -من رمضان 1377هـ/
 26-5مـارس 1958م زار وفـد تجـاري سـعودي برئاسـة وزيـر
التجـارة محمـد علـي رضـا الهنـد ،لتعزيـز العالقـات التجاريـة
الوديـة القديمـة بيـن الهنـد والمملكـة العربية السـعودية ،والتقى
(95) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1957-1958,
Part. II, (viii) Diplomatic and Consular Missions in India, p.37.
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بوزيـر الصناعـة مانوبهـاي شـاه ( ،)Shri Manubhai Shahوزار
أعضـاء الوفـد السـعودي مراكـز التجـارة والمنشـآت الصناعيـة
وبعـض المشـاريع التنمويـة المهمـة ،وناقشـوا مشـكالت التجارة
مـع ممثلـي التجـارة والصناعـة ومـع السـلطات الحكوميـة
المعنيـة ،والتقـى الوفـد ً
أيضـا بأعضاء لجنـة التخطيط ،وبحثت
المشـكالت ذات االهتمـام المشـترك فيمـا يتعلـق بالتنميـة
االقتصاديـة للبلديـن ،وأبـدى الوفـد السـعودي إعجابـه الشـديد
برغبـة الشـعب الهنـدي القويـة فـي تعزيـز العالقـات التجاريـة
والتعـاون االقتصـادي مـع المملكـة العربيـة السـعودية ،وبحـث
الوفـد التجـاري مـع وزيـر الصناعـة الهنديـة العقبـات التـي تقف
فـي طريـق تدفـق أكثـر مرونـة للتجـارة بيـن البلديـن ،وأهميـة
حـل تلـك العقبـات ،وجـرى االتفـاق علـى أهميـة إحيـاء التجـارة
التقليديـة والحفـاظ عليهـا وتطويرهـا بيـن البلديـن ،وال سـيما
فـي مجـال األغذيـة والمنسـوجات ،وتمديـد تلـك التجـارة إلـى
السـلع الجديـدة التـي يمكـن تبادلهـا للتطور االقتصادي السـريع
الـذي يحـدث فـي كال البلديـن ،وجـرى االتفـاق علـى أن تتعـاون
الحكومتـان لتوفيـر أقصـى قـدر ممكـن مـن التسـهيالت لتطويـر
التجـارة وتوسـيعها بيـن البلديـن ،وتعزيـز المؤسسـات الصناعية
المشـتركة ،واتفقـا ً
أيضـا علـى أنـه سـيكون مـن المفيـد تعزيـز
مرافـق الشـحن بيـن البلديـن إلـى أقصـى حـد ممكـن(.((9
(96) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records, 1958, Vol. IV, Joint Communique on Trade and
Economic Relations, Apr 08, 1958, India Ministry of
External Affairs, 1995, p. 82-83.

صحيفة أم القرى ،عدد  ،1713السنة  ،35بتاريخ 1958/4/11م.
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وفـي المـدة مـا بيـن  13-8مـن جمـادى األولى1380هــ28 /
أكتوبـر  2 -نوفمبـر 1960م زار وزيـر االتصـاالت السـعودي
األميـر سـلطان وعـدد مـن مسـؤولي وزارة االتصـاالت الهنـد
بدعـوة مـن الحكومـة الهنديـة ،وذلك لتعرف سـبل تعزيز التعاون
بيـن البلديـن(.((9
وفـي المـدة مـا بيـن  7-5مـن المحـرم 1384هــ 18-16/مايو
1964م زار وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة السـعودي أحمـد
زكـي الهنـد لبحـث سـبل تعزيـز التعـاون بيـن البلديـن(.((9
وكان مـن أبـرز الـواردات السـعودية مـن الهنـد األرز والشـاي
والتوابـل الهنديـة ومنتجـات الحريـر ،أمـا الصـادرات السـعودية
إلى الهند فكان النفط هو السـلعة األساسـية ،وقد شـهدت هذه
ً
ملحوظا لتشـمل البتروكيماويات ،واألسـمدة،
الصـادرات تطـو ًرا
وبعـض المنتجـات الغذائية.
وفيمـا يتعلـق بالميـزان التجـاري بيـن الهنـد والمملكـة العربيـة
السعودية ،فقد سجل ميزان التجارة بين الدولتين في مدة الدراسة
ً
فائضـا مسـتم ًّرا ومتزايـ ًدا لمصلحـة المملكـة العربية السـعودية(.((9
(97) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1960-1961,
Part. II, F. West Asia, p.32.
(98) India Ministry of External Affairs: Annual Reports,
Report of The Ministry of External Affairs 1964-1965,
Appendix V, Distinguished visitors from abroad, p.140.

( ((9محمـد ،خديجـة عرفـة ،العالقـات الخليجيـة الهنديـة :دراسـة فـي
واقـع العالقـات ومسـتقبلها ،حوليـات اآلداب والعلـوم االجتماعيـة،
الحوليـة  ،29الرسـالة  ،296الكويـت ،يونيـو 2009م ،ص.58
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ومـن ثـم يمكـن القـول إن العالقات االقتصادية كانت األسـاس
الـذي قامـت عليـه العالقـات الثنائيـة بيـن البلديـن ،وتوقفهـا كان
يشكل تهدي ًدا مباش ًرا لالقتصاد الهندي ،ومن ثم حرصت الهند
علـى تجنـب أي خالفـات قـد تؤثر في العالقـات االقتصادية بين
البلدين.
الخاتمة:
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ارتبطـت المملكـة العربيـة السـعودية والهنـد قبل اسـتقالل
وخصوصـا بيـن المملكـة ومسـلمي
األخيـرة بعالقـات متميـزة،
ً
الهنـد ،أسـهم فـي تعزيزهـا رغبـة الملـك عبدالعزيـز فـي إقامـة
عالقـات وديـة ومسـتقرة مـع الهند ،وبمرور الوقـت تعزز التعاون
وخصوصـا علـى الصعيـد
بيـن البلديـن علـى كل األصعـدة،
ً
الثقافي.
وعقـب اسـتقالل الهنـد بـدأت عالقتهـا مـع السـعودية علـى
أسـاس تجاري فقط ،وسـرعان ما تطورت هذه العالقات عقب
زيـارة الملـك سـعود الهنـد عـام 1375هــ1955/م ،وزيـارة رئيـس
الوزراء الهندي نهرو السـعودية عام 1376هـ1956/م ،وأظهرت
المملكـة حرصهـا علـى عالقاتهـا مـع الهنـد ،فقدمـت الدعـم
للحكومـة الهنديـة فـي الحـرب الهنديـة  -الصينيـة.
وكانـت مشـكلة كشـمير والصـراع الهنـدي  -الباكسـتاني
إحـدى القضايـا الخالفيـة بيـن السـعودية والهنـد ،إال أن هـذه
المشـكلة لـم تصـل بالعالقـات بيـن البلديـن إلى مرحلـة القطيعة
أو التوتـر المباشـر فـي العالقـات بيـن الطرفيـن ،ويمكن تفسـير
ذلـك بوجـود إدراك متبـادل باالحتيـاج اإلسـتراتيجي للعالقـات
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االقتصاديـة الواسـعة بيـن البلديـن ،ومـن ثم فقد حـرص البلدان
علـى عـدم تجـاوز الخالفـات بيـن الطرفيـن فيمـا يخـص هـذه
القضيـة إلـى حـد القطيعـة أو التوتـر المباشـر.
ودأبـت المملكـة العربيـة السـعودية علـى تقديم المسـاعدات
لألقليـات المسـلمة فـي العالـم مـن أجـل الحفـاظ علـى الهويـة
اإلسلامية فـي هـذه الـدول ،وقـد حظيـت األقليـة المسـلمة فـي
الهنـد بعنايـة الحكومات السـعودية المتعاقبـة ،فقدمت المملكة
دع ًمـا سياسـ ًّيا واقتصاديًّـا وثقاف ًّيـا لتلـك األقليـة ،وقـد أدى ذلـك
إلـى توتـر العالقـات السـعودية  -الهنديـة أكثـر مـن مـرة.
وكانت الحكومة الهندية حريصة على متابعة شؤون الحجاج
وتنظيمهـا ،ومـن الواضـح أن الهـدف مـن ذلـك كان كسـب ود
القيـادة السـعودية مـن ناحيـة ،وتعزيـز التعـاون بيـن البلديـن مـن
ناحية أخرى ،إضافة إلى اإلشارة إلى الدول اإلسالمية عمو ًما،
خصوصـا بـأن المسـلمين ال يعانـون أي اضطهاد.
والسـعودية
ً
وكانت العالقات االقتصادية تسير سي ًرا إيجابيًّا بين البلدين،
فتعززت بينهما العالقات التجارية والصناعية ،وأسهمت المملكة
العربيـة السـعودية فـي تعزيـز االقتصـاد الهنـدي باالسـتثمارات
السـعودية ،والقـروض والمسـاعدات الماليـة التـي تقدمها للهند،
إضافـة إلـى العمالـة الهنديـة فـي السـعودية ،التـي كانـت تشـكل
تحويالتهـا الماليـة أحـد أهـم مصـادر العملـة الصعبة للهند.

