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ملخ ص:
تق ووووي ب وووين الص وووين وب اكس وووت ان مالق ووو ات وفيق ووو ة من وووس مق وووود .فق ووود ك ان ووو
أوائ ووول ال ووودول الت ووو ي امترف ووو

ب اكس وووت ان م ووون

ب ال ص وووين بووودال م ووون ت ووو ايوان م ووو اي  . 1951وفووو ي مووو اي 1962

م ووووززت الح وووورة الص وووويني ة  -ا لهندي وووو ة ه ووووس .العالق وووو ة .م وووون واله وووو ة ن وووور ب اكس ووووت ان ال ت ووووزال
المع ارضوو ة للهنوود من صوورا ه اموو ا فوو ي العالقوو ة مووس ال صووين لكوون السي اسوو ة ال صوويني ة تجوو ا.
الهنووود تبووودو أقووول تركيوووزا ملووو ى ب اكسوووت ان ن ووورا إلووو ى أن المخووو اوف ال صووويني ة مووون قيووو اي
شوووراك ة هنديووو ة  -أميركيووو ة تهووودف إلووو ى تنويووو ل الصوووين هووو ي التووو ي تحكووو

سي اسووو ات

بكين ف ي النوة آسي ا.
بيووود أن ال صوووين تووودرن أي ضووو ا ان مووودي االسوووتقرار داخووول ب اكسوووت ان يشوووكل تهديووودا كبيووورا
لالسووووتقرار فوووو ى شووووينجي انا وأن تع اونهوووو ا الوووودف ام ي مووووس اسووووالي آبوووو اد يننووووو ي ملوووو ى
م صلح ة مب اشرة لبكين بقدر م ا هو خير لب اكست ان.
وفيم ووو ا يتعل ووو ل ب ووو الرأ ي الع ووو اي الب اكس وووت ان ي ف صن ووو ين ووور إل ووو ى الص ووو ين مل ووو ى أنه ووو ا

ووودي ل

طوي ووول األمووود لب اكس وووت ان أكثووور م ووون التووورة .وموووس علوووع ال توووزال ب اكسوووت ان تعتمووود ملووو ى
تحو ل ملن ا تح الفه ا الرئيس ي نحو الصين.
الوالي ات المتحدة ،ومن المستبعد أن
ّ
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مقدم ة
احتفلوووو

باكسووووتان والمهوريووووة الصووووين الشووووعبية فووووي ايووووار /مووووايو  2017بموووورور  66مامووووا ملووووى

وووورد حتوووووى بلتووووو
العالقوووووات الدبلوماسوووووية بوووووين البلووووودين التوووووي تنوووووورت بشوووووكل منو ّ
الصوووداقة والشوووراكة اإلسوووتراتيجية ،كموووا و وووفها أحسووون إقبوووال وزيووور التخنوووي

مسوووووتوى

فوووي حكوموووة نوووواز

شووووريب الباكسووووتانية) .(1وال يختلووووب إفنووووان فووووي أن باكسووووتان بالنسووووبة للصووووين أكثوووور موووون دولووووة
الووووارة ،وكووووسلع الصووووين بالنسووووبة لباكسووووتان ،فالعالقووووة الوديووووة والعميقووووة بووووين البلوووودين التووووي
قاموووو

ملووووى أسوووواص موووون المصووووالم المشووووتركة واالمتموووواد المتبووووادل اسووووتنام

أن تتجوووواوز بكوووول

ي الحكوووو  ،فبكووووين تتبنووووى األيدلواليووووة الشوووويومية ،فيمووووا إسووووالي
حكمووووة وبرايماتيووووة تبوووواين ن ووووام ّ
آبووووواد تتبنوووووى ن اموووووا المهوريوووووا إسوووووالميا .لكووووون ال األيدلواليوووووة وال العوا وووووب التوووووي مصوووووف
بالمننقوووة ييرتوووا شوووي ا فوووي العالقوووات الباكسوووتانية الصوووينية ،بووول ملوووى العكوووأ مووون علوووع أفبووو
السوووووياق التنووووووري لتووووواريي العالقوووووة بوووووين البلووووودين أنهموووووا تمكنوووووا طووووووال الفتووووورة الممتووووودة مووووون
خمسوووينيات القووورن الماضوووي وحتوووى اليووووي مووون حفوووذ هوووس .العالقوووة وتعميقهوووا حتوووى أ وووبح
كموووا تصوووفها القيوووادة الباكسوووتانية ُأممووول مووون المحينوووات ،أملوووى مووون البوووال الهمااليوووا ،وأحلوووى
من العسلُ).(2
يقوووول ُزهوووان هووواووُ فوووي مقالوووة لووو ملوووى موقوووس ”news

 “Behindإن العالقوووة بوووين الصوووين

وباكسووووتان ُفريووووودةُ .وهوووووي كووووسلع فعوووووال ،فهوووووس .العالقوووووة ال تشووووب أي مالقوووووة بوووووين الووووودول
الصوووتيرة والكبيووورة فوووي شوووي  .فالصوووين موووس أنهوووا دولوووة كبيووورة ال تتووودخل فوووي بشووو ون باكسوووتان
السياسوووية الداخليوووة ،ملوووى العكوووأ تماموووا مووون دول كبووورى أخووورى  ،كموووا ّ ووورح ُمشووواهد حسوووين
سوووويدُ رئوووويأ لجنووووة الوووودفاع فووووي البرلمووووان الباكسووووتاني حيوووو

قووووالُ :الصووووين تعاملنووووا كدولووووة

وووديقة وحليفوووة وشوووريكة وقبووول كووول شوووي تعاملنوووا ملوووى قووودي المسووواواة ،ولووويأ كموووا يفعووول
األميركيوووون وآخووورونُ .لوووسلع يعتقووود الباكسوووتانيون أن ُالصوووين

وووديقة فوووي كووول األوقووواتُ ،أو

كمووووا يصووووفها ُالوووواي فيرموووواُ الخبيوووور الهنوووودي بالشوووو ون اإلقليميووووة بوووو ن الصووووداقة الباكسووووتانية –
الصينية ُ داقة دائمةُ.
لكووون يبووورز اتجوووا .آخووور فوووي إسوووالي آبووواد يووودمو إلوووى أن ال تضوووس باكسوووتان ُكووول بيضوووها فوووي سووولة
تحفوووذ
واحووودةُ ،فهووواالأ ُاالالتيووواح االقتصووواديُ ،واتفاقيوووة التجوووارة الحووورة بوووين البلووودين موضوووس ّ
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وخشوووية مووون قبووول بعووود

وووقور الدولوووة العميقوووة ،كموووا ينقووول الكاتوووب والخبيووور بالشووو ون الدوليوووة

ُنا ووور أالمووولُ فوووي مقالوووة تحووو

منووووانُ :الثوووورة الصوووينية تكتسوووم باكسوووتانُ) .(3ييووور أن علوووع

يتيوووور موووون حقيقووووة أن مالقووووات البلوووودين قوووود شووووهدت طفوووورة نوميووووة مووووس و ووووول ُالوووورئيأ
ال ّ
الصووويني تشوووي الوووين بينووواُ إلوووى سووودة الحكووو  .فلنالموووا انحصووور التعووواون بوووين البلووودين سوووابقا
بشوووكل العووواي ملوووى المسوووتوى السياسوووي والعسوووكري ،لكووون خوووالل زيوووارة الووورئيأ الصووويني إلوووى
باكسووووتان فووووي نيسووووان/إبريوووول  2015توووو وضووووس اللمسووووات األخيوووورة لمشووووروع المموووور الصوووويني
الباكسووووتاني االقتصووووادي ،فضووووال موووون توقيووووس  51مووووسكرة تفوووواه بووووين البلوووودين ،وافتتوووواح فمانيووووة
مشووواريس ،وإطوووالق خمسوووة مشووواريس مشوووتركة فوووي مجوووال الناقوووة .كوووسلع شووومل

هوووس .المرحلوووة

الجديوووووودة موووووون العالقووووووات بووووووين البلوووووودين المجوووووواالت االالتماميووووووة واالقتصووووووادية والتكنولواليووووووة
باإلضوووافة إلوووى التعووواون الثقوووافي .وتتجووو العالقوووات بوووين البلووودين نحوووو شوووراكة متشوووابكة ملوووى
الصعيد السياسي والعسكري وفي مختلب المجاالت.
متوووو ى وكي ووووب بوووودأت ه ووووس .العالقوووو ة ب ووووين البلوووودين ؟ وموووو ا موووود ى التعوووو اون المشووووترن
بين هم وووو ا ؟ م وووو اعا م وووون الوالي وووو ات المتح وووودة األم يركي وووو ة و الهن وووود ف وووو ي الب ووووين ؟ وم وووو اعا م وووون
المستقبل مل ى ضو الممر الصي ن ي الب اكست ان ي االقتص اد ي ؟
اإلالابووووة موووون هووووس .األسوووو لة المهمووووة تتوووويم لنووووا فهمووووا أفضوووول وأمموووول للعالقووووات الباكسووووتانية –
الصووووينية ،وتبوووورز فووووي الوقوووو

نفسوووو األهميووووة اإلسووووتراتيجية والجيووووو-سياسووووية لباكسووووتان ملووووى

الصوووعيدين اإلقليموووي والووودولي ،وهوووو التوووري الووورئيأ مووون كتابوووة هوووس .األسووونر ،فالكتابوووة مووون
باكسووووتان لوووويأ ترفووووا معرفيووووا بوووول هووووي محاولووووة لزيووووادة مسوووواحة االهتموووواي بجمهوريووووة باكسووووتان
اإلسالمية.
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 .1من السي اس ة إل ى الدف اع :استكش اف فر ص ال تع اون
 1.1العالق ات الدبلوماسي ة
أول فصوووول العالقوووات الباكسوووتانية – الصوووينية يعوووود إلوووى سووونة  1950منووودما امترفووو

باكسوووتان

بجمهوريوووووة الصوووووين الشوووووعبية ،بووووودال مووووون توووووايوان) .(4وسووووورمان موووووا أقووووواي البلووووودين مالقوووووات
دبلوماسوووية رسووومية سووونة  1951لتصوووبم باكسوووتان األولوووى مووون بوووين الووودول اإلسوووالمية ،والثانيوووة
في النوة آسيا بعد الهند ،التي تقي مالقات دبلوماسية مس بكين.
مووس تصووامد حووودة التوووترات الحدوديوووة بووين الصوووين والهنوود ،التوووي أدت إلووى نشووووة الحوورة بينهموووا
موووواي  ،1962بوووودأ البلوووودان فصووووال الديوووودا موووون العالقووووات يقوووووي ملووووى أسوووواص توحيوووود الهودهمووووا
لمواالهووووة الهنوووود ،وإمووووادة ترسووووي الحوووودود بينهمووووا فقاموووو

باكسووووتان سوووونة  1963بووووالتخلي موووون

طريووول ُكووواراكورايُ لصوووالم الصوووين إلنهوووا النزاموووات الحدوديوووة وتعزيوووز العالقوووات موووس بكوووين ،موووا
القووى بوودور .تقووديرا واستحسوووانا كبيوورا لوودى األخيووورة .ومنووس علووع الحووين نشووو تحووالب ييوور رسووومي
تنووووور إلووووى مالقووووة وشووووراكة اسووووتفاد منهووووا كووووال البلوووودين ملووووى مختلووووب الصووووعد الدبلوماسووووية
واالقتصوووووادية والعسوووووكرية .وباإلضوووووافة إلوووووى الووووودم الدبلوماسوووووي ،مملووووو
مسووووامدة للصووووين لالنفتوووواح ملووووى التوووورة ،وعلووووع منوووودما لعبوووو

باكسوووووتان كقنووووواة

إسووووالي آبوووواد دورا أساسوووويا فووووي

الزيوووارة التوووي قووواي بهوووا مستشوووار األمووون القوووومي األميركوووي هنوووري كيسووونجر ،إلوووى بكوووين سووونة
 1971وأدت إلى إعابة الجليد بين الواليات المتحدة والصين).(5
فوووي المقابووول قووودم

الصوووين مسوووامدات اقتصوووادية ودمموووا سياسووويا واسوووس الننووواق لباكسوووتان،

ففوووووي العووووواي  ،1972اسوووووتخدم

وووول الووووونقد الفيتوووووو ألول مووووورة فوووووي مجلوووووأ األمووووون
بكوووووين حو أل

الووودولي لمنوووس قبوووول بووونتالديل رباكسوووتان الشووورقية سوووابقاي فوووي األمووو المتحووودة .ولووو يقوووب
األموووور منوووود هووووسا الحوووود فقوووود اسووووتمرت الصووووين فووووي تعزيووووز مالقاتهووووا بباكسووووتان السوووويما مقووووب
وخووووالل الحوووورة الباكسووووتانية – الهنديووووة سوووونة  1971التووووي انتهوووو

بانفصووووال باكسووووتان الشوووورقية

ربووونتالدل اليوووويي ،وعلوووع مووون خوووالل تزويووود باكسوووتان بووو كثر مووون سوووتين طوووائرة مووون طوووراز ميوووا ،19
والعديوووود موووون قنووووس سووووالح المدفعيووووة ،ودممهووووا ماليووووا موووون خووووالل منحهووووا قروضووووا بقيمووووة 110
ماليين دوالر.
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ولووو يتوقوووب الووودم الصووويني منووود هوووسا الحووود بووول تضوووامن

بكوووين موووس إسوووالي آبووواد فيموووا يتعلووول

بالقضوووية الكشوووميرية وعلوووع مووون خوووالل مسووواندة كفووواح شوووعب كشووومير فوووي الحصوووول ملوووى حقووو
فوووووي تقريووووور المصوووووير وقووووود أملنووووو

الصوووووين مووووون موقفهوووووا هوووووسا خوووووالل زيوووووارة رئووووويأ الووووووزرا

الباكسووووتاني ُعو الفقووووار ملووووي بوتوووووُ إلووووى بكووووين سوووونة  .1976فووووي المقابوووول دمموووو

باكسووووتان

الصوووين فوووي قضوووية توووايوان وفوووي التبووو  ،وشوووينجيانا وييرهوووا مووون القضوووايا المتعلقوووة بالمصوووالم
الجوهرية للصين.
بدايوووة فالووو

فصوووول العالقوووة بوووين البلووودين كانووو

الووووودول التوووووي ا ووووونف

مووواي  1979منووودما انضوووم

بكوووين إلوووى المووووع

بالووووودور لتقووووودي المسوووووامدات العسوووووكرية واالقتصوووووادية لموووووا يسووووومى

ُالمجاهووودينُ لمحاربوووة االتحووواد السووووفياتي فوووي أفتانسوووتان ،وعلوووع مووون خوووالل باكسوووتان فوووي
مهووووود الوووووزمي اإل وووووالحي الصووووويني الكبيووووور ُديووووون شوووووياو بووووون ُ ،وفوووووي العووووواي  1986تو ووووول
النرفان التفاق شامل للتعاون النووي.
وتفووورد الواليوووات المتحووودة األميركيوووة بالهيمنوووة ملوووى
بيووود أنووو موووس سوووقوو االتحووواد السووووفياتي
ّ
الن وووواي العووووالمي الجديوووود ،شووووهدت العالقووووات الباكسووووتانية – الصووووينية تراالعووووا ،ن وووورا لمحاولووووة
الصوووين تعزيوووز مالقاتهوووا بروسووويا االتحاديوووة والهنووود لمواالهوووة التهديووود األميركوووي .لكووون موووس قبوووول
مضوووووية باكسووووتان كمراقووووب فووووي من مووووة شوووونتهاي للتعوووواون موووواي  2005دخلوووو

العالقووووات بووووين

البلوووودين مرحلووووة موووون الشووووراكة اإلسووووتراتيجية والتعوووواون اإلقليمووووي موووون خووووالل توقيعهمووووا ملووووى
اتفاقيووووة

ووووداقة وتعوووواون وعلووووع أفنووووا زيووووارة رئوووويأ وزرا الصووووين ويوووون اليابوووواو لباكسووووتان فووووي

نيسوووان/أبريل مووون العووواي نفسووو  .واسوووتمرت العالقوووات بوووين البلووودين فوووي التقووودي بشوووكل منووورد.
ففووي العوواي  2006وقعوو

الصوووين وباكسووتان اتفاقيووة تجوووارة حوورة موون أالووول مضووامفة حجوو التجوووارة

الثنائيوووة فالفوووة أضوووعاف ليصووول إلوووى  15مليوووار دوالر .وبموالوووب هوووس .االتفاقيوووة بووودأ البلووودين بصزالوووة
الرسوي الجمركية من ملى كل البضائس بد ا من أول تموز/يوليو ماي .2007
مووووس اسووووتالي شووووي الووووين بينووووا السوووولنة فووووي بكووووين موووواي ،2013واقتووووراح الصووووين االسووووتراتيجية
الكبووورى المعروفوووة باسووو ُحوووزاي واحووود وطريووول واحووودُ ،دخلووو

العالقوووات الباكسوووتانية – الصوووينية

فوووي مرحلوووة الديووودة مووون الشوووراكة اإلسوووتراتيجية التوووي تووو تتويجهوووا مووواي  2015بوووصطالق مشوووروع
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الممووور االقتصوووادي الصووويني – الباكسوووتاني الوووسي تبلوووا قيمتووو  46مليوووار دوالر وعلوووع خوووالل زيوووارة
الرئيأ الصيني إلسالي آباد.

 1.2العالق ات األمني ة  -العسكرية كضرورة للتوازن اإل قليم ي
فوووي مجوووال الووودفاع يعوووود التعووواون بوووين الصوووين وباكسوووتان إلوووى السووونوات األولوووى مووون ت سووويأ
باكسوووتان مووواي  .1947وقووود سوووامدت الصوووين فوووي إنشوووا مجموووس باكسوووتان للنيوووران والصوووونامات
الثقيلوووة فوووي تاكسووويال ،والعديووود مووون خنووووو اإلنتوووا فوووي مصوووانس الوووسخائر الباكسوووتانية ،ومشووواريس
المصوووانس البحريوووة والصوووواريي .ومووون األمثلوووة ملوووى علوووع مجموووس باكسوووتان للمالحوووة الجويوووة فوووي
كووووامرا ،والصوووونامات الثقيلووووة والمجمووووس الميكووووانيكي الثقيوووول ،ومصوووونس إمووووادة البنووووا الثقيلووووة فووووي
تاكسيال ومصنس الصلب الباكستاني في كراتشي.
وتفيووود مصوووادر فوووي اسوووالي آبووواد أن الصوووين كوووان لهوووا ،وال يوووزال ،الووودور األهووو واألبووورز فوووي بنوووا
وتنوووووير القوووودرات الدفاميووووة لباكسووووتان ال سوووويما خووووالل الثمانينيووووات والتسووووعينيات موووون القوووورن
التاسوووووس مشووووور .فقووووود حصووووول

باكسوووووتان سووووونة  1992ملوووووى حزموووووة مووووون الصوووووواريي الباليسوووووتية

الصووووينية قصوووويرة الموووودى موووون طووووراز  .M-11كمووووا سوووواهم

الصووووين أيضووووا فووووي بنووووا وتنوووووير

طووووائرات حربيووووة موووون طووووراز ،F-7والنووووائرات النفافووووة موووون طووووراز K_8وفووووى اطووووار اإلنتووووا الوووودفامي
المشوووترن لألسووولحة والمعووودات بوووين باكسوووتان والصوووين قووواي البلووودان بتصووونيس طوووائرة رمووود JF_17
فوووووي مجموووووس القووووووات الجويوووووة الباكسوووووتانية للنيوووووران ،والوووووسي أضوووووفى ملوووووى القووووووات الجويوووووة
الباكسوووتانية تفوقوووا نوميوووا ملوووى

وووعيد سوووالح الجوووو فوووي المننقوووة .كموووا سوووامدت الصوووين مووو خرا

باكستان ملى تنوير طائراتها البدون طيار).(6
ويتعوووواون البلوووودان تعاونووووا وفيقووووا فووووي مجووووال الوووودفاع البحووووري فووووي المحووووي

الهنوووودي وفووووي بحوووور

الصووووين الجنوووووبي .ففووووي شووووباو/فبراير  2016أالوووورى البلوووودان فووووي إسووووالي أبوووواد حوووووارا بشوووو ن
المالحوووووة البحريوووووة واألمووووون لتعزيوووووز التعووووواون البحوووووري الثنوووووائي ،وأمووووون المالحوووووة ،وتبوووووادل حووووورص
السواحل ،والبح
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ويمكووون تفسوووير هوووسا التعووواون العسوووكري بوووين البلووودين بريبوووة البلووودين فوووي كوووبم مجوووالت الهنووود
المتسووووارمة بوووودم الواليووووات المتحوووودة التووووي تسووووتخدي الورقووووة الهنديووووة للضووووت
الصووووين كخيووووار إسووووتراتيجي ،ال سوووويما بعوووود أحوووودا

الوووودائ ملووووى

 11أيلول/سووووبتمبر 2001وانتقووووال العالقووووات

الهنديوووة – األميركيوووة إلوووى مسووووتوى الشوووراكة االسوووتراتيجية ،فووو توقيووووس اتفووواق التعووواون النووووووي
فوووي سووونة  2008الوووسي يثيووور حفي وووة الصوووين التوووي تحووورص ملوووى التووووازن اإلقليموووي فوووي النووووة
آسوووووويا ،والوقوووووووف فووووووي والوووووو سياسووووووات الواليووووووات المتحوووووودة السووووووامية إلحتوووووووا الصووووووعود
الصووويني) .(7فووو إن دخوووول باكسوووتان والهنووود فوووي سوووباق تسووولم تقليووودي ونوووووي فوووري ملوووى
إسالي آباد البح

من شركا خاراليين لتوفير مصادر التسليم والتكنولواليات العسكرية.

يمكوووون امتبووووار العالقووووة األمنيووووة التووووي يمكوووون امتبارهووووا الووووركن االساسووووى للعالقووووات الصووووينية –
الباكسووووتانية .وممووووا ال شووووع فيوووو أن التعوووواون النووووووي بينهمووووا يلعووووب دورا محوريووووا فووووي ممليووووة
تعزيووووز الثقووووة المتبادلووووة وتحقيوووول االسووووتقرار والتوووووازن اإلسووووتراتيجي فووووي اإلقلووووي  .فقوووود لعبوووو
الصووووين دورا رئيسوووويا فووووى بنووووا وتنميووووة قوووودرات باكسووووتان النوويووووة خووووالل مقوووودي الثمانينيووووات
لمكونوووووات الحيويوووووة ،كبيعهوووووا 5000
والتسوووووعينيات ،وعلوووووع مبووووور تزويووووود باكسوووووتان بالعديووووود مووووون ا
ّ
متنوووواطيأ حلقووووي ضووووروري فووووي ممليووووة النوووورد المركووووزي الخوووواص بتخصوووويب اليورانيوووووي .كووووسلع
سووووامدت الصووووين فووووي بنووووا مفاموووول كاسووووما فووووي البنجوووواة لأليووووراي البحثيووووة والمووووزود بوحوووودة
السوووتخالص اليورانيووووي .كموووا وقوووس البلووودان أفنوووا زيوووارة الووورئيأ الباكسوووتاني آ وووب زرداري فوووي
أكتوبر/تشوووورين األول  ،2008اتفاقيووووة تعوووواون تتعهوووود الصووووين بموالبهووووا مسووووامدة باكسووووتان لتعزيووووز
قووودراتها النوويووووة السوووولمية موووون خووووالل بنووووا مفوووواملين نووووووين الديوووودين فووووي مننقووووة تشاشووووما.
تبلوووا تصووول سوووعة كووول منهموووا  1100ميتووواوات ويتوقوووس االنتهوووا مووون بنائهموووا بحلوووول مووواي 2019
وتقووووي الصوووين ببنوووا مصووونعين آخووورين فوووي كراتشوووي بناقوووة توليديوووة تبلوووا  1100ميتووواواو مووون
كل محنة .وستصل هس .المحنات النووية إلى  3380ميتاواو مند التشتيل الكامل.
والواقوووس أن العالقوووة بوووين الصوووين وباكسوووتان النوويوووة مووورت بمنعنفوووات كثيووورة كوووان أبرزهوووا توقيوووس
الصوووين ملوووى معاهووودة حوووسر إنتشوووار األسووولحة النوويوووة مووواي  ،1992وتنوووور الن ووواي الووودولي لمنوووس
اإلنتشووووار النووووووي ،بيوووود أن علووووع لوووو يمنووووس البلوووودين موووون المضووووي قوووودما فووووي تعزيووووز تعاونهمووووا
النووووووي وأملوووون وانووووا شووووياوتاو ،نائووووب وزيوووور لجنووووة التنميووووة واإل ووووالح الوووووطني ،فووووي موووو تمر
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وووحفي فوووي بكوووين أن الصوووين ُسوووامدت فوووى بنوووا سوووتة مفوووامالت نوويوووة فوووى باكسوووتان بناقوووة
إنتاالية كاملة تبلا  3.4مليون كيلو واوُ).(8
ويعوووووود لهوووووسا التعووووواون بوووووين البلووووودين الفضووووول فوووووي نجاحهموووووا فوووووي تحقيووووول األمووووون والسووووول
اإلقليميووووين فمنووووس موووواي  1962لوووو تنشووووب حوووورة واسووووعة بووووين الهنوووود والصووووين ريوووو نزاماتهمووووا
الحدوديوووة وخالفاتهموووا الشوووديدة .كوووسلع األمووور بالنسوووبة لباكسوووتان والهنووود فمنوووس حووورة ُانفصوووال
بنتالديلُ في ماي  1971ل تنشب بين حرة البلدين ،بصستثنا مناوشات حدودية.
 . 2نحو شراك ة اقتص ادي ة:
ال مزايدة أو يلو في القول إن التعاون االقتصادي أبرز والو .التعاون الصيني – الباكستاني إع إن
البلدين يوليان التعاون االقتصادي أهمية خا ة ،وت دي الشراكة السياسية بينهما إلى نتائ
ملموسة ملى

عيد التعاون االقتصادي في الوق

الراهن لمصلحة البلدين الحيوية .فباكستان

البلد السي يواال مشاكل وتعقيدات مدة فيما يتعلل بالتنمية االقتصادية واالالتمامية ترى في
الصين أكثر من دولة

ديقة مسامدة وهي تسه في تحسين ُقدرة

نس الدما الجديدةُ والتي

تعد ضرورية إلنعال االقتصاد وضمان التنمية المستدامة.
ترى الصين من الهتها أن التعاون االقتصادي مس باكستان ضروري ،ال سيما من خالل مشروع الممر
تعول ملي كثيرا في تنمية المننقة التربية من الصين .كما يسه
االقتصادي السي ّ

البلدان كثيرا

في الرخا اإلقليمي ،إع تعمل باكستان كجسر بين الصين ودول في النوة ووس

ويرة آسيا،

فيما ينور أكبر اقتصاد في آسيا العالقات والتعاون مس هس .الدول .وبهسا التعاون تعتزي كل من
الصين وباكستان إنشا طريل للنقل يرب

الصين بمننقة الخلي العربية يستهدف تعزيز النمو

االقتصادي في المننقة التي سيمر بها ويخفد زمن شحن البضائس من الصين إلى المننقة.
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 2.1التب ادل التج ار ي بين البلدين:
يلعوووب التكامووول االقتصوووادي اإلقليموووي دورا هاموووا فوووي تنميوووة االسوووتقرار اإلقليموووي .وال سووويما
فوووووي بي وووووة مضووووونربة كمننقوووووة النووووووة آسووووويا وعلوووووع مووووون خوووووالل تكثيوووووب وتعزيوووووز العالقوووووات
االقتصووووادية الثنائيووووة .فوووو إن المشوووواريس االقتصووووادية الثنائيووووة بووووين إسووووالي آبوووواد وبكووووين تجووووسة
المبووووين إقليمووووين آخوووورين لالنوووودما فووووي مشوووواريس وكتوووول اقتصووووادية إقليميووووة مووووا يعووووزز التووووراب
االقتصوووادي بوووين الالمبوووين اإلقليميوووين ،كموووا هوووو الحوووال مووو خرا فوووي مشوووروع الممووور االقتصوووادي
الصوووويني -الباكسووووتاني ،الووووسي إسووووتقنب دوال فاملووووة كروسوووويا اإلتحاديووووة وايووووران اللتووووين ابووووديتا
ريبتهموووا فوووي االنضوووماي لهوووسا المشوووروع الوووسي تبلوووا قيمتووو حتوووى اآلن  46مليوووار دوالر ،وسوووي تي
الكووووالي منوووو بعوووود مووووري موووووالز لمسوووويرة التعوووواون بووووين البلوووودين فيمووووا يخووووص التبووووادل التجوووواري
كمقدموووة تمهيديوووة للكوووالي مووون مشوووروع الممووور االقتصوووادي الصووويني الباكسوووتاني الوووسي يووورى فيووو
خبرا فمرة مقود من التوا ل التجاري بين البلدين.
فووووي مرحلووووة مبكوووورة موووون العالقووووات الدبلوماسوووووية بووووين البلوووودين واالهوووو
تحوووديات ومقبوووات مووودة منووودما خفضووو
أيلوووى بالنسوووبة للهنوووود ،فراحووو
أكثووور الديوووة .الوووا ت اوال

التجووووارة الباكسوووووتانية

الهنووود قيموووة مملتهوووا ،موووا العووول أسوووعار السووولس المسوووتوردة

باكسوووتان تبحووو

مووون سووووق أخووورى لمنتجاتهوووا وشوووركا تجووواريين

وووفقة مقايضوووة الفحووو الصووويني مقابووول القنووون الباكسوووتاني وبشوووكل

توووودريجي بوووودأت التجووووارة الصووووينية الباكسووووتانية تتنووووور ملووووى أسوووواص موووون المصووووالم المشووووتركة
والثقوووة المتبادلوووة .وفوووي مووواي  1952بلتووو

قيموووة إالموووالي الصوووادرات الباكسوووتانية إلوووى الصوووين

 83مليووووون دوالر ،أي  ٪15.7موووون إالمووووالي

ووووادرات باكسووووتان .وفووووي كووووانون الثاني/ينوووواير 1963

وقوووس البلووودان أول إتفاقيوووة تجاريوووة رسووومية بينهموووا فوووي وقووو

كوووان االقتصووواد الباكسوووتاني ملوووى

شوووفير الهاويوووة واالنهيوووار نتيجوووة لسياسوووات بعووود القووووى التربيوووة التجاريوووة .لكووون اهتمووواي الصوووين
بالتجارة مس باكستان أنقس األخيرة مجددا من كارفة اقتصادية.
موووس اسوووتالي الجنووورال برويوووز مشووورف زمووواي السووولنة فوووي باكسوووتان ،دخلووو

العالقوووات االقتصوووادية

الثنائيوووة مرحلوووة الديووودة .فقووود ركوووزت حكوموووة مشووورف كثيووورا ملوووى التعووواون االقتصوووادي موووس الصوووين.
وخووووالل الزيووووارة التووووي قوووواي بهووووا إلووووى بكووووين موووواي  2000أكوووود ملووووى ضوووورورة العموووول والتعوووواون
المشووووترن موووون أالوووول توسوووويس التجووووارة واالسووووتثمار بووووين البلوووودين لتعزيووووز الشووووراكة االسووووتراتيجية.
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بوووودورها وافقوووو

بكووووين موووواي  2003ملووووى اسووووتثمار  740مليووووون دوالر لبنووووا مشووووروع تشاشووووما

الثووووواني .وفوووووي كوووووانون األول/ديسووووومبر  2004زار رئووووويأ وزرا باكسوووووتان بكوووووين ووقوووووس سوووووبعة
اتفاقات في قنامات الناقة والتجارة واالتصاالت وييرها.
قوود نقلوو

اتفاقيووة التجووارة الحوورة التووي توو توقيعهووا بووين البلوودين موواي  ،2007خووالل زيووارة الوورئيأ

الصووويني هوووو الوووين تووواو إلسوووالي آبووواد ،العالقوووات التجاريوووة إلوووى أملوووى مسوووتوياتها ،بحيووو

ارتفوووس

ميوووزان التجوووارة بووووين باكسوووتان والصووووين مووون  1.8مليووووار دوالرر 2005-2004ي إلوووى  4.0مليووووار دوالر
ر2008-2007ي .كما ارتفع

ادرات باكستان إلى الصين بزيادة قدرها  ٪35سنويا.

وفووووووي تشوووووورين األول/أكتوووووووبر  ،2008زار الوووووورئيأ الباكسووووووتاني آ ووووووب ملووووووي زرداري الصووووووين،
وخووووالل الزيووووارة وقعوووو

الوووودولتان أكثوووور موووون افنووووي مشوووور اتفاقووووا فووووي مجووووال الناقووووة ،والتجووووارة،

والزرامووووة ،والتعوووودين واالتصوووواالت وييرهووووا .وبينمووووا ت كوووود الزيووووارات الدوريووووة التووووى يقوووووي بهووووا
الوووورئيأ زرداري للصووووين دموووو الصووووين لباكسووووتان فووووي وقوووو

الحاالووووة .وخووووالل زيووووارة رئوووويأ وزرا

باكسووووتان سوووويد يوسووووب رضووووا اليالنووووي الصووووين ،فووووي أيار/مووووايو  ،2011أملوووون موووون نيووووة كوووول موووون
الصين وباكستان رفس حج التبادل التجاري إلى  15مليار دوالر).(9
وتفيووود تقوووارير اقتصوووادية أن البلووودين نجحوووا فوووي رفوووس حجووو قيموووة التبوووادل التجووواري بينهموووا إلوووى 16
مليووووار دوالر .وارتفعوووو

ووووادرات الصووووين إلووووى باكسووووتان بنسووووبة  ٪10خووووالل السوووونوات الخمووووأ

األخيووورة ،ونتيجوووة لوووسلع ارتفعووو

حصوووة الصوووين مووون إالموووالي الصوووادرات الباكسوووتانية تووودريجيا مووون

أربعة في الم ة في  10-2009إلى تسعة في الم ة خالل السنة المالية .15-2014

 2.2ال ممر اال قتص اد ي الصين ي الب اكست ان ي
أبووورز موووا تو ووول

لووو باكسوووتان والصوووين ملوووى

وووعيد العالقوووات اإلقتصوووادية الثنائيوووة هوووو توقيوووس

مووسكرة تفووواه بشوو ن بنوووا الممووور االقتصووادي بينهموووا خووالل زيوووارة رئووويأ الوووزرا الباكسوووتاني نوووواز
شووووريب إلووووى بكووووين فووووي النصووووب الثوووواني موووون موووواي  2013وقوووود امتبوووور شووووريب هووووسا المشووووروع
اإلنجووواز األكبووور لباكسوووتان بعووود القنبلوووة النوويوووة وا وووفا ُمتيووور اللعبوووةُ).(10) ( Game changer
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والقيوووادة الصوووينية بووودورها تعوووول كثيووورا ملوووى هوووسا المشوووروع وقوووال منووو رئووويأ الووووزرا لوووي كووو
تشياناُ :إن الصين لديها مصلحة إستراتيجية في هسا الممرُ.
والممووووور االقتصوووووادي الصووووويني – الباكسوووووتاني الوووووسي ينلووووول مليووووو )CPECي هوووووو مجموموووووة مووووون
مشووواريس البنيووووة التحتيووووة والناقوووة والنقوووول والتعوووواون الصووونامي قيوووود اإلنشووووا حاليوووا ملووووى طووووول
المسوووواحة الممتوووودة موووون المننقووووة المتاخمووووة لجنوووووة الصووووين ركاشووووتار -شووووينجياناي فووووي إقلووووي
يلتوووو  -بلتسووووتان رشوووومال باكسووووتاني إلووووى أقصووووى النوووووة يوووورة باكسووووتان فووووي مينووووا يوووووادر
المنووول ملوووى ميوووا .بحووور العووورة الداف وووة بكلفوووة إالماليوووة للمشوووروع تقووودر بوووو  46مليوووار دوالر .و مووون
المقووورر إنجووواز المشوووروع ملوووى مراحووول :المرحلوووة األولوووى إنجووواز منوووار الووووادر الووودولي وتجهيوووز مينوووا
الووووادر .ومووون المتوقوووس االنتهوووا مووون هوووس .المرحلوووة بحلوووول مووواي  .2017ويشووومل المشوووروع أيضوووا
توسووووويس طريووووول كووووواراكوراي السوووووريس .ومووووون المقووووودر أن تتجووووواوز قيموووووة تلوووووع المشووووواريس الميوووووس
االسوووتثمارات األالنبيوووة المباشووورة فوووي باكسوووتان منوووس مووواي  1970وسوووتعادل  17فوووي الم وووة مووون
إالمووووالي النووووات المحلووووي فووووي باكسووووتان لعوووواي  .2015وبحسووووب التوقعووووات فووووصن مشووووروع المموووور
االقتصووووووادي سوووووويخلل حوووووووالي  700،000فر ووووووة مموووووول مباشوووووورة خووووووالل الفتوووووورة ،2030-2015
وسيضيب حوالي  2.5نقنة م وية ملى معدل نمو باكستان.
ووول باكسوووتان كثيووورا ملوووى هوووسا المشوووروع لووودفس مجلوووة النموووو االقتصوووادي مووون خوووالل تحسوووين
وتعو ّ
البنيوووة التحتيوووة وحووول مشوووكلة الناقوووة .وتتوقوووس الحكوموووة الباكسوووتانية أن تصووول معووودالت النمووووو
االقتصوووادي إلوووى  7%بحلوووول مووواي  .2018وهوووسا أكبووور اسوووتثمار االتسبتووو باكسوووتان منوووس انفصوووالها
مووون الهنوووود موووواي  ،1947وأكبوووور اسووووتثمار خووووارالي للصوووين ملووووى اإلطووووالق .ويعتووووزي البلوووودان تعزيووووز
العالقوووات الثنائيوووة بينهموووا مبووور خنوووة االسوووتثمار الضوووخمة هوووس .وسيضووومن المشوووروع لباكسوووتان
أن تصوووبم مركوووز اقتصووواديا إقليميوووا ،ال سووويما وأن باكسوووتان تقوووس منووود تقووواطس فالفوووة محركوووات نموووو
فوووي آسووويا هوووي :النووووة آسووويا والصوووين وآسووويا الوسووونى وسيسوووامد الممووور االقتصوووادي فوووي
دم هس .المناطل لتصبم مننقة اقتصادية واحدة.
ومووون حسووون النوووالس أن يووووادار وأورموووارا فوووي باكسوووتان يووووفران أقصووور النووورق وأكثرهوووا فعاليوووة
مووون حيووو

التكلفوووة إلمووودادات الووونف

مووون الخلوووي الفارسوووي إلوووى الصوووين ،باإلضوووافة إلوووى تووووفير

و ول سريس وأقل كلفة إلى أفريقيا والبحر األبيد المتوس .
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بعووود قبوووول باكسوووتان فوووي  10تموز/يوليوووو  2015كعضوووو دائووو فوووي من موووة شووونتهاي للتعووواون
زادت أهميوووة باكسوووتان اإلقليميوووة كعامووول محووودد للسوووالي واألمووون والتعووواون الفعوووال بوووين الووودول
األمضوووا والووودول المراقبوووة فوووي المن موووة .وتعنوووي هوووس .العضووووية الكثيووور لباكسوووتان ،ألنهوووا إعا
أرادت أن تصوووبم ممووورا للناقوووة مووون خوووالل الووودم الروسوووي يجوووب أن تكوووون ملوووى مالقوووات

وووحية

مووووس الهنوووود ،وهووووسا مووووا ت موووول باكسووووتان تحقيقوووو موووون خووووالل قبووووول مضوووووية الهنوووود فووووي من مووووة
شنتهاي واللوسهما إلى الناولة نفسها).(11
وتسوووتند األهميوووة التوووى ّ
تعلقهوووا باكسوووتان ملوووى من موووة شوووانتهاي للتعووواون إلوووى قووودرتها ملوووى
الحيووواة لجمهوريوووات آسووويا الوسووونى ييووور السووواحلية وشوووينجيانا فوووي

أن تصوووبم ممووورا تجاريوووا يبعووو

يوووورة الصووووين .كمووووا أن انضووووماي باكسووووتان لمن مووووة شووووانتهاى للتعوووواون سوووويعزز بشووووكل كبيوووور
موقووووب الووووبالد فووووى المننقووووة والعووووال وسوووويكون لوووو أفوووور إيجووووابي ملووووى العديوووود موووون القضووووايا
الرئيسووووووية المتعلقووووووة بالتعوووووواون العسووووووكري والفنووووووي بووووووين روسوووووويا وباكسووووووتان ومشوووووورومات
االتصووواالت الضوووخمة موووس الصوووين .وموووس الخنووو

الجاريوووة لووورب

الحوووزاي االقتصوووادي لنريووول الحريووور

مووووس االتحوووواد االقتصووووادي األوروبووووي فووووصن دور باكسووووتان فووووي االقتصوووواد اإلقليمووووى ومشوووورومات
البنيوووة التحتيوووة سووويزداد بالت كيووود ألن مشوووروع كاشوووجار – الووووادار بوووين إسوووالي آبووواد وبكوووين الوووز مووون
حوووزاي طريووول الحريووور .وبالمثووول فوووصن الممووور االقتصوووادي بوووين الصوووين وباكسوووتان الوووسي تووو اإلموووالن
منووو مووو خرا رCPECي يخلووول فر وووا اقتصوووادية لكووول مووون باكسوووتان وأمضوووا المن موووة .ومووون شووو ن
هوووسا المشوووروع سووود الفجووووة بوووين القوووارات .وحالموووا تبووودأ اللجنوووة مملهوووا سوووترتب
بوس

آسيا والقوقاز وروسيا).(12

وبالفعوووول بووووودأت تلووووووح فوووووي األفووووول تنوووووورات إيجابيوووووة ،فقووووود وقعووووو
وطااليكسووووتان اتفاقيووووة حووووول
وافقووو

الصوووين وباكسوووتان

باكسوووووتان وقيرييزسوووووتان

ووووادرات الكهربووووا موووون دول آسوووويا الوسوووونى .مووووالوة ملووووى علووووع

باكسوووتان والصوووين وقازاقسوووتان وقيرييزسوووتان ملوووى بووود خدموووة حوووافالت البووواص للنقووول

البوووري .هوووس .التنوووورات اإليجابيوووة إلوووى الانوووب مشوووروع الووووادر تجعووول باكسوووتان حلقوووة ال ينوووى منهوووا
للووودول األمضوووا فوووي المن موووة .وتشوووارن باكسوووتان حاليوووا فوووي تنويوووس

وووادراتها وإيجووواد أسوووواق

الديوووودة يسووووهل و ووووول منتجاتهووووا إليهووووا .كووووسلع يمكوووون لعضوووووية من مووووة شووووانتهاى للتعوووواون
تمهيوووود النريوووول إلنجوووواز خوووو
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نقوووول وتجووووارة الكهربووووا بوسوووو

آسوووويا والنوووووة آسوووويا المعووووروف باسوووو

كاسووووا .1000-كمووووا تشووووير

التقووووديرات إلووووى أن باكسووووتان سووووتكون قووووادرة ملووووى الووووسة اسووووتثمارات مهمووووة فووووي قنامووووات
الناقة والبنية التحتية التي تتمتس بها بلدان المن مة.
 .3التحدي ات والفر ص
تجووووود باكسوووووتان نفسوووووها وسووووو

ديناميوووووات إقليميوووووة تووووو فر ملوووووى مجريوووووات سياسوووووتها الخاراليوووووة

والداخليوووة كمحوووددات اليوسياسوووية تفوووري مليهوووا بشوووكل مباشووور حينوووا وييووور مباشووور فوووي أحيوووان
أخوووورى .فمنووووس بدايووووة القوووورن الواحوووود والعشوووورين شووووكل

آسوووويا الوسوووونى والنوووووة آسوووويا محووووور

السياسوووة الدوليوووة نتيجوووة للحووورة التوووي تشووونها الواليوووات المتحووودة وحلوووب النووواتو ملوووى اإلرهووواة
فوووي أفتانسوووتان مووون الهوووة ،وحضوووور الصوووين الصوووامدة وموووودة روسووويا موووا بعووود مرحلوووة الووورئيأ
بوووووريأ يلتسوووون البائسووووة موووون الهووووة أخوووورى .ون وووورا للتنووووور المسووووتمر فووووي تشووووكيل القوووووى
الموالوووودة فوووي المننقوووة منوووس الخمسوووينيات والووودت الصوووين وباكسوووتان أن مووون المفيووود للجوووانبين
العموول معووا موون أالوول تحقيوول المزيوود موون الرخووا والسووالي فووي المننقووة .وأدى علووع إلووى إقامووة
مالقوووووة اسوووووتراتيجية فنائيوووووة تهووووودف إلوووووى الحفوووووا
يواالهوووان فوووي الوقووو

ملوووووى المصوووووالم المتبادلوووووة .ييووووور أن البلووووودين

نفسووو تحوووديات متشوووابكة يخشوووى أن تووو دي إلوووى تووووتر العالقوووات الثنائيوووة.

فالتحوووودي الرئيسووووي الووووسي يواالهوووو التعوووواون بووووين الصووووين وباكسووووتان فووووي المننقووووة هووووو فهوووو
التيووارات المووودمرة والبنوووا ة التوووي تجوووري مبووور المننقوووة والتعامووول معهوووا بشوووكل

وووحيم .وال بووود مووون

إيجاد فه مشترن للتحديات والفرص في هسا الصدد.
إن مفوووواهي األموووون األميركيووووة والصووووينية المتضوووواربة والمختلفووووة تشووووكل سووووببا محووووتمال لعوووودي
االسوووتقرار فوووي المننقوووة .والمشوووكلة – كموووا يوووسكر هنوووري كيسووونجر فوووي كتابووو ُمووون الصوووينُ –
تكموووون فووووي أن اإلالوووورا ات التووووي يعتبرهووووا الصووووينيون دفاميووووة بنبيعتهووووا ين وووور إليهووووا األميركيووووون
ملوووووى أنهوووووا مدوانيوووووة والعكوووووأ بوووووالعكأ .إن التفسووووويرات االسوووووتراتيجية المختلفوووووة بوووووين بكوووووين
وواشووووننن سووووتبقي ملووووى إمكانيووووة الصووووراع قائمووووة .وهووووسا االخووووتالف فووووي والهووووات الن وووور بووووين
يعقووود الخيوووارات ويصوووبم مووون الصوووعب ملوووى شوووركائهما المشوووتركين
ّ
الصوووين والواليوووات المتحووودة
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فووووي اإلقلووووي وال سوووويما باكسووووتان التعاموووول مووووس مختلووووب ملفووووات المننقووووة واتخوووواع الموقووووب
المناسب وس

تزاح وتدافس مصالم القوى الكبرى في اإلقلي .

إن طبيعوووة العالقوووة الحاليوووة لباكسوووتان موووس كووول مووون الصوووين والواليوووات المتحووودة مثيووورة لالهتمووواي.
وخالفوووا للحووورة البووواردة والصوووراع األفتووواني ،حيووو

كانووو

باكسوووتان متحالفوووة بوضووووح موووس الواليوووات

المتحوووووودة ضوووووود االتحوووووواد السوووووووفياتي السووووووابل ،تتمتووووووس باكسووووووتان اليوووووووي بصووووووداقة وشووووووراكة
إسوووتراتيجية موووس الصوووين .ولكووون هوووسا لووويأ سوووببا لالمتقووواد بووو ن الواليوووات المتحووودة وباكسوووتان ال
تسوووووتنيعان تنووووووير فهمهموووووا لمصوووووالحهما المشوووووتركة فوووووي المننقوووووة .فكووووول مووووون الصوووووين
والواليوووات المتحووودة بحاالووووة إلوووى مالقوووة قويووووة موووس باكسوووتان لتعزيووووز أهووودافهما فوووي المننقووووة.
وهوووسا موووا تفهمووو إسوووالي آبووواد بشوووكل اليووود وتووودرن أيضوووا أنووو بقووودر موووا تمثووول العالقوووات الموازيوووة
مووووس الواليوووووات المتحوووودة والصوووووين أكبوووور التحوووووديات ،فصنهووووا مووووون أهوووو الفووووورص بالنسووووبة لدولوووووة
كباكسوووتان .لكووون ملوووى الوووري مووون التحوووالب موووس باكسوووتان فوووي الحووورة ملوووى اإلرهووواة تسوووتخدي
الواليوووات المتحووودة كووول الوسوووائل ،العلنيوووة والسووورية ،للضوووت

ملوووى باكسوووتان بتيوووة دمووو أالنووودتها

الجتراسية في المننقة ودفس باكستان لقبول دور هندي في اإلقلي .
موووون الهتهووووا تتووووابس باكسووووتان مووووس الصووووين النبووووا إلووووى النووووب اسووووتراتيجيات التصوووودي للتهديوووودات
والتحووووديات التووووي تواالوووو االسووووتقرار اإلسووووتراتيجي اإلقليمووووي ،ولكوووون لوووويأ موووون خووووالل انتهووووان
القوووووانين أو المعووووايير الدوليووووة كمووووا فعلوووو

الواليووووات المتحوووودة لوووودم مضوووووية الهنوووود لمجمومووووة

مووووردي الموووواد النوويوووة ،بووول مووون خوووالل تعزيوووز فكووورة التنميوووة اإلقليميوووة واالقتصووواد المتكامووول،
وأه مثال ملى علع مشروع الممر االقتصادي الصيني – الباكستاني.
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خ اتم ة:
بنوووا ملوووى موووا تقووودي ،مووون شووو ن التعوووايل النووواالم بوووين الصوووين وباكسوووتان إموووادة تشوووكيل السووواحة
فوووي النووووة آسووويا وآسووويا الوسووونى والمحوووي

الهنووودي تقنوووس الواليوووات المتحووودة بووو ن تكوووون أكثووور

مرونوووة وإيجابيوووة تجوووا .التووونزر بوووين الصوووين وباكسوووتان فوووي المننقوووة ،وأن تقوووود الهنووود أيضوووا إلوووى
تنوووير مالقووة أكثوور توازنووا وواقعيووة مووس محينهووا .كمووا أنهووا سووتعني الثقووة للوودول الصووتيرة فووي
المننقوووووة ،وخا وووووة الووووودول التنيوووووة بالناقوووووة ،التوووووي تخفوووووي بسوووووبب تجربتهوووووا موووووس الهيمنوووووة
السووووفياتية حوووسرا فوووي داخلهوووا مووون مبوووادرات القووووى الكبووورى .وهوووس .الثقوووة مووون شووو نها أن تجعووول
تلووووع الوووودول تن وووور بصيجابيووووة إلووووى مالقووووة

ووووينية – باكسووووتانية فعالووووة ومفيوووودة للنوووورفين تعووووزز

سيادة باكستان بدال من تقليصها.
إن التعوووواون بووووين الصووووين وباكسووووتان فووووي النوووووة ووسوووو

آسوووويا هووووو إسووووتجابة مننقيووووة ومبووووررة

للمشووواكل اإلقليميوووة ومووودي االسوووتقرار السياسوووي والركوووود االقتصوووادي والمنافسوووة بوووين الووودول
وييرهوووا مووون المسوووائل عات الصووولة .وقووود يسوووامد التعووواون بوووين الصوووين وباكسوووتان ملوووى التحوووول
الجزئووووي إلووووى التقووووارة الموضووووومي موووون خووووالل تشووووجيس التعوووواون العووووادل القووووائ ملووووى أسوووواص
متوووين مووون المنفعوووة المتبادلوووة بوووين الميوووس األطوووراف الفاملوووة فوووي المننقوووة .وال شوووع فوووي أن
التعوواون بوووين الصوووين وباكسوووتان الواسووس الننووواق سوووي دي إلوووى تعزيووز الثنائيوووة التوووي سووووف تووودفس
بالضرورة نحو تحقيل النمو اإلقليمي والسالي واالزدهار االقتصادي.
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