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مدتخمص البحث 
نحاول في ىحا البحث ان نػضح اسباب الخالف بيغ البمجيغ السعشييغ تجاه اقميع      

، باإلضافة اليوبزع كذسيخ كذسيخ مع ذكخ الحجج التي يصخحيا كل بمج في احقيتو 
لكال البمجيغ، وتاريخ نذأة ىحا الرخاع و  الى االىسية االستخاتيجية التي يتستع بيا االقميع

وتجاعيات الحمػل السقجمة لو وصػاًل الى مدتقبل الرخاع، وذلظ مغ خالل اتباع 
ى السشيج السشاىج العمسية الخصيشة واىسيا السشيج التاريخي والسشيج التحميمي وصػاًل ال

 االستذخافي لجراسة صػرة السدتقبل.
 .مدتقبل ؛صخاع ؛باكدتان ؛اليشج ؛الكمسات السفتاحية: كذسيخ
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Abstract 
 

In this research، we try to clarify the reasons for the 

disagreement between the two countries concerned with regard to 

the region of Kashmir، with the arguments put forward by each 

country regarding its eligibility to annex Kashmir to it، in addition 

to the strategic importance enjoyed by the region and both 

countries، and the history of the emergence of this conflict and the 

implications of the solutions provided to it، leading to the future 

of the conflict. ، By following the sober scientific curricula، the 

most important of which are the historical and analytical method، 

leading to the forward-looking approach to studying the future 

image. 
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 السقجمة:
شيجت شبو القارة اليشجية خالل االستعسار البخيصاني لميشج تراعجًا في الرخاع       

وىػ صخاع حاولت بخيصانيا في البجاية تػضيفو  ،الجيشي بيغ اليشجوس والسدمسيغ
انفمتت مغ يجىا االمخ الحي دفعيا نحػ االستدالم  االمػرلقارة ولكغ لرالحيا في شبو ا

اال االستجابة لخغبة الذعب ومشح يع فسا كان امام ،إلرادة شعػب شبو القارة اليشجية
تترارع مع االالف مغ السذاكل العخؾية والجيشية  تاركة اياىااالستقالل لعسػم شبو القارة 

 ذكمة كذسيخ.م فتأتي في مقجمة ىحه السذاكل ،والحجودية
 قارةالمغ مدتقبل  تزعففتعج الرخاعات واالزمات التي تذيجىا القارة االسيػية      

 مغتعانيو  الى ماباإلضافة  ،بسا ليا مغ ازدىار مشطػر في القخن الحاليوذلظ 
الجول االسيػية عجم استقخار و  ،داخميا مشيا االنتذار الشػوي و اشكاليات امشية متعجدة 

 الشاتج مغ عجم تحقيق االنجماج الجاخمي.
بالتالي فأن الرخاع اليشجي الباكدتاني عمى اقميع كذسيخ واحجًا مغ الرخاعات      

وبحلظ يأتي ىحه البحث لتشاول مدتقبل ىحا الرخاع القائع حػل  ،الستعجدة في اسيا
وىحا ما سيتع تشاولو مغ  ،اخخى  احياناً فتػر الاحيانًا ثع يعاد الى  يتأججكذسيخ الحي 

 خالل الديشاريػىات السدتقبمية حػل ىحا الرخاع.
 اهسية البحث

 تأتي اىسية ىحا البحث مغ خالل عجة نقاط:
وذلظ انصالقًا  ،الباكدتاني حػل اقميع كذسيخ –تػضيح وابخاز معالع الرخاع اليشجي  -1

حيث ارتبصت قزية  ،جولتيغالسا يتستع بو االقميع مغ اىسية استخاتيجية لكال م
 كذسيخ بتػازن القػى في مشصقة جشػب اسيا.

عزػية الشادي و الى ذسيخ اىسية خاصة بعج انزسام شخؼيك حػلالرخاع  بااكتد -2
 .1998 الشػوي عام

السستجة الى شبو  هثار آو  ،تجاعيات عمى العالقات الجولية واالقميسية قزية كذسيخل ان -3
 القارة اليشجية.

 البحثاشكالية 
الى  يجب الػصػل مغ السعمػم ان كل بحث اكاديسي يحسل في ثشاياه اشكالية     

 ومغ ىشا نذيخ تداؤالت وفق السبيشات االنفة الحكخ: ،بحقيا جاباتا
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 ماىي االىسية الجيػستخاتجية لكذسيخ؟  -1
 الباكدتاني حػل كذسيخ؟-الرخاع اليشجي متى نذب -2
 لرخاع القائع؟ اتدػية لل او اقتخاح كيف ساىست تجاعيات الرخاع عمى وضع حمػ  -3
 –كيف ُيحتسل ان يكػن مدتقبل اقميع كذسيخ في ضل استسخارية الرخاع اليشجي  -4

 ؟الباكدتاني عميو
 فخضية البحث

تختكد فخضية البحث عمى العالقة العكدية التالية: كمسا دخمت متغيخات ججيجة      
الباكدتاني  –ػن الرخاع اليشجي بسدتػيات عجيجة )داخمية واقميسية ودولية( في مزس

بذأن اقميع كذسيخ، كمسا أسيع ذلظ في تحجيج احجى الديشاريػىات الُسدتقبمية الخاصة 
بسػضػع الجراسة إذ تع رسع سيشاريػىات لسريخ االقميع وتع تخشيح سيشاريػ استسخار 

 .الػضع عمى ما ىػ عميو )ابقاء الػضع الخاىغ(
 مشهجية البحث

دخد التاريخي الاعتسجت مشيجية البحث عمى السشيج التاريخي وذلظ مغ خالل      
السشيج التحميمي بتػضيحو ألثارة الرخاع  باإلضافة الى ،لشذأة الرخاع وتصػراتو

كسا واعتسج الباحث عمى السشيج االستذخافي، القائع عمى اسمػب االستذخاف وتجاعياتو، 
اريػىات مسكشة أو محتسمة أو مخغػب بيا لسدتقبل العمسي السشطع، لتحجيج ثّسة سيش

 .الباكدتاني في ضػء الستغيخات الستجفقة بيشيسا –الرخاع اليشجي 
 هيكمية البحث

مة وتمييا خاتسة وقائسة رئيدة يدبقيا مقج مباحث ةتػزع البحث الى اربع      
في حيغ اختّز  ،االول االىسية الجيػستخاتيجية لكذسيخ السبحثتشاول  ،السرادرب

أما  ،الثاني بصخح الجحور التاريخية لمرخاع اليشجي الباكدتاني حػل كذسيخ السبحث
أما  ،الباكدتاني حػل كذسيخ–اثار وتجاعيات الرخاع اليشجي  الثالث فاحتػى  السبحث

وختع ىحا البحث  ،الباكدتاني حػل كذسيخ –فتشاول مدتقبل الرخاع اليشجي  الخابع
 ما جاء بالبحث اضافة الى قائسة السرادر. بخاتسة تزسشت اىع
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 املبحث األول
كشًريإلقهيى األهًية اجليوسرتاتيجية   

كػنو الخابط  ،قميع كذسيخ اىسية جغخاؼية واستخاتيجية لبمجي الرخاع حػلوإيذكل      
لتػازن القػى في جشػب اسيا وان أىسيتو الجغخاؼية لباكدتان تشبع مغ كػن ان االنيار 

الحجود بيغ االقميع  وكحلظ مدألة ،( نابعة مشوالثالثة لباكدتان )الدشج وجميع وجشاب
 ،وباكدتان حيث يذكل تيجيجا لألمغ القػمي الباكدتاني في حالة سيصخة اليشج عميو

 تقارب الدكاني.فزال عغ ال
 اواًل: االهسية الجغخافية إلقميم كذسيخ 

جاءت االىسية الجغخاؼية إلقميع كذسيخ مغ كػنو القمعة السختفعة الحريشة ومغ      
وتحتل  ،يديصخ عميو تكػن لو امكانيات التحكع الصبيعي واالستخاتيجي لسا يجاوره 

 32،8ب اسيا بيغ خصي عخض مػقعا ىاما وفخيجا في مشصقة شبو القارة اليشجية وجشػ 
مجاورة ألربعة دول ذات ثقل كبيخ مغ  88،38و  37،26وخصي شػل  36،58و 

حيث تحجىا مغ الغخب والجشػب الغخبي  ،جانب السداحة والدكان والحزارة والتاريخ
 ،اما مغ الذخق والذسال الذخقي فتحجىا الريغ ،ومغ الجشػب الذخقي اليشج ،باكدتان 

ميل يفرميا عغ تخكساندتان التي  168ذسال بذخيط ضيق ولسدافة وافغاندتان مغ ال
 . (<8، صفحة <800)الدهالني، كانت احجى جسيػريات االتحاد الدػفيتي 

تكسغ االىسية االستخاتيجية لسػقع كذسيخ في ان حجودىا تحتػي عمى مفاتيح      
والتي تختخق حجودىا مع جيخانيا وانيا تتحكع  ،السسخات والثغخات في السختفعات الذاىقة

بالصخق ومحاور السػاصالت بيغ شبو القارة اليشجية وبيغ اقميع التبت وما بعجىا مغ وراء 
لحا عجت كذسيخ مغ احج االبػاب الخئيدية التي ترل بيغ اليشج  ،سالسل الجبال شساال

 .(<8، صفحة <800)الدهالني،  واسيا
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قجم  6888-3888ويبمغ ارتفاع اراضيو بيغ  ،كع 218،888تبمغ مداحة االقميع      
% 98( مميػن ندسة يذكل السدمسػن 15ويبمغ عجد سكانو ) ،فػق مدتػى سصح البحخ
يتخكد السدمسػن في والية كذسيخ اما  ،%2% اما البػذيػن 8واتباع الجيانة اليشجوسية 

يستاز اقميع كذسيخ بجسال شبيعتو وبجيع  ،اليشجوس فيتخكدون في والية جامػ وكذسيخ
نو سػيدخا اسيا لسا لو مغ اجػاءه وىػ مغ اجسل السشاشق الدياحية ويرفو البعس بأ

 .(::-8:، الرفحات ==?7)عبج الههاب،  سحخ وجسال
لكذسيخ ان تمتقي ؼيو اربعة اقاليع جغخاؼية ىي  الجيػستخاتيجيلقج جعل السػقع      

وجشػب اسيا مغ الجشػب والذخق االوسط  ،والتبت مغ الذخق  ،اسيا الػسصى مغ الذسال
وثالثة اقاليع تسثل حزارات عخيقة ىي حزارة العالع االسالمي والحزارة  ،مغ الغخب

ىحه التخكيبة السحيصة بكذسيخ قج انعكدت عمى الػاقع  ،الريشية والحزارة اليشجية
ع الى الحزاري والعقائجي لتخكيبة كذسيخ االجتساعية حيث ان الذعب الكذسيخي مشقد

وليحا السػقع الحداس اوالىا  ،ثالث مجسػعات ديشية ىي االسالمية واليشجوسية والبػذية
فبيشسا تخكػا ليحه االمارة حكسيا الحاتي في الذؤون الجاخمية  ،البخيصانيػن اىسية خاصة

فيع قامػا بػضع مخاكد بخيصانية عمى الشقاط الحجودية االستخاتيجية لقشاعتيع بأن اي 
، <??7)خزخ،  او افغاني في اليشج لغ يأتي اال عبخ ارض كذسيخ. تجخل روسي

 .(<8صفحة 
وان سيصخة باكدتان عمى  ،عغ الداسة الباكدتانيػن  لع تغيب اىسية مػقع كذسيخ     

ولسا لو مغ اىسية  ،كذسيخ تجعميا عمى اترال حجودي مع االتحاد الدػفيتي والريغ
كبيخة في تػثيق العالقات مع ىاتيغ القػتيغ الكبيختيغ وكحلظ تػسيع مشافحىا الحجودية 

ان مػقع كذسيخ في الجدء الذسالي الذخقي  ،واتراليا الجغخافي برجد اكبخ مغ الجول
مغ باكدتان يجعل مشيا مشصقة ىامة لألمغ القػمي الباكدتاني وان ىحا االمغ يعج 

حالة سيصخة اليشج عمى كذسيخ وكحلظ تيجيج الحياة االقترادية لباكدتان لسا  ميجدا في
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يؤثخه عمى القصاع الدراعي الحي يعتسج عمى االراضي الكذسيخية فدػف تربح مػردا 
اقتراديا ىاما لباكدتان كػنيا مشصقة سياحية جاذبة ومعبخًا تجاريًا اساسيًا لتجارة شبو 

 .(;<، صفحة 0=?7)حقي،  ى.الػسص القارة اليشجية مع اسيا
 ثانيًا: االهسية االستخاتيجية إلقميم كذسيخ

ان ؾيسة السػقع واىسيتو االستخاتيجية ليدت ثابتة بل بتغيخ مدتسخ نتيجة لبخوز      
عػامل متعجدة ليا تأثيخىا السباشخ في تغيخ اىسية السػقع الجغخافي وفي مقجمة ىحه 
العػامل يأتي تصػر وسائل السػاصالت والتقجم التكشػلػجي والتغيخ في مػازيغ االقاليع 

وبسا يخجم  ،ادراك اصحاب القخار اىسية السػقع الشدبي لجوليعوايزا  الجيػستخاتيجة
اىجاف معيشو ليا خرائريا السؤثخة في ابخاز السػقع الجغخافي وىحا ما يشصبق عمى 
مػقع كذسيخ كسػقع استخاتيجي جعميا تحسل كل ىحا االىتسام فيي تذكل افزل تسخكد 

ان مػقع كذسيخ  ،ن وافغاندتانجغخافي بيغ الجول الكبخى امثال الريغ واليشج وباكدتا
جعميا تحتل مخكدا استخاتيجيا ىامًا ؼيسا بيغ دول شبو القارة اليشجية والجول السجاورة ليا 

، 8000)فزمي، حيث يحتل مػقعًا استخاتيجيًا ميسًا في جشػب القارة االسيػية. 
 .(=77->77الرفحات 

 السعخوفة بيحا االسع ىي والية جامػ وتقدع لخسدة مشاشق ادارية وىيان كذسيخ 
 :(70-?، الرفحات ;800)الجشابي، 

كانت محصة لتجارة الحخيخ وان  ،الدكية: تقع في السشصقة الذخؾية مغ الػالية . 1
 معطع سكانيا مغ البػذييغ يعسمػن بالخعي.

جامػ: وىي السشصقة الجشػبية الغخبية لكذسيخ يقصشيا اغمبية ىشجوسية واقمية مدمسة . 2
 وسيخ. 

جمجيت: مشصقة استخاتيجية عشج حجود باكدتان الذسالية الغخبية، وكحلظ مشصقة . 3
جبمية تدكشيا الفخقة االسساعيمية والتي مازالت تحت حكع ما يدسى باالغا خان وىػ 

 لقب تذخيفي.
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: تقع في الجشػب الذخقي لجمجيت تحتػي عمى معبخ استخاتيجي يخبط بمجستان. 4
 يدكشيا اناس مغ اصػل وسط اسيػية. ،الذسال الغخبي مغ كذسيخ بالالدكية

وادي كذسيخ: وىػ اىع اودية والية جامػ وكذسيخ حيث يعتقج عمساء الجيػلػجيا انو . 5
كان بحيخة مشح مالييغ الدشيغ تدسى ساتيار لكشيا تأثخت بدلدال كانت سببا في 

وسسي بكذسيخ ألن ؾبائل )الكاش كاست( مكشت ؼيو مشح قجيع االزل  ،الػادي ضيػر
غ ويتحجثػن المغة الكذسيخية. تعتبخ وغالبية سكان ىحا الػادي ىع مغ السدمسي

كذسيخ ارضًا غشية بسياىيا ففييا نيخ )الدشج وجميع وجشاب( وألىسيتيا تدارعت 
 مايقارب الجول السحيصة بيا لمديصخة عمى اكبخ مداحة مشيا حيث احتمت اليشج

واستػلت الريغ  ،%37وفي الجانب الباكدتاني  ،مغ السداحة الكمية ليا 43%
   .اقي مداحتياب% مغ 28عمى 

 االهسية االستخاتيجية إلقميم كذسيخ بالشدبة لمهشج:  - أ
تسثل كذسيخ اىسية استخاتيجية لميشج جعمت مشيا شجيجة التسدظ وعمى مجى اكثخ      

مغ خسديغ عاما رغع االغمبية السدمسة فييا ورغع الحخوب التي خاضتيا واستشدفت 
 : (8008)عبج العاطي،  الكثيخ مغ مػاردىا االقترادية والبذخية وتتمخز ىحه االىسية

 تعتبخ اليشج والية كذسيخ عسقًا امشيًا تجاه كل مغ الريغ وباكدتان. -
تخى فييا اليشج امتجاد تاريخي جغخافي وحاجد شبيعي امام فمدفة الحكع  -

حيث تعتبخىا اليشج انيا قائسة عمى اسذ ديشية مسا ييجد االوضاع  ،الباكدتاني
 الجاخمية في اليشج ذات االقمية السدمسة الكبيخة العجد.

مسا لو  عخقيذى اليشج مغ استقالل كذسيخ ان يكػن عمى اساس ديشي او تخ -
 مغ ابعاد في الػاليات اليشجية متعجدة االديان واالجشاس.

تذكل كذسيخ باإلضافة الى اىسيتيا االقترادية مجخال الى االراضي اليشجية  -
 مغ جية الغخب فيي مشصقة دفاعية حيػية.

 االهسية االستخاتيجية إلقميم كذسيخ بالشدبة لباكدتان:  - ب
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اما اىسية اقميع كذسيخ بالشدبة لباكدتان فيي تخى ؼيو خصًا احسخًا ال يسكغ تجاوزه     
 : (8008)عبج العاطي،  ويسكغ تمخيز ىحه االىسية باالتي ،او التفخيط بو

حيػية ألمشيا وذلظ لػجػد شخيقيغ وشبكة لمدكظ تخى ؼيو باكدتان مشصقة  -
 سخحج وشسال شخق البشجاب تسخ بسحاذاتيا. مشصقة  الحجيجية في

ىحه االنيار شخيان وتعّج  ،باكدتان تجخي في كذسيخ داخلثالثة انيار رئيدية  -
 الحياة بالشدبة لباكدتان.

مغ الذسال  تذكل كذسيخ مجخال شساليا لباكدتان ومشفح لجخػل القػات االجشبية -
اضافة الى قخب كذسيخ مغ القمب الباكدتاني والسستج مغ  ،الى االراضي الباكدتانية

الىػر الى البػر والحي يحتػي عمى اكثخ الشذاشات الحزارية والدياسية والتجارية 
 واالقترادية في باكدتان.

ان اودية االنيار الخئيدية في اقميع كذسيخ التي وفخت خصػط السػاصالت  -
فيشالظ  ،تسخ عبخ االراضي الباكدتانية ،يدية بيشيا وبيغ السشاشق السحيصة بياالخئ

تكامل وتخابط بيغ كذسيخ وباكدتان فخضو واقع انحجار االنيار نحػ الغخب والجشػب 
 الغخبي.

في الدابق كانت الغالبية السدمسة تييسغ عمى كذسيخ وىي في تساس مغ  -
دمسة في البشجاب والتي اصبحت جدءا مغ جشػب كذسيخ مع السشصقة ذو الغالبية الس

 باكدتان.
فأن مػقع كذسيخ الجغخافي لو اىسية حخبية لباكدتان ألن  ،فزاًل عّسا ورد اعاله     

وجغخاؼيا تعج  ،وجػد كذسيخ تحت سيصخة قػة معادية لباكدتان ييجد استقالليا وكيانيا
مغ الكيمػمتخات وال  كذسيخ جدءا مغ باكدتان السذتخكة معيا في حجود شػليا مئات

وتؤكج الخوابط الجغخاؼية واالقترادية  ،يخبصيا باليشج سػى شخيط ضيق مغ االرض
والثقاؼية بيغ كذسيخ وباكدتان بزخورة ضسيا الى باكدتان وذلظ بشاء عمى رغبة 

 . (89، صفحة ;800)الجشابي،  الغالبية العطسى مغ الذعب السدمع
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 انثاني ملبحثا
 اجلذور انتارخيية نهصزاع اهلندي انباكستاني حول انكشًري: 

كذسيخ ىي احجى السذكالت الجولية السػروثة عغ االستعسار البخيصاني لذعب      
ى ادى ال ،في العالقات الجولية بيغ اليشج والباكدتان مسا شيج تخاجع ،القارة اليشجية

( حسمت االقتراد وميدانية 1971 ،1965 ،1948حخوب )دخػل البمجيغ ثالثة 
وبالذكل الحي اثخ عمى تصػرىسا وانعكذ ايزا عمى نسػ وازدىار  ،البمجيغ الكثيخ

 واستقخار الذعب الكذسيخي في االقميع.
 اواًل: نذأة الرخاع

تع تقديع القارة اليشجية عمى اساس التكػيغ الجيشي لدكان السشاشق      
بؿيادة دمحم عمي جشاح  1948اب  15الى الػجػد دولة باكدتان في  السختمفة فطيخت

اما دولة اليشج وىي التي تسثل مداحة شاسعة  ،كجولة اسالمية يجيغ شعبيا باإلسالم
فيجيغ شعبيا بجيانات متعجدة تأتي في السختبة االولى فييا باكدتان  بالسقارنة مع دولة
 .(<89، صفحة ???7)عبج الفتاح،  الجيانة اليشجوسية

حيث لع  1947وبحلظ يخجع تأريخ الشداع الكذسيخي بيغ اليشج والباكدتان الى اب      
 ،يتع اقخار وضع كذسيخ في مخحمة التقديع سػاء باالنزسام الى اليشج او الى باكدتان

حي كانت الييئة الحاكسة مغ وباألخز ان اغمبية الدكان كانػا مدمسيغ في الػقت ال
اليشػد وفي وقت التقديع شالب حاكع كذسيخ اليشجوسي ابقائيا عمى حاليا دون ضسيا 

وكان لبخيصانيا دورا فاعال في خمق مذاكل شبو القارة اليشجية  ،الى اي مغ الجولتيغ
امارة مغ ضسشيا كذسيخ  568كان ىشالظ  ،ومدألة كذسيخ واحجة مغ ىحه السدائل

رات شبو مدتقمة ومختبصة بالتاج البخيصاني عغ شخيق الحاكع العام ومغ وىي اما
 مدؤولية التاج البخيصاني حساية ىحه االمارات وادارة شؤونيا الخارجية والجفاع عشيا

 . (7=7-0=7، الرفحات 8077)عبجهللا، 
ان تقديع شبو القارة اليشجية اسفخ عغ ضيػر الكثيخ مغ السذاكل ؼيسا يخز      

االمارات في انزساميا الى اليشج او باكدتان وخاصة كذسيخ وجػناكجت وحيجر اباد 
حيث ان بعس ىحه السذاكل حل بالقػة مغ قبل اليشج مثل قزية جػناكجت وحيجر ابار 

بت الكثيخ مغ الشداعات بيغ نذػيمة مغ الدمغ و اما مدألة كذسيخ بقيت دون حل لفتخة ش
اليشج وباكدتان تمظ الشداعات التي تيجد ىحا الكيان الدياسي الزخع الستسثل في شبو 
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بعج ان تع االعالن عغ تقديع اليشج كان حاكع كذسيخ )ىاري سيشغ(   ،القارة اليشجية
سام الى باكدتان ولع يخيج االنزسام الى اليشج بيشسا الذعب الكذسيخي كان يخغب بانز

فبجأت االضصخابات بعج  ،تدتصع اليشج ضسيا بالقػة كسا فعمت مع حيجر اباد وجػناكجت
االلتحاق باليشج واعمشت اليشج ارسال قػة لحساية  1947ان اعمغ حاكع كذسيخ في عام 

وسانجتيع ، جيربيا  وتذكلكذسيخ وتألفت حكػمة كذسيخ الحخة )ازاد كذسيخ( 
الباكدتانية  –الحخب  اليشجية  لتقعتحت سيصخة اليشػد  مشيا بقيقدع  انّ إال  ،باكدتان
 .(?::-=::، الرفحات ==?7)عبج الههاب،  االولى
استسخ القتال بيغ اليشج وباكدتان فتخة تديج عغ العام الى ان تػقف في كانػن      

تججد لي ،اليجنة الستحجة لػقف اشالق الشار عشج خطع عشجما تجخمت االم 1949الثاني 
قخارا بإيقاف القتال  1965ايمػل  28رجر مجمذ االمغ في لي 1965الرخاع في اب 

واندحاب قػات الصخفيغ الى خصػط وقف اشالق الشار التي تع تحجيجىا في عام 
 .1949 (780، صفحة 8000)فزمي، 

ان السػقف الحيادي الحي تبشاه االتحاد الدػفيتي آنحاك جعل مشو ان يمعب دور      
الػسيط بيغ اشخاف الرخاع عبخ اجتساع شذقشج الحي نتج عشو التػؾيع عمى اتفاؾية 
شذقشج بيغ دمحم ايػب خان ورئيذ الػزراء اليشجي شاستخي والتي ركدت عمى الشقاط 

 : (128، صفحة 2888)فزمي،  االتية
 اندحاب قػات الصخفيغ الى الخصػط الدابقة. -
 اعادة العالقات الصبيعية بيشيسا. -
 حل مذكمة الالجئيغ. -
 اشالق سخاح اسخى الحخب. -
 وقف الحسالت الجعائية. -
وان كان الجانبان قج تػصال الى تجسيج السػقف في اتفاؾية شذقشج اال ان مذكمة      

 .(780، صفحة 8000)فزمي، قابمة النفجار في أي لحطة كذسيخ مازالت 
الباكدتانية بالححر والقمق الذجيج اذ تسثل مذكمة  –استسخت العالقات اليشجية      

مسا عقج امكانيات الحل ووضع العالقات  ،كذسيخ معبخا حؿيؿيا بالشدبة لميشج وباكدتان
بيشيسا اسػأ السيسا وان نداع كذسيخ بقي بجون حل وكال الجولتيغ يصالبان بإقميع مسا 

حيث يدتشج كل مغ  ،(?8، صفحة >>?7)فخج هللا،  تخاضيخ حالة مججدة لمتػ 
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ة سباحثومغ ادعاءات اليشج بال ،يا لإلقميع مباحثالصخفيغ الى مجسػعة اسذ في 
 : (?:8، صفحة ???7)عبج الفتاح،  بكذسيخ ىػ

 .1947بانزسام الى اليشج عام  ان حكػمة كذسيخ الذخعية وافقت -
بسذاريع تشسية لكذسيخ كسج شبكة كثيفة مغ شخق  1947ؾيام حكػمة اليشج مشح عام  -

 اضافة الى مذخوعات تػزيع االراضي. ،الت البخيجية والحجيجية مع اليشجالسػاص
يكػن مدتقبل كذسيخ اكثخ تقجما في حال ضسيا الى اليشج لسا تحػيو اليشج مغ  -

 اتداعا وباعتبارىا اكثخ ترشيعًا مغ باكدتان.اسػاق اكثخ 
 يسكغ االتفاق دوليا عمى مذكمة السياه التي تثيخىا باكدتان. -
 تخى بأنو يجب حساية السميػن ىشجوسي الحي يعيذػن في جشػب جامػ. -

الفتاح، )عبج   ة بكذسيخ فييسباحثاما االدعاءات التي تدتشج عمييا باكدتان بال
  :(0;8، صفحة ???7

 ان غالبية سكان كذسيخ مغ السدمسيغ. -
قبل تقديع شبو القارة اليشجية فأن كذسيخ كانت مختبصة بباكدتان الحالية عبخ شخق  -

 وكان تػجييا التجاري نحػ باكدتان. ،بخية
ان سيصخة اليشج عمى كذسيخ تعخض نطام الخي في باكدتان لمخصخ ومذخوعات  -

 الكيخبائية السائية وذلظ اعمى نيخ الدشج ورافجان مغ روافجه تجخي مغ كذسيخ.القػى 
وان سيصخة باكدتان عمى  ،سيصخة اليشج عمى كذسيخ تيجد االمغ القػمي الباكدتاني -

كذسيخ تعج اساسية لحساية مقاشعة الحجود الذسالية الغخبية ضج اشساع جساعات 
 الباتان االفغانية.

 بخوابط شتى كالعادات والتقاليج والمغة وغيخىا مغ االمػر.تترل كذسيخ بباكدتان  -
 ثانيا: تطهرات الرخاع

 ،مشح بجاية الثسانيشات بات العشف مدتػششًا في كذسيخ مع تراعج السج االسالمي     
وتعميق الجسعية  ليا فاليشج عسجت الى التحكع بالسػقف عبخ فخض الحكع السباشخ

ابجى استعجاده  (راجيف غانجي)بالخغع مغ ان  ،1986التذخيعية في كذسيخ عام 
انتفاضة شعبية  لتطيخ ،1984الستئشاف الحػار مع باكدتان والحي تػقف مشح عام 

شعكذ ىحه التصػرات عمى العالقات بيغ اليشج لت ة بتقخيخ السريخ في كذسيخسباحثلم
ومشيا  غالبمجيواسيست مجسػعة احجاث في زيادة حجة تػتخ العالقات بيغ  ،وباكدتان
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)عبج الفتاح،  مغ قبل الستصخفيغ اليشجوس 1992في عام  (*) ازمة ىجم مدجج بابخي 
واتيام اليشج لباكدتان  1993ثع تفجيخات مػمباي في اذار  ،(>;8، صفحة ???7

زاد الرخاع حجة بيغ البمجيغ بعج ما تخدد عغ  1995وفي عام  ،بالتػرط بتمظ التفجيخات
تجميخ القػات اليشجية مدجج نػر الجيغ والي والزخيح السمحق بو ويعتبخ مدجج اثخي 

قتل عذخيغ مغ زعساء الثػار في كذسيخ حيث اعمشت  ،سشة 688يستج عرخه الى 
السدمسيغ ودعت الى باكدتان تزامشيا مع شعب كذسيخ واتيست اليشج بانتياك مذاعخ 

 .(256، صفحة 1999)عبج الفتاح،  تقخيخ مريخ شعب كذسيخ السدمع
تبقى نقصة الخالف السخكدية في مػاقف الجولتيغ بالشطخ الى قزية كذسيخ حيث      

اما باكدتان  ،تعتبخىا اليشج مدألة داخمية وىي ضج دعع باكدتان لمذعب الكذسيخي 
فتخى بزخورة تقخيخ مريخ الذعب الكذسيخي بشاء عمى قخارات االمع الستحجة وتدعى 

، صفحة =??7)غالي،  دائسًا الى تجويل قزية كذسيخ حيث تعتبخىا قزية دولية
89>). 
ع مغ الحياد واكتفى اتدست مػاقف الجول الكبخى ازاء الترعيج بيغ الجولتيغ بشػ      

وزراء خارجية كل مغ بخيصانيا والسانيا باإلعخاب عغ قمقيع ودعػا شخفي الشداع لزبط 
اما بعج  ،الشفذ وااللتدام باألساليب الجبمػماسية حتى ال تتعخض السشصقة لكارثة محققة

التي شيجتيا السشصقة بدبب ازمة كارجيل تججدت التػتخات بيغ  1999احجاث ايار 
حيث اتيست  2881غ في اعقاب اليجػم الحي تعخض لو البخلسان اليشجي في البمجي

اليشج جساعات باكدتانية اسالمية بأنيا وراء اليجػم وىسا جير دمحم وعدكخ شيبة 
وؾيام اليشج باستجعاء سفيخىا في اسالم اباد  ،السجعػمتان مغ االستخبارات الباكدتانية

 كظ الحجيج ووسائل الشقل البخي مع باكدتانواعالنيا انيا ستػقف خصػط الشقل عبخ س
 .(8008)عبج العاطي، 

                                                           
ان االرض التي شيج عميها مدجج بابخي في القخن الدادس عذخ اصبحت مشح عقهد مخكدا لمرخاع بين الهشجوس  (*)

، قامت مجسهعة من الخعاع الهشجوس بهجم السدجج بحجة انه كان 8??7والسدمسين، وفي الدادس من كانهن االول 
قج ادى هجم السدجج الى انجالع اعسال عشف طائفي في يهم من االيام معبجا شيج في مكان والدة االله الهشجوسي رام، و 

 بين الهشجوس والسدمسين اودت بحياة اكثخ من الفي شخص من الطخفين، لمسديج انعخ: 
 : متاح عمى الخابط: ?800، تذخين الثاني BBC News ،لغط سياسي في الهشج حهل هجم مدجج بابخي" "

https://2u.pw/0Dxj6 (March 13, 2021).  

https://2u.pw/0Dxj6
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اكج الخئيذ الباكدتاني بخويد مذخف بأن بالده ستخد عمى اي عسل متيػر تقػم      
بو اليشج وبالسقابل تعيج بتػؾيف اي جساعة تتخح مغ باكدتان مقخًا ليا وثبت تػرشيا 

وبالفعل بجأت  ،قتيل 13في اليجػم عمى البخلسان اليشجي الحي راح ضحيتو اكثخ مغ 
جخاءات متذجدة تجاه مشطستي جير دمحم وعدكخ شيبة الحكػمة الباكدتانية باتخاذ ا

وقامت الحكػمة الباكدتانية بالؿبس عمى رؤوس الحخكات التي تع اتياميا مغ قبل 
 اليشج بأنيا السدؤولة عغ احجاث البخلسان وىشا تع التخؽيف مغ حجة التػتخات بيغ البمجيغ

 .(8008)السجني ، 
تججدت اعسال العشف في كذسيخ وتراعج السػقف  2882وفي ايار وحديخان 

مجيشة جامػ بكذسيخ اليشجية عمى اثخ  اىتدتالى مدتػى السػاجية العدكخية حيث 
االنفجار السجوي الحي قامت بو عشاصخ كذسيخية في حافمة نقل ىشجية ونقصة عدكخية 

وعميو  ،صابة العجيج بجخوحقتيل وا 35عائجة الى الجير اليشجي ونتيجتو كانت 
صّعجت نيػدليي مغ اجخاءاتيا تجاه باكدتان وابمغت الدفيخ الباكدتاني لجييا بسغادرة 

وعدكخيًا قامت  ،البالد ومشع الصائخات الباكدتانية مغ السخور عبخ االجػاء اليشجية
الى ان جاءت  ،بػضع قػات مدمحة في حالة استعجاد وقابمتيا بالسثل اسالم اباد

ػساشة الجولية لسشع نذػب حخب بيغ نيػدليي واسالم اباد عبخ زيارة وزيخ الجفاع ال
حيث اعخب ان زيارتو تدتيجف ندع فتيل االزمة  2882االمخيكي رامدفيمج في حديخان 

بجأت  ،االمخيكية بالػساشةوأمام تخحيب البمجيغ  ،الخاىشة مشع نذػب حخب بيغ البمجيغ
يحات الجانبيغ تػحي بتبجد الغيػم التي القت بزالليا االزمة في االنفخاج وبجأت ترخ 

احجاث جامػ  2882مخورًا بعام  2881عمى السشصقة مشح احجاث البخلسان اليشجي عام 
 .(8008)السجني ،  وكذسيخ اليشجية

لع يسزي عمى اتفاق البمجيغ وقت شػيل وعادت االمػر الى ما كانت عميو مغ      
شخز وتع  188والتي اسفخت عغ مقتل  ،2888نتيجة لتفجيخات مػمباي عام  نداعات

اتيام مشطسة القاعجة بالتشديق في تشطيع عدكخ شيبة الباكدتاني باإلعجاد ليحا العسل 
وادت ىحه االحجاث  ،(8070)عبجالكخيم،  ىشجيةدون رقابة باكدتانية وإجخاءات امغ 

 : (8070)عبجالكخيم،  الى تجاعيات خصيخة ومشيا
 عػدة التػتخ بيغ البمجيغ. -
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عػدة قزية كذسيخ الى السخبع االول وتراعج التيجيج وعػدة التحذيج العدكخي  -
 عمى الحجود.

 السعارضة عمى الحكػمة اليشجية مسا يؤثخ عمى بقائيا في الحكع.تراعج  -
زيادة نذاط القػى االصػلية في الجدء الذسالي الغخبي لباكدتان وباألخز في  -

 مشصقة الؿبائل السحتزشة لمدعامة الخوحية لمقاعجة.
 ثالثًا: مهقف الّذعب الِكذسيخي 

 ،ان الذعب الكذسيخي وخاصة السدمسيغ والحيغ يسثمػن اغمبية الدكان في كذسيخ    
وعبخوا عغ كفاحيع بالعجيج مغ  ،قامػا بالعجيج مغ الثػرات الجاخمية ضج الييئة الحاكسة

االساليب الدياسية مغ اقامة جسعيات الى مشطسات سياسية كالسؤتسخ الػششي 
ذسيخي الحي يعسل بتػجيو مغ الخابصة االسالمية في االسالمي ثع السؤتسخ االسالمي الك

اما رأي حكػمة كذسيخ الحخة )ازاد كذسيخ( التي اقاميا ثػار كذسيخ بخرػص  ،اليشج
مدتقبل اقميسيع وىػ تخك الذعب الكذسيخي التعبيخ عغ رأيو بجون ضغط خارجي وبكل 

لكغ  ،اليشج او باكدتان حخية ؼيسا اذا ارادوا االستقالل او االنزسام الى احجى الجولتيغ
حكػمة اليشج كانت ضج ىحا االتجاه مسا ادى الى دفع الذعب الكذسيخي بالجفاع عغ 
 ىػيتو عبخ رفع الدالح وكان يجعع مغ قبل باكدتان عبخ مشزسات وجساعات مدمحة

ويسكغ عخض ىحه السشطسات والجساعات  ، (;::، صفحة ==?7)عبج الههاب، 
 : (8008)صحيفة الشهار،  باالتي
 حدب السجاىجيغ -7
 معدكخ شيبة  -8
 جير دمحم  -9
 حخكة السجاىجيغ -:
: البجر والبخق والجياد وجسعية السجاىجيغ ىشاك مجسػعات اخخى ثانػية مثل -;

  مقاتل. (358)وال يتجاوز عجد مقاتمييا جسيعًا الـ 
اما الحخكات التي تدسح ليا اليشج بالعسل ضج وجػدىا في كذسيخ فيي مؤتسخ  ->

لكشيا  ،تشطيع ديشي وسياسي 23الحخية وىػ عبارة عغ مطمة سياسية لشحػ 
كانػا  إذامشطسة مفككة واليدال اعزائيا غيخ قادريغ عمى االتفاق عمى ما 

 .ذسيخ مدتقمة ام جدءًا مغ باكدتانيخيجون ك



 الباكدتاني-مدتقبل الرخاع الهشجي
 

ندار عبج الكخيم واحسج مجيج  
 

242  

:  
 

 انثانث املبحث
آثار وتداعيات انصزاع اهلندي انباكستاني حول كشًري  

لقج افخز الرخاع القائع بيغ اليشج والباكدتان ؼيسا يخز قزية كذسيخ ومحاولة      
كل بمج بدط سيصختو ونفػذه عمى ىحا االقميع بغس الشطخ عغ رغبة الذعب الكذسيخي 

ة عمى العالقات االقميسية والجولية حيث ولج الرخاع تجاعيات خصيخ  ،بتحجيج مريخه
 وكحلظ كان لو اثار في غاية الخصػرة عمى شبو القارة اليشجية. 

 اواًل: انعكاس الرخاع عمى شبه القارة الهشجية
تستج اثار الرخاع في كذسيخ الى كل مغ اليشج وباكدتان وشبو القارة اليشجية         

، صفحة 8078)عبج العال،  ا  يأتيع وتتسثل اثار الرخاع كسلعمى السدتػى العا
89) : 

تدايج مهجة الحخكات االرهابية والتهظيف الدياسي لقزية االرهاب في الدياسات . 7
 الخارجية:

نتيجة لتدايج الرخاع في كذسيخ تدايجت مػجة االرىاب الجولي وتيجيجات االمغ      
وبات التيجيج مغ الجاخل  ،الجاخمي لكل مغ اليشج وباكدتان وكافة الجول السحيصة بيا

 لكغ مجعػم بقػة معادية اقميسية او دولية.
 :ر الدياسي في شبه القارة الهشجيةتدايج عجم االستقخا. 8

تفاعمت مجسػعة مغ العػامل الدياسية واالقترادية واالجتساعية في افخاز  لقج     
ضاىخة العشف الدياسي وتصػره في انحاء شبو القارة اليشجية ومغ ابخز ىحه العػامل 

وكحلظ تػضيف بمجان شبو القارة  ،تخاجع الجيسقخاشية في اليشج وتعثخىا في باكدتان
السج قاتيا مع بعزيا البعس وتراعج اليشجية لطاىخة العشف الدياسي عبخ عال

كل ىحه  ،في دول الجػار سػاء في ايخان او افغاندتان او دول اسيا الػسصى ياالسالم
اضافة الى الشداعات والرخاعات في  ،االحجاث ادت الى بقاء قزية كذسيخ دون حل

 جشػب اسيا فاليشج لجييا صخاع اقميسي مع كل مغ الريغ وباكدتان. 
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 :ار العالقات الهشجية الباكدتانيةاستقخ عجم . 9

 ،ىشالظ العجيج مغ القزايا التي تعّج بسثابة مرادر لتػتخ العالقة بيغ البمجيغ     
 ،وتجارة السخجرات ،وقزايا االرىاب ،وقزية كذسيخ ،ومشيا قزايا الدالم واالمغ

وليحا تعاني عالقات  ،وكحلظ مدألة تخسيع الحجود ،والتعاون االقترادي والتجاري 
وكل ىحه السذاكل ادت  ،البمجيغ مغ حالة صخاع معقج مستج مشح تقديع شبو القارة اليشجية

التي  1971وحخب  1965وحخب  1948الى ؾيام عجة حخوب بيغ البمجيغ تسثمت في 
مسا ادى الى  ،الغخبية ذخؾية بشغالدش حاليًا عغ باكدتانادت الى انفرال باكدتان ال

)عبج  اضافة الى اشتعال مػجة مغ الدباق الشػوي بيشيسا ،شج عمى باكدتانتفػق الي
وقامت  1998بإجخاء اليشج تجاربيا الشػوية في ايار  ،(;8، صفحة 8078العال، 

 ،باكدتان بالخد في الذيخ نفدو وىػ ما ادى الى دفع الرخاع الى افاق بالغة الخصػرة
واالشتباكات السدمحة عمى الحجود لمبمجيغ  1999اضف الى ذلظ ازمة كارجيل في 

ولع تصخأ تصػرات  ،ووصفيا البعس نتيجة الى حجتيا بأنيا الحخب الخابعة بيغ البمجيغ
حيث بجأ الصخفان في تصبيق مجسػعة مغ االجخاءات لمثقة  2883ايجابية حتى عام 

شػيل اال وعادت االمػر الى ما كانت لكغ لع يسزى وقت  2884و  2883لعامي 
)عبج  2888عميو مغ تػتخ واحتقان كسا اشخنا سابقًا عمى نتيجة تفجيخات مػمباي عام 

 . (;8، صفحة 8078العال، 
 دعم الحخكات االنفرالية في شبه القارة الهشجية:. :

ان و  ،فرالية وخاصة في اليشج وباكدتانتدىخ شبو القارة اليشجية بالحخكات االن    
جو باكدتان ىػ خصخ نابع مغ الحخكة القػمية الستسثمة االخصخ الحي اليدال يػ 

الحيغ استقخوا في اقميع الدشج الباكدتاني حيث تخى االوساط ، بالسياجخيغ السدمسيغ
بخات اليشجية مغ حخكة تخبصيا عالقات وثيقة مع السخاالباكدتانية )االمشية( ان ىحه ال

كحلظ الحال بالشدبة لميشج وبجرجة اكبخ حيث تػجج فييا العجيج مغ  ،دعع مادي وتجريب
الحخكات االنفرالية في واليات جامػ وكذسيخ مغ جانب السدمسيغ وكحلظ البشجاب مغ 
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واخيخًا في  ،ة التاميل نادواجانب الديخ لتكػيغ دولة خاليدتان وايزًا التاميل في والي
اما بشغالدش فإن ىحه الحخكات االنفرالية تشحرخ في الؿبائل التي تتسخكد  ،والية اسام

)عبج العال،  في جشػب شخق البالد وتقػدىا مشطسة باىيشي بسشصق تذيتا جػنج
 . (=8، صفحة 8078

 اقميسيا ودولياثانيًا: انعكاس الرخاع 
كان التفاعل الجولي غيخ السباشخ مغ خالل السػاقف السعمشة وغيخ السعمشة لبعس     

الشابعة مغ مرالح ىحه االشخاف سػاء في كذسيخ او في  ،دول العالع االقميسية والجولية
العالقات مع شخفي الشداع االساسييغ اليشج والباكدتان الجور السؤثخ في استسخار ىحه 

وىي ىحا االشار سشحاول الػقػف عمى دور بعس القػى ذات التأثيخ والعالقة  ،السذكمة
 : (9=7-8=7، الرفحات 8077)عبجهللا، في الشداع اليشجي الباكدتاني ومشيا 

عشجما قامت بذغ  1962: دخمت الريغ في قمب االزمة الكذسيخية عام الرين. 1
حخب ضج اليشج واحتمت االجداء الذسالية ورغع اندحاب الريغ مغ االراضي اليشجية 

الستاخع لمجانب اليشجي مغ اقميع كذسيخ  2( كع38،888اال انيا ال زالت تحتل )
وتعتبخ ىحه الحخب انكدارًا  ،وتعتبخه الريغ ضسغ حجودىا وجدء مغ التخاب الريشي

وتعسل  ،وىديسة لميشج امام الريغ ولع يتع التػصل الى حل ليحه السذكمة بيغ البمجيغ
 الريغ عمى تحقيق مرالحيا مغ خالل :

 ،ع مع اليشج حػل كذسيختصػيخ عالقاتيا مع باكدتان الصخف االساسي في الشدا  - أ
وكحلظ عسمت عمى تصػيخ امكانات الباكدتان  ،سياسيًا واقتراديًا وعمسيًا وعدكخياً 

الشػوية ألشغال اليشج عمى اكثخ مغ جبية وتذتيت جيػدىا ومػاردىا لتخؽيف 
 ة باألراضي التي تحتميا الريغ مغ اليشج.سباحثالزغط اليشجي بال

الداخغ في العالقات اليشجية الباكدتانية محاولة الريغ الجخػل عمى الخط   - ب
والصمب مغ شخفي الشداع لحل السذكمة بالصخق الدمسية وذلظ اشارة الى اليشج في 
رغبة الريغ عجم الترعيج مع اليشج ؼيسا يتعمق بسذكمتيا الحجودية وان تصػر 
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 العالقات لمباكدتان ال يعشي ان الريغ مشحازة مغ وجية الشطخ الباكدتانية وكحلظ
 ال يعشي انو ستكػن عمى حداب تصػر العالقات الريشية اليشجية.

: تخذى باكدتان مغ سيصخة التحالف الذسالي عمى الحكػمة السؤقتة في افغاندتان. 2
وىحا ما يجعل القمق الباكدتاني  ،افغاندتان وذلظ بالشطخ الى العجاء القجيع بيغ البمجيغ

افغاندتان عسق استخاتيجي في  باعتباريجية قائسًا بدبب معالسو االقترادية واالستخات
الػضع حيث ان اليشج  الختالففي مدألة كذسيخ نطخًا  وال سيسامػاجيتيا مع اليشج 

رغع انو  (حامج كخزاي)وان الخئيذ االفغاني  ،كانت الجاعع االساسي لمتحالف الذسالي
درس ىشاك يؿيع في كػيشا الباكدتانية فقج حرل عمى تعميسو الجامعي في اليشج و 

 .(;9، صفحة 8078)عبج العال، العمػم الدياسية 
: ان دراسة مػقف الػاليات الستحجة مغ الجولتيغ مشح الهاليات الستحجة االمخيكية. 3

استقالليا يؤكج وجػد رقابة مغ قبل واششصغ عمى اليشج اكثخ مغ باكدتان حيث رحبت 
وشالبت بزخورة االلتدام بقخار التقديع وتشفيح القخارات  1947في اب  باستقالليا

ء استفتاء لتقخيخ الجولية الرادرة عغ االمع الستحجة بذأن قزية كذسيخ والخاصة بإجخا
كانت سياسة اليشج تجاه حخكة عجم االنحياز في فتخة الحخب الباردة قج  ،مريخ االقميع

اليشج بشاء عمى فكخ امخيكا مغ ليذ معشا فيػ  غيخت قمياًل مغ تػجيات واششصغ تجاه
اما باكدتان التي رأت في انزساميا لحمف جشػب شخق اسيا وحمف بغجاد  ،ضجنا

يزسغ ليا الحرػل عمى مداعجات اقترادية وعدكخية مغ الػاليات الستحجة والغخب 
مع  ،(?=7-<=7، الرفحات 8077، )عبجهللاوكحلظ تعديدًا لسػقفيا تجاه اليشج 

تغيخت الرػرة االمخيكية تجاه باكدتان  1979ألفغاندتان عام  تالدػفيياحتالل 
وفي  1989واصبحت العالقات وثيقة واستسخت حتى اندحاب االتحاد الدػفيتي عام 

الػقت نفدو ادت قزايا العػلسة والشيج االقترادي اليشجي الى تغييخات في عالقات 
ي في باكدتان كحلظ وفي الػاليات الستحجة مع اليشج بخالف الصابع الجيشي االسالم

لع تعكذ التدييالت التي قجمتيا باكدتان لمحسمة  2881ازمة كانػن االول عام 
االمخيكية تجاه شالبان وتشطيع القاعجة ما كانت تصسح الييا الؿيادة الباكدتانية مغ دعع 
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حيث اكج وزيخ الخارجية االمخيكي بأن حكػمتو  ،امخيكي لكي تػاجو الترعيج اليشجي
ػم بأي وساشة بيغ اليشج وباكدتان لمتػصل الى حل سمسي لمخالفات العالقة لغ تق

بيشيسا وكسا صخح كػلغ باول بأن واششصغ ستعسل بالزغط عمى كمتا الحكػمتيغ 
ألقشاعيا بزخورة التفاوض السباشخ دون اي تجخل خارجي االمخ الحي يعج تجاىاًل 

تخفس سياستيا دائسًا اي نػع مغ  لحؿيقة سعي باكدتان الجاد لمتفاوض مع اليشج التي
)عبجهللا، والعدكخي  السفاوضات وترخ عمى استخجام اساليب الزغط االعالمي 

 .(?=7، صفحة 8077
بجأت العالقات اليشجية مع )اسخائيل( وافتتحت ليا لقج اليشجي:  –التقارب االسخائيمي . 4

ويعج  ،وتصػر التفاعل الثقافي واالقترادي بيغ البمجيغ 1992 قشرمية في نيػدليي عام
( تحػاًل ميسًا في الدياسة الخارجية اليشجية كػنيا كانت مغ إسخائيل)بـاعتخاف اليشج 

وىشا تخى )اسخائيل( امكانية تحقيق مكاسب  ،الستعاشفيغ مع القزية الفمدصيشيةاقػى 
غ اىع ثالث دول لرشاعة الصائخات م العتبارىااقترادية جخاء التعامل مع اليشج 

مغ اىع مسػلي الحخيخة في ازمة كارجيل عام  وايزًا كانت ،العدكخية االسخائيمية
ومقابل ىحا التقارب الحاصل تحاول )اسخائيل( اضعاف التأييج الريشي  ،1999

لباكدتان مغ خالل تعاونيا العدكخي مع اليشج ومج تايػان بسعجات عدكخية لمزغط 
 .(8077)مختزى، عمى الريغ 

 ثالثًا: الحمهل السقتخحة لمرخاع
لقج شيجت القزية الكذسيخية محاوالت عجيجة لمتدػية الدمسية بعج فذل السحاوالت      

وكان مغ ابخز ىحه السحاوالت مغ جانب االمع  ،العدكخية في تحقيق اي تدػية تحكخ
الستحجة التي عخض مجمذ االمغ الجولي فييا مجسػعة مغ القخارات التي صجرت عشو 

وحاول مغ خالليا  1949كانػن الثاني  5و  1948اب  13و 1948نيدان  2في 
 :(2818)عبجالكخيع، التقخيب بيغ الفخقاء واشتسمت ىحه الخصة عمى ثالثة نقاط 

 اندحاب القػات العدكخية مغ كذسيخ.. 1
 تشريب حكػمة انتقالية في كذسيخ لإلشخاف عمى امػر االقميع.. 2
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 .استفتاء شعبي يحجد مريخ االقميع اجخاء. 3
لكغ ردت الجولتان بالخفس لمعجيج مغ بشػد الخصة وان كل مغ اليشج والباكدتان      

 :(8070)عبجالكخيم،  كسا يأتي تخى بان ىحه الخصة ىي
دون رأت اليشج ان انزسام كذسيخ الييا ىػ امخ خاص باليشج وشعب كذسيخ فقط . 1

 وباكدتان ايزًا تخى ذلظ ؼيسا يخز كذسيخ.  ،الحاجة الى تجخل شخف ثالث
وتخى باكدتان انو في حالة رفس اليشج ؾيام استفتاء في كذسيخ فعمى االمع الستحجة . 2

 ان تتجخل وان يتع االستفتاء تحت اشخافيا. 
قت اما باكدتان فػاف ،في مدألة اندحاب الجير مغ كذسيخ رفزت اليشج ذلظ. 3

 بذخط اندحاب الجانب اليشجي ايزًا . 
اختمفت الجولتان عمى االدارة التي ستتػلى تشطيع شؤون االقميع اثشاء تشطيع االستفتاء . 4

وفي الػقت الحي تخفس ؼيو اليشج اجخاء استفتاء عام لتقخيخ السريخ في كذسيخ 
يارات لحل العجيج مغ الخ خصخت ،حدب ما اوصت بو االمع الستحجة وقبمتو باكدتان

ىحا الرخاع ومشيا فخض سيصخة مذتخكة عمى كذسيخ او عسل استفتاء بذأن 
مريخىا او وصاية مغ قبل االمع الستحجة عمى اقميسيا او ان يتحمى اشخاف الرخاع 
 بالربخ في معالجة القزية وصػاًل الى خيار مشح االقميع استقاللو او تقديع كذسيخ

 .(8008العاطي، )عبج 
قجمت الػاليات الستحجة االمخيكية خصة لمتخؽيف مغ التػتخ بيغ الجولتيغ تشز 

 : (9=7-8=7، الرفحات 8077)عبجهللا،  عمى
فة اقشاع اليشج بعسل محادثات مع باكدتان لدحب القػات العدكخية مغ الحجود لسدا. 1

 كع. 15 – 18تتخاوح مغ معيشة 
وضع حج بيغ البمجيغ لسشع تدمل السجاىجيغ مغ كذسيخ الحخة الباكدتانية الى . 2

 كذسيخ اليشجية. 
يخه طاحتػاء االزمة وذلظ حدب ما بيغ السجيخ العام لمعسميات العدكخية اليشجية ون. 3

 الباكدتاني. 
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 لية زمشية لػقفو. آوضع التأكيج عمى مدألة وقف اشالق الشار بيغ البمجيغ عبخ . 4
بجأ محادثات لحل االزمة بيغ بمجي الرخاع ومسثميغ عغ الذعب الكذسيخي وان تقػم . 5

حكػمة باكدتان وحكػمة كذسيخ الحخة الى ندع الدالح مغ قبل السجاىجيغ او 
 ضسان عجم اشالق الشار شيمة فتخة وقف اشالق الشار الستفق عمييا . 

لية متفق عمييا بيغ باكدتان واليشج الختيار مخشحيغ عغ الذعب الكذسيخي آوضع . 6
 لتكػن اي نتيجة ؼيسا يخز تدػية االزمة مشدجسة مع تصمعات الذعب الكذسيخي. 

ولػ نطخنا الى االزمة وحتى وقتشا ىحا فال يػجج حاًل محتساًل او جاىدًا نطخًا الى      
ويسكغ ترػر احتساالت متعجدة قج تؤدي  ،تججةالػضع الجولي القائع والتػازنات السد

 :(8077)هاشم، الى حل ما ومغ ىحه االحتساالت 
ابقاء الػضع عمى ما ىػ عميو واعتبار خط وقف اشالق الشار حجودًا دولية بسػافقة  -

 البمجيغ.
ضع القدع السدمع مغ االقميع الى باكدتان واالخخ اليشجوسي الى اليشج وبسػافقة  -

 الصخفيغ ايزًا. 
مشح االقميع استقاللو ليربح دولة مدتقمة ويختار مريخه مغ خالل عسل استفتاء  -

 لمذعب. 
 اقامة دولتيغ مدتقمتيغ في االقميع.  -

خ ىي في استقالل االقميع لكغ ولػ تسعشا ؼيسا تع ذكخه لتبيغ ان رغبة سكان كذسي     
لعبة السرالح الجولية تسشع مغ ىحا االستقالل وذلظ بدبب تخػف كل مغ اليشج 
وباكدتان مغ تحػل الجولة ان تست الى الصخف االخخ وبالتالي ىحا يؤثخ بجوره عمى 

وفي ضػء ما تقجم تحػل الشداع عمى كذسيخ بيغ  ،ميدان القػى االستخاتيجية في السشصقة
لتيغ الى صخاع قػي وباتت كذسيخ ساحة ىحا الرخاع أو الى مجى جيػستخاتيجي الجو 

يختدل حجع لعبة السرالح والتشافذ عمى جشػب اسيا والقائسة بيغ اليشج والريغ 
والػاليات الستحجة االمخيكية وروسيا وكل وفق رؤيتو االستخاتيجية ومرالحو في 

 السشصقة. 
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 انزابع املبحث
اء يستقبم 

ّ
 انباكستاني - انصزاع اهلندياقهيى كشًري جز

وثة عغ االستعسار البخيصاني كذسيخ ىي احجى السذكالت الجولية السعقجة السػر      
وادت ىحه السذكمة بانحجار في العالقات الجولية بيغ اليشج  ،لذعب القارة اليشجية

عام التقديع وضيػرىسا كػحجتيغ سياسيتيغ حجيثتيغ في  1947بعج عام وباكدتان
 خارشة الجبمػماسية والعالقات الجولية السعاصخ.

سجتسع الجولي كمسا تراعجت حجة التػتخات ان مذكمة كذسيخ باتت اليػم تقمق ال     
بيشيسا الى حافة الحخب والسػاجية العدكخية وما زاد مغ القمق الجولي مغ خصػرة ىحه 

 ،الدالح الشػوي السذكمة عمى االمغ والدمع الجولييغ ىػ امتالك الصخفان اليشج وباكدتان 
تخؽيف حجة التػتخات  لحا فان االشخاف اإلقميسية والجولية والسشطسات الجولية تحاول

بيشيسا كمسا بجأت عػامل مػاجية عدكخية محتسمة اال ان الغخيب لع تصخح شيمة فتخة 
 شػيمة مبادرات او مذاريع دولية إليجاد حل ليحه السذكمة السدتعرية. 

لقج واجيت ىحه القزية عجة محاوالت لحميا لكشيا فذمت ألسباب تتعمق باليشج      
لحا سشتصخق  ،ميسية او لػياب االرادة الجولية الحؿيؿية لحل الشداعوباكدتان او اشخاف اق

ان  ،الى اىع السذاىج التي مغ السسكغ ان تكػن احجى الحمػل مدتؿبال لحل القزية
لقزية كذسيخ مدتؿبال ومحاولة ايجاد حمػل ليا تحتاج لتسعغ في  سيشاريػرسع اي 

، صفحة <800)فائق، مدتقبمي  ػسيشاريالعػامل الجاخمية والخارجية التي تحجد اي 
 العهامل الجاخمية:.(=7

وتتسثل بالبشية الجاخمية لكل مغ اليشج وباكدتان ونطختيا الى كذسيخ والى الصخف      
كذسيخ السجال الحيػي ليا باتجاه باكدتان وبالتالي فان  تخى فياالخخ لكل مشيا فاليشج 

اليشج يجعميا تقاتل حتى االنفاس االخيخة لمحيمػلة بجون  ةتػاجج كذسيخ في خاصخ 
ار ان غالبية قجيع في كذسيخ باعتب حقنفديا صاحبة  فتخى اما باكدتان  ،خدارتيا

ة الكذسيخي والتي تقف جعسيا السدتسخ لمجساعات السدمسلاضافة  ،سكانيا مغ السدمسيغ
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ال البمجيغ مغ تأثيخىا عمى الجور الحي تمعبو الجساعات السدمحة لك كحلظ ،بػجو اليشج
 .اليشج

 العهامل الخارجية:
وتتسثل في االدوار التي تمعبيا القػى االقميسية والجولية في التأثيخ عمى القزية      

حقيق اىجاف خاصة بيا في شبو بذكل مباشخ مغ خالل مػاقفيا مع اليشج او باكدتان لت
كع في اراضي  38.888والتي تحتل حػالي  (القارة اليشجية ومغ ىحه الجول )الريغ

الجاعع مغ جانب  2881كذسيخ مشح حخبيا مع اليشج والتأثيخ الغخبي في افغاندتان مشح 
لسرمحة اليشج ومحاولتو الزغط عمى  (اسخائيل)الحي تمعبو  رالجو كحلظ  ،الباكدتان

الريغ لتقميل الجعع لباكدتان عغ شخيق زيادة الزغػط مغ خالل تسػيل تايػان عمى 
وازاء ما تقجم سشحاول ايجاد بعس الحمػل ليحه القزية مغ خالل اربعة  ،حدابيا

 سيشاريػىات: 
 سيشاريػ استسخار الػضع عمى ما ىػ عميو )ابقاء الػضع الخاىغ(. -
 يػ االستقالل.سيشار  -
 سيشاريػ االستفتاء. -

 )ابقاء الهضع الخاهن(  االن اوال: سيشاريه استسخار الهضع عمى ما هه عميه
ان الشداع السدتسخ بيغ اليشج وباكدتان ستشعكذ نتائجو بالذكل الحي يبقي السذكمة      

الكذسيخي عقجة قائسة في العالقة بيغ البمجيغ مدتؿبال كػن ان ىشاك عػامل داخمية 
تجفع كال البمجيغ لالستسخار في الحفاظ عمى مكتدبات وعجم التخمي عشيا اضافة الى 

 ع الحالي عمى ما ىػ عميو.دفع باتجاه استسخار الػض

لعجم وجػد اي محخك او عامل  يكسغ وصف ىحا الديشاريػ في وصف الديشاريه:. 7
كحلظ ثبػت مػاقف  ،نحػ حل االزمة تغيخ مدتؿبال ويكػن مميساً الججيج يجفع الى 

االشخاف الستشازعة )اليشج وباكدتان( تجاه كذسيخ يجعل الػضع القائع ىػ االكثخ 
اذ  اسالمياً  ان قزية كذسيخ اخحت بعجاً  باإلضافة الى ،ار مدتؿبالتخشيحا لالستسخ 

كسا ان باكدتان تجرك ان كذسيخ ورقة  ،ليذ بسقجور اي قائج باكدتاني اغفاليا
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 الصػائف وىػ ما يجعمياو زغط القػية بيجىا ضج اليشج كػنيا بمجا متعجد االعخاق ال
مكان اليشج ان تتخمى عغ في السقابل ليذ بإ ،رحسة االبتداز الباكدتاني تحت

كذسيخ الن حرػل ذلظ سيدعدع الفكخة االساسية التي تقػم عمى ان اليشج دولة 
عمسانية قادرة عمى حكع شعب متشػع االديان واالعخاق وبالتالي احتسال بخوز 

 جساعات انفرالية ججيجة.
ثسة شخوط تجفع باتجاه ىحا الديشاريػ وتكػن السداعجة في  شخوط الديشاريه:. 8

امتالك كال البمجيغ اليشج وباكدتان لمدالح الشػوي )كدالح ومغ اىسيا  وتحؿيق
وفي ضػء ذلظ فان الػضع في  ،ردع( يجعل مغ السػاجية ؼيسا بيشيسا امخا صعبا

 قت الىوسيمة  لترعيج بيشيسا مغ و كذسيخ سيدتسخ عمى ما ىػ عميو وستكػن 
ألخخ وسيمة لسعالجة االخفاقات الجاخمية وورقة بيغ الصخفيغ لمحرػل عمى مكاسب 

عغ الجدء كسا ان الريغ تجرك ان تخمييا  ،سياسية عمى الرعيج االقميسي والجولي
 ،الى الخارشة الدياسية ليا توكذسيخ )الجدء اليشجي( بعج ان ضس الحي تحتميا في

عغ الريغ وتجج دعسيا مغ  باستقاللياالتي الزالت تصالب و قج يثيخ مذاكل داخمية 
، اضافة الى ذلظ الجعع (8079)عبجالعمي،  اليشج والػاليات الستحجة االمخيكية

حيث تعسل مغ  ،باكدتان عمى حدابلميشج  وال سيسالكال الجانبيغ السقجم االمخيكي 
عغ اي بعيجيغ المي في كذسيخ وابقاء السدمسيغ وراء الكػاليذ لتحجيع الجور االس

ادارة  ليحا االقميع وبالتالي يتحقق دور القػى الجاخمية )اليشج( واالقميسية )الريغ( 
)تذالني، االسالم في السشصقة  محاربةوالجولية )والػاليات الستحجة االمخيكية( في 

807:). 

 ثانيًا: سيشاريه استقالل كذسيخ
يتمخز محتػاه في ُيعجُّ ىحا الديشاريػ مغ الديشاريػىات السدتقبمية ليحه القزية      

قبل ضيػر  1947اعالن استقالل دولو جامػ وكذسيخ وفقا لسا كانت عميو في عام 
 .دولتي اليشج وباكدتان
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حيث  ،الديشاريػ جحور تاريخية مشح اربعيشات القخن الساضيليحا  وصف الديشاريه:. 8
الدعيع الكذسيخى السعخوف وترجيو لقزية  (عبجهللا)ارتبصت بسجيء الذيخ 

حة الييا باكدتان ضع الػاليات السدم تكذسيخ امام اليشج وباكدتان فعشجما اراد
خخج الذيخ عبجهللا ليقػل لرحيفة  1947في نػفسبخ  ورفع االشتباك مع اليشج

في كذسيخ( رغبة مشو في مشع باكدتان في  ستان تايسد )سشحفخ لباكدتان قبخاىشجو 
جسع وكان يدعى الى التجخل في كذسيخ كحلظ وقف اشساع اليشج في السشصقة 

 ،ديعبيشيع ليحافع الكذسيخيػن عمى انفؼيسا ابشاء كذسيخ عغ شخيق اذكاء القػمية 
االتحاد  غخاروغانجي ودعا الى اتحاد كػنفجالي عمى  نيخوعارض تػجيات كحلظ 

ان ىحه الجعػة السدتسخ لتحقيق استقالل كذسيخ لغ تتػقف مشح عام  ،الدػفيتي
ضع في  ةيحؿألاا سكل مشيل عمى انواراء البمجيغ ال تدال وحتى االن  1947
 .(;800)سعيج،  كذسيخ

ان يكػن ىشالظ مغ الذخوط الخئيدية لتحقيق ىحا الديشاريػ ىػ  شخوط الديشاريه:. 8
االمع الى اروقة دعع خارجي لقزية كذسيخ مغ اجل تجويل القزية وادخاليا 

اذا ما  ان دولة كذسيخ عمى التأكيجو  ،الستحجة مغ ججيج بعج انقصاع شػيل عشيا
أي انيا لجسيع ابشاء  ،)السدمسيغ واليشجوس(ػعب تدتقامة لغ  تكػن ديشية بل 

كحلظ ايزا حرػل كذسيخ عمى دعع  ،كذسيخ وستكػن صائشة لحقػق ابشائيا
 ،الػاليات الستحجة االمخيكية والجول الكبخى مغ خالل مسثمي الذعب الكذسيخي 

حرػل ىحا لمذعب عمى حقػقو والتأكج بان الجعع الجولي ىػ الدبيل الػحيج لو 
دولة عمسانية ديسقخاشية بعيجة عغ أي صبغة ديشية ستؤثخ عمى كذسيخ ستكػن 
 مكػناتيا االخخى.

يػاجو ىحا الديشاريػ كػابح عجة مشيا ان شعب  محجدات الديشاريه ) الكهابح (:. 9
عل جامػ وكذسيخ اصبح مقدسا بذكل واضح تبعا لسعتقجاتو الجيشية األمخ الحى يج

 ،امشو متشاغسة بيغ السدمسيغ واليشجوسعالقو  ةمغ الرعب القػل بإمكانيو اقام
وقج عسق مغ ىحا الػضع الدياسات التي اتبعت مغ جانب اليشج وباكدتان عمى 
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استقالل كسا ان اليشج تخفس  ،وحتى اآلن في كذسيخ 1947الدػاء مشح عام 
اما  ،كذسيخ ألنو اذا ما تحقق سيؤدي الى استقالل مشاشق اخخى في اليشج نفديا

تخفس ىي االخخى االستقالل كػنيا تعتبخ كذسيخ ارضا باكدتاني باكدتان فإنيا 
% مغ سكانيا مغ السدمسيغ كسا ان جسيع انيار باكدتان تشبع مغ 98كػن 
اما القػى االقميسية ومشيا الريغ فيي تخفس ىحا الديشاريػ كػنو اذا تحقق  ،كذسيخ

ة التي يصالبػن بيا لمسدمسيغ في الريغ إلقامة دولتيع السدمسة السدتقم سيقجم سشجاً 
فانو مخفػضا ايزا ألنو  اما دولياً  ،في اقميع سيشكايشج السعخوف )تخكدتان الذخقي(

يترارع الشفػذ  ،سيؤدي الى والدة دولة اسالمية في مشصقة ميسة مغ العالع
 الخارجي عمييا.

 ثالثًا: سيشاريه االستفتاء لدكان كذسيخ
 ان يتع اجخاء استفتاء شعبي تحت اشخاف األمع ىػ مزسػن ىحا الديشاريػاّن      

 ،كذسيخ الى أي دولو يشزسػن الى اليشج ام باكدتانالستحجة يحجد ؼيو مػاششػ جامػ و 
ابخيل  21والدشج القانػني التاريخي ليحا الديشاريػ قخار مجمذ األمغ الحى صجر في 

)عبجالحسيج، والحى جاء ضسغ نرػصو اجخاء استفتاء لتقخي مريخ كذسيخ  1948
8078). 

يعّج ىحا الديشاريػ مغ الديشاريػىات السدتقبمية التي قج يتع  وصف الديشاريه:. 7
المجػء الييا لحل القزية كذسيخ كػن ىحا الحل قج تع المجػء اليو تاريخيا في عام 

الرادر عغ مجمذ االمغ الجولي  38مغ قبل االمع الستحجة بقخارىا رقع  1948
الذعب الكذسيخي تجخبة  مشو )اجخاء استفتاء ليقخر ةالسادة الخابع فيوالحي جاء 

 United Nations <:?7لدشة  <9)قخار االمم الستحجة رقم الحكع الحي يخيجه( 

Resolution No. 38 of 1948 ،800:). 
اال ان اليشج امتشعت عغ تشفيح ذلظ وىػ ما ذىبت اليو مقتخحات الػاليات          

واسع  ذاتياً  والتي اكجت )مشح اقميع كذسيخ حكساً  1958الستحجة االمخيكية عام 
ديادة اليشجية مع مخاعات مرالح باكدتان واالتفاق عمى الالرالحيات تحت 

الريشي( عمى غخار  ،اكدتانيالب ،)اليشجي الثالثةصالحيات حياد كذسيخ بأجدائيا 
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( وكحلظ اتفاؾية شسال بيغ اليشج وباكدتان 1815في فيشا  هالدػفيتي الحي اقخ االتحاد 
 United Nations <:?7لدشة  <9)قخار االمم الستحجة رقم  1999و  1972

Resolution No. 38 of 1948 ،800:). 
ػضعو ىشجية ل ةعمى وجػد ارادة باكدتاني الديشاريػيذتخط ىحا شخوط الديشاريه: . 7

إلجخاء االستفتاء الذعبي في كذسيخ  ةييئة أجػاء شبيعيتع التصبيق مغ خالل مػض
قخر مغ خالليا يبكل حيادي ونداىة وتحت اشخاف دولي متسثل باألمع الستحجة لو 

كسا يتصمب  ،دتان(باكام سكان كذسيخ االنزسام الى أي بمج يخغبػن ؼيو )اليشج 
ذلظ تييئة االجػاء مغ قبل شخفي الشداع ليقخر شعب كذسيخ ما يخيجونو ىع وليذ 

كحلظ ايزا ان تكػن ىشالظ ارادة دولية لحل الشداع واعادة الحقػق   ،ما يفخض عمييع
لذعب كذسيخ وابعاد كل السرالح الجولية عغ السشصقة ومسارسة الزغط الخارجي 

 .االجػاء السشاسبة لحل االستفتاء تييئةعمى اليشج وباكدتان ل
مجسػعة مغ العػائق التي تقف  الديشاريػيػاجو ىحا  محجدات الديشاريه )الكهابح(:. 8

تػاجج القػات السدمحة لكال  ومشيا ،ولػ في السدتقبل القخيب وحؿيقتبالزج مغ 
ط وقف اشالق الشار عخف بخداخل اراضي كذسيخ عشجما يُ  (البمجيغ )اليشج وباكدتان

االمخ  ،ػقف اشالق الشارب الخاص 38كػن اليشج لع تشفح قخار االمع الستحجة رقع 
وشالسا تتػاجو  ،باكدتاني و الحي شكل بيشيسا خط تقديع كذسيخ الى جدئييغ ىشجي

صخفيغ برػرة مباشخة عمى اراضي كذسيخ فإنيا سػف تعسل عمى ضسان القػات 
كسا ان اليشج تخفس االستفتاء  ،ء بالتخغيب او التخىيبديصخ عميو سػاتالجدء الحي 

الستحجة  برػرة مباشخة مغ خالل السساشمة في اجخاءه وتخفس لجػء باكدتان لألمع
والتي اكجة عمى الحل مغ خالل  1972عمى اتفاؾية شسال لالستفتاء مدتشجة 

تان  اضافة الى رفزيا ان تحىب كذسيخ الى باكد ،السفاوضات الثشائية ال غيخ
حيادية ونداىة فسغ السسكغ  بكلجخى استفتاء وان كػن غالبية الدكان ىع مدمسيغ 

 مغكع  38.888ديصخ عمى ت والتياما الريغ  ،ان تحىب كذسيخ لباكدتان
عمييا االندحاب مغ كذسيخ ألنيا  سيسمياجخاء االستفتاء  تخى انّ كذسيخ اليشجية 

الى استفتاء الذعبي لمسدمسيغ في  وىػ ما يجفع ،ستكػن ارضا باكدتاني او ىشجية
اما الجور الجولي فال يدال ضعيفا فسشح قخار االمع الستحجة  ،الريغ ومشيا سيجايشج
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ء مشو لع تكغ االمع الستحجة بسدتػى الججية في د ج الحي لع يصبق اال 1948عام 
 .حيال ىحا الرخاععب دور الستفخج تم سػى انىحه القزية 

 : واالستشتاجات الخاتسة   
 كذسيخالتي تسثميا  االستخاتيجي والجور االىسية مغ خالل ما تقجم يتبيغ ان    

 الججيجة الستغيخات ضل فيف ،يديصخ عمييا أكبخ لسغ استخاتيجياً  يجعميا تعصي عسقاً 
 يديصخ مغ يداعج أن شأنو مغ اإلقميع ىحا عمى الديصخة فإن السشصقة تذيجىا التي
ىي ذات مخدون نفصي  فسغ جية ،أكبخ ودولي إقميسي بجور الؿيام إمكانية عمى عميو

لحلظ فيي تخزع  ،ومغ جية اخخى تعج مشفحا لػسط اسيا ،في ضل التقجيخات االمخيكية
ففي ضل الييسشة االمخيكية عمى مجخيات االحجاث العالسية  ،لمتػازنات الجولية الججيجة

فان االشخاف الجولية  وتخكيد اتجاىاتيا عمى القارة االسيػية كسشصقة مرالح حيػية
)الريغ وروسيا( وحميفتيا اليشج تفيع ابعاد ىحه التػجيات االمشية لإلدارة االمخيكية 
وتتعامل معيا بالذكل الحي يسكشيا مغ تػضيفيا بسا يخجم امشيا واستقخارىا مرالحيا 

يػ ، ووفقًا لسا تع تخجيحو في فخضية البحث فأن سيشار االقميسية والدياسية واالقترادية
 .استسخار الػضع عمى ما ىػ عميو ىػ االقخب لمرخاع مغ بؿية الديشاريػىات

كػنو  ،قميسياال رخاعال تجاوز تدسيةان الرخاع بيغ اليشج وباكدتان حػل كذسيخ       
إلبقاء الػضع عمى ما ىػ عميو خجمة  السدألة او قج شيج تجخل اشخافا دوليو اما لتدػية

ومغ جية  ،ىحا مغ جية الرعػد اليشجي ومحاصخة باكدتانعخقمة  لسراليا الستسثمة
اخخى فان اثار الرخاع وتجاعياتو ال يقترخ عمى شبو القارة اليشجية بل سيؤثخ عمى 

كل ىحه االثار والتجاعيات جعل مغ  ،استقخار الشطام االسيػي في عسػم اسيا والعالع
باعتبار ان القزية  ،يمدتقبل القزية مخىػنا بيج القػى العطسى في الشطام الجول

لحلظ يسكغ القػل إنو مغ دون تجخل  ،اصبحت ذات اثار عالسية بعج ان كانت اقميسية
قػى أجشبية ومشطسة األمع الستحجة لحل ىحا الشداع فمغ يكػن بإمكان اليشج وال باكدتان 
الػصػل إلى حل يشيي الرخاع وإلى األبج، فمغ يدتصيع أحج أن يشيي الرخاع 

أن تشفجخ السشصقة مخة أخخى، وما دامت أمخيكا تؤمغ بأىسية اليشج اليػم  والسخاوف مغ
في مػاجية السارد الريشي، فمغ تدتصيع أن تزغط عمى اليشج إلنياء صخاعيا مع 
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باكدتان، بل بالعكذ فإن ىشاك ضغػشًا تجخي عمى باكدتان لحسميا عمى تغييخ 
  سياستيا إزاء كذسيخ واليشج والتخاجع عشيا. 

 شتاجات:االست
تسدظ شخفي الشداع بالتػاجج العدكخي في كذسيخ ورفس جسيع الجعػات باالندحاب . 1

 مشيا.
استغالل الجساعات االرىابية لمشداع لمتغمغل وايجاد بيئة مشاسبة لشذخ افكارىا داخل . 2

 وباكدتان.اليشج 
 الدمسية.عجد االمع الستحجة عغ حل الشداع بالصخق . 3
 الشداع.الجعع الريغ لباكدتان و)االسخائيمي( لميشج ساىع في اشالة امج . 4
 عجخ دور مخابخات البمجيغ في زعدعة السشصقة والحيمػلة دون استقخارىا.. 5
 الرخاع.غياب الحمػل الجولية لتدػية . 6
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