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في  2020-2002لباكدتانية ا-تتخكد فكخة البحث حػل دراسة العالقات التخكية
العالقات  شيجتو ىحه، وييجف إلى تػضيح مدتػى التصػر التي الدياسي واألمشي السجاليغ

والعدكخية بيغ البمجيغ في عيج حكػمة حدب العجالة والتشسية. في السجاالت الدياسية 
االستخاتيجية بيغ البمجيغ وتأثيخىا لعالقات اوتكسغ أىسية البحث في تدميط الزػء عمى 

جيغ . تزسغ البحث تسييجا تشاول الجحور التاريخية لمعالقات بيغ البمعمى محيصيا اإلقميسي
وخاتسة. تشاول السحػر االول العالقات الدياسية  محػريغفزال عغ  2002حتى عام 

والجبمػماسية ؼيسا درس السحػر الثاني العالقات العدكخية واالمشية وانتيى بخاتسة تزسشت 
اىع االستشتاجات. ومغ اىع الشتائج التي خخج بيا البحث ان البمجيغ رغع كل الطخوف 

تيسا خالل السجة اعاله اال انيسا تسكشا بذكل تجريجي مغ تصػيخ والتحجيات التي واجي
عالقاتيسا بذكل كبيخ في السجاالت السختمفة وتصػيخ تعاونيسا الثشائي الى مدتػيات 

 ؾياسية خجمة لسرالحيسا االستخاتيجية السذتخكة.
 الكمسات السفتاحية: تخكيا؛ باكدتان؛ كذسيخ؛ تخكيا وباكدتان.
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The idea of research is focused on studying Turkish-Pakistani 

relations (2002-2020) in political and security fields and aims to 

clarify the level of development witnessed by these relations in the 

political and military fields between the two countries during the 

era of the Justice and Development Party government. The 

importance of the research lies in shedding light on the strategic 

relations between the two countries and their impact on the 

regional environment. The research included a preface dealing 

with the historical roots of relations between the two countries 

until 2002, as well as two sections and a conclusion. The first one 

dealt with political and diplomatic relations, while the second 

section studied military and security relations, and ended with the 

most important conclusions. One of the most important results of 

the research is that the two countries, despite all the circumstances 

and challenges they faced during the above period, were able to 

gradually develop their relations in various fields and develop their 

bilateral cooperation to record levels to serve their common 

strategic interests. 
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 مقدمة
تخكيا وباكدتان مشح أن حرمت األخيخة عمى  تراعج مدتػى العالقات بيغ

 نفديا روح األخػة الستعجدة األبعادذات  اأضيخت عالقتيسو . 7491استقالليا عام 
ؼيسا و العثسانية،  جولةبيغ السدمسيغ اليشػد والالتي سادت خالل قخون مغ العالقات 

 الفكخةباكدتان  تبشتبيشسا  بعج أتاتػرك العمسانيةالتي انتيجت  بعج جسيػرية تخكيا
، مع ةىحه االختالفات األيجيػلػجي إال أن ،اا حجخ الداوية في قػميتيػصفياإلسالمية ب

انعكاساتيا السقابمة عمى الشطخة الخارجية لكل مشيسا، لع تعخقل أبًجا مدار العالقات 
خالل عقج التدعيشيات مغ القخن  ةسدتقخ مغ العالقات ال مجةبعج و  الثشائية الػدية.

 ، إذ2002تجريجيا بعج عام  اً الباكدتانية تحدش-التخكية العالقات شيجت، خيغالعذ
مغ خالل  يسابيش السذتخك التعاون أوجو  تعدزو  ،ن بعالقات وثيقة ووديةاتستع البمج

ومشح  .كافة الترسيع الخاسخ لؿيادتيسا عمى زيادة تعسيق التعاون الستبادل في السجاالت
بذأن عجد مغ القزايا  انتخكيا وباكدتان تتقارببجأت ترػرات ومرالح  2002عام 

  . ذات االىتسام السذتخك السيسة
وتخكيا فخيج ومتذابو إلى السػقع الجغخافي االستخاتيجي لكل مغ باكدتان إن 

مغ مػقعيا السخكدي  تشبعالجيػستخاتيجية  تياأىسي؛ فؽيسا يتعمق بتخكيا فإن حج كبيخ
لخميج العخبي والذخق األوسط، والتي كانت مشاشق عمى مفتخق شخق البمقان والقػقاز وا

، وتسثل جدخا بيغ رئيدة مغ عجم االستقخار والرخاع في حؿبة ما بعج الحخب الباردة
وبالسثل، تحتل باكدتان مػقًعا جغخاؼًيا استخاتيجًيا عمى مفتخق  بيغ قارتي آسيا وأوروبا

ن التي واجيت عقػًدا شخق آسيا الػسصى وغخب آسيا وجشػب آسيا، بجػار أفغاندتا
سبتسبخ، أصبحت  أيمػل/77 ىجسات . بعجمختمفةب، مع انتساءات عخؾية و مغ الحخ 

باكدتان دولة السػاجية في الحخب ضج اإلرىاب التي جمبت السجتسع الجولي إلى 
أفغاندتان. تمعب كل مغ باكدتان وتخكيا أدواًرا ميسة في السشاشق التي يسدقيا 

 التغيخ في العالقات الجولية.و في ضػء التصػرات الدخيعة  السيساالرخاع، 
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-استيجف البحث تدميط الزػء تفريميا عمى تصػر العالقات التخكيةىجف البحث: 
الباكدتانية خالل مجة حكع حدب العجالة والتشسية في السجاالت الدياسية والعدكخية 

  واالمشية، وتأثيخ ذلظ عمى محيصيسا اإلقميسي.
تكسغ اىسية البحث عمى عخض الثػابت والستغيخات الحاصمة في ث: اىسية البح

االختالف والتقارب التي ضيخت عمى الدصح بيغ  العالقات بيغ البمجيغ فزال عغ
، ججيجة لتعديد ىحه العالقات في السدتقبل ومغ ثع الخخوج بسقاربات وباكدتان تخكيا

في ضػء األحجاث التي تكذفت األىسية االستخاتيجية لمبمجيغ فزاًل عغ التأكيج عمى 
، والتعاون الثشائي في سبتسبخ عمى الػاليات الستحجةأيمػل/  77في أعقاب ىجسات 

 مجال مكافحة االرىاب. 
تشصمق مذكمة البحث مغ أن مجيات ومدتػيات ىحه العالقات واجيت مذكمة البحث: 

لحلظ حاولت عػائق وتحجيات مختمفة مشيا الدياسية واالمشية الجاخمية والخارجية 
 حكػمتا البمجيغ وضع استخاتيجيات لسػاجيتيا.

اعتسج البحث السشيج التاريخي والػصفي واستجل بتصبيقات السشيج مشيجية البحث: 
 التحميمي وىػ األكثخ تجاوال في دراسة مػضػع العالقات الجولية.

وزعت ـيكمية البحث عمى ثالثة محاور رئيدة فزال عغ تسييج هيكمية البحث: 
اتسة. تشاول السحػر االول العالقات الدياسية والجبمػماسية ؼيسا درس السحػر الثاني وخ

العالقات العدكخية واالمشية وانتيى بخاتسة تزسشت اىع االستشتاجات. ومغ اىع الشتائج 
التي خخج بيا البحث ان البمجيغ رغع كل الطخوف والتحجيات التي واجيتيسا خالل 

كشا مغ تصػيخىا الحقا بذكل كبيخ في السجاالت السختمفة السجة اعاله اال انيسا تس
وتصػيخ تعاونيسا الثشائي الى مدتػيات ؾياسية خجمة لسرالحيسا االستخاتيجية 

 السذتخكة.
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 2002الباكستانية حىت عام -اوال: اخللفية التارخيية للعالقات الرتكية

الجيػسياسية لكال الباكدتانية مغ األىسية  -تأتي أىسية العالقات التخكية 
الجولتيغ والحي انعكذ بصبيعة الحال عمى ارتباشييسا الػثيق بالغخب عسػما وبالػاليات 

ؼبالشدبة لباكدتان فان أىسيتيا الجغخاؼية تكسغ في انيا ممتقى ثالثة  ؛الستحجة خرػصاً 
أقاليع جغخاؼية ميسة، ىي مشصقة الذخق األوسط، وآسيا الػسصى وجشػب آسيا، وممقتى 

ث أقاليع حزارية، ىي حزارة العالع اإلسالمي، والحزارة اليشجية والحزارة ثال
الريشية، وقج أىميا ىحا السػقع لتكػن معبخًا تجاريًا دوليا فيي تخبط الذخق بجشػب 
آسيا، وجشػب آسيا بالريغ وروسيا، مسا جعميا عزػا في عجة تكػيشات وتكتالت 

 .(2079)أفخاح ناثخ جاسع،  لغخب أيزادولية وإقميسية فخضتيا مرالحيا ومرالح ا

وال يقل مػقع تخكيا الجيػسياسي عغ مػقع باكدتان أىسية، إذ تتستع تخكيا 
بسػقع استخاتيجي ميع وىي أيزا تسثل ممتقى ثالثة أقاليع جغخاؼية، ىي: الذخق 

نقصة االلتقاء بيغ الحزارة العخبية اإلسالمية با، وىي و األوسط، وآسيا الػسصى، وأور 
والحزارة الغخبية، وىحا السػقع أىميا لتكػن عزػًا في عجة تجسعات، فسغ جية تذكل 
ثقال سياسيا في محيصيا اإلسالمي وىي في الػقت نفدو دولة بمقانية وشخق أوسصية 

 اً وحميفومتػسصية، فزال عغ كػنيا تذكل الجشاح الذخقي لحمف شسال األشمدي، 
ىحه السسيدات الجغخاؼية . لمػاليات الستحجة والغخب في مشصقة الذخق األوسط اً ميس

ن جعمتيسا متذابيتيغ في جسمة مغ األمػر، فكال اواالستخاتيجية التي تتستع بيا الجولت
الجولتيغ تختبصان ارتباشًا وثيقًا بالػاليات الستحجة األمخيكية، وسياستيا في السشصقة 

ستحجة وفق ما يخجم ان الجعع السالي والسعشػي والعدكخي مغ الػاليات الوىسا تتمؿي
فزال عغ كػن الجولتيغ مغ األعزاء البارزيغ في مشطسة السؤتسخ  ؛مرمحة األخيخة

لمبخوز برفة قصب ميع ضسغ ىحا التجسع  تيغجاىج تدعياناإلسالمي وكالىسا 
غ تؤدي دورًا حاسسًا في الحياة اإلسالمي. كحلظ فإن السؤسدة العدكخية في كال الجولتي
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الدياسية سػاء مغ خالل حدع السػقف لرالح الرفػة العدكخية أو في استئشاف 
)أفخاح ناثخ  الحياة البخلسانية، مع مالحطة اختالف التػجيات اإليجيػلػجية لمسؤسدتيغ

 .(2079جاسع، 

حكع  مجةتستج جحور عالقات الرجاقة والتعاون التخكية الباكدتانية إلى 
دعع مدمسػ القارة اليشجية العثسانييغ ماديًا  74الجولة العثسانية، ففي القخن الـ

، والحقًا تخسخت العالقات إبان حخب (7581-7582) وسياسيًا في حخب القخم
ى كسال أتاتػرك ضج قػى التي قادىا مرصف (7427-7471) التحخيخ واالستقالل

، مغ خالل الجعع السادي الدخي 7422و 7474االستعسار الغخبي بيغ عامي 
في ىحا  .(2027ر تي عخبي، )تي أ الحي قجمو الذعب الباكدتاني لذؿيقو التخكي

الجعع إن " :محمل سياسي مختز بذؤون تخكياوىػ دمحم عمي صجيقي،  الدياق يقػل
)الحي قجمو مدمسػ شبو القارة اليشجية لتخكيا( يسكغ وصفو بالبجاية الفعمية لعالقات 

أّن مدمسّي شبو القارة اليشجية "دعسػا  مزيفا ."العرخ الحجيث بيغ باكدتان وتخكيا
تخكيا في حخب االستقالل التي تبعت الحخب العالسية األولى، عبخ إشالقيع حخكة 

( لمزغط عمى الحكػمة البخيصانية مغ أجل الحفاظ 7429 – 7474الخالفة الذييخة )
في  .(2074)يشي شفق نيػز،  عمى سمصة الدمصان العثساني كخميفة لمسدمسيغ"

بعج الحخب  السقابل كانت تخكيا مغ أوائل الجول التي اعتخفت باستقالل باكدتان
بجأت العالقات الجبمػماسية بيغ تخكيا و  7491واعتخفت بيا عام  العالسية الثانية

دعست محاوالتيا الشاجحة لتربح عزػة بسشطسة األمع  مشح ذلظ الحيغ، كسا وباكدتان
كسا قامت تخكيا بصباعة العسمة الباكدتانية "روبية" خالل الذيػر األولى مغ  .الستحجة
اليشجية السعجنية السختػم عمييا –وكانت باكدتان تدتخجم العسمة البخيصانية .إشالقيا

 .(2074)يشي شفق نيػز، ع اسع "باكدتان" قبل التقدي
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، األب السؤسذ وأول  Mohammad Ali Jinnah أضيخ دمحم عمي جشاح
وقال جشاح حاكع عام لباكدتان ، تقجيًخا كبيًخا ألتاتػرك ، مؤسذ تخكيا الحجيثة. 

أذار/  9بسشاسبة تقجيع أوراق االعتساد مغ قبل أول سفيخ تخكي لجى باكدتان في 
ىي األساس ن السعخكة التاريخي جامآثخ قادتكع في العجيج مغ ميإن " :7495مارس 

مغ خالل حشكتو  عتقجم ثػرتكع. إن صعػد أتاتػرك ومديختو السيشية، وإنعاش أمتكفي 
 ، أمػر معخوفة لجى شعب باكدتانالدياسية العطيسة وشجاعتو وبعج نطخه

(Hussain, 2008, 69). 

باكدتان وتخكيا العجيج مغ االتفاؾيات االقترادية والجفاعية خالل  وقعت
وكان ميثاق "بغجاد" في خسديشيات القخن الساضي أول  .االثشيغ وسبعيغ عاما األخيخة
بيغ تخكيا والعخاق عام  وتع تػؾيع السيثاق بذكل رئيذ   .مشتجى مذتخك بيغ الجولتيغ

  "CENTO"الديشتػ سخكدي الحمف ال، ثع تع تحػيمو إلى معاىجة مخكدية أو 7489
كيا، ، شكمت تخ 7419 / يػليػوفي تسػز .بعج اندحاب بغجاد مشو 7485عام 

لتعديد التعاون   "RCD"وباكدتان، وإيخان، السشطسة اإلقميسية لمتعاون مغ أجل التشسية
غّيخ أنو تغييخ اسع السشطسة السحكػرة، في  .االجتساعي االقترادي بيغ الجول الثالث

بيغ األعزاء   "ECO"إلى مشطسة التعاون االقترادي 7458يشايخ / كانػن الثاني
بانزسام سبع دول ججيجة   "ECO"ع تػسيع نصاق مشطسة، ت7442عام في ذاتيع. و 

وىي أفغاندتان، وأذربيجان، وكازاخدتان، وقخغيدستان، وشاجكدتان، وتخكسشدتان، 
 .(2074)يشي شفق نيػز،  وأوزبكدتان

عام  شباط وما تالىا مغ سقػط شاه إيخان في الثػرة اإليخانية انجالع معو 
كان مقخ أمانتو في  إذ زخسو في العسل، فقج التعاون اإلقميسي مغ أجل التشسية 7414
في  مزشيةالجشخال ضياء الحق، جيػًدا  األسبق بحل الخئيذ الباكدتانيو  ،شيخان

، لكغ دون ججوى. كان العامل عسل ىحه السشطسةالثسانيشيات إلحياء  عقج مشترف
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 (،7454-7414)ىػ الحخب األفغانية  عسل ىحه السشطسةاآلخخ الحي أعاق تصػر 
 ت، واجيالججيجة ووالدة دول آسيا الػسصى 7447عام  مع تفكظ االتحاد الدػفيتيو 

ركدت تخكيا  .ًا تحتع عمييسا التعامل معو بححر شجيجججيج اً واقع تخكيا وإيخان وباكدتان
وحاولت تػشيج  بيحا االىتسام باكدتانؼيسا رحبت آسيا الػسصى عمى دول  ياماىتسا

ىحا االىتسام شغل تخكيا عغ تصػيخ عالقاتيا مع باكدتان إال أن  .العالقة مع تخكيا
في أعقاب تصػرات االقتتال الجاخمي بيغ و  السيسا في السجال االقترادي والتجاري.
مشترف عقج  حالف الذسال بجعع مغ تخكياشالبان السجعػمة مغ باكدتان وفرائل ت

بعج اعتخاف باكدتان  وراكجة السيسا ، ضمت العالقات بيغ البمجيغ فاتخةالتدعيشيات
 لعالقات الثشائيةا تنتيجة لحلظ، ضعفو بحخكة شالبان كحكػمة مخكدية ألفغاندتان. 

 إلى حج ما مغ حيث الميجة والسزسػن  بيغ البمجيغ
(Hussain, 2008, 70). 

بيغ ، تمقت العالقات الثشائية نياية عقج التدعيشيات مغ القخن العذخيغفي  
مذخف رئيدا لجولة باكدتان في بخويد دفعة كبيخة بعج أن أصبح الخئيذ البمجيغ 

الذجيج بسرصفى كسال أتاتػرك،  إعجابو أبجى. وقج 7444تذخيغ األول/ أكتػبخ 
الدسة وكانت . ا مغ وجية نطخهه رجل دولة نسػذجيجمؤسذ تخكيا الحجيثة، والحي يع

الستكخرة  لدياراتاىي  2002حتى عام  السسيدة لمعالقات الثشائية الػثيقة الستشامية
اني/ قام الخئيذ الباكدتاني بديارة تخكيا في تذخيغ الثإذ  ؛رؼيعة السدتػى  الستبادلة
إشالع الؿيادة التخكية عمى التغيخات الدياسية في باكدتان  ىجفت إلى 7444نػفسبخ 

رؼيعة السدتػى.  الستبادلة عجد مغ الديارات الثشائية ثع تػالتوتعديد العالقات الثشائية. 
قج ساد  السختمفة وتججر اإلشارة إلى أن إجساع اآلراء حػل القزايا اإلقميسية والجولية

قام الخئيذ التخكي  2007في تذخيغ األول/ أكتػبخ و  .جسيعيا جتساعاتفي ىحه اال
 ، بديارة باكدتانAhmet Necdet Sezerأحسج نججت سيدر 

(Hussain, 2008, 

  تشاولت العالقات الثشائية والتعاون السذتخك في السجاالت والقزايا السختمفة. (70
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 والدبلوماسيةثانيا: العالقات السياسية 
الباكدتانية مخحمة ججيجة في أعقاب فػز حدب العجالة -دخمت العالقات التخكية

إذ تشػع اىتسام الحكػمة التخكية  2002التشسية في انتخابات تذخيغ الثاني/ نػفسبخ و 
والدعي لتصػيخ عالقاتيا الثشائية مع محيصيا االقميسي والجولي بسا يخجم مرالحيا 
االستخاتيجية. وكانت الجول االسيػية احج الخيارات االستخاتيجية لتخكيا لتصػيخ 

وزيخ اليشج وباكدتان وغيخىا. في ىحا الدياق قام عالقاتيا معيا السيسا الريغ و 
في بديارة رسسية إلى باكدتان  Abdullah Gul لغعبج هللا التخكي  الخارجية

ىجفت الى تييئة الطخوف لتصػيخ العالقات وعقج اتفاؾيات تعاون  2002مايػ أيار/
رجب شيب زار رئيذ الػزراء التخكي فعال بعجىا بذيخ ؛ و مختمفة بيغ الجولتيغ الحقا

ضع  2002يػنيػ حديخان/ إسالم أباد في   Erdogan Tayyip Recep  أردوغان
الػفج السخافق لخئيذ  ىحا وحؿيقة أن وفجا كبيخا مغ الدياسييغ ورجال االعسال االتخاك.

مغ رجال األعسال أضيخ رغبة تخكيا في زيادة التعاون  770الػزراء التخكي ضع 
قع الجانبان ثالث محكخات تفاىع في ىحا الدياق . و التجاري واالقترادي مع باكدتان

 .(Hussain, 2008, 70-71) تجارة السخجرات والبيئةمكافحة حػل الشقل البخي و 

مغ  سجةفي ال إلى أنقخة ت الديارة التي قام بيا الخئيذ مذخففي السقابل عج 
زيارة ميسة لمغاية في تحديغ العالقات  2009يشايخ كانػن الثاني/  27إلى  74

إذ التقى الخئيذ مذخف بشطيخه التخكي أحسج نججت سيدر  الثشائية في قصاعات ميسة
ألقى الخئيذ مذخف أول خصاب لدعيع باكدتاني و  وبحثا العالقات الثشائية بيغ البمجيغ.

ووصف الجانبان السحادثات بأنيا "مثسخة لمغاية"  .الكبيخ التخكي سجمذ الػششيأمام ال
مكافحة اإلرىاب والجخيسة السشظسة حػل ومحكخة تفاىع اتفاؾيات  أربع وأدت إلى تػؾيع

والتجارة التفزيمية والذخاكة االقترادية الذاممة والتعاون في قطاعي البشهك 
تخكة حػل جسيع القزايا . وقال الدعيسان إن البمجيغ لجييسا وجيات نطخ مذوالرحة

وفي حجيثيسا إلى الرحفييغ قبل السحادثات الخسسية، أشار  اإلقميسية والجولية.
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وقال  الخئيدان إلى الجفء والػد الحي يسيد العالقات الثشائية بيغ باكدتان وتخكيا.
قال ؼيسا  ،"لجى الذعب التخكي دائًسا مذاعخ خاصة تجاه باكدتانالخئيذ سيدر: "

التخكية -العالقات الباكدتانيةب كسا أشاد ،ف إن تخكيا كانت مػششو الثانيالخئيذ مذخ 
 إن ىحه العالقات متجحرة بعسق في اإليسان السذتخك وروابط التاريخ والثقافة." :الً ئقا

". وفي وضسن ىحه الجحور، فإن عالقاتشا الدياسية والجبمهماسية عمى أعمى مدتهى 
ى انفخاد لػضع الخصػط العخيزة إلشار عسل ان اجتساعا عمخئيدوقت الحق، عقج ال

وانزع إلييسا بعج ذلظ وفػدىسا إلجخاء محادثات غصت  تعديد العالقات بيغ البمجيغ.
 . (DAWNE News, 2004) القزايا الثشائية واإلقميسية والجولية

محادثات  يابعج االجتساع أن "الخئيديغ أجخ  APPمرادر رسسية لػكالة  ذكخت
مستازة وكانت ىشاك وجيات نطخ مذتخكة حػل القزايا الخئيدة، بسا في ذلظ 

حجيثو لمرحفييغ  وفي اليشجية وقزية قبخص".-أفغاندتان وإيخان والعالقات الباكدتانية
بعج االجتساع، وصف الخئيذ مذخف السحادثات بأنيا "مثسخة لمغاية وناجحة" وأعخب 

التخكيد وأضاف الخئيذ أن " ججيجة لمتعاون. عغ ثقتو في أنيا ستفتح مجاالت  
األساسي لسحادثاتشا كان تعديد عالقاتشا الثشائية وخاصة العالقات االقترادية 

مذخف إنو أشمع نطيخه التخكي عمى التصػرات األخيخة في  وقال الخئيذ ".والتجارية
العالقات مع اليشج، وقسة سارك التي اختتست مؤخخا و"التغييخ في األجػاء" في 

وأعخب الخئيذ مذخف عغ ثقتو في تعديد العالقات بعج  اليشجية.-العالقات الباكدتانية
باكدتان وتخكيا نذأت مغ  ن قػة العالقات بيغأالخئيذ سيدر  وأكجتػؾيع االتفاؾيات. 

االتفاقات اإلطارية ىي أمثمة أن " مزيفاً  العسل الجساعي الستجحر واآلراء السذتخكة.
إن زيارة الخئيذ مذخف تأتي في وقت  كسا أشار إلى". ممسهسة عمى تعاونشا الهثيق

خالل السحادثات، أعخبشا عن ارتياحشا "وقال:  تحجث ؼيو تصػرات ميسة في السشصقة
". وقال جيشا وجيات نظخ وأىجاف متذابية حهل جسيع القزايا التي ناقذشاىاألن ل

إن باكدتان وتخكيا تبشتا مهقفا مذتخكا بذأن الحخب ضج اإلرىاب " :الخئيذ سيدر
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 ,DAWNE News) "الجولي ونحن مرسسهن عمى الحفاظ عمى مهقفشا السذتخك

2004). 

مثمت الديارة التي قام بيا رئيذ الػزراء التخكي انحاك رجب شيب اردوغان الى 
خكيا الخصػات العسمية االولى لػضع االشار باكدتان وزيارة الخئيذ مذخف بعجىا الى ت

االستخاتيجي لمعالقات الثشائية ومجاالت التعاون والعسل السذتخك اقميسيا ودوليا، السيسا 
وتجاعياتيا، والحخب عمى  2007أيمػل/ سبتسبخ  77في السجال االمشي بعج احجاث 

اتيا االقميسية وتأثيخ  2002، فزال عغ الحخب عمى العخاق عام 2002افغاندتان عام 
والجولية، كل ذلظ تصمب مغ الجولتيغ تعاونا مذتخكا لتشديق السػاقف تجاه القزايا 

 السختمفة.

أبخيل نيدان/ في قام الخئيذ الباكدتاني بخويد مذخف بديارة ثانية إلى أنقخة 
 حامج كخزاي أحسج نججت سيدر نطيخه األفغاني عشجما دعا الخئيذ التخكي 2001

Hamid Karzai.  أجخى كخزاي ومذخف  إذأيزا  ثالثي ناجحاً الكان ىحا االجتساع
أردوغان  أنحاك سمدمة مغ السحادثات السفيجة مع الخئيذ التخكي سيدر ورئيذ الػزراء

خالل و  .مشاسبة صجر فييا بيان أنقخة ىحه كانتو حػل القزايا اإلقميسية والجولية. 
السذتخكة بيغ البمجيغ،  سجاالتسيع الغ في جيالسفاوضات بيغ البمجيغ تقخر تعاون البمج

ذلظ، تقخر أيًزا أن  . فزال عغتعديد التجارة واالزدىار لذعبي البمجيغ السيسا
البمجيغ في  شعبييػاصل البمجان محادثاتيسا في السدتقبل لتحديغ أوضاع السشصقة و 

 فيالتعاون  ، وحاجة لتصػيخبيشيساىشاك حاجة لبشاء الثقة  نطخا ألن نياية السصاف
بمجيغ يجب أن تكػن ىشاك آلية لحل ىحه القزايا بيغ الكسا تقخر أنو قزايا مشفرمة، 
)مجسػعة عسل مذتخكة( بسذاركة  JWGتع إنذاء مجسػعة تدسى  وبشاًء عمى ذلظ

 .(Almas et al., 2021, 39) مغ كال البمجيغ مسثميغ رؼيعي السدتػى 

 إلى تخكيا إذ قام الخئيذ الباكدتاني آصف عمىالباكدتانية الديارات  تػاصمت
لحزػر القسة الثالثية  2004 أذار/ مارس 27بديارة رسسية إلى أنقخة في زرداري 
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اي. وىجفت ىحه القسة إلى مع الخئيذ التخكي عبج هللا غل واالفغاني حامج كخز الثالثة 
، 24)فخانذ اإلرىاب تحديغ التشديق والتعاون الثشائي بيغ البمجيغ في مكافحة "

ال البمجيغ سيػقفان الجول األخخى أن ك بذكل متبادلفي ىحه القسة تقخر و . (2004
عغ الدساح ليا باستغالل مػاردىسا والسػاد الخام التي سيتع استخجاميا بذكل أكبخ 
لتقجم بمجييسا. وكان ىحا االجتساع بيغ الخئيديغ ييجف أيزا إلى تعديد الدالم 

 القسة أكجت كساواالستقخار في السشصقة إلى جانب قزايا مثل التشسية االقترادية. 
تصػيخ شخيق سخيع وخط  فزال عغعمى بشاء خط سكة حجيج بيغ الجول األعزاء 

وصجر بيان مغ وزيخ الخارجية الباكدتاني بالسػافقة ثالث. أنابيب غاز بيغ الجول ال
ل أنو سيكػن ىشاك غعبج هللا الخئيذ أعمغ و عمى قخارات رئاسة الجسيػرية التخكية. 

 واالزدىار اإلقميسي واالستقخار وقزايا أخخى مثل الجفاعتبادل لألفكار الستعمقة باألمغ 
(Almas et al., 2021, 39-40). 

أردوغان  زار رئيذ الػزراء التخكي 2004أكتػبخ تذخيغ األول/ 28في و 
سا إسالم أباد لسجة ثالثة أيام. وقخر كال البمجيغ تعديد شخاكتي العاصسة الباكدتانية

وتقػية العالقات الدياسية بيشيسا. كسا قخرا تصػيخ استخاتيجيات مذتخكة تتعمق 
ستبقى مع باكدتان في الدخاء  تخكيا أردوغان باكدتان الثقة بأن مشحباإلرىاب. لقج 

والزخاء. كسا أعمغ أن تخكيا ستػسع تعاونيا مع باكدتان في جسيع السجاالت السمحة 
ذ زرداري بالخصػات التي اتخحتيا الحكػمة التخكية لتصػيخ أشاد الخئيمغ جيتو تقخيًبا. 

تعديد عالقات باكدتان مع دول آسيا الػسصى. كانت و  الدياسة اآلسيػية السذتخكة
ىحه ىي المحطة التي حرل فييا رئيذ الػزراء التخكي عمى جائدة نيذان باكدتان 

(Almas et al., 2021, 41) السجنية الكبخى مغ قبل الخئيذ في إسالم أباد
 . 

زرداري القسة الثالثية  الخئيذ الباكدتاني أصف عمي حزخ 2070في عام  
إلى جانب قزايا الداعة الداخشة األخخى، التي ناقذت التي عقجت في اسصشبػل، 

ان شؿيقىسا وأعمغ أن البمجيغ  2077القزية األفغانية. كسا زار زرداري تخكيا في عام 
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ل لتكخيسو ليسا انتساءات أخػية ال مثيل ليا. كسا أعخب زرداري عغ امتشانو لمخئيذ غ  و 
إنيا مكانة عظيسة " قائال:معخبا عغ مذاعخه العسيقة تجاه تخكيا،  ،دولت نيذان بجائدة

 .(Hizlan, 2012) "ورمد لمعالقة السثالية بين باكدتان وتخكيا

رجب  رئيذ الػزراء التخكيقام  2072ديدسبخ كانػن األول/  29و  22 وفي
تشاولت العالقات الثشائية بيغ البمجيغ.  إلى باكدتان أخخى  ، بديارة رسسيةشيب أردوغان

 ،ان اإلسالمية مسشػن حديغية باكدتأردوغان رئيذ جسيػر  التقىوفي إشار الديارة، 
غ الػفجيغ. عقج اجتساعا ثشائيا مع رئيذ الػزراء نػاز شخيف وتخأس االجتساع بيكسا 

الىػر والتقى رئيذ وزراء البشجاب  التخكي ، زار رئيذ الػزراءوإلى جانب إسالم أباد
وقال رئيذ الػزراء أردوغان ، خالل السؤتسخ الرحفي السذتخك الحي  شيباز شخيف.

نهلي و  ،الدياسية مع باكدتان مدتسخة بقهةإن عالقاتشا " :بعج االجتساعات عقج
أىسية كبيخة لمديارات الستبادلة رفيعة السدتهى التي تيجف إلى زيادة تطهيخ عالقاتشا 

نهد " " وأضاف:التي تكهن في حالة مستازة بسا يتساشى مع مرالحشا السذتخكة
ر واالقتراد والتجارة والثقافة تهسيع ىحا ليذسل جسيع السجاالت مثل الجي

عغ أممو في زيادة حجع التبادل التجاري بيغ البمجيغ  أردوغان". كسا أعخب والدياحة
 تع التػؾيع عمىخالل الديارة و  الذؿيقيغ إلى مدتػى يعكذ العالقات السستازة بيشيسا.

لسعاييخ جسيػرية تخكيا وىيئة افي ( TSE"محكخة تفاىع بيغ مؤسدة السعاييخ التخكية )
اتفاؾية مذخوع "وجسيػرية باكدتان اإلسالمية"، في ( ، PSQCAوالجػدة الباكدتانية )

ديق يغ إدارة الرشاعة في البشجاب والتعاون التخكي لخئاسة الػزراء ووكالة التشب
 TOBB اتحاد الغخف وتبادل الدمع في تخكيا محكخة تفاىع بيغو ، لجسيػرية تخكيا

"مذخوع اتفاؾية بذأن التعاون في مجال الخياضة بيغ ونية، والدكظ الحجيجية الباكدتا
"بخوتػكػل تعاون تع وحكػمة جسيػرية تخكيا وحكػمة جسيػرية باكدتان اإلسالمية" ، 

التػؾيع بيغ رئاسة الػزراء في جسيػرية تخكيا لخئاسة إدارة الكػارث والصػارئ وجسيػرية 
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 ,Ministry of Foreign Affairs) باكدتان اإلسالمية بذأن إدارة الكػارث

2013). 
كانت باكدتان  2071وفي أعقاب االنقالب الفاشل في تخكيا  في تسػز/ يػليػ 

لجول التي دعست الحكػمة التخكية إذ اترل رئيذ الػزراء الباكدتاني نػاز مغ أوائل ا
شخيف بالخئيذ التخكي اردوغان في اليػم الثاني لالنقالب وابجى دعسو لو ولمذعب 

 .(ج2020)الجديخة نت،  التخكي
قام الخئيذ أردوغان بديارة رسسية إلى  2071تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  71في و 

. وأكج الخئيذ أردوغان، في حجيثو في غمػباكدتان بخفقة وزيخ الخارجية تذاووش أو 
، كدتاني نػاز شخيف بعج االجتساعاتالباالسؤتسخ الرحفي السذتخك مع رئيذ الػزراء 

أن تخكيا وباكدتان وقفتا دائًسا في األوقات الرعبة وأن باكدتان أثبتت أنيا صجيقة 
صّخح أردوغان بأن تخكيا لغ تشدى دعع حؿيؿية لتخكيا في أعقاب محاولة االنقالب. و 

لى جانب باكدتان ليا بعيج محاولة االنقالب الفاشمة، مػضحا أن وقػف باكدتان إ
وفي ىحا الدياق أشاد أردوغان بسػقف باكدتان بعيج محاولة  .تخكيا زادت مغ قػتيا

االنقالب الفاشمة، إذ قال: "إن زيارات مدؤولي باكدتان الستكخرة إلى تخكيا بعيج 
محاولة االنقالب زادت مغ قػة بالدنا، فكمشا شاىجنا كيف أن ىحا التشطيع الحي يتغصى 

لتبشي الػسائل جسيعيا في سبيل تحقيق أىجافو". وذكخ الخئيذ بغصاء الجيغ مدتعج 
أردوغان أن التعاون السذتخك مع باكدتان ؼيسا يخز معاؾبة التشطيع مدتسخ عمى قجم 
وساق، مؤكجا أن الحكػمة الباكدتانية بجورىا اتخحت التجابيخ الالزمة لمحفاظ عمى أمغ 

األوامخ لألشخاص الحيغ ليع صمة  بالدىا مغ مخاشخ التشطيع، الفتا إلى أنيا أعصت
تذخيغ الثاني/  20بتشطيع الكيان السػازي بسغادرة األراضي الباكدتانية حتى تاريخ 

كسا ألقى الخئيذ أردوغان كمسة أمام الجمدة السذتخكة . (2071)تخك بخس،  نػفسبخ
، وحزخ االجتساع مع السدؤوليغ ومجمذ الذيػخ الباكدتانيالػششية لمجسعية 

 Ministry) التشفيحييغ لمذخكات الخائجة مغ تخكيا وباكدتان مع رئيذ الػزراء شخيف

of Foreign Affairs, 2013a). 
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أجختيا وكالة األناضػل التخكية مع الخئيذ الباكدتاني عخفان عمػي،  مقابمة وفي     
شارك  إذ 2075تذخيغ الثاني / نػفسبخ  2خالل زيارتو مجيشة إسصشبػل التخكية في 

قال الخئيذ  .في مخاسع افتتاح مصار إسصشبػل، أحج أكبخ السصارات في العالع
ا "تاريخية"، معخًبا عغ أممو في أن الباكدتاني إن العالقات األخػية بيغ باكدتان وتخكي

تشسػ الخوابط الػدية بيشيسا بسخور الػقت، وت تخجع إلى تعاون مذتخك في السجاالت 
وأفاد الخئيذ بػجػد قػاسع مذتخكة بيغ البمجيغ، فيسا "يتبعان سياسة خارجية  .كافة

وبشاًء مدتقمة، وال يعتسجان عمى أي دولة أخخى"، كسا "يػاجيان تحجيات اقترادية، 
 .(2075)يشي شفق نيػز،  "عميو يعتسجان عمى بعزيسا البعس لتحديغ اقترادىسا

قام الخئيذ التخكي أردوغان بديارة رسسية إلى  2020شباط/ فبخايخ  72وفي 
الباكدتانية إسالم أباد لحزػر االجتساع الدادس لسجمذ التعاون العاصسة 

الباكدتاني رؼيع السدتػى، وتع استؿبالو مغ قبل رئيذ الػزراء -االستخاتيجي التخكي
الخئيذ أردوغان يرل إلى باكدتان في ) الباكدتاني عسخان خان في مخاسع رسسية

استغخقت الديارة يػميغ رافق الخئيذ أردوغان وفج حكػمي  .(2020،  ارة رسسيةزي
رؼيع السدتػى، وتباحث الجانبان العالقات الثشائية وتع عقج عجد مغ االتفاؾيات 
االقترادية والقانػنية التي مغ شأنو تحجيج االشار القانػني لمعالقات الثشائية،  فزال 

االستخاتيجي واالقترادي التي حجدت خخيصة شخيق لمعالقات  عغ اقخار وثيقة االشار
 .(أ2020)الجديخة نت،  التجارية واالستثسارية بيغ البمجيغ

 وقج ألقى الخئيذ أردوغان خصابًا أمام البخلسان الباكدتاني أكج ؼيو أن بالده
التي تتعخض  ستػاصل دعع باكدتان والػقػف إلى جانبيا في وجو "الزغػط الدياسية

لغ نشدى تقاسع الباكدتانييغ رغيفيع معشا في حخب استقاللشا" "ليا" وقال أردوغان: 
وأردف "في الػقت الحي ىخعت ؼيو األشخاف الستذجقة بالجفاع عغ الجيسقخاشية وحقػق 

باكدتان وقفت إلى جانب تخكيا في كفاحيا السحق".  اإلندان إلنقاذ اإلرىابييغ فإن
وتعيج الخئيذ التخكي بجعع باكدتان "التي تتعخض لزغػط سياسية في اجتساعات 

. "مجسػعة العسل السالي والػقػف إلى جانبيا في كفاحيا ضج التشطيسات اإلرىابية
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خىا في مجسػعة العسل السالي ىي مشطسة حكػمية دولية مقوتججر اإلشارة إلى أن 
، وتيجف لسحاربة تدويخ العسالت 7454العاصسة الفخندية باريذ، تأسدت عام 

 .(ب2020)الجديخة نت،  عزػا 21وتسػيل اإلرىاب، ولجييا 
أكثخىا تسيًدا كان ىحه الديارة مجسػعة مغ االقتخاحات والرفقات، و  تشخحكسا 

ضيخت ىحه الفكخة  إذخصة تتعمق بحرػل مػاششي البمجيغ عمى جشدية مددوجة، 
إعجاز أحسج شاه والدفيخ التخكي في  خالل اجتساع جسع بيغ وزيخ الجاخمية الباكدتاني

صػة، بسػجبيا سيتسكغ مػاششػ باكدتان إحدان مرصفى يػرداكػل الحي اقتخح ىحه الخ
)نػر  كال الصخفيغ مغ الحرػل عمى الجشدية السذتخكة وجػازات الدفخ السددوجة

 .(2020عمػان، 
وقبل ختام الديارة قع الجانبان عجدًا مغ االتفاؾيات بيغ البمجيغ، أىسيا 

اإلشار االقترادي االستخاتيجي بيغ الجسيػرية التخكية وجسيػرية باكدتان "إعالن 
اإلسالمية"، و"اتفاؾية تعاون لمتجريب العدكخي"، و"محكخة تفاىع في مجال خصػط 

)تي أر تي  "سكظ الحجيج"، و"محكخة تفاىع بذأن تيديخ التجارة والتعاون الجسخكي
 .(2020عخبي، 

 البمجينقزية كذسيخ وتهتخ العالقات الجبمهماسية بين 
مثمت قزية كذسيخ ومػقف تخكيا مغ تصػرات االحجاث فييا، عامال ايجابيا 

عائقًا كبيخا في تصػر ؼيسا كانت في السقابل في تحدغ العالقات مع باكدتان، 
مشح اليشجية، وعامل تػتخ دائع في العالقات الدياسية بيغ البمجيغ. و -العالقات التخكية

تػرىا، والتي كانت تسشح جامػ وكذسيخ وضعًا مغ دس 210أن ألغت اليشج السادة 
تػتخت العالقات بيغ تخكيا واليشج بذكل كبيخ  ،2074أغدصذ  آب/ خاصًا، في

شخح الخئيذ  ة، إذسختمفال في السشتجياتىحه القزية  ةثار بإ بدبب ؾيام الحكػمة التخكية
سبتسبخ ايمػل/ أردوغان القزية ألول مخة في الجسعية العامة لألمع الستحجة في 

2074 .(India - Turkey Relations, 2020). 
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الحي تػتخت ؼيو عالقات أنقخة مع نيػدليي، تع االرتقاء  نفدو في الػقت
. ربسا يكػن (Siddiqui, 2019) بعالقات تخكيا مع باكدتان إلى شخاكة استخاتيجية

األمخ األكثخ أىسية ىػ العالقات الجفاعية الستشامية بيغ البمجيغ. وبحدب ما ورد كان 
 2020في شباط / فبخايخ  إلى باكدتان أحج األغخاض الخئيدة لديارة الخئيذ أردوغان

ىػ "زيادة تدامغ العالقات العدكخية" ، وآخخ مؤشخ عمى ذلظ ىػ البشاء السذتخك لدفغ 
قال و  .(Turkey, Pakistan Begin Construction, 2020) حخبية حجيثة

أمام جمدة مذتخكة لمبخلسان  2020فبخايخ شباط/  79أردوغان في خصابو يػم 
 :الباكدتاني

لع نشذ أبًجا ولغ نشدى أبًجا السداعجة التي قجميا الذعب الباكدتاني مغ خالل تقاسع "
آلن كذسيخ ىي نفديا وستطل ىي نفديا بالشدبة لشا. خبده أثشاء حخب االستقالل. وا

أخبخ أردوغان كيف أثارت و  ."كانت جشاق قمعة باألمذ وىي كذسيخ اليػم، ]ال[ فخق 
أشار و  تخكيا قزية كذسيخ في الجسعية العامة لألمع الستحجة في الخخيف الساضي.

األحادية" في الدشػات معاناة الذعب الكذسيخي ازدادت حجة بدبب "الخصػات إلى أن 
وقال أردوغان: "إن ىحا الشيج الحي يفاقع الػضع الحالي ويمغي الحخية  األخيخة.

والحقػق السكتدبة لمذعب الكذسيخي، ال يفيج أحجًا"، وأضاف: "ال يسكغ حل مذكمة 
 Kashmir as) كذسيخ بالرخاع أو القسع، ولكغ عمى أساس العجل واإلنراف"

Important to Turkey as It Is to Pakistan, 2020).  الحكػمة اليشجيةردت و 
لسبعػث تخكيا إلى اليشج، مذيًخا إلى  الميجة قػي  بيانعمى ىحه الترخيحات بإصجار 

أنو ال يشبغي أن تتجخل أنقخة في الذؤون الجاخمية لميشج. في اليػم التالي، أضاف 
ىحه إن " قائاًل:راؼير كػمار  اليشجية الستحجث الخسسي باسع وزارة الذؤون الخارجية

حطات ال تعكذ فيًسا لمتاريخ وال لدمػك الجبمػماسية. إنيع يذػىػن أحجاث السال
مغ أن "ىحه التصػرات ليا آثار قػية  مححراً الساضي لتقجيع نطخة ضيقة األفق لمحاضخ" 

 .(22–22، 2022)الشعيسي،  عمى عالقتشا الثشائية"
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 واالمنية ا: العالقات العسكريةثالث
 التعاون االمشي في مكافحة االرىاب-

كانػن  27إلى  74ة مغ سجالديارة التي قام بيا الخئيذ مذخف في ال عجت
زيارة ميسة لمغاية في تحديغ العالقات الثشائية في قصاعات  2009يشايخ الثاني/ 

تع التػؾيع عمى العجيج مغ محكخات التفاىع التي تغصي التعاون في مكافحة  إذ ميسة
عي الرحة والبشػك. وفًقا التفاؾية اإلرىاب الجولي والجخيسة السشطسة وكحلظ في قصا

مكافحة اإلرىاب، ستتبادل أنقخة وإسالم أباد الخبخاء والسعمػمات االستخبارية بذأن 
اإلرىاب وتتبعان استخاتيجية مذتخكة، والتي مغ الػاضح أنيا تزفي الصابع الخسسي 

 .ؼيسا يتعمق بالتعاون العدكخي واالمشي عمى مدتػى ججيج مغ التػافق الدياسي
في  2002نػفسبخ / االتفاق في أعقاب تفجيخات تذخيغ الثاني جاء ىحا

أخخيغ والتي القت الدمصات  199شخرًا وجخح  17التي أسفخت عغ مقتل  اسصشبػل
 (2009)الجديخة نت،  التخكية حيشيا بالسدؤولية في تمظ التفجيخات عمى تشطيع القاعجة

أحسج سيدر عغ دعسو الكامل  وأعخب الخئيذ التخكي .الحي كان ناشصًا في أفغاندتان
مذخف، الحي تػلى الدمصة في انقالب  اصفا الخئيذلجيػد باكدتان ضج اإلرىاب، و 

السجمذ الػششي مذخف أمام  ؼيسا أعمغ الخئيذ ، بأنو "أخ شخيف".7445أبيس عام 
بسا في ذلظ باكدتان واكج ان  أن "اإلرىاب يدتيجف العالع اإلسالمي" الكبيخ لتخكيا

التعاون بيغ تخكيا وباكدتان في ىحا الجانب سيحقق السرمحة لكال البمجيغ والجول 
. ومع ذلظ، أشاد سيدر بدجل باكدتان في مكافحة اإلرىاب خالل االسالمية االخخى 

  .(Katik, 2004) مأدبة عذاء رسسية
يعتقج بعس السحمميغ أن حكػمة رئيذ الػزراء التخكي رجب شيب أردوغان، و 

تخيج حساية كانت االتحاد األوروبي، باالنزسام إلى  حيشحاك مشذغمةالتي كانت 
ت م، وقامػاششييا مغ خالل مخاؾبة السخاشخ في الجول اإلسالمية األخخى عغ كثب

حكست جتيغ، وزيخ الخارجية التخكي األسبق، السسثل السجني الخئيذ لحمف  بتعييغ
. جتيغ، الحي غادر بعج 2002 ديدسبخكانػن األول/ الشاتػ في أفغاندتان في أواخخ 
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، تعامل مع الجػانب الدياسية والعدكخية لسداعجة الشاتػ ابيع مغ ىجسات اسصشبػلأس
 . (Katik, 2004) في مػاجية شالبان والقاعجة لمحكػمة األفغانية

العالقات التي ساءت  تحديغسعت زيارة الخئيذ بخويد مذخف لتخكيا إلى و 
قج أدت الحخب ف ؛إلى حج ما خالل دعع باكدتان لحكػمة شالبان في أفغاندتان

الذسالي لمزغط، وكانت ىشاك الباكدتانية إلى جانب شالبان إلى تعخض التحالف 
رشيج دوستع إلى الفخار  السشاىس لصالبان أوقات اضصخ فييا أميخ الحخب األوزبكي

إلى تخكيا. وججت تخكيا نفديا متحالفة مع عجد كبيخ مغ الجول التي تقاوم نطام 
عمى الخغع و . مسا اسيع في تػتيخ العالقات الثشائية بيغ البمجيغ شالبان في أفغاندتان

بذكل عمشي، إال  سيئة ججاأن العالقات مع باكدتان كانت محسية مغ أن تربح مغ 
ىحه  وقج انتيت. اً سكان دائسا محدػ  بتخدي ىحه العالقات بذكل متدايجأن الذعػر 

تبادل السخحمة بديارة الخئيذ وتػؾيع اتفاؾية لسكافحة اإلرىاب، مسا فتح قشػات ل
جولي. يجب أن تكػن الخصػة في تخكيا لسعمػمات حػل مغ ىع في جبية اإلرىاب الا

استعادة الثقة و  ،جدًءا مغ استخاتيجية أكبخ إلصالح العالقات مع جيخان باكدتان
 لو تجاعيات إيجابية عمى التحالف الذسالي في أفغاندتان ، حيث كانالقجيسة في أنقخة 

 . (CNN, 2004) اً فريل ميس السشاىس لصالباناألوزبظ  يذكل
 الجفاعيالتعاون  -

في سياق تصػر العالقات العدكخية بيغ البمجيغ السيسا في الجانب الجفاعي 
 Savunma Teknolojileri التخكية ىشجسة تقشيات الجفاع والتجارةفازت شخكة فقج 

Mühendislik ve Ticaret A.Ş .السعخوفة اخترارا بـ(STM ) والسسمػكة لمجولة
تعسل بالجيدل والكيخباء مغ  باكدتانية ثالث غػاصات ىجػمية تحجيث وتخؾيةبعقج 

)السعخوف أيًزا باسع خالج( ومجيدة بأنطسة دفع مدتقمة عغ  Agosta 90Bشخاز 
ووقع العقج في باكدتان مغ قبل كبار  اليػاء، تعسل حالًيا مع البحخية الباكدتانية.

دب ، بح2071يػنيػ  حديخان/ الباكدتانية في STMمسثمي وزارة اإلنتاج الجفاعية و 
 Directionعمى شخكة بشاء الدفغ الفخندية  STMبيان لمذخكة. اختارت باكدتان 

des Constructions Navales Services DCNS السرسع والسشتج األصمي ،
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وجاء في بيان الذخكة: "في ختام  ، في عسمية مشاقرة تشافدية.Agosta 90Bلفئة 
ا مغ الشاحية التجارية كان متفػقً  STMعسمية تقجيع العصاءات، تبيغ أن عخض 

والفشية، وبالتالي تع اختيار الذخكة كسقاول رئيدي مغ قبل وزارة اإلنتاج الجفاعية 
فقط التعجيل التحجيثي  2071يػنيػ حديخان/ الباكدتانية". غصى العقج األصمي لذيخ 

 2020، السقخر تدميسو في عام PNS Khalid، وىػ  Agosta 90Bألول فخع 

(Gady, 2018). 

 PNSالثاني، مثل  Agosta 90Bتحجيث قارب  كسا نز العقج عمى

Khalid  في كخاتذي مغ الجرجة األولى، في حػض بشاء الدفغ واألعسال اليشجسية
(KSEW في كخاتذي. وستذسل أعسال التحجيث استبجال مجسػعة الدػنار لمغػاصة )

بالكامل وأنطسة السشطار ونطام الؿيادة والتحكع والخادار وأنطسة الجعع اإللكتخونية. وفًقا 
]شخكة البخمجيات العدكخية  - HAVELSAN، سيتع أيًزا ترجيخ أنطسة STMلـ 

مغ و  كجدء مغ السذخوع. ASELSANالتخكية[ وأنطسة  التي تديصخ عمييا الجولة
مشخفس االحتسال  SharpEyeبيغ أشياء أخخى ، تتزسغ التخؾية تخكيب نطام رادار 

، ستجخي ذلظ، "في السذخوع فزال عغ. PNS Saad( عمى متغ LPIلالعتخاض )
STM وىػ الييكل األكثخ أىسية في الغػاصة، مغ تعجيالت عمى ـيكل الزغط ،
شفيح عسميات تكامل مغ نطام إلى نطام ومشرة إلى نطام ألنطسة مختمفة، يتع خالل ت

 تػفيخىا بػاسصة الذخكات السحمية واألجشبية"
(Gady, 2018). 

انعكذ الشسػ الحي شيجه قصاع الرشاعات الجفاعية التخكية عمى لقج 
وباكدتان، إذ أصبحت باكدتان مغ عالقات التعاون العدكخي السذتخك بيغ تخكيا 

أىع الػجيات التي ت رجر إلييا األسمحة واألنطسة الجفاعية التي ت شتجيا الذخكات 
بمغ إجسالي صادرات األسمحة التخكية  2074و 2071التخكية، ففي الفتخة ما بيغ 

، وقعت 2075 / يػليػوفي تسػز .مميػن دوالر أمخيكي 772إلى باكدتان أكثخ مغ 
رشاعات الجػية والفزائية التخكية "تػساش" اتفاؾية مع وزارة الجفاع شخكة ال

"، 725مخوحية استصالع تكتيكي مغ شخاز "أتاك تي  20الباكدتانية لتدويجىا بـ
حدمة مغ العقػد الخاصة بالسػاد االحتياشية، والمػجدتية، والحخائخ  فزال عغ
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ميا مغ خالل فخض عقػبات والتجريب، الرفقة التي تحاول أمخيكا ودول غخبية تعصي
وإلى جانب السخوحيات،  .عمى ترجيخ السحخكات الخاصة بيحا الشػع مغ الصائخات

بأكبخ مشاقرة ترجيخ في تاريخ أيزا  2075 / يػليػفازت أنقخة في تسػز
فخقاشات إلى البحخية الباكدتانية  9الرشاعات الجفاعية التخكية، تشز عمى تػريج 

 إذي الخاص بإنتاج الدفغ الحخبية بإمكانات وششية، ضسغ مذخوع "ميمغع" التخك
اتفق الجانبان عمى بشاء فخقاشتيغ في مجيشة إسصشبػل، واثشتيغ أخخييغ في مجيشة 

أن إسالم أباد تدمست الفخقاشة األولى التي  ومغ الحجيخ بالحكخكخاتذي الباكدتانية. 
اضي، فزاًل عغ تع بشاؤىا في حػض بشاء الدفغ في إسصشبػل في مايػ/أيار الس

وفي الدياق ذاتو، أعمشت أنقخة عغ  .2075تدمسيا لصخادات بحخية تخكية بجاية العام 
 فزال عغ (Super Mushshak MFI-17) أنيا ستذتخي مقاتالت مغ شخاز

)تي أر  ثالث غػاصات مغ باكدتان، كسا سيذارك البمجان في بشاء ناقمة أسصػل
 .(2027تي عخبي، 

وشيجت عالقات البمجيغ في مجال الرشاعات الجفاعية، انتعاشة كبيخة في 
تجات مذخوع ، وذلظ بعج التػؾيع عمى اتفاؾية لبيع مخوحيات أتاك التخكية ومش2075

وفي  .ميمغع لتخسانة الجير التخكي، إلى باكدتان بؿيسة ترل إلى مميار دوالر أمخيكي
، وّقعت شخكة "تػساش" لمرشاعات الجػية والفزائية اتفاؾية مع 2075/ يػليػ تسػز

مخوحية استصالع تكتيكي مغ شخاز  20وزارة الجفاع الباكدتانية تشز عمى تدويجىا بـ
حدمة مغ العقػد الخاصة بالسػاد االحتياشية، والمػجدتية،  عغ فزال،  "T129"أتاك

وقالت إدارة الرشاعات الجفاعية التخكية إن االتفاق يذسل تػفيخ  .والحخائخ والتجريب
كسا وّقعت شخكة  .الخجمات المػجدتية وقصع الػيار والتجريب والحخيخة لمسخوحيات

سفغ حخبية مغ شخاز  9انية لتدويجىا بـ"أسفات أش" التخكية اتفاؾية مع البحخية الباكدت
 ."ميمغع"؛ حيث اتفق الجانبان عمى إنتاج اثشيغ مشيا في تخكيا، واثشيغ في باكدتان

لمرشاعات الجفاعية التخكية، مغ زيادة حرّتيا في باكدتان،   "STM"وتسّكشت شخكة
الفخندية عقب ربحيا مشاقرة تحجيث غػاصات البحخية الباكدتانية، ضج مشافدتيا 

 .)دي سي أن أس( التي صّسست وصشعت ىحه الغػاصات
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 الخاتسة
الباكدتانية في السجاالت الدياسية -تشاول البحث مػضػع العالقات التخكية

إذ شيجت العالقات بيغ  2020-2002والعدكخية خالل عيج حدب العجالة والتشسية 
في الدشػات االولى مغ البمجيغ تصػرا ممحػضا عمى الخغع مغ التػتخات التي شابتيا 

حكع حدب العجالة والتشسية بدبب اختالف مػاقف البمجيغ مغ الحخب في افغاندتان إال 
، وانتياجو سياسة التقارب مع تخكيا ادت 7445ان مجيء بخويد مذخف اواخخ عام 

ويسكغ االشارة الى اىع االستشتاجات  الى تحدغ وتصػر العالقات بيغ الجولتيغ الحقا.
 ة:وىي االتي

مثمت الديارة التي قام بيا رئيذ الػزراء التخكي انحاك رجب شيب اردوغان الى  .7
باكدتان وزيارة الخئيذ مذخف بعجىا الى تخكيا الخصػات العسمية االولى لػضع االشار 
االستخاتيجي لمعالقات الثشائية ومجاالت التعاون والعسل السذتخك اقميسيا ودوليا، السيسا 

وتجاعياتيا، والحخب عمى  2007أيمػل/ سبتسبخ  77ج احجاث في السجال االمشي بع
وتأثيخاتيا االقميسية  2002، فزال عغ الحخب عمى العخاق عام 2002افغاندتان عام 

والجولية، كل ذلظ تصمب مغ الجولتيغ تعاونا مذتخكا لتشديق السػاقف تجاه القزايا 
 السختمفة.

باكدتان، ووقػف االخيخ الى جانب إن وقػف تخكيا تجاه قزية كذسيخ لرالح  .2
، فزال عغ عجد مغ 2071حكػمة أردوغان في االنقالب الفاشل في تسػز/ يػليػ 

السػاقف السذتخكة تجاه جسمة مغ القزايا التي تيع البمجيغ أدى الى تحدغ 
العالقات الدياسية بيشيسا بذكل كبيخ ادى الى تصػر التعاون في السجاالت 

 .السختمفة بيغ البمجيغ

في الجانب العدكخي واالمشي فقج شيج تصػرا ممحػضا في مجال التعاون في . 2
لرشاعات مكافحة االرىاب ومقاومة التشطيسات االرىابية وتبادل السعمػمات، ومجال ا

الجفاعية التي تحدشت بذكل كبيخ بعج التصػر الحي شيجه قصاع الرشاعات الجفاعية 
التخكية واستفادت مشو باكدتان بذكل كبيخ اذ حطيت الذخكات التخكية بدسعة جيجة 
وتسكشت مغ الحرػل عمى مشاقرات لتصػيخ بعس القصاعات العدكخية السيسة في 
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الى مدتػيات ميسة بيغ الجولتيغ في مجال االنتاج  باكدتان، ويسكغ تخؾية ىحا التعاون 
السذتخك لالسمحة والتقشيات العدكخية وتبادل السعمػمات االستخباراتية بسا يخجم 

 مرالحيسا االستخاتيجية السذتخكة.
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