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 الباكستانية -الروسية العالقات 

 :متهيد

 مريكيةاأل والايت املتحدةالمع ابكستان حتالف ىف ظل ابإلهتمام الكاف  يةباكستانالة روسيالالعالقات  مل حتظ 
مل و يد من السلبيات ابيات والعدبعض اإلجي الباكستانيةالروسية على مدار التاريخ ، وقد كان للعالقات الذى إستمر طوياًل 

لشكوك حول ايد للغرب أو املتوترة إما بسبب موقف ابكستان املؤ ة العالقهذه  تحسنيم إقتناص  الكثري من الفرص ليت
ة هرت ابكستان كدولة على خط املواجهومع ذلك ، وبعد أحداث احلادى عشر من سبتمرب ظ .اهلندي -التحالف الروسي

 لى اإلرهاب وأصبحت العودة اإلقليمية الروسية فرصة لتنشيط العالقات.يف احلرب ع

التكتالت  ولتني يف ظلالعديد من الفرص اإلسرتاتيجية ابإلضافة إىل الفرص االقتصادية املتاحة للدهناك و  
ملتحدة والايت انسحاب اليما بعد ااإلقتصادية واإلقليمية املعاصرة  ؛ فلدى صناع القرار يف كال البلدين سبل للتعاون والس

ا يا متثيل مصاحله تريد روسباكستان حريصة على احلفاظ على أمهيتها كالعب رئيسي يف أفغانستان يف حنيفمن أفغانستان. 
لبداايت اجلديدة يف العالقات تعتمد ا وابلتايل ،2014ما بعد ة حبصة يف سيناريو أفغانستان يف املنطقة من خالل املطالب

 الباكستانية يف املقام األول على أولوايت صناع القرار.الروسية 

  :قدمةم

وجذب؛  فقد  من شدشهده ي كان اإلرث التارخيي للعالقات بني ابكستان وروسيا منطًا مثريًا لالهتمام ملا لقد  
بني التفاعل  وضحيلذى االسابق النمط  ومن منظور عالقتها ابهلند.  1947ابكستان عالقتها مع روسيا منذ عام  قدمت

-صداقة اهلنديةلاعظم  ظل ابكستان وروسيا وضرورة إستغالل الفرص املستقبلية إلحياء العالقات القابلة لالستمرار يف
قيق جية هي أداة لتحسة اخلار السيا وانطالقًا من أن .دراسةالروسية والتحالف اهلندي األمريكي الناشئ هو موضوع هذه ال

يء سوى املصلحة شحتقق أي  ذاتية األفضل للدولة ، فإن السياسة اخلارجية لباكستان فيما يتعلق بروسيا ملاملصلحة ال
 .الذاتية

 ، سنجد أنه يضع2014سيناريو أفغانستان يف مرحلة ما بعد انسحاب الوالايت املتحدة يف عام  وابلنظر إىل
، إال أن أن حتسني العالقات بني روسيا وابكستان يصب يف مصلحة كال البلدين يف حني ابكستان يف موقف غريب حيث



2 
 

 لذلك ،الوالايت املتحدة ىف املرحلة التالية إلنسحابإىل دور رائد يف البيئة األمنية اإلقليمية  -يف نفس الوقت–تتطلع  اهلند
 1يف تقريب التحالف مع روسيا.حتتاج ابكستان إىل التفكري 

 اد والعواملاألبعالل من خ روسيا وابكستانة إىل حتليل العالقات بني دراس، تسعى هذه ال مما سبق انطالقُا
 البيئة األمنية ديدة يف ظلبداية جوجود التارخيية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية واستكشاف إمكانية 

 الفرص للتعاون والرتابط.اإلقليمية والعاملية سريعة التغري واليت تطرح مزيداً من 

:العوامل التارخيية :  أوًلا

( ،  1842-1839ىل )انية األو يرجع اتريخ  "اللعبة الكربى" اليت تلعبها بريطانيا وروسيا إىل احلرب األجنلو أفغ
لص لقد تقو  .1918ام ع أكتوبر يفكما أن شبه القارة اهلندية هلا عالقات مع االحتاد السوفيايت منذ زمن الثورة البلشفية 

ر للتآمر" دمت "قضية بيشاو دة، كما صعدد اهلنود ما بني اهلند الربيطانية أو الراج الربيطاىن ومابني روسيا الشيوعية  اجلدي
 ندية. الشيوعي يف شبه القارة اهل مددالشهرية وغريها من القضااي املماثلة بريطانيا إىل حد الت

ارة  تقسيم شبه القينظر إىل وكانىل املبادئ الشيوعية  لالحتاد السوفيييت.كان حزب املؤمتر اهلندي مييل أكثر إو 
مية الرابطة ة فيما يتعلق بتسوقد اعتربت سياسة "فرق تسد" اإلمربايلية الربيطانيابزدراء آنذاك. 1947اهلندية يف عام 

شمالية قاطعة احلدود الاسية يف ماب السييف حزام بشتون وبعض األحز   صداها موجوًدااإلسالمية كـ "أداة بريطانية" ال يزال 
 وا على احلدود مع أفغانستان.خ -خيرب ابختون ،لغربية ، الىت يطلق عليها اآلنا

قد فعند االستقالل.  "حممد علي جناح"للحاكم العام لباكستان ،  الالزمةمل ميدد الزعماء الروس التسهيالت و 
، يف حني مت تعيني أول سفري لباكستان يف  1948أتسست العالقات الدبلوماسية بني ابكستان واالحتاد السوفييت يف مايو 

، وقام نظريه الباكستاين بتسليم أوراق اعتماده إىل احلاكم العام لباكستان يف مارس  1949موسكو  يف أواخر ديسمرب 
بشكل كامل. ومع ذلك ، مل تكن  تتطورالدبلوماسية املناسبة وقتا طويال ل االتصاالت أتسيس وابلتايل استغرق. 1950

 2هناك تصورات اثبتة لصناع السياسة يف ابكستان حول مستقبل االنضمام إىل معسكر حمدد.

                                                           
(1)Zachary Keck, “Russia ends arms embargo against Pakistan” The Diplomat, June 4, 2014, 

https://thediplomat.com/2014/06/russia-ends-arms-embargo-against-pakistan/ (Accessed:15-

11-2018). 

 
(2)Rouben Azizian and Peter Vasilieff, “Russia and Pakistan: The Difficult Path to Rapprochement”:( Asian 
Affairs, Vol.30 ,2003)p.48. 

https://thediplomat.com/2014/06/russia-ends-arms-embargo-against-pakistan/
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 اثنياا:العوامل السياسية والدبلوماسية:

، وقيود على العسكريةو ول املدنية واجهت ابكستان يف مهدها العديد من التحدايت اإلقتصادية ،وندرة ىف األص
سب مع الفها مبا يتنااحتمال حت املوارد البشرية ، ومشاكل دستورية ، وكانت يف أمس احلاجة إىل املعونة ، لذا كانت تدرس

 لسوفيىت من خاللاالحتاد ا لقد بدأت ابكستان خالل هذه احلقبة بتقييم العالقات معو املساعدة املقدمة حلل مشاكلها. 
 اهتا مع اهلند. منظور عالق

؛ وجه االحتاد 1949مايو  7 ملتحدة األمريكية يفرئيس الوزراء اهلندي هنرو لزايرة الوالايت ا وردًا على ختطيط
 العالقات قطة حتول يفكان ميكن أن يكون هذا نو ت علي خان. ىل رئيس الوزراء الباكستاين لياقالسوفييت الدعوة إ

 .كملتحدة  األمريكية بدالً من ذلا ار أن يزورالوالايتعلي خان إخت ،إال أن السوفيتية-الباكستانية

حيث  ت املتحدةع الوالايمالقات أوثق وقد مهد الرد الباكستاين املوايت ملبادرات الوالايت املتحدة الطريق لع
م 1954 "عامSEATO"انضمت ابكستان يف هذه املرحلة صراحة إىل املعسكر الغريب من خالل التوقيع على حتالفات 

 م.1955" عام CENTO"و

م وابلتايل دع ،ًقا لعدوه كانت العالقات متوترة يف ذلك الوقت حيث اعترب االحتاد السوفيييت ابكستان صديوقد  
على  -رئيس الوزراء  ( ، حاول1957-1956فرتة )ال هذه خاللو شمري. سيما قضية ك والاهلند عالنية يف مجيع القضااي 

مل لك ، لسوفيايت. ومع ذاالحتاد ا حتسني عالقاته مع -الرغم من كونه مهندس السياسة اخلارجية الباكستانية املوالية للغرب 
 م.1957 واستقالته يف ة احلرب الباردل إشتعا إابنمع الوالايت املتحدة  ابكستان الواضححتالف بسبب  تسعفه جهوده

ثااًل صارًخا على سوء أعلى اجملال اجلوي السوفيييت مU-2حتليق طائرة التجسس األمريكية  كان حادثو 
،  1960يف األول من مايو  U-2متكن السوفيت من إسقاط طائرة ؛ إذ  تقديرابكستان لإلستجابة السوفيتية وتداعياهتا

بوضع   "تشوفخرو  يكيتان"وتبع ذلك إكتشافهم تواطؤ ابكستان مع اخلطط األمريكية ، وحينها هدد الرئيس السوفيييت 
ابكستان لت جعغم ذلك ور ابكستان ىف مرمى  القصف إذا ما مت إرسال املزيد من املهمات من أراضيها ضد السوفييت. 

ا افظ على  سيادهتحت من أن لتحالف الغرىب وأشعلت غضب القوة العظمى العمالقة اجملاورةبدالً من نفسها لعبة ىف أيدى  ا
 .وحتمى مصاحل أمنها القومى

بني اهلند الىت وقعت  1964خلفية حرب على العالقات الباكستانية خالل هذه الفرتة يُنظر إىل  كانو 
 و" SEATO" 3”إنضمام ابكستان إىل على الرغم من ، حيث مل تدعم الوالايت املتحدة األمريكية ابكستان وابكستان

                                                           
 بهدف حماية المصالح الغربية فى المنطقة ومحاضرة المد الشيوعى  1954سياتو : هو حلف جنوب وشرق آسيا الذى تأسس سنة 3
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54OCENT“ ،أكرب مورد ك  بوضوح يتاالحتاد السوفيظهر م 1965بني ابكستان واهلند يف عام  وقعت احلربعندما ف
 .لألسلحة واملعدات العسكرية للهند

 اهلند على فوقتت ، حيثاهلند وابكستان غري متناسق أكثر سباق التسلح بني، أصبح  1965بعد حرب عام و 
ل اتفاقية وقف واهلند وسهّ  تدّخل االحتاد السوفيييت للتوسط يف حتقيق السالم بني ابكستانوقد ابكستان بفارق كبري. 

 إطالق النار املعروفة ابسم "اتفاق طشقند". 

الصني. وكما  الوثيقة مع عالقاهتاإىل االحتاد السوفيييت جزئيًا  ضمام إىلعزوف ابكستان عن االن يرجعأيًضا، 
 1971حرب عام  كانتو  الداعني إىل الشيوعية.، كانت الصني واالحتاد السوفيييت على رأس  1961حدث يف عام 

اد . وقد لعب االحتلألمخيبة ا الىت أصاهبا حلفاءها الغربيني مبزيد منصدمة حقيقة ابلنسبة إىل الغرب احلليف لباكستان 
. 1971م الباكستانية عا ب اهلنديةالسوفيييت بعد توقيع "معاهدة السالم والصداقة والتعاون" مع اهلند دورًا هامًا يف احلر 

 البحري يف املنطقة. تواجدها ضمان  عربوبعد ذلك دعم االحتاد السوفييت اهلند علناً 

 مهق الضرر خبصو وشهد إنشاء بنغالديش كفرصة إلحلا "،هييناب موكيت"تعاطف االحتاد السوفييت مع وقد 
أشار ىف بيان  – 2012ىف عام  -أن السفري الروسى بعد عدة عقود . ومن املثري لالهتمام (الوالايت املتحدة والصني)

، كان  1971ام كستان يف عرمسي من القنصلية العامة الروسية يف كراتشي إىل أن املوقف السوفييت السابق ضد ابصحفى 
 .""حمرًجا إىل حد ما لعالقاتنا

 "بينظري بوتو"وخيانة القوى الغربية ، اتبعت ابكستان حتت زعامة  1971يف أعقاب اهلزمية الصادمة حلرب و 
في فالعصر حتسن طفيف يف العالقات بني ابكستان وروسيا. ؛ فشهد ذلك  نظر إىل الشرق" يف "ثنائية" نشطةلسياسة "ا

زور السلطة العظمى منذ استقالل تصبح أول رئيس وزراء ت، لرة رمسية إىل االحتاد السوفيييتبزاي بوتو تقام،  1972مارس 
، متتعت الدولتان بعالقة قوية استفاد منها االحتاد  1979حىت عام  1973. ويف الفرتة من عام 1947ابكستان يف عام 

مل يدم انية اليت مت متويلها من قبل السوفيت. ومع ذلك ، مصانع الصلب الباكستأتسيس العصر  ذلك شهدكما .السوفييت
 6يف ابكستان. 1977انتخاابت عام  إهناؤه ىف أعقابالتعاون بني الدولتني طويالً ومت ذلك 

                                                           
 إبان الحرب الباردة للتصدى للمد الشيوعى 1955سنتو هو حلف بغداد الذى تأسس عام  4

 

(6)Rouben Azizian and Peter Vasilieff,Ibid,p.37.  
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يقال بشكل ، و بني ابكستان واالحتاد السوفيييت كان الغزو السوفيييت ألفغانستان نقطة حامسة أخرى يف العالقات  
قد يعتو شكل إجيايب. بل حمايدة وأن ابكستان ستظ يورنديت نقل إىل ابكستان أنه ال ينوي عبور خط دالسوفي عام إن االحتاد

 يف حرب وال سيما لثابت للهنداردًا على دعمه كان استخدام اجملاهدين ضد االحتاد السوفيييت يف أفغانستان   الكثريين أن
 .م1971و  1965

وابت األمنية امة من الصعيف دو  يفة لإلحتاد السوفيىتالدولة اخللروسيا لت بعد تفكك االحتاد السوفييت ، دخو  
 بوتني من تغيري الوضع ، ومع ذلك متكن الرئيس فالدميري 2000حىت عام ، وظلت االمور على هذا احلال  واالقتصادية

دية نزاعاهتا احلدو  زدهر وحّلتملا القتصادوأثره على حتقيق اروسيا قيمة السالم  أدركتقد و وجعل روسيا مستقرة اقتصاداًي. 
 .القائمة منذ فرتة طويلة مع الصني وتركيا

حتاد الروسي وابكستان حتسني العالقات كان إبمكان اال  )1995-1994)يف الفرتة ومن اجلدير ابلذكر، أنه 
فغانستان أللشرعية ة ا، إال أن هذه الفرصة ضاعت عندما اعرتفت ابكستان أبن طالبان هي احلكومبوتوأثناء حكومة 

د على قيامهم كستان واهلنمع ذلك مل تقم روسيا على الفور إبدانة ابو ، يف حل قضااي أسرى احلرب السوفييت  وتباطأت
 رغم ضعف موقفهما األمىن. ،  1998جتارب نووية عام بتنفيذ 

، قام رئيس الوزراء نواز شريف بزايرة رمسية مهمة إىل الكرملني ، وهي أول زايرة يقوم هبا  1999عام يف أبريل و 
ني العالقات تحسرحب ب، وقد القى ذلك قبواًل لدى اجلانب الروسى الذى عاًما 25رئيس وزراء ابكستان إىل موسكو منذ 

 .19997بني اهلند وابكستان من خالل إعالن الهور يف عام 

  احلرب علىالروسي بقرار ابكستان ابالنضمام إىل اجلانب، رحب  احلادى عشر من سبتمربب يف أعقاو 
تان. دولية يف أفغانسألمنية الالروسي خارج أي وحدة اتبعة حللف مشال األطلسي أو قوة املساعدة ا انباإلرهاب. وبقي اجل

 أفغانستان ىفرساء األمن ملساعدة الدولية إلقوات ا من خاللقم سوى بعمليات مشرتكة للحد من هتريب املخدرات يومل 
(ISAF)فحة رتكة املعنية مبكاجمموعة العمل املش تشكيل، أدت زايرة الرئيس مشرف ملوسكو إىل  2003 فرباير . ويف
عملت  منذ ذلك احلني ،حلكومات. و اوالفريق العامل املشرتك املعين ابالستقرار االسرتاتيجي واللجنة املشرتكة بني اإلرهاب 
 .من أجل مكافحة جتارة املخدرات على التنسيقالدولتان 

                                                           
(7)Rouben Azizian and Peter Vasilieff, Ibid,p.39. 
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بيني على اإلرها مالحظة إجيابية أخرى عندما قبضت ابكستان وروسياشهدت العالقات بني ابكستان كذلك، 
، أصبح رئيس 2007م يف عا ،ووسلمتهم للقوات الروسية 2004احلدود الباكستانية األفغانية يف عام  علىيشان الش

 .سنة 38 على مدار لسوفييتيةالوزراء الروسي ميخائيل فرادكوف أول رئيس وزراء روسي يزور ابكستان يف احلقبة ما بعد ا

وقد  ((SCO ونلالنضمام إىل منظمة شنغهاي للتعاعالنية تطلع ابكستان  دعمت روسيا،  2011يف عام و 
 عام ويف(OIC) ميةإىل عضوية منظمة الدول اإلسال روسيا لإلنضماممن خالل دعم تطلعات  املعروفردت ابكستان 

 ، فيماهلندىللويب الغريب واات أتثري حت، ألغى الرئيس الروسي فالدميري بوتني زايرته املرتقبة لباكستان ، اليت ورد أهنا  2012
ل اج الطاقة والنقتعدين وإنتابكستان ووقع مذكرة تفاهم مع ابكستان حول ال اخلارجية الروسىزار سريجي الفروف ، وزير 

د لوثيقة بني اهلناالعالقات  تتحسن يف ظل وروسياابلسكك احلديدية. كما تعرتف اهلند حبقيقة أن العالقات بني ابكستان 
 والوالايت املتحدة. 

ع بدء حوار م 2013عاًما من العالقات الدبلوماسية يف عام  65فلت ابكستان وروسيا مبرور احتوقد 
 امين قدم الرئيست كعمل تضالعالقا توطيدمزيد من ك، و  اسرتاتيجي حول القضااي الثنائية واتفقوا على التعاون الشامل

يف أبريل و . 2013ويتا يف كلقتل الشيعية يف  فالدميري بوتني رسالة تعزية إىل الرئيس آصف علي زرداري بشأن عمليات ا
 .وسيةقيادة الر ، زار وفد برملاين ابكستاين برائسة رئيس جملس الشيوخ روسيا و عقد اجتماعات مع ال 2014

رئيس جملس الشيوخ ، انير حسني خباري إن ابكستان وروسيا لديهما تقارب يف وجهات النظر حول معظم صرح كما     
روسيا تويل أمهية كبرية أن " قائالً  وزير اخلارجية الروسي ، سريجي الفروف ابملثلكما صرح .  والدولية اإلقليميةالقضااي 

 ".8لعالقاهتا مع ابكستان ألهنا بلد مهم يف املنطقة والعامل اإلسالمي

 اثلثاا: العوامل اًلقتصادية والتجارية:

في أوائل فابكستان.  نشأةيت فاترة إىل حد ما منذ كانت العالقات االقتصادية لباكستان مع االحتاد السوفيا
اخلمسينيات أسس االحتاد السوفيييت وابكستان عالقات جتارية عندما وافق االحتاد السوفيييت على استرياد القطن واجلوت 

 صيف ألف طن من القمح يف 150مقابل الباكستاىن)نبات تصنع منه األلياف( واجللود. واشرتى االحتاد السوفييت اجلوت
توىل ، أقامت ابكستان واالحتاد السوفييت أخرياً احتاًدا  1958جماعة يف ابكستان. ويف عام  خوفًا من حدوث 1952عام 

                                                           
(8)Arif Rafiq, “Pakistan: Russia's New Best Friend?”:( National Interest, September 27, 2015 
http://nationalinterest.org/feature/pakistan-russias-new-best-friend-13945?page=3. ) (Accessed:24-10-
2018). 

 

 

http://nationalinterest.org/feature/pakistan-russias-new-best-friend-13945?page=3
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 1961يف عام  وىف  .عن اهتمامه إبنشاء أول مصنع للصلب يف البالد هذا اإلحتاد ، وأعربحقول النفط الباكستانيةإدارة 
إنشاء منظمة كان سبباً ىف ، مما  ابكستان للتنقيب عن النفط والغازمليون روبل إىل  27، قدم االحتاد السوفييت قرًضا بقيمة 

 ىف وقت الحق. لتطوير النفط والغاز يف ابكستان

ن إلنشاء مصانع الصلب كستامليون دوالر إىل اب 200قدم االحتاد السوفييت اخلربة الفنية وقدم قرضا بقيمة كما 
كستانية بعض الشركات البا ن أىف النهاية،إال ده اسدقوم ابكستان بوالذي كان من املقرر أن ت 1972الباكستانية يف عام 

ة رفض االحتاد يف النهايكميات كبرية من البضائع ذات اجلودة املنخفضة ، و   نتاجقامت إب أفسدت هذه الرتتيبات حيث
 ومع ذلكابكستان. و اد الروسي العالقات بني االحت عقبة يف طريقظل هذا القرض املستحق و . اترتتيبالسوفييت االلتزام ابل

قد تضخمت التجارة الثنائية . و 2012تعهد االحتاد الروسي مرة أخرى بتمويل تدرجيي ملصانع الصلب الباكستانية يف عام 
 .دوالر مليون 542مليون دوالر لتصل إىل  80بني ابكستان وروسيا بقيمة 

له للغاية فقد هزيالصادرات من ابكستان إىل االحتاد الروسي إال أن ،  املتوافرة على الرغم من الفرص التجاريةو 
واردات  بلغت٪ من إمجايل حجم التجارة الروسية. وابملثل 0.04 أى ما ميثلمليون دوالر  210 (2012بلغت ىف عام )

٪ من إمجايل حجم التجارة 0.07 أى ما يعادلمليون دوالر  332 ( 2012عام ) ابكستان من االحتاد الروسي
صدر أكرب ُمصدر بطاطس لإلحتاد الروسى حيث  2011-2010وعلى الرغم من ذلك كان ابكستان عام الروسية.

  9طًنا من البطاطس إىل االحتاد الروسي. 125.000

صدر الرئيسى للكيناوا لإلحتاد او 
ُ
املنسوجات والسلع  لروسى ، لديها أيضًا وفرة ىف عالوة على كون ابكستان امل

املوقف غري املهين هو ورغم ذلك تتمثل املشكالت الرئيسة الىت حتول دون تصديرهذه املنتجات اجللدية واخلضروات والفواكه.
 10 ة.صدرين والعقبات البريوقراطية على مستوى احلكومللمُ 

٪ 35، خفض االحتاد الروسي الرسوم اجلمركية بنسبة  2010يف أعقاب الفيضاانت اليت ضربت ابكستان عام و 
على السلع الباكستانية كبادرة حسن نية. وكتدابري لتبادل التجارة ، مت افتتاح مولني جتاريني ابكستانيني يف سانت بطرسربغ،  

                                                           
(9)Arif Rafiq,Ibid. 

(10) Muhammad Nawaz Khan and Beenish Altaf, “On the Way to Tomorrow” :(The Diplomatic 

Insight, No.6, 2013)p.12, 

https://trove.nla.gov.au/work/180149811?q&versionId=196099653(Accessed:24-11-2018).  

 

https://trove.nla.gov.au/work/180149811?q&versionId=196099653
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باكستاين الروسي ، ومت أتسيس منتدى األعمال الكو للرتويج للمنتجات الباكستانيةكما مت أتسيس مول جتاري يف موس
(PRBF يف عام )لتشجيع التجارة والسياحة. 2009 

ابإلضافة إىل وجود منتدى آخر وهو "جملس األعمال من أجل تعزيز التجارة مع ابكستان" الذى يعمل بشكل 
. ومن أجل تعزيز التعاون االقتصادي بني ابكستان وروسيا مت تشكيل جلنة حكومية 2011فعال منذ أتسيسه يف عام 

كستان ، فقد مت تقدمي خيارات خمتلفة من بينها متويل خط أما فيما يتعلق ابالستثمار الروسي يف اب.. مشرتكة بني اجلانبني 
ماليني طن يف السنة. كما مت عرض متويل  3إىل  1أانبيب الغاز يف إيران ، وتوسيع إنتاج مصانع الصلب الباكستانية من 

 خمتلف مشروعات الطاقة يف ابكستان كتوسعة اتربيال ، وسد دايمار هباسا وغريها من املشروعات.

 : العوامل اًلجتماعية:رابعاا

يف أوائل مخسينيات القرن العشرين ، شاركت كل من ابكستان واالحتاد السوفيييت يف العديد من األنشطة 
وُعقدت عروض أفالم. كما قدم االحتاد  ىف كال البلدين الزايراتالثقافية  ؛ حيث تبادلت الفرق االجتماعية والثقافية

السوفيايت املساعدة االقتصادية والتقنية يف تنمية القطاع االجتماعي ، واإلنتاجية الزراعية مثل مكافحة اآلفات ، وحتلية املياه 
لقرب من ساعد االحتاد السوفيييت يف تشغيل حمطة إذاعة متوسطة املوجة ابكما وآتكل الرتبة ، والتحكم يف الفيضاانت.  

 إسالم أابد اليت أصبحت حمطة اإلذاعة الرئيسية للبالد.

اإلخبارية السوفيتية  Tulu جملة حمطات إذاعية أخرى .ومت حترير عدة إصدارات منالسوفييت ثالثة  أضافكما 
كانت مدينة  لقد  و . يف خلفية احلرب األفغانية 1982مت وقفها يف عام  إال أنه ؛  1967ابنتظام من كراتشي منذ عام 

رحالت يوميا  8 يتم تنظيم كانحيث   يف ابكستان مركزًا للسياح السوفييت حىت التسعينات إحدى املدن الكربىكراتشي 
هذا االجتاه تالشى مع تدهور الوضع يف املدينة ا الكم اهلائل من الزوار ، غري أن من موسكو إىل كراتشي الستيعاب هذ

 وتطوير ديب كمركز اقتصادي بديل.

قدم االحتاد الروسي املساعدات إىل شعب ابكستان يف أعقاب الزلزال الذي وقع يف عام وعالوة على ذلك 
ابكستان تستقبل املتسلقني املتحمسني من روسيا وآسيا الوسطى كل عام يف حماولة ال تزال . و 2010وفيضاانت  2005

 ال الوعرة .لتسلق اجلب

"غاندهارا". وهو مطعم ابكستاين يطُلق عليه اسم أحد املطاعم الفاخرة يف العاصمة الروسية موسكو كما أن 
مليون مسلم  13يوجد لدى االحتاد الروسي كما يتميز بتماثيل بوذا من حضارة غاندهارا إىل جانب املأكوالت الباكستانية.  

 .مو ابكستانممن لديهم تعاطفهم الطبيعي جتاه مسل 39يف اجملتمع احمللي 
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. تضم من الطالب البط 500 مواطن منهم 2000وايل كما أن اجلالية الباكستانية ىف اإلحتاد الروسى تقدر حب
ع جامعة موسكو الطالب م جامعة موسكو احلكومية كلية لألردو ، وقد وقعت جامعة البنجاب اتفاقية حول برانمج تبادل

  NUMLمعةوسية ىف جار ملثل إفتتاح كلية الباكستانية ىف موسكو ، وابعالوة على أتسيس مركز للدراسات .احلكومية
 إبسالم أابد.

وهو " صوت  2013ابإلضافة إىل بث برانمج "صوت روسيا" ، وإطالق موقع إلكرتوىن مشابه خالل ديسمرب 
وهو  Shahslik“ " بدعى طعام ابكستاين شهري ذات أصول روسية يمؤمتر روسيا لكل ابكستان" . كما أن هناك 

 11طعام مكون من اللحم وخضراوات خمتلفة ، يتم تشبيكها مع بعضها ىف أعود من  اخلشب و يشوى على النار ) كباب (.

 :اًلسرتاتيجية والعسكرية واملالعخامساا:

 إمكانية مع ىف اتكسيال، حصلت حكومة ابكستان على أراض لبناء "جممع كهرابئي ثقيل"  1967يف عام 
رية عالقات عسك ةر أيتطويكستان باب؛ نظرًا لعدم قيام  املشروع إال أنه مل يتم تنفيذاالحتاد السوفيييت. من جانب التمويل 

حلرب الباردة ىل سياسات اإ ىأساسبشكل ، ويرجع ذلك على الرغم من رغبتها ىف حتقيق ذلك يتملموسة مع االحتاد السوفي
 .وأنظمة التحالف يف جنوب آسيا

من حمطة  "درب "، وافقت روسيا عن طيب خاطر على إطالق القمر الصناعي الباكستاين ، 2001 عام يفو 
 أو غري شكل مباشرباكستان ببتبطان يواجه االحتاد الروسي مشكلتني رئيسيتني تر و ابيكونور إلطالقها أبقل تكلفة ممكنة. 

 ألخرى ،واملشكلة اوروابأ قى أحناءوصوهلا إىل اباالحتاد الروسي قبل تصل إىل ، جتارة املخدرات يف أفغانستان  مامباشر. أوهل
أورواب.  لدخول كطريقي  ابكستان االحتاد الروسمن يستخدم املهاجرون غري الشرعيني  ة، حيث غري الشرعي اهلجرةهي 

 .2014ستان بعد عام فغانأ من ويتطلع االحتاد الروسي إىل تعزيز التعاون يف هذه املسائل احلامسة يف سيناريو االنسحاب

كخطوة   2012م لروسي يف عارئيس أركان اجليش الباكستاين ، أشفق بريفيز كياين إىل االحتاد ازايرة نظر إىل يو 
 رئيس سالح اجلو . كما زارإجيابية حنو التعاون بني ابكستان واالحتاد الروسي يف مرحلة ما بعد االنسحاب أفغانستان

ما بشراء طائرات اهلليكوبرت أبدت ابكستان اهتما، حيث 2012روسيا يف  (ارشال طاهر رفيق بوت الطيار امل )الباكستاين 
 الصاروخي ، والغواصات.  ، وأنظمة الدفاع JF17 ، وحمركات لربانمج MI-35  ،MI-17 من طراز

                                                           
(11)Robert D. Crews,”Mosque: Co-opting Muslims in Putin’s Russia”:( Foreign Affairs, March/April, 

Vol. 93, No. 2 (March/April 2014), p.130. 
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ملناقشة صفقات عسكرية  2013أبريل  17ويف نفس السياق ، قام قائد سالح اجلو الروسي بزايرة ابكستان يف 
ألول مرة يف اتريخ العالقات الروسية الباكستانية. وقد أشري إىل ذلك على لسان وزير اخلارجية الروسي ، سريجي الفروف ، 

مل أن تبيع روسيا إلسالم أابد نظام دفاع جوي أو طائرات مقاتلة ، ؛ "من غري احملت 2012خالل زايرته إىل ابكستان عام 
، ابإلضافة إىل التدريب على القتال Mi-1 مثل املروحيات من طرازتوفري أنظمة مزدوجة االستخدام  ومع ذلك ، ميكن

 12وتبادل اخلرباء العسكريني".

التفاوض على بيع طائرات اهلليكوبرت من  بدأ االحتاد الروسي، حيث إسرتاتيجية مهمة خطوة 2014عام وميثل 
ليفتها حلعلى الرغم من االستياء الضمين إىل ابكستان ، ورفع حظر األسلحة املفروض على ابكستان  MI-35 طراز

نظراً ميكن لالحتاد الروسي أيضا توفري رؤية أكرب للنظراء الباكستانيني يف احلرب على اإلرهاب ، وذلك كما .الدائمة اهلند
واجه االحتاد الروسي نفس املوقف يف سياق احلرب على اإلرهاب يف الشيشان وتغلب ؛ حيث ربهتم يف احلرب يف الشيشانخل

 13.لكال البلدينالتعاون مفيدا جدا ك ، وقد يكون ذلك على ذل

"ابكستان أن  0122سريجي الفروف عام صرح وزير اخلارجية الروسى  وابإلضافة إىل كل العوامل السابقة ،
يف هناية  تعارضذلك سي إنفإذا استمرت روسيا يف جتاهل ابكستان لصاحل اهلند ، ..و متارس نفوذا هائال على أفغانستان

 "روسياالقومى ل مناألمصاحل مع املطاف 

خط أانبيب الغازالطبيعي لبسط مليار دوالر  1.7، وقعت ابكستان وروسيا صفقة بقيمة  2014يف ديسمرب و 
وخالل زايرة وزير الدفاع الروسي  .بني كراتشي والهور خالل اجتماعات اللجنة املشرتكة يف إسالم آابد وموسكواملسال 

 مت توقيع اتفاق تعاون عسكري لتوفري طائرات هليكوبرت من طراز 2014اجلنرال سريغي شوجيو إىل ابكستان يف نوفمرب 
MI-35 .لباكستان 

ستعداد ابابكستان ومت إفادة  ي فرضته على بيع األسلحة إىل ابكستان ،الذ راحلظ فعلياً رفعت روسيا  كما
مبا يف  ؛ توريد معدات الطريان الروسيةبحث إمكانية الشركات احلكومية واخلاصة يف ابكستان ل التشاور معشركات روسية 

هتتم  كما، وطائرات اهلليكوبرت. Tu-404 CM  ،MS-21 ، و S-100 Civilian ذلك طائرة سوخوي

                                                           
(12) Nazir Hussain and Quratulain Fatima,” Pak-Russian Relations: Historical Legacies And New 
Beginings":( Central Asia, Issue No.72, Summer 2013 (Published in June 2015), pp.14-15.  
(13)Tim Craig,”As the US moves closer to India, Pakistan looks to Russia”, The Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/as-obama-visits-india-pakistanl (Accessed 

25-11-2018,) 
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من الطائرات التجارية واملدنية املؤسسات التجارية  واحلكومة الباكستانية بتلبية إحتياجات الشركات العسكرية الروسية 
 .وتوفري سيارات مدرعة خاصة من طراز "اتجير" إىل ابكستان

هلية بعد االنسحاب األمقارنة بسيناريو احلرب ك  2014ينظر إىل أفغانستان يف مرحلة ما بعد عام عادة ما و 
تان أفغانسمع ب حدودها على ابكستان إىل أقصى حد بسبستؤثر اآلاثر غري املباشرة  أن ، والشك1989الروسي يف عام 

مل أعباءها حتباكستان لال ميكن و . قبول الالجئني األفغان نتيجةواإلرث املشرتك للمخدرات والعنف سهلة اإلخرتاق 
يف  يا من أفغانستانا بعد روسملفرطة لالجئني وشرور احللفاء كما فعلت سابقًا يف انسحاب ماألضرار ا اإلقتصادية ىف ظل

مح لناتو ال يسالوضع الداخلي يف احلرب على اإلرهاب كحليف للوالايت املتحدة من خارج حلف ا؛ ف1989عام 
 .موجة أخرى من اإلرهاب ةتحمل أيبباكستان ل

اسم على احل هثري سيا له أتاملتحدة إىل دعم اهلند كزعيم إقليمي يف جنوب آ عالوة على ذلك ، فإن ميل الوالايت
 الثالثى بني صاحلشأ تقارب املينومن مث  عن كثبتراقب الصني وروسيا وابكستان هذا الوضع ، كما  توازن القوى يف املنطقة

يف التغلب على  هااحجنعاًما ، وبعد  67غ ما يقرب من اهلندية يبل -الصني وروسيا وابكستان. إن اتريخ العالقات الروسية 
ار لتزامها ابالزدهاياًل على االهنيار االقتصادي يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ، يعد االنتعاش االقتصادي الروسي دل

 االقتصادي.

جاهتا منت فضلا بدول وسط آسي توسيع نطاقها لتشملميكن  اسوق ضخمة حمتملة فريوسيتتمتع ابكستان بكما 
لسوق اإستيعاب فادة من وسيا االسته. وابلتايل ، ميكن لر هكا اخلضار والف وال سيما  النسيجية واجللدية واملنتجات الزراعية

نظمة دايت املشرتكة ملين يف املنتيتفاعل كال البلدومن مث للسلع امليكانيكية واملعادن واملنتجات الكيماوية يف ابكستان. 
ن استخدامها لتعزيز ميك وهى نفس اآلليات الىت؛  (OECD) ةشنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادي

 . بني البلدين العالقات التجارية الثنائية

ع يف احلصول على أنظمة مزدوجة االستخدام ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن لباكستان ابالسرتاتيجية املناسبة أن تشر 
، مما قد يؤدي إىل احلصول على تكنولوجيا اجلمود وحتسني العالقاتومركبات النقل ومتهد الطريق لكسر  MI-17 مثل

روسيا يف كبح مجاح املتمردين الشيشان وخوض جتربة احلرب الباردة ضد القوة جنحت عسكرية أكثر تطورًا من روسيا. 
كما أن لدى ابكستان خربة عسكرية كبرية ىف احلرب على ري النظامية يف أفغانستان اليت هي طالبان اليوم.  العسكرية غ

 14.بني الدولتنياإلرهاب ومن مث ميكن حتقيق اإلستفادة من ذلك عرب تبادل اخلربات 

                                                           
(14 ) Nazir Hussain and Quratulain Fatima,Ibid,p.11. 
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ت الغاز ىل احتياطياإللوصول كجهد طريق احلرير   هيلام الوالايت املتحدة إبعادة أتاهتم ترى روسيا أنكما 
ر وضع آخذ يف الظهو هذا الو ر. خطوة إلعاقة عودة روسيا إىل الظهو  ماهو إالآسيوي -يعي والنفط يف حبر قزوين األوروالطب

هورايت حشد مج وحية توسيع التجارة وحل النزاعات احلدودية من انعرب روسيا حتسن العالقات مع الصني شهدت حيث 
 عرب دعما روسي قات معىف حتسني العالميكن لباكستان أيضا أن تفكر كما ن انحية أخرى.  آسيا الوسطى يف التحالف م

 تشتد احلاجة إليه.   الذىاملاىل دعموالية تنازالت التجار بعض الالصني يف مقابل 

خط  ن إنعاشاميكن لباكست يف أعقاب "لعبة الطاقة الكربى" اجلديدة يف املنطقة وأزمة الطاقة النامجة عنها ،و 
ر إليه  يُنظاألمريكية و  ت املتحدةالذي حيظى ابلفعل بدعم من الوالايد أانبيب الغاز تركمانستان وأفغانستان وابكستان واهلن

 .ط أانبيب الغاز بني إيران وابكستانخلتعزيز الدعم الروسي ساحنة ىف ظل فرصة ك

والسبب وراء ذلك  يف أفغانستان 2014كما تطمح روسيا إىل االحتفاظ بقواعد عسكرية يف سيناريو ما بعد 
قلقها بشأن التهديدات اإلرهابية وجتارة املخدرات اخلارجة من أفغانستان وزعزعة استقرار روسيا وآسيا الوسطى. يرجع إىل 

ة اإلرهاب. حتتاج ابكستان إىل محاي علىألفغانستان وخط املواجهة للحرب  مباشراً  وتشاطر ابكستان نفس القلق كوهنا جارًا
 .201415حصصها يف أفغانستان بقدر ما تريد روسيا زايدة دورها يف السياسات اإلقليمية ملا بعد 

   سادساا: دوافع روسيا للتقرب من ابكستان)أمهية ابكستان لروسيا(:

طى، الوسلتايل آسيا انستان وابيرجع اهتمام روسيا بباكستان والتقرب إليها إىل موقعها االسرتاتيجي وقرهبا من أفغ
ا يوسياسية. فروسيعناصر اجلوعلى الرغم من أن ابكستان ال تشرتك مع أفغانستان نفس احلدود، إال أهنا تقامسها نفس ال

ها طقة، واليت تعترب ة يف املنتعتقد أن لدى ابكستان القدرة على كبح مجاح طالبان وغريها من احلركات اإلسالمية املسلح
ا من أن نطقة، وانطالقً ثرة يف املافة إىل ذلك تعترب ابكستان من أكرب الدول املسلحة املؤ مصدر هتديد رئيسي ألمنها. ابإلض

ن يصب يف ني ابكستاروسيا تضم عدد كبري من املسلمني ضمن سكاهنا، ترى أن حتسني العالقات الثنائية بينها وب
ن ملفتاح ألفغانستافهي مبثابة ا –ستان مصلحتها، كما تعترب روسيا ابكستان جزًء ضروراًي ألي حل طويل األجل يف أفغان

 أيًضا الصني. وهذا ما تؤيده -مستقرة

                                                           
(15)Uma Purushothaman,” “The Russia-Pakistan Rapprochement: Should India Worry?”:( ORF 

Issue Brief, No. 117  ,  November 2015)p.1, https://www.orfonline.org/research/the-russia-

pakistan-rapprochement-should-india-worry/ (Accessed:20-11-2018). 

 

 

https://www.orfonline.org/research/the-russia-pakistan-rapprochement-should-india-worry/
https://www.orfonline.org/research/the-russia-pakistan-rapprochement-should-india-worry/
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إىل خلق مساحة  م، تتطوق روسيا2014عالوة على ذلك مع سحب القوات األمريكية من أفغانستان منذ عام 
 اسرتاتيجية لنفسها يف املنطقة، والذي بدوره تقرب روسيا لباكستان سيساعدها على ذلك.

مثل ستويني، يتمتسعى روسيا لتحسني العالقات مع ابكستان ملا يساعدها ذلك على كسب نفوذ على أيًضا 
ة من مثل يف االستفادلثاين فيتااملستوى األول يف احلصول على فرصة جيدة يف قضااي اإلرهاب ويف أفغانستان، أما املستوى 

 ع ابكستان سيمثلمقات جيدة وجهة نظر روسيا بناء عال االختالفات احلادثة بني الوالايت املتحدة وابكستان، أيًضا من
ن قرتاب الشديد مند من االمواجهة جزئية ألي حماذاة بني الوالايت املتحدة واهلند، كما ميكن أن يساعد يف إعاقة اهل

ها تليب كستان بدور ب، وابه حبر العر أيًضا حتتاج روسيا لطريًقا براًي يساعدها على الوصول إىل موانئ ميا الوالايت املتحدة.
 هذا الطلب. كما قد يفتح ذلك أيًضا فرص جديدة للبلدان غري الساحلية يف آسيا الوسطى.

ة مثل أزمة زمات األخري خاصة بعد األ-إمجااًل ميكن القول أن روسيا دائًما ما تسعى لكسب حلفاء وشكاء جدد 
 لغرب.واجهة أي هقوابت أو عزلة من قبل اساعدهتا يف حتدي الغرب. والبحث عن أسواق جديدة ململ -أوكرانيا

  سابعاا: دوافع ابكستان للتقرب من روسيا )أمهية روسيا لباكستان(:

تحدة، فنظرًا ضل العالقات مع روسيا لزايدة نفوذها مع الوالايت املأن تتبىن أف -من جانبها-تريد ابكستان 
ملتحدة اتثبت للوالايت  كستان أنابايت املتحدة وروسيا، تريد للتوترات األخرية بني الوالايت املتحدة وابكستان وبني الوال

دة. كما تسعى ايت املتحأن لديها خيارات اسرتاتيجية أخرى واليت قد ال تكون ابلضرورة تتناسب وتتلقى قبول الوال
تان، واستخدام سسبب أفغانبابكستان كذلك للحد من االعتماد على الوالايت املتحدة، نظرًا للخالفات القائمة بينهما 

 الوالايت املتحدة للطائرات بدون طيار ضد اإلرهابيني يف ابكستان.

أيًضا القرب املتزايد بني اهلند والوالايت املتحدة دفع ابكستان للبحث عن حلفاء وشركاء جدد. كما ترغب 
مع روسيا واللعب على انعدام  ابكستان يف التشكيك يف العالقات التقليدية بني روسيا واهلند من خالل حتسني العالقات

األمن يف روسيا، وذلك يف مقابل حتسني العالقات اهلندية مع الوالايت املتحدة، وابإلضافة إىل ذلك تطمع ابكستان يف 
احلصول على إمدادات عسكرية وتكنولوجيا متطورة من روسيا، واليت من املتوقع أن تكون أعلى جودة من تلك اليت حيصل 

وخاصة يف  –الصني أو تركيا أو أوكرانيا. كذلك تسعى ابكستان لتحقيق مكاسب جتارية يف شىت اجملاالت عليها سواء من 
 16من حتسني العالقات مع روسيا. –جمال الطاقة وتطوير البنية التحتية واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا 

 
                                                           
(16)Uma Purushothaman,Ibid,p.2-3 
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   ة:امتاخل

  ،روسيا إىل أن جتد نفسها يف حميط األمن اإلقليمي تتطوقمن أفغانستان ،  2014انسحاب سيناريو ما بعد يف 
املتجددة. وقد أعربت روسيا عن وجهات نظرها أبهنا ال  الكبريةرئيسي يف هذه اللعبة  عاملدرك أن ابكستان هي تكما 

ني ابكستان ة بني العالقات االسرتاتيجيسميكن أن هتدد مصاحلها يف املنطقة من أجل اهلند. إن الزايرات العسكرية وحت
 كال اجلانبني.لخطوة حنو عالقات أفضل  يعدواالحتاد الروسي 

الحتاد الروسي يقيم ابكما لقد انتهى عهد التحالفات العسكرية. اليوم هو عامل التحالفات االقتصادية والتجارية.  و 
الحتاد الروسي وابكستان. مليون نسمة من السكان املسلمني ، وميكن استخدام هذا العامل كميزة للعالقات بني ا 13

متتلك كما وتستطيع ابكستان اليت تستفيد من هذه القوة أن تنشئ روابط اجتماعية واقتصادية قوية مع االحتاد الروسي.  
ابكستان سوقًا ضخًما حمتماًل ملنتجاهتا الزراعية والنسيجية واجللدية والسلع الرايضية يف االحتاد الروسي ودول آسيا الوسطى. 

ابكستان إىل العضوية الدائمة يف منظمة شنغهاي للتعاون ، وقد أملح االحتاد الروسي صراحة إىل دعم زعم تطمح  ومن مث
 ابكستان. 

إىل الشرق" ابلنسبة وجه ميكن أن يصبح التعاون يف منظمة شنغهاي للتعاون حقبة جديدة يف سياسة "التو 
وجود اهلند والصني وأفغانستان ودول آسيا الوسطى جيعل منظمة شانغهاي للتعاون منصة فعالة للتعاون فلباكستان. 

 االقتصادي والتجاري. 

السبيل األمثل ميناء جوادار ابعتباره  والسيماسرتاتيجي إاجليو و موقع ابكستان اجلغرايف يقيم اإلحتاد الروسى أيًضا، 
 كط السكفيما يتعلق خبتقدًما كبريًا يف املستقبل  حيرزاالحتاد الروسي كما أن .  البلدينللوصول إىل لتحسني العالقات بني 

 ىف طريقها لتحسني العالقات.ابكستان و  "Gulf Bering Strait" احلديدية

يقوم حيث جيب أن يكون هنج السياسة اخلارجية يف ابكستان هو املصلحة الذاتية بداًل من الرتكيز على اهلند. و 
وتقريب  سون ابرزون مثل الوالايت املتحدة والصني والصني وروسيا والصني واهلند بتحسني العالقات فيما بينهم مناف

 النماذج .تتعلم من هذه حتذو حزوهم و على ابكستان أيضا أن  وجهات النظر املختلفة ؛ ومن مث ينبغى

احللفاء يف ضوء انسحاب  سلسلةتنويع  علىهناك حاجة ماسة ىف الوقت احلاىل إىل اإلعتماد ويف حقيقة األمر، 
لعب دور مهم يف تغيري اجملال ل. كما أن االحتاد الروسي متلهف 2014الوالايت املتحدة من أفغانستان عام 

عليها صياغة كما ينبغى صاحلها الذاتية قبل كل شيء  افظ على معلى ابكستان أن حت ، ومن مث ينبغىسرتاتيجيإاجليو 
 .ع األخذ يف االعتبار أمهية حتسني العالقات مع االحتاد الروسيسياستها اخلارجية م
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