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ABSTRACT 

The South Asian region occupies a great strategic importance due to the nature of regional and international interactions 

in the region, especially that India has always sought to strengthen relations with the great powers, including the United 

States of America, and at the same time Pakistan sought to strengthen relations with international powers, including 

China, and India set out to enhance its strength and international standing To confront Pakistan and the regional powers 

represented by China from a group of factors that explained the nature of Indo-Pakistani relations. These factors were 

represented at the internal and external levels by political, economic, social and military factors. 

 

 الملخص 

إقليم جنوب اسيا يحتل أهمية استراتيجية كبيرة ذلك بسبب طبيعة التفاعالت اإلقليمية والدولية في اإلقليم   ان 
السيما ان الهند سعت دائمًا الى توثيق العالقات مع القوى العظمى منها الواليات المتحدة االمريكية وبالوقت  

منها الصين وانطلقت الهند في تعزيز قوتها ومكانتها    ذاته سعت باكستان الى تعزيز العالقات مع القوى الدولية 
المتمثلة بالصين من مجموعة عوامل وضحت طبيعة العالقات الهندية الدولية لمواجهة باكستان والقوى اإلقليمية  

عية  الباكستانية وتمثلت هذه العوامل على المستويات الداخلية والخارجية بــ العوامل السياسية واالقتصادية واالجتما
 والعسكرية.

 

 
   ةقراءة في العالقات الهندية الباكستاني 

الباكستانية اتخذت اشكاال من التعاون والصراع حسب طبيعة التفاعالت االقليمية والدولية  ةان العالقات الهندي
 اإلقليم. وطبيعة العوامل السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية في 

 اوالً: المستوى الداخلي: 
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ــاد     ــياســـــي  االقتصـــ ــنتناولها بشـــــي  من ويتشـــــكل من أربعة عوامل االســـ االجتماعي والعســـــكر ت وســـ
 اإليجاز.

 العامل السياسي:  -1

لقد اتخذ حزب الرابطة اإلســالمية لعموا الهند قراره باقامة وطن منفصــل للمســلمين في جنوب يســيا في 
/يب/ 15وأعقب ذلك اإلعالن الرســـــــــمي بت ســـــــــي  دولة باكســـــــــتان في   1940/يذار/ 23اجتماع الهور بتاريخ  

ــتراتيجيًا مهمًا في جنوب القارة ومع   1947 ــكلة كشــــمير وتمثل كشــــمير موقعًا إســ ــتان نشــــ ت مشــ ــاك باكســ انفصــ
ــماا إلى الهند على الريم   ــلمة يير أن حاكمها الهندوســـي الديانة ماك نحو االناـ ــيوية وهي ذات أيلبية مسـ اآلسـ

الصـــــراع الهند  الباكســـــتاني  من ارتباط الوالية الديني فاـــــاًل عن الج رافي واالقتصـــــاد  مع باكســـــتان وهنا بدأ 
 .ت1اعلى كشمير ويستند كل من الطرفين الهند  والباكستاني إلى مجموعة أس  في مطالبهما باإلقليم

ــاد  المتبادك معه وتعد ضـــم   ــكانها اإلســـالمية واالعتماد االقتصـ ــتند إلى أيلبية سـ ــتان تسـ ونجد أن باكسـ
ــند ورافديه الر  ــمير للهند معناه تحكمه في مياه الســــ ــمير تن اإلقليم مرتب  مع كشــــ ــيين اللذين يمران في كشــــ ئيســــ

باكسـتان بوسـائل المواتـالت وعبرها مع العالم في حركته التجارية فاـاًل عن االعتبار اتمني إذ أن ضـمه إلى 
الهند يهدد أمن باكســــــــتان بســــــــبب انفتات كشــــــــمير على باكســــــــتان أما الهند فاســــــــتندت إلى موافقة حاكم اإلقليم  

االناـــماا للهند بعد ما ترو موضـــوع االناـــماا للمير في كل إمارة وربطت الهند كشـــمير بها   الهندوســـي على
عبر شـبكة واسـعة من طرا المواتـالت باعتبار أن مسـتقبل كشـمير يكون أفاـل إذا ما ضـمت إلى الهند بفعل 

جامو وعلى الريم  سـعة اتسـواا وتطورها تـناعيًا قياسـًا لباكسـتان فاـاًل عن أهمية حماية الهندون في جنوب  
من جهود مجل  اتمن للمم المتحـدة مع الطرفين فقـد أخفقـت اتطراي في إجرا  االســــــــــــــتفتـا  اإلقليمي بفعـل 
يياب أسـان مشـترو إلدارة االسـتفتا  بيد أن اإلقليم خاـع عمليًا للتقسـيم بالقوة منذ ذلك التاريخ وهكذا أتـبحت 

الهند وباكسـتان إذ ترف  الهند إجرا  االسـتفتا  الذ  تطالب به   كشـمير عائقًا أسـاسـيًا أماا عالقات طبيعية بين
 .ت2اباكستان العتقادها أنه لن يكون لصالحها

 :ت3اوإزا  ما تقدا تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند والباكستان وكما ي تي
من خمســين عامًا  فبالنســبة للهند نظرًا تهميتها اإلســتراتيجية جعلها شــديدة التمســك بها على مدى أكثر  

على الريم من اتيلبية المســلمة بها وعلى الريم من الحروب التي خاضــتها واســتنــــــــــــــــزفت من مواردها البشــرية 
 واالقتصادية الكثير وتتلخص تلك اتهمية بما ي تي:

 تعدها الهند عمقًا أمنيًا إستراتيجيًا لها أماا الصين وباكستان. .1
ج رافي وحاجز طبيعي مهم أماا فلسفة الحكم الباكستاني التي تعدها قائمة تنظر إليها على أنها امتداد  .2

 على أس  دينية مما يهدد اتوضاع الداخلية في الهند ذات اتقلية المسلمة الكبيرة العدد.
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تخشـى الهند إذا سـمحت لكشـمير باالسـتقالك على أسـ  دينية أو عرقية أن تفت  لها بابًا ال تسـتطيع أن  .3
 لكثير من الواليات الهندية التي ت لب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.ت لقه أماا ا

 

 أما أهمية إقليم كشمير اإلستراتيجية بالنسبة لباكستان فتتلخص باآلتي:
 تعدها باكستان منطقة حيوية تمنها وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد. .1

ة ثالثة أنهار رئيسة للزراعة في باكستان مما يجعل امتالو الهند لها تهديدًا ينبع من اتراضي الكشميري .2
 مباشرًا للمن المائي الباكستاني.

ــك الدولتين بهذا  ــباب الجوهرية ورا  تمسـ ــمير تعد من أهم اتسـ ــتراتيجية إلقليم كشـ ومن هنا نجد أن اتهمية اإلسـ
 اإلقليم.

العلوا الســياســية في الجامعة اتمريكية في واشــنطن بهذا وهناو ت كيد من قبل اد.الر  جونســنت أســتاذ 
الصــدد حيي يقوك ذإذا تدخلت الواليات المتحدة اتمريكية في الصــراع بين الهند والباكســتان فســوي تتعامل معه 
مثل ما تعاملت مع الصـراع العربي الصـهيوني إذ إنها سـتعامل الهند مثلما تعامل إسـرائيل في حين أنها لم تمن   

ستان أكثر مما منحته للعربذ كما يرى أياًا ذأن الواليات المتحدة اتمريكية تنظر إلى الهند على أنها حجر باك
الزاوية لإلســــــــــتراتيجية اتمريكية في جنوب يســــــــــيا لما تمثله من ثقل في مواجهة الصــــــــــين لما لها من ت ثير في 

 .ت4اسواقها الواسعةذالمنطقة فااًل عما تبشر به من فرص لالستثمارات اتمريكية في أ
ومن هنا نجد أن الواليات المتحدة في حالة تدخلها في الصـراع بالت كيد سـيكون لصـال  الهند ال لصـال   

 باكستان.
ومن الجدير بالذكر أن هناو العديد من المت يرات الدولية التي فرضــــــــــــت نفســــــــــــها على الواقع باهتماا  

ها إليجاد حل ســـــــلمي لهذه القاـــــــية حتى قبل قياا الطرفين الواليات المتحدة اتمريكية بقاـــــــية كشـــــــمير ودعوت
 :ت5ابالتجارب النووية وتجسد هذا الموقف باتخاذ الخطوات اآلتية

ــالت النوو  في العالم ومحاولة تجريد الدوك التي تمتلكه منه حتى ال تتمكن أية دولة  تأ ــار الســــ منع انتشــــ
ــارعـت الواليـات   المتحـدة إلى عقـد اتفـاقيـات مع جمهوريـات االتحـاد  من الظهور كقوة إقليميـة  ـلذـلك ســــــــــــ

ــتان  ومن هنا تنظر إلى الهند  ــانتها النووية ك وكرانيا وكازاخســــ ــابقت للتخلص من ترســــ ــوفيتي االســــ الســــ
وباكســتان بدعوتهما للتخلي عن برامجهما النووية والتوقيع على معاهدة حاــر االنتشــار النوو  بيد أن 

ــكلة كشـــمير م ما يفرض عليها الواقع اإلبقا  على حالة الت هب والتناف  في امتالو الدولتين لديهما مشـ
 اتسلحة لحماية مصالحها المهددة.
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ــمير   تب  ــان في كشـ ــوع حقوا اإلنسـ ــادرة عن الهيلات والمنظمات الدولية حوك موضـ ــافت التقارير الصـ أضـ
لتي تدعي حماية حقوا بعدًا إنســــانيًا لهذه القاــــية أماا المجتمع الدولي وعلى رأســــه الواليات المتحدة ا

 اإلنسان والديمقراطية في العالم.

ــتاني الذ  داا أكثر من نصــــف  ــراع الهند  الباكســ ــميرية والصــ ــية الكشــ وتزايد االهتماا اتمريكي بالقاــ
ــيما بعد أحدا    ريبة من جانب الواليات المتحدة في مواجهة كافة البؤر والمناطق   2001/ أيلوك/  11قرن والسـ
ــاطــات اإلرهــابيــة  وانطالقــًا من هــذا االهتمــاا اتمريكي فقــد طرت التي يمكن أن تكو  ن مركزًا لإلرهــاب والنشـــــــــــــ

المساعد اتوك لوزير الخارجية اتمريكي اريتشارد أرميتاجت في أثنا  زيارته للباكستان والهند خالك شهر يونيو   
 :ت6االرؤية اتمريكية لحل هذا النـزاع والقائم على مبدأين 2002
طالبة باكسـتان بمنع الجماعات المسـلحة من عبور الخ  الحدود  الفاتـل بين جزئي كشـمير إذ توجد اتوك: م

أدلة كثيرة تشـــير إلى أن هذه المجموعات المســـلحة يالبًا ما تتكون من ناشـــطين يير كشـــميريين ويير مريوب 
ته شــــبه القارة الهندية خالك فيهم داخل كشــــمير وهو ما طالب به وزير الخارجية اتمريكي اباوكت في أثنا  زيار 

: ذنحن نراقب الوضــع بانتباه وال يمكننا بعد القوك أن عمليات التســلل انتهت ولكنها تراجعتذ 2002شــهر يوليو  
مشيدًا بالتزاا باكستان بمنع مثل هذه العمليات مقترحًا إقامة منظومة لمراقبة عمليات التسلل بين شطر  كشمير 

 الباكستاني والهند .
: يقاي باعتراي الهند بوجود المشكلة الكشميرية التي أقرت هيلة اتمم المتحدة في أحد قراراتها بوجودها الثاني

إضـــــــافة إلى تاـــــــمينها في العديد من الوثائق الدولية التي تقر بحق ســـــــكان كشـــــــمير في تقرير مصـــــــيرهم لكن 
كذلك وجود أ  دليل يشـــير إلى أن ممارســـة هذا الحق ال تعني بالاـــرورة االنفصـــاك الفور  عن الهند وال تعني 

 الكشميريين الخاضعين حاليًا إلى الحكم الهند  رايبون حقًا في أن يصبحوا مواطنين كشميريين.
وبالمقابل قد ظلت الهند متمســـــكة بموقفها الثابت المتمثل في أن القاـــــية الكشـــــميرية هي شـــــ ن داخلي  

ن ضـــــم والية جامو وكشـــــمير إلى الهند قد تم  ولي  من اختصـــــاص أ  طري ســـــوى الحكومة الهندية وحدها وإ
طبقًا للبنود المنصــوص عليها في قانون االســتقالك وهو نظاا نهائي وقانوني وهو ما أكده رئي  الوزرا  الهند  
فاجبا  ذأن كشـــــــــمير جز  ال يتجز  من الهند وأن المطالبة باجرا  االســـــــــتفتا  حوك تقرير المصـــــــــير في اإلقليم  

اســـــية والتطورات التاريخيةذ ولذلك ترف  الهند أية فكرة تقوا على من  اإلقليم االســـــتقالك تتجاهل الحقائق اتســـــ
ــتفتا  عاا ليقرر إرادة الشــــعب   ــادرة من اتمم المتحدة ورف  المطالبة باجرا  اســ على وفق القرارات الدولية الصــ

الك االســــــــتفتا  بل أن الكشــــــــمير  بنفســــــــه إذ ترى أنه لي  هناو حاجة لت كيد إرادة الشــــــــعب الكشــــــــمير  من خ
االنتخابات الديمقراطية تعد من الســبل المعتري بها لت كيد ريبات الشــعب بواســطة قياا جمعية تشــريعية منتخبة  
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ــمير التي  ــية كشــ ــتها نحو قاــ ــياســ ــجم مع ثوابت ســ وعليه رفاــــت الهند االقتراحات اتمريكية نظرًا تنها ال تنســ
 .ت7اترف  من حيي المبدأ تدخل أ  طري خارجي

ــتانت   ــتراتيجية للطراي المتنازعة عليها االهند وباكسـ ــمير لها أهمية إسـ ــية كشـ وإزا  ما تقدا نجد أن قاـ
 وعليه تكتسب القاية أبعاد إقليمية خاتة بكلتا الدولتين فااًل عن اتبعاد الدولية التي تاعها تلك القاية.

ــتراتيجية ال ــال  اإلسـ ــكل أحد المصـ ــيا يشـ ــيما الواليات ونظرًا تن إقليم جنوب يسـ مهمة للقوى الكبرى والسـ
المتحدة اتمريكية التي لها مصـال  دائمة وإسـتراتيجية مع القوى المؤثرة في اإلقليم والسـيما الهند واتجاهها نحوها  
أكثر من اتجاهها نحو الباكســـــتان ومن هنا ف ن القاـــــية البد وأن تحل إقليميًا أ  باجرا  اســـــتفتا  عاا للشـــــعب 

فيه الوضـــــع أما لصـــــال  الهند أو لصـــــال  الباكســـــتان وعليه البد من عقد مفاوضـــــات ثنائية    الكشـــــمير  ويحســـــم
إيجابية بين الدولتين للوتــــــــوك إلى حل مرضن للطرفين  ولكن عدا إمكانية الوتــــــــوك إلى ذلك الحل ســــــــيؤد  

 لك اإلقليم.وربما يؤثر ت ثيرا كبيرًا على السياسة الهندية وطموحاتها في تحقيق المكانة المتوخاة قي ذ 
ــي  ــياسـ ــكل عامل مهم للنظاا السـ ومن جانب يخر ف ن الديمقراطية في الهند نظرًا لوجودها فيها فانها تشـ

%ت من 3الهند  والســــيما أن الهند ت خذ بنظاا التعددية الحزبية ويشــــترط لتكوين الحزب حصــــوله على نســــبة ا
وتعري الهند العديد من اتحزاب السياسية    اتتوات كحد أدنى على المستوى القومي أو على المستوى المحلي

حيي يوجد فيها نحو عشـــرين حزبًا على المســـتوى القومي باإلضـــافة إك اتحزاب يير الشـــرعية وت خذ الهند في 
نظامها االنتخابي بحق االقتراع العاا لجميع المواطنين حيي يتمتع بحق التصـــــــــويت كل مواطن هند  يبل  من 

   النظر عن الدين أو الطبقة أو الجن  كما أن الهند تتميز عمليتها االنتخابية  العمر ثمانية عشــــــــــــــر عامًا ب
 .ت8ابوجود درجة عالية من النـزاهة االنتخابية

ــيخ الديمقراطية في الهند التزاا القيادة  ومن الجدير بالذكر أن من بين العوامل التي أســــــــــهمت في ترســــــــ
قـادر في الحفـاع على وحـدة الهنـد بكـل مـا فيهـا من اختالي بـاتنموذج اـلديمقراطي بوتــــــــــــــفهـا اإلطـار الوحيـد ال

ــاركة  وتعد العلمانية الوجه اآلخر  وتنوع مع تبني النظاا الفدرالي الذ  يراعي التنوع ويتي  أكبر قدر من المشـــــــــــ
ــها النظاا   ــاســـــ ــية التي تبنتها الحركة الوطنية وأقامت على أســـــ ــاســـــ للديمقراطية والتعددية وهي أحد المبادئ اتســـــ

هند  بعد االســـــتقالك ويختلف اســـــتخداا مصـــــطل  العلمانية في الهند عن اســـــتخدامه في ال رب فهي ال تعني  ال
فصـــــــل الدين عن الســـــــياســـــــة بقدر ما تعني التعددية االجتماعية والثقافية والقبوك بهذه التعددية ك ســـــــان للحياة 

 .ت9ان اتديان والثقافات المختلفةوهدفها لي  تقليص السلطة الدينية كما في ال رب إنما تحقق التعايش بي
فاـــاًل عن ذلك فان تخلف التنمية في الهند ال يرجع إلى تبنيها لإلطار الديمقراطي إنما نتيجة لظروي  
ــيما أن الهند تتمتع   ــتمرار تلك التنمية والسـ ــرور  لحدو  اسـ داخلية وإقليمية وتعد الديمقراطية بمثابة اإلطار الاـ

ســـــــية لعملية التنمية والديمقراطية مثل ضـــــــعف احتماالت قياا انقالبات أو تمردات بالعديد من المقومات اتســـــــا
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عســــــكرية ولكن ذلك ال يعني عدا وجود مشــــــكالت تهدد الديمقراطية والتنمية الهندية لعل من أهمها المشــــــكالت 
به النظامية في المتعلقة بالتوترات العرقية والطائفية فاـــــاًل عن زيادة حجم ودور القوات المســـــلحة النظامية وشـــــ

حفظ اتمن ومن ثم ضــــــــــــــرورة قيـاا الهنـد بتحـدـيد طبيعـة العالقـة التي ينب ي أن تكون بين الســــــــــــــلطـات المـدنـية  
ــتقبل التنمية   ــكالت اتمنية التي تواجهها الدولة وإزا  ما تقدا نجد أن مســـــــــــ ــكرية في التعامل مع المشـــــــــــ والعســـــــــــ

 :ت10اشروط هيوالديمقراطية في الهند يتوقف على ضرورة توافر ثالثة 
 مدى نجات الدولة في معالجة المشكالت المتعلقة بالتوتر العرقي والطائفي. -
 مدى نجات الدولة في تنفيذ برنامجها لإلتالت االقتصاد  وإتالت القطاع العاا. -

مدى نجات الدولة في توســـيع وزيادة حجم الطبقة المتوســـطة التي كان وجودها أحد الشـــروط اتســـاســـية   -
 الستمرار الديمقراطية الهندية.

ــيا إذ تمتعت منذ  ــحافة اتكثر حرية في يســ ــحافة الهندية تقليديًا من بين الصــ ــاًل عما تقدا تعد الصــ فاــ
ــه ذلك الرقم الهائل من الصــــــــحف  ــتقالك وحتى اليوا بقســــــــ  وافر من الحرية يعكســــــ ــوك الهند على االســــــ حصــــــ

تع الصحافة بحريتها في الهند يتسق مع إيمان زعما  الهند  ل ة ولهجة والواقع أن تم  93والمجالت المنشورة بـــــــــــــ
بدورها حيي عدها نهرو دعامة أســــاســــية للعملية الديمقراطية وكان رأيه أن وجود تــــحافة حرة تمامًا مع كل ما 

 .ت11اتتامنه من أخطار نتيجة لالستخداا الخاطئ لها أفال من وجود تحافة مراقبة أو منظمة
أن الهند تتمتع بقدر كبير من االســــتقرار الســــياســــي نظرًا العتمادها على الديمقراطية  وإزا  ما تقدا نجد 

وارتبـاط الـديمقراطيـة بـالتنميـة ومن ثم اتجـاه الهنـد نحو التنميـة والنهوض بـالـديمقراطيـة ونزاهـة االنتخـابـات يؤهلهـا 
 ي اإلقليم.لتبو  مكانة متميزة عن جارتها باكستان ويؤهلها لدور إستراتيجي مهم ومتفوا ف

 العامل االقتصادي:  -2
يبدو أن قوة أ  بلد والدفاع عن أمنه وتطوير سـياسـة داخلية وخارجية مسـتقلة  يعتمد على الدرجة التي 
يســـــــــــــتطيع بها شـــــــــــــعبه أن يكون قادرًا على دعم القدرات الذاتية في الدفاع واتنظمة الدفاعية ومن هنا نجد أن 

وجيـة والقوة التكنولوجيـة العمليـة تعـد عـامالن رئيســـــــــــــــان في تحقيق التقـدا االنجـاز أو الكفـا ة في الحقوك التكنول
ــالحها واهتماماتها   المنشـــود التي تطم  إليه الهند  إذ أن الهند المتطورة يجب أن تكون قادرة على االهتماا بمصـ

هنـاو ثالـثة اإلســــــــــــــتراتيجـية من خالك قواهـا اـلداخلـية وـقابليتهـا على ـت هـيل نفســــــــــــــهـا مع الحقـائق الجـدـيدة وعلـيه 
 :ت12اعناتر أو أبعاد تعزز قوة الهند التكنولوجية تتمثل باآلتي

 الشعب. .1
 االقتصاد ككل. .2

 االهتمامات اإلستراتيجية. .3
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ــاني وأن  ــور اإلنســــــــــــ ــيرة التطــــــــــــ ــي مســــــــــــ ــان فــــــــــــ ــزة اتســــــــــــ ــد الركيــــــــــــ ــة تعــــــــــــ ــوى التكنولوجيــــــــــــ إن القــــــــــــ
ــة  كمـــــــــــا أن تطـــــــــــوير  تطـــــــــــوير المهـــــــــــارات البشـــــــــــرية يحتـــــــــــاج إلـــــــــــى قـــــــــــوى فـــــــــــي التكنولوجيـــــــــــات اإلبداعيـــــــــ

ــى  ــوير اتولـــــــــ ــه تطـــــــــ ــادية وعليـــــــــ ــوة االقتصـــــــــ ــى القـــــــــ ــا علـــــــــ ــي بظاللهـــــــــ ــد أن تلقـــــــــ ــة البـــــــــ ــوى التكنولوجيـــــــــ القـــــــــ
ســـــــــوي ينصـــــــــب فـــــــــي تطـــــــــوير الثانيـــــــــة  ونجــــــــــد أن الهنـــــــــد فـــــــــي اهتمامهـــــــــا باتبعـــــــــاد الســـــــــابقة الشــــــــــعب  
االقتصــــــــــاد  القــــــــــوى اإلســــــــــتراتيجية فاــــــــــاًل عــــــــــن القابليــــــــــة علــــــــــى إدامــــــــــة وتحســــــــــين هــــــــــذه اآلليــــــــــات مــــــــــن 

لــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن فــــــــــي المســــــــــتقبل تطمــــــــــ  فــــــــــي أن تصــــــــــب  بحالــــــــــة مــــــــــن التطــــــــــور خــــــــــالك فتــــــــــرات طوي
ــا  ــة لربمـــــــ ــة للمـــــــ ــة التكنولوجيـــــــ ــن أن الرؤيـــــــ ــاًل عـــــــ ــا نظـــــــــرة تكنولوجيـــــــــة فاـــــــ ــذلك يجـــــــــب أن تكـــــــــون لهـــــــ ولـــــــ
ــد  ــاد االجتماعيــــــــة مــــــــن التطــــــــور وقــــــ تؤســــــــ  علــــــــى بيانــــــــات تكامليــــــــة وعلــــــــى االقتصــــــــاد ككــــــــل مــــــــع اتبعــــــ

ــدود ا ــل اإلنتــــــــــــــاج المحلــــــــــــــي بحــــــــــــ ــان مجمــــــــــــ ــ25.224كــــــــــــ ــاا ت بليــــــــــــ ــافتراض أن  1994ون دوالر عــــــــــــ وبــــــــــــ
%ت بالنســـــــــــــــــبة للعـــــــــــــــــواا 3ت وا2000-1995%ت بالنســـــــــــــــــبة للعـــــــــــــــــواا ا2.5معـــــــــــــــــدك النمـــــــــــــــــو هـــــــــــــــــو ا

ــبة تعــــــــــــــــــــــــواا ا3.5ت وا2010-2000ا ــه مــــــــــــــــــــــــن المتوقــــــــــــــــــــــــع أن 2020-2010%ت بالنســـــــــــــــــــــ ت وعليـــــــــــــــــــــ
 ت.13. ينظر الجدوك رقم ات13ايشهد الناتج المحلي زيادة أخرى 

 
 ت 13جدوك ا

 الي الناتج المحلي اإلجم
 بليون دوالر  السنوات
1995 25854.08 
1998 27842.02 
2000 29251.52 
2002 31032.94 
2005 33910.53 
2007 35975.68 
2010 39311.60 
2015 46689.85 
2020 55452.90 

 المصدر:  
- A.P.J Abdul Kalam with y.s. Rajan, India 2020, A vision for the new millennium, New Delhi, 1998, p11. 

 :ت14اولالقتصاد الهند  دور كبير في المجاالت المختلفة
 السوا المحلي الواسع. -
 توسع اقتصاد اتجور. -

 ميل النمو وباتجاه االستخداا الذاتي. -
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 توسع القطاع الخاص على الريم من توسع القطاع العاا. -

 عصر الثورة المالية. -

 نقلة نوعية في االقتصاد الريفي.حدو  تحديي الزراعة و  -

 النمو المتزايد لكل من قطاعي الخدمات واإلنتاج. -

 
ــتندة على المعادن  الفوالذ   ــناعات المســـــــــــ ومن ثم فان الهند تتفوا العالم في قطاعات عدة مثل الصـــــــــــ

ــاديًا كبيرًا و  ــهد الهند دورًا اقتصـــ ــناعات ومن هنا تشـــ ــمنت  اإللكترونيات والصـــ ــاديًا  اتلمنيوا  الســـ ــًا اقتصـــ نهوضـــ
داخليًا يؤهلها لت دية الدور اإلســـتراتيجي المســـتقبلي المهم في اإلقليم والشـــكل اآلتي ســـيوضـــ  الرؤية التكنولوجية  

 .ت15االتي تهدي إلى زيادة الفرص االقتصادية واالجتماعية للشعب وبنائها على قوى مشتقة منهم
 

 ت: 1ويمكن معرفة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة الملوية بالشكل اآلتي  ينظر الشكل رقما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولبيان اتجاه الهند قوية تكنولوجيا ينظر الشكل اآلتي:
 
 

 بالنسبة للموقع الرابع فإن 
 ل النمو المطلوب سيكون معد

 % 7.5 2001-1997خالل سنوات  
 % 8 2006-2002خالل سنوات  
 % 10 2006-2002خالل سنوات  
 % 13 2020-2012خالل سنوات  

 معدل النمو المفترض 
 % 7 2001-1997خالل سنوات  
 % 7.5 2006-2002خالل سنوات  
 % 8.0 2011-2007خالل سنوات  
 % 9.0 2020-2012خالل سنوات  

 الرابع 
 الخامس 

 العاشر 

 الثالث عشر 

 الخامس عشر 

 المعدل السنوي  الطبقات
 اإلجمالي )النسبة المئوية( نمو الناتج المحلي 

 المصدر:
- A.P.J Abdul Kalam with y.s. Rajan, India 2020, The Op. Cit, p14. 
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 ت2اشكل 

 ااباتجاه هند قوية تكنولوجيًاتت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:  
- A.P.j. Abdul kalam with y.s. Rajan, India 2020, The Op. Cit, p18. 

ت بشـــــــ ن تطور االقتصـــــــاد الهند  ويفاقه المســـــــتقبلية تفيد أن Deatscheوهناو دراســـــــات أجراها بنك ا
ــ  الناتج المحلي اإلجمالي إلى ا ــهد جملة من التطورات لعل من أهمها ارتفاع متوسـ %ت 6االقتصـــاد الهند  يشـ

ت  وتوسـع القطاع الصـناعي والسـيما القائم على تكنولوجيا المعلومات 2020حتى    2006في المدة الممتدة من ا
%ت وتشـــــهد الهند تفاوتًا اقتصـــــاديًا بين الواليات وعلى الريم من ذلك 1.3عدك النمو الســـــكاني إلى اوانخفاض م

إذ انخف    1990التفاوت إال أن المعدك العاا للفقر قد يشـهد انخفاضـًا ملحوظًا على المسـتوى القومي منذ عاا  
الريف تراجعًا من ت حيي ســــــــــجل  2000-1990%ت فيما بين عامي ا10بكل من الريف والحاــــــــــر بنســــــــــبة ا

% بالحاــــــرت  وكذلك ترافق االنخفاض الحاد بمعدالت الفقر الريفي مع 23إلى   33%ت ومن ا27% إلى 37ا
ارتفاع معدالت النمو االقتصــــــــــــــاد  في بع  الواليات وعليه ف ن المجتمع الهند  يمر بمرحلة تطور البد وأن 

لعاملة  واتسـاع البنية اتسـاسـية فيما يشـمل حافزًا وت ثيراتها في حجم وطبيعة القوة ا  2020توضـ  تـورتها عاا  
ــاد واإلنخراط بعمق في التفاعالت الدولية ويعد التواجد الهند  فيما ورا  البحار عاماًل موطدًا  لتحديي االقتصــــــــــ

 .ت16التلك التوجهات والسيما في المدن التي أضحت العولمة حقيقة مسلم بها لديها

 األساسية اجلهود املستدامة أو املستمرة للنمو من الكفاءة 

 االحتاد الذايت التكنولوجيات القوية البنية التحتية الصناعية  

 قيادة التكنولوجيا 

 2020رؤية التكنولوجيا لعام  
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اقتصـــــادية كبيرة تمكنها من تحقيق التفوا والهيمنة على بقية الدوك في   وعليه نجد ان الهند تتمتع بقدرة
اإلقليم وهذه القدرة االقتصــــادية لها أبعادها ويثارها على الصــــعيد الدولي اكما ســــي تي الحقًات وتعزز مكانة الهند 

 اإلستراتيجية في القرن الحاد  والعشرين.
 العامل اإلجتماعي:  -3

ــكاني  اتمية  الفقرت حيي أن  ــاكل تتمثل بالثالو  الخطر االتزايد الســــــــــ ــهد الهند عددًا من المشــــــــــ تشــــــــــ
ــيما منذ عاا   ــكانية في الهند بدأت تبرز خطورتها منذ بداية القرن العشــــرين والســ ــكلة الســ حيي زاد   1921المشــ

ــكانها عن ا ــا  عاا  ت مليون نســــــمة وفقاً 362ت إلى ا1901ت مليون نســــــمة عاا ا235.5عدد ســــ   1951 إلحصــــ
ــرطًا  ــكلة حيي اعتبرت إن تخفي  معدك اإلنجاب يعد شــــــــــ وأدركت القيادة الهندية منذ بداية خطورة هذه المشــــــــــ
ضـروريًا لتحسـين مسـتوى المعيشـة ومن ثم فقد قامت بتبني سـياسـة تنظيم اتسـرة كسـياسـة ثابتة لها منذ الحصـوك 

لمشــــــكلة الســــــكانية في الهند تكمن في اقترانها بمعدك أمية على اإلســــــتقالك إلى اآلن  ويمكن القوك أن خطورة ا
%ت ومن ثم ف ن ذلك يجعل 40%ت ومعدك مرتفع للســــــكان تحت خ  الفقر يصــــــل إلى ا48مرتفع يصــــــل إلى ا

الهند تدور في حلقة م لقة إذ أن الزيادة السكانية سبب ونتيجة في ين واحد لكل من الفقر واتمية وأثر ذلك في 
 .ت17ار السياسي واالجتماعي المنشود طبيعة االستقرا

وفاــــــــــــاًل عمــــــــــــا تقــــــــــــدا نجــــــــــــد أن الهنــــــــــــد تتســــــــــــم بدرجــــــــــــة مرتفعــــــــــــة مــــــــــــن التعدديــــــــــــة الل ويــــــــــــة و 
الدينيــــــــــــة والعرقيـــــــــــــة وممــــــــــــا يزيـــــــــــــد مــــــــــــن خطـــــــــــــورة هــــــــــــذه المشـــــــــــــكلة عــــــــــــدا اتســـــــــــــاا أو تطــــــــــــابق هـــــــــــــذه 

 .ت18ااالنقسامات مع حدود الدولة مما أدى إلى نشو  أحدا  عنف فيما بينها
تلـــــــــــــــك المشـــــــــــــــاكل إال أن الهنـــــــــــــــد تشـــــــــــــــهد العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن المؤشـــــــــــــــرات  وعلـــــــــــــــى الـــــــــــــــريم مـــــــــــــــن

االجتماعيـــــــــــة الفاعلـــــــــــة حيـــــــــــي نجـــــــــــد أن معـــــــــــدك معرفـــــــــــة القـــــــــــرا ة والكتابـــــــــــة مـــــــــــن المتوقـــــــــــع أن يتحســـــــــــن 
ت وهنــــــــــــاو خــــــــــــزين كبيــــــــــــر مــــــــــــن اتدب والمهــــــــــــارة 2020%ت عــــــــــــاا ا80ليصــــــــــــل إلــــــــــــى نســــــــــــبة عاليــــــــــــة ا

ــة  ــاًل عــــــــن حالــــــ ــادية فاــــــ ــاطات االقتصــــــ ــة فــــــــي النشــــــ ــاركة نســــــــوية عاليــــــ ــن ومشــــــ ــاًل عــــــ تمــــــــدن كبيــــــــرة فاــــــ
ــاط  ــددًا مــــــــــــن اتنمــــــــــ ــالمي مــــــــــــن المحتمــــــــــــل أن تجلــــــــــــب عــــــــــ أن عمليــــــــــــة التكامــــــــــــل مــــــــــــع االقتصــــــــــــاد العــــــــــ
ــتنباط  ــار واســـــــ ــى ابتكـــــــ ــة إلـــــــ ــة الهنديـــــــ ــدت الحكومـــــــ ــد عمـــــــ ــة  وقـــــــ ــة القيميـــــــ ــة واتنظمـــــــ ــتهالكية المختلفـــــــ االســـــــ
ــا  ــاص بهــــــ ــاة الخــــــ ــكل الحيــــــ ــن شــــــ ــل التعبيــــــــر عــــــ ــك مــــــــن أجــــــ ــة المنظمــــــــة واإلعــــــــالا وذلــــــ ــة التعليميــــــ اتنظمــــــ
ــة  ــية المركزيـــــــــــــة التـــــــــــــي تشـــــــــــــ ل الحكومـــــــــــ ــا أن القاـــــــــــ علـــــــــــــى المســـــــــــــتويين الثقـــــــــــــافي واالجتمـــــــــــــاعي كمـــــــــــ
ــا تظهــــــــــر هــــــــــذه الفــــــــــرص  ــدر مــــــــ ــة المفتوحــــــــــة للشــــــــــعب وبقــــــــ ــيع الفــــــــــرص االجتماعيــــــــ الهنديــــــــــة هــــــــــي توســــــــ
بواســــــــــــطة التنظيمــــــــــــات اإلنتاجيــــــــــــة الماــــــــــــادة والســــــــــــيطرة البيروقراطيــــــــــــة وعليــــــــــــه فــــــــــــان ذلــــــــــــك يســــــــــــتدعي 

صـــــــــــحية والـــــــــــدعم ال ـــــــــــذائي واتمـــــــــــن االجتمـــــــــــاعي وكـــــــــــل ذلـــــــــــك التوســـــــــــع فـــــــــــي الخـــــــــــدمات التعليميـــــــــــة وال
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ــاا مــــــــــــن أجــــــــــــل النهــــــــــــوض بــــــــــــالمجتمع  يحتــــــــــــاج إلــــــــــــى برنــــــــــــامج اجتمــــــــــــاعي واقتصــــــــــــاد  وسياســــــــــــي عــــــــــ
 .ت19االهند 
 

 ولبيان المؤشرات االجتماعية واالقتصادية الهندية ينظر الجدوك اآلتي:
 ت 14جدوك ا

 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية 
 السكان
 الوالدة
 الموت

 معدالت الحياة
 

 وفيات اتطفاك
 معدالت المرض
 معدك اتطبا 

 السكان في المدينة
 كثافة السكان
 الفاقة باتعداد
 معدالت الفاقة

 نسبة القرا ة والكتابة
 التشكيل عبر الرأسماك المحلي

 عبر الرأسماك المدخر
 إنفاا االستهالو

 عبر الرأسماك المستثمر
 نسبة التاخم
 التوليد الكهربائي

 البلدات المزودة بالكهربا 
 القرى المزودة بالكهربا 
 منتجات الحبوب

 االستهالو المخصب
 منتجات حبوب الطعاا المتوفرة

 ت2001بليون ايذار/ 1.027
 ت 2001ا 1.000لكل  25.4
 ت 2001ا 1.000لكل  8.4

 62.3ذكور 
 ت 2001ا 65.3إنا  
 72ريفي  42مدني 
 ت1999ا 55

 ت 1998ا 888
 ت 2001ا 27%

 ت 2001ا 2أشخاص لكل كم 324
 مليون  260

 ت 2000-1999% ا26.10
 ت2001% ا65.38

 ت 2003-2002% من الناتج المحلي اإلجمالي ا23.3
 ت 2003-2002% من الناتج المحلي اإلجمالي ا24.2
 ت 2003-2002% من الناتج المحلي اإلجمالي ا76.9
 ت 2001-2000% من الناتج المحلي اإلجمالي ا24

 ت 18،2003كانون الثاني  -20002انيسان  4.4
 ت2002-2001بليون كيلوواط ا 499.6

 ت 2002-2001% ا100
 ت 2002-2001% ا86.76

 ت2004-2003مليون طن ا 210.0
 ت 2000-1999ك م ا 95.2

 ت 2001-2000النسبة القياسية لكل ك م ا151.1
 المصدر:

- Satish Kumar, India's National Security, Annual Review, 2004, India Research Press, New Delhi,2005, 

pp525-526. 
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يبــــــــــــدو أن الموقــــــــــــف اتمنــــــــــــي الهنــــــــــــد  وفــــــــــــي ظــــــــــــل مصــــــــــــطلحات إعــــــــــــادة التنظــــــــــــيم الدفاعيــــــــــــة 
وتشـــــــــكيل القـــــــــوة والســـــــــيما بعـــــــــد أحـــــــــدا  كارييـــــــــل قـــــــــد ســـــــــل  الاـــــــــو  علـــــــــى القـــــــــدرة النوويـــــــــة والتقليديـــــــــة 
ــدمات فـــــــــي  ــاقم الخـــــــ ــد  مشـــــــــاركة طـــــــ ــيق الجيـــــــ ــدمات والتنســـــــ ــتويات: تكامـــــــــل الخـــــــ ــد مـــــــــن المســـــــ فـــــــــي العديـــــــ

وى مخصصـــــــــة ومـــــــــن خـــــــــالك الخطـــــــــ  واالنحـــــــــدار ونمـــــــــو عمليـــــــــات تـــــــــنع القـــــــــرار  وعمـــــــــل وحـــــــــدات قـــــــــ
ــاك ا ــو  المارشـــــــ ــاقم الجـــــــ ــدير الطـــــــ ــد مـــــــ ــد أكـــــــ ــة وقـــــــ ــكرية  المحدثـــــــ ــوات العســـــــ  S. Krishالقـــــــ

haswam  ت إلـــــــــــى دور الفاـــــــــــا  ودور القـــــــــــوة الجويـــــــــــة الهنديـــــــــــة فـــــــــــي المســـــــــــتقبل وقـــــــــــد أوضـــــــــــ  رئـــــــــــي
الفاــــــــا  إضــــــــافة القــــــــوة الجويــــــــة الهنديــــــــة إلــــــــى أن القــــــــوة الجويــــــــة الهنديــــــــة تطمــــــــ  إلنتقــــــــاك بنفســــــــها فــــــــي 

 .ت20اإلى الدور الكبير الذ  تمثله القوة البحرية للهند 
ومـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدير بالـــــــــــــــذكر إن الهنـــــــــــــــد تؤكـــــــــــــــد ذعـــــــــــــــدا البـــــــــــــــد  باالســـــــــــــــتعماكذ وذال اســـــــــــــــتعماك 
للســـــــــــلحة النوويـــــــــــة ضـــــــــــد الـــــــــــدوك التـــــــــــي ال تمتلـــــــــــك اتســـــــــــلحة النوويـــــــــــةذ  إن هـــــــــــذا المفهـــــــــــوا يـــــــــــرى أن 

د علـــــــــى هجـــــــــوا نـــــــــوو  يشـــــــــن علـــــــــى أراضـــــــــيها أو الهنـــــــــد لربمـــــــــا تســـــــــتخدا اتســـــــــلحة النوويـــــــــة فقـــــــــ  بـــــــــالر 
علــــــــــى القــــــــــوات الهنديــــــــــة وأن الهنــــــــــد ســــــــــتحافظ علــــــــــى خيــــــــــار اســــــــــتعماك مثــــــــــل هــــــــــذه اتســــــــــلحة والســــــــــيما 
وأن الهنـــــــــــد تســـــــــــتمر فـــــــــــي مراقبـــــــــــة االختبـــــــــــارات النوويـــــــــــة مـــــــــــع تطـــــــــــوير اتســـــــــــلحة النوويـــــــــــة فـــــــــــي ظـــــــــــل 

 .ت21االسيطرة المحكمة وعلى تصدير التكنولوجيا النووية الم لفة بالقذائف
ســـــــــــعت  1998وإزا  مـــــــــــا تقـــــــــــدا فـــــــــــان الهنـــــــــــد بعـــــــــــد إجـــــــــــرا  التجـــــــــــارب النوويـــــــــــة الهنديـــــــــــة عـــــــــــاا 

ــتخداا اتوك  وفـــــــــي  ــدأ لـــــــــي  االســـــــ ــتند علـــــــــى مبـــــــ ــوو  الهنـــــــــد  يســـــــ ــى أن المبـــــــــدأ النـــــــ ــى الت كيـــــــــد علـــــــ إلـــــــ
كانــــــــــت مــــــــــن أكثــــــــــر الفتــــــــــرات لالســــــــــتثمار فــــــــــي النظــــــــــاا  1998الوقــــــــــت ذاتــــــــــه فــــــــــان الفتــــــــــرة مــــــــــن عــــــــــاا 
ــ ــي أن ميزانيـــــــ ــد   حيـــــــ ــكر  الهنـــــــ ــن العســـــــ ــت مـــــــ ــد ارتفعـــــــ ــدفاع قـــــــ ــنة وأن 25% إلـــــــــى 13ة الـــــــ ــل ســـــــ % كـــــــ

ــدة  ــزات الجديـــــــــــ ــن التجهيـــــــــــ ــد مـــــــــــ ــى المزيـــــــــــ ــوك علـــــــــــ ــ  للحصـــــــــــ ــد خطـــــــــــ ــد  قـــــــــــ ــكر  الهنـــــــــــ ــاا العســـــــــــ النظـــــــــــ
ــة  ــة التهديـــــــــــدات الخارجيـــــــــ ــذه القـــــــــــوة ليســـــــــــت فقـــــــــــ  مـــــــــــن أجـــــــــــل مواجهـــــــــ والتكنولوجيـــــــــــا المتطـــــــــــورة وأن هـــــــــ

عـــــــــــن ت كيـــــــــــد والســـــــــــيما الباكســـــــــــتان أو الصـــــــــــين ولكـــــــــــن علـــــــــــى مســـــــــــتوى التحاـــــــــــير والتحـــــــــــديي فاـــــــــــاًل 
القـــــــــدرات وأن القـــــــــوة العســـــــــكرية الهنديـــــــــة تعـــــــــد عنصـــــــــرًا مهمـــــــــًا فـــــــــي تشـــــــــكيل السياســـــــــة الخارجيـــــــــة وأبعـــــــــاد 
تلـــــــك القـــــــوة علــــــــى مكانـــــــة الهنــــــــد وتـــــــ ثير ذلــــــــك فـــــــي أن ت خـــــــذ الهنــــــــد دورًا كبيـــــــرًا فــــــــي الشـــــــؤون اآلســــــــيوية 

 .ت22اوالعالمية
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 ك اآلتي:وتتميز الهند بحجم إنفاقها الدفاعي الكبير وكما مبين في الجدو 
 ت 15الجدوك رقم ا

 اإلنفاا الدفاعي الهند  

الناتج المحلي اإلجمالي  السنة 
اإلنفاا الدفاعي كنسبة ملؤية من  اإلنفاا الدفاعي بالدوالر بالبليون دوالر أمريكي 

 الناتج المحلي اإلجمالي
 2.99 ت91ا 8.07 ت 92ا 269.73 1993-1994
 2.41 ت93ا 7.0 ت 93ا 290.4 1994-1995

 2.74 ت94ا 7.43 ت 94ا 270.2 1995-1996

 2.51 ت95ا 8.3 ت95ا 330 1996-1997

 2.8 ت96ا 10.4 ت96ا 371 1997-1998

 3.16 ت97ا 12.2 ت97ا 385 1998-1999

 3 ت98ا 14.1 ت98ا 469 1999-2000

 3.22 ت99ا 14.2 ت99ا 440 2000-2001

 3.12 ت 2000ا 14.7 ت 2000ا 471 2001-2002

 2.19 ت 2001ا 14.3 ت 2001ا 490 2002-2003
 2.73 ت 2002ا 13.8 ت 2002ا 505 2003-2004

 المصدر:
- INSAR Research Staff IN Satish Kumar IN India's National Security, Annual Review 2004, New Delhi, 

2005, p541. 
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الهند أياــــــًا بفاعلية قدراتها العســــــكرية في إطار طبيعة تــــــواريخها النووية البالســــــتية كما مبين بشــــــكل وتتميز  
 اآلتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقت الطيران 
مرحلة الدفع المائية/  
 في الثانية 

احتراا مع السرعة  
 المسافة كم  كم/ثا 

2.7 16 1.0 120 
6.1 36 2.0 500 
8.4 55 2.9 1000 
11.8 85 3.9 2000 
14.8 122 4.7 3000 
 المصدر:

- Tara Kartha, Ballistic Missiles and International Security, In Jasjit Singh, Naclear India, New Delhi, July 

1998, p120. 

 
الهند نظرًا المتالكها القدرات العسـكرية المتطورة بنوعيها التقليد  والنوو    وإزا  ما تقدا يمكننا القوك أن

فاــــــــــــــاًل عن ـفاعلـية تـلك القوة في مواجهـة التهـدـيدات الخـارجـية ـفانـنا نجـد أن الهـند تســــــــــــــتمر في تطوير ـقدراتهـا 
سـية واالقتصـادية من العسـكرية التي البد أن تؤد  دورًا بارزًا في تعزيز قدرات الهند في المجاالت اتخرى السـيا

أجل تحقيق طموحات الهند في الهيمنة والتفوا والســــــــــــيطرة ومن ثم تحقيق مســــــــــــاعي الحصــــــــــــوك على المكانة 
 المنشودة في اإلطار اإلقليمي واإلطار الدولي.

 
 

 ت3ا شكل
 الهندية  لبالستيةالصواريخ ا

فاع 
إلرت
ا

 

 المسافة
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 الخاتمة

ان العالقات الهندية الباكســــــتانية تحددت في ضــــــو  مجموعة عوامل مختلفة ســــــياســــــية واقتصــــــادية وعســــــكرية 
ــبب دوافع الهند للهيمنة  واجت ــراع على مدى فترات زمنية طويلة ذلك بســـ ــم بالصـــ ماعية  وأكدت ان العالقات تتســـ

في اإلقليم وبســبب قاــية كشــمير وقاــية التســل  النوو  وعليه ان للهند قوة إقليمية كبرى لها دور إقليمي فاعل 
ــ ــعى الى ت دية دور خارج اإلقليم لتحقيق المصـ ــيا وتسـ اإلقليم وهي على  فيال  االســـتراتيجية  في إقليم جنوب اسـ

 تناف  شديد مع باكستان والقوى اإلقليمية اتخرى.
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