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 ملخص

. وترى أن البلوش الذين يعيشون 7421القسري إلى باكستان عام تبحث هذه الورقة في مشكالت بلوشستان، التي ُولدت منذ انضمامها 

 على مساحة جغرافية تتوزع على باكستان وإيران وأفغانستان وقعوا ضحية الموقع االستراتيجي.

 

ة، وترصد الورقة مشكالت المجتمع البلوشي المحكوم من قبل "سردارات" هم رؤساء قبائل، في نظام متبع منذ اإلمبراطورية المغولي

ورسخه االحتالل البريطاني. وترصد الورقة النزعة االنفصالية التي تصاعدت عند البلوش، بين جماعات مسلحة تقاتل وأحزاب 

سياسية وقادة مقيمين بالخارج يرون أن إقليمهم الذي يختزن معظم ثروات باكستان يعاني من اإلهمال والتهميش، فضاًل عن عمليات 

 لمقابر الجماعية.الخطف واالختفاء القسري وا

 

وتؤكد الورقة أن الصراع يتصاعد اليوم في بلوشستان وعليها، ويتمثل الصراع بميناء غوادر الذي يتوقع أن ينافس موانئ إقليمية 

صيني على هذا الميناء الذي -كبرى، وسيوفر طرًقا سهلة لنقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى خارجها. وهناك صراع أميركي

% من مصادر طاقة العالم. وتقدم الهند 01كات صينية كون الميناء سيوفر وجوًدا صينيًا قويًا على بحر العرب الذي يحوي تبنيه شر

العدو التقليدي والتاريخي لباكستان الدعم للمتمردين البلوش ومعها أيًضا دول إقليمية ودولية. وتختم الورقة بمجموعة من التوصيات 

 القضية. لجميع األطراف الفاعلة في

 

بذور صراع داخلي ودولي ال يزال قائًما إلى اليوم، بدًءا من  7420حمل االنضمام القسري لبلوشستان إلى باكستان في 

دولي منذ القياصرة والبريطانيين ليضاف إليه صراع إقليمي  الخلفية الِعرقية القبلية المتجذرة في اإلقليم وانتهاًء بصراع

ودولي على "جوهرة التاج الباكستاني"، ولم تُفلح كل عمليات التحديث في تغيير أنماط الحكم في بلوشستان؛ إذ ظلت القبيلة 

 متحكمة.

 )الجزيرة(
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ميالً، وتقع  211افة تصل إلى وتتوافر أسباب ومسببات الصراع في منطقة تزخر بالغاز الطبيعي وتُشاِطئ بحر العرب بمس

بمحاذاة دولتين مهمتين استراتيجيًا، هما: أفغانستان وإيران، إضافة إلى امتدادات عرقية بلوشية في األخيرة، وميناء جوادر 

 المرشح لسرقة األهمية من موانئ إقليمية كبندر عباس وتشار بهار وُعمان ودبي.

 

قبيلة  211ة كبيرة لكل واحد منها رئيسها الذي يُسمى بالسردار، وهناك قبيل 71ويوجد في بلوشستان، بحسب متابعين، 

صغيرة يديرها سردار صغير، وعلى رأس هذه القبائل الكبيرة "ماري وبوجتي وزاند ورايساي ودومبكي وكسي والنجو". 

اًل لحكمهم ونجح البريطانيون خالل حكم المنطقة بتخصيص مجلس ملكي "شاهي جركا" يضم سردارات القبائل تسهي

 مستفيدين من نظام وضع أسسه المغول.

 

وعلى المستوى الداخلي تتصاعد حالة من الغضب جّراء اختفاء آالف الشباب البلوشي وعجز القضاء الباكستاني عن 

الكشف عن مصيرهم. وإضافة إلى اإلهمال والتهميش وانتهاكات حقوق اإلنسان، تبرز تحديات كبيرة تتمثل في: الصراع 

 ي والفساد والتمرد والعمليات العسكرية المتواصلة في اإلقليم. الطائف

 

 خلفية تاريخية 

 

ظلت منطقة بلوشستان حتى القرن الماضي منطقة تفتقر لألهمية التاريخية واالستراتيجية، وشّكلت على امتداد التاريخ 

ُجدًدا عليها، ويُرجعهم بعض المؤرخين  مالًذا للخارجين عن القانون الفاّرين خارج إمبراطوريات المنطقة. ويعد البلوش

إلى أصول عربية؛ وهو ما يذهب إليه المؤرخ البريطاني المتخصص بالتاريخ البلوشي مارتين أكسمان: "أعتقد أن أفضل 

طريقة لفهم بلوشستان يكون باعتبارها منطقة ال يملكها أحد، فلم يهتم أحد ببلوشستان كونها جبلية وصحراوية وبال أهمية 

يخية محددة؛ لهذا السبب فإن بلوشستان عادة ما كانت منطقة لجوء ألشخاص لم يتم استيعابهم في اإلمبراطوريتين تار

الهندية أو اإليرانية. هؤالء األشخاص انتقلوا إلى بلوشستان واتخذوا منها ملجأ وبنوا فيها ألنفسهم مستقًرا، وبحسب الفكر 

 (7ات بشرية لها أصل عربي.)البلوشي فإن البلوش يعتبرون أنفسهم مجموع

 

وكان أعضاء مجلسي النواب واألعيان قد اتخذوا قراًرا باالستقالل، فيما فّضل زعيمها خان قالت فتح محادثات مع 

( وهو ما يذهب إليه المتمرد البلوشي هريبار 4باكستان واالنضمام إليها الحقًا إال أن القوة استُخدمت النتزاع التوقيع.)

المنفى بلندن: "تم احتالل بلوشستان بالقوة العسكرية من جانب باكستان؛ فهي لم تكن أبًدا جزًءا من  ماري المقيم في

بل دخلها الجيش الباكستاني بالقوة وأجبر خان قالت الذي كان يمثل الزعامة في بلوشستان على  7420باكستان عام 

آلن ال نعترف بكون بلوشستان جزًءا من باكستان بل نعتقد التوقيع على معاهدة االنضمام ولهذا السبب تجد أننا كلنا حتى ا

 (3أنها أرض محتلة".)

 

 وما دام االنضمام أو اإللحاق حصل قسًرا بحسب البلوش، فقد كان سببًا في خلق التوتر على مدى العقود الماضية. 

 

ال باكستان ألمير قالت؛ فأطلق ظهر توتر حقيقي باعتق 7490وبعد ستة أعوام فقط على اكتشاف الغاز في اإلقليم في عام 

نوروز خان تمرده العسكري الذي استمر لعامين كان وقوده مئات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، لكن وعلى الرغم 

لتسارع السلطات  93-7494من القضاء عسكريًا عليه ظل جمره تحت الرماد ليظهر مجدًدا بشكل أعنف في عامي 

، والالفت أن 7411ويتواصل حتى  7413قة نفسها فيبقى الجمر تحت الرماد ليبرز ثالثة عام الباكستانية لمعالجته بالطري
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 تيظهوره جاء مع وصول محمد داود إلى السلطة في أفغانستان عبر انقالب بمساندة الشيوعيين، واستخدم السوفي

ليفة واشنطن في حلفي السيتو والسينتو، أفغانستان للتدخل في الشأنين: البلوشي والبشتوني النتزاع تنازالت من باكستان ح

قادة الجهاد األفغاني برهان الدين رباني وقلب  7412لكن "ذو الفقار علي بوتو" رد الحجر إلى جحره حين استقبل عام 

 الحكومتين الباكستانية واألفغانية. تالالدين حكمتيار، ووقع البلوش ضحية ق

 

بين المركز والبلوش  -لكن ثبت أنها مؤقتة-ليعقد مصالحة تاريخية  7411 االنقالب العسكري بزعامة ضياء الحق عام جاء

فأطلق سراح السياسيين ومنحهم المناصب، وظل المتمردون البلوش في أفغانستان إلى أن سقطت كابول بأيدي طالبان 

 ، فعاد كثير منهم مع عائالتهم إلى بلوشستان.7441

 

هكتار من األرض في  211اد التمرد من جديد بسيطرة العسكر على فترة حكم الرئيس األسبق برفيز مشرف ع خالل

منطقة "سوي" البلوشية إلقامة ثكنات عسكرية يخشى البلوش أن تُستخدم الحقًا لقتالهم، باإلضافة إلى مخاوفهم من أن يُغير 

 91ذي راح ضحيته وال 7439غير بلوشية، كما حصل بعد زلزال  ىذلك في التركيبة الديمغرافية لصالح ِعرقيات أخر

 ألف قتيل بزرع أقليات أخرى إلحداث تغيير في التركيبة السكانية.

 

 الصراع الداخلي  ديناميات

 

يُخفي البلوش امتعاضهم من التهميش الذي يعيشونه كشعب وكإقليم، ضاعف ذلك ضخامة اإلقليم جغرافيًا والذي يشّكل  ال

مليون نسمة.  411بعة ماليين نسمة من سكان باكستان البالغ عددهم % من مساحة باكستان وسكانه الذين ال يتعدون أر23

وحين نتحدث عن ديناميات الصراع الداخلي البد من الحديث عن العبين مهمين فيه، وهما: الجماعات السياسية القومية، 

 والجماعات المسلحة، وكلتاهما تحت مظلة القبيلة.

 

بإلغاء نظام السردار المتحكم بالنسيج البلوشي، ليعزز  7419ني في عام فشل القرار الصادر عن البرلمان الباكستا جاء

فشل أي نظام حديث لحكمهم، وفشلت العقوبة بالسجن ثالث سنوات لمن يمارس صالحياته كسردار في القضاء عليه، 

 عشية االستقالل. 999والبالغ عددهم  اربخالف الهند التي ألغت نظام المهراجا المرادف للسرد

 

لحديث عن التمرد العسكري البلوشي تبرز قوتان أساسيتان، وهما: جيش تحرير بلوشستان الذي عادة ما يتبنى ا وفي

العمليات، ويطالب قادته باآلتي: "الحصول على استقالل بلوشستان، والتخلص من سيطرة البنجابيين، وتحقيق حياة سعيدة 

 (2".)اةلعرقية البلوش تعتمد على األمن واإلنصاف والمساو

 

الطرف العسكري الثاني والمهم هو الجبهة المتحدة لتحرير بلوشستان والتي برزت بقوة من خالل خطفها لألميركي  أما

، وتتحدث باكستان عن حصول 4177جون سوليتك العامل في المفوضية السامية للالجئين التابعة لألمم المتحدة في عام 

وروسيا وأحيانًا إيران، لكن لم تقدم أدلة واضحة وتستشهد بكثرة  ندالهالمتمردين على دعم من دول عديدة كأفغانستان و

 القنصليات الهندية غير المبررة على حدودها والتقاطها رسائل السلكي تؤكد هذا التدخل.

 

الزلزال الذي ضرب مناطق بلوشية أواخر العام الماضي كشف عمال إغاثة باكستانيون حجبوا هوياتهم أن الزلزال  ومع

 الجيش بذريعة إغاثة المتضررين من الوصول إلى مناطق عسكرية مهمة للمتمردين ما كان له أن يصلها.مّكن 
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ورقة للباحث البلوشي شيرباز كيتران في معهد الدراسات االستراتيجية بإسالم أباد على أن قائد قوات الحدود في  وتشدد

ستاني وجود دعم خارجي: "إن قواتنا ألقت القبض على أكثر بلوشستان الجنرال إعجاز أكد في شهادته أمام الكونغرس الباك

تخريبية ببلوشستان خالل السنوات الثالث الماضية، ومن بينهم أفغان  عمالألف أجنبي مشتبه بهم في التورط بأ 79من 

لمشاكل وإيرانيون وطاجيك وأتراك وبنغال وألمان، ويضيف في شهادته: إن عدًدا من الدول متهم بالتورط في إثارة ا

 (9ببلوشستان، وهي: الهند وإيران وأفغانستان وروسيا وأميركا.)

 

معظم القيادات السياسية التاريخية للبلوش إلى المنفى االختياري بالخارج، وبالتالي فهي غائبة أو مغيبة عن اتخاذ  ولجأ

تالحق مشرف لقتله زعيم القبيلة، القرارات المهمة التي تعني البلوش؛ فقبيلة نواب أكبر بوجتي ال تزال تلعق جراحها و

قبيلة "نواب بخش ماري" الذي درس الهندسة بروسيا وحظي بدعم روسي  ماويقدر مسلحوها بعشرة آالف مقاتل، بين

وأفغاني خالل الحكم الشيوعي فيُقدر عدد مسلحيه باثني عشر ألف مسلح، ويتمركز في كهولو، ويتردد الحديث عن إدارته 

 على حرب العصابات.لثالثين مركز تدريب 

 

األحزاب السياسية البلوشية، وعلى الرغم من وصول أحد قادتها عبد الملك بلوج إلى منصب كبير وزراء اإلقليم في  أما

 حكومة نواز شريف إال أنها ال تزال متشككة في الحكومة المركزية، ويعود جوهر هذه الشكوك إلى حزمة من األسباب:

% من باكستان، بتغيير الديمغرافيا البلوشية، 99مخاوف البلوش من سياسة المركز، وتحديًدا األغلبية البنجابية التي تشّكل  .7

عبر إقامة الثكنات العسكرية والمشاريع الضخمة لجذب عرقيات أخرى، وإقامة هذه الثكنات كان بمثابة وقود استغله جيش 

في كويتا وحدها أكثر من ثالثين انفجاًرا بغية  4112التي وصل عددها عام  لعسكريةتحرير بلوشستان لتصعيد عملياته ا

 (9الحصول على االستقالل من هيمنة األغلبية البنجابية.)

اإلهمال والتهميش الذي يعانيه اإلقليم وافتقاره إلى الغاز الطبيعي مع أنه خزان باكستان الغازي، باإلضافة إلى الموازنات  .4

% من مساحة باكستان بينما الموازنة في باكستان تأتي حسب النسبة السكانية، 23لممنوحة لتنميته وهو الذي يشّكل القليلة ا

مليار روبية أي: ما  70ككبير لوزراء اإلقليم من قبل المركز ثم تخصيص شريف لـ  روفةلكن تعيين شخصية بلوشية مع

 (1ان.)مليون دوالر لتنميته قد يخفّف من االحتق 719يعادل 

حصص البلوش في مؤسسات الدولة ضئيلة جًدا، وأساسها ضعف المشاريع التنموية والتعليمية، وإن كانت الحكومة ترد  .3

على ذلك بالقول: إن نظام السردار هو من يحول دون التنمية لكن البلوش يشددون على أن معظم المشاريع التنموية تمت 

 (0خالل حكم السردارات.)

تقال واالختفاء القسري ويقدرها بعض زعماء البلوش ونشطاء حقوقيون بلوش خالل لقاءات خاصة معهم حاالت االع .2

 ( 4بثمانية عشر ألف شخص، وال يُستبعد أن يكون قد تم تصفية بعضهم.)

رضية آالف طالب وطالبة خالل الثمانينيات، األ 71-9المنظمة البلوشية الطالبية، التي تراوح عدد أعضائها بين  وتشّكل

 (     71االجتماعية والتجنيدية الداعمة للمتمردين البلوش إما عسكريًا أو اجتماعيًا.")

 

 باكستان  تطويق

 

شعور باكستاني بأن الهند لم تعترف عمليًا باستقاللها؛ ولذا فهي تجهد لزعزعتها، وهو ما تقوله الهند أيًضا بحق  ثمة

ولعل من حسن حظ الهند أن تتقاطع مصالح دول كبرى وإقليمية اآلن ضد باكستان لدعمها للجماعات المسلحة في كشمير، 
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أفغانيًا وحتى إيرانيًا، كما سبق وأن أشار إلى -روسيًا-ترى تنسيقًا هنديًا انباكستان، إن كان بشكل علني أو مستتر، فباكست

 ذلك قائد قوات الحدود الباكستاني في بلوشستان.

 

وشستان سيساومها على دعمها الجماعات المسلحة الكشميرية، باإلضافة إلى إضعافها الهند أن حصار باكستان في بل وترى

اقتصاديًا إن كان بتحولها إلى ممر ألنابيب الغاز اإليراني أو التركماني أو معبًرا للتجارة من وإلى آسيا الوسطى، وكذلك 

 بوابة لميناء غوادر.

 

هذه مع تراجع نفوذها في أفغانستان وتجلياته بمن يحكم كابل، وال يخفى  وتيرة الشعور الباكستاني بالنوايا الهندية وتزداد

 الروسي.-اإليراني-قرب حكام كابل اآلن من المحور الهندي

 

الهند فتعتقد أنها بحضورها في بلوشستان وإثارة االضطرابات فيها ستحاصر المصالح الصينية المتجهة إلى االستثمار  أما

 يشّكل ميناًء بديالً عن كراتشي في حال نشوب أية حرب بين العدوين النوويين. وبقوة في ميناء غوادر والذي

 

: 4177يغب التحليل السابق عن وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل خالل محاضرته بجامعة كاميرون بأوكالهوما عام ولم

شاكل في باكستان وتستطيع القيام "الهند تستخدم أفغانستان كجبهة ثانية ضد باكستان، وخالل السنوات الماضية دعمت الم

 (73بذلك في أكثر من اتجاه".)

 

جام يوسف رئيس وزراء إقليم بلوشستان األسبق الهند مباشرة: "المخابرات الهندية تدير أكثر من أربعين مركز  واتهم

يد إبقاء الضغط على تدريب على طول الحدود مع اإلقليم، والهند تستخدم المعارضين لباكستان منذ أيام االنفصال؛ فهي تر

 (72عن كشمير".) تخليباكستان من أجل استغالل بلوشستان مقابل ال

 

عزز االعتقاد الباكستاني هذا برقية نشرتها ويكيليكس تؤكد اعتراف دبلوماسيين هنود بأن تدخلهم في بلوشستان يأتي  وقد

لحة روسية وصينية وعادة ما تتم اللقاءات في رًدا على التدخل الباكستاني في كشمير، وأن الدعم الهندي يأتي بصورة أس

 (79دبي.)

 

السفير الباكستاني في واشنطن جليل عباس "فإن نواز شريف ناقش مع نظيره الهندي خالل لقائهما في نيويورك  وبحسب

 (79األدلة والشواهد الباكستانية على التدخل الهندي في بلوشستان".)

 

الكونغرس األميركي ودعوات بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى حقهم مناقشة حق تقرير مصير البلوش في  أثارت

( ولعل هذا ما يفسر رفض باكستان الدعوات 71باالنفصال رغم نفي السلطات األميركية عالقتها، مخاوف إسالم أباد.)

 االنفصالي البلوشي. التياراألميركية لفتح قنصليتها في بلوشستان خشية أن تكون محطة لدعم 

 

إلى فم بحر العرب؛ حيث أكثر من ثمانين بالمائة من مصادر الطاقة العالمية؛ وهو ما أقلق واشنطن مع  الصين وقفزت

تنامي توقعات بنضوب الثروة النفطية العربية خالل األربعين عاًما المقبلة ليدفع واشنطن لالعتماد على ثروات آسيا 

 (70.)الوسطى وأفغانستان وإيران وهو ما يستلزم إبعاد الصين عنها
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 الموانئ الخفية حرب

 

المنطقة منذ سنوات على وقع حرب موانئ خفية، فمنذ أن منحت باكستان الصين حق إقامة ميناء غوادر "بوابة  تعيش

الهواء" أو "عين الخليج" على بحر العرب؛ فإن إيران والهند تسعيان إلى بناء ميناء "تشار بهار" اإليراني ليكون البوابة 

استيراًدا وتصديًرا، ولكن الميناء بحسب خبراء يعاني  -الجائزة الكبرى لدول المنطقة وللعالم أيًضا-لوسطى البحرية آلسيا ا

من نقصين يتمثالن في المسافة البعيدة عن آسيا الوسطى، ومياهه السطحية الحائلة دون رسو بوارج ضخمة بخالف ميناء 

 هه العميقة.غوادر الذي يتمتع بقرب المسافة إلى آسيا الوسطى وميا

 

المواصفات أشعلت سباق التنافس في المنطقة حيث يُعتقد أن تشغيل ميناء غوادر سيسرق األضواء من موانئ المنطقة  هذه

في دبي وُعمان وغيرهما، وقد أشار إلى ذلك بنك التنمية األسيوي الذي أّكد على أن القدرة االستيعابية للميناء ستتجاوز 

 الحضور الصيني بالمنطقة ويدفع بالحضور األميركي إلى التراجع أكثر. عزيزب دوًرا في تاثنتي عشرة دولة، كما سيلع

 

ميناء غوادر بالمنظار األميركي "مركز استراتيجية لسلسلة جواهر الموانئ البحرية الصينية والتي ستتيح لها  ويمثل

ين خطوط اإلمداد من عمليات القرصنة الفرصة للسيطرة على تجارة المحيط الهندي، وستمهد لها األرضية من أجل تأم

 (74والتنافس العالمي".)

 

 ربما تسّرعت باكستان بمنح الصين حق بناء ميناء غوادر ولو منحته لمجموعة شركات لكان أفضل لها. لكن

 

 على الطاقة الصراع

 

العطش العالمي للطاقة من موقع باكستان الجغرافي المهم لقربها من آسيا الوسطى المقفلة عن العالم بحريًا، وقربها  عزز

أيًضا من المناطق الصينية الغربية الفقيرة والمهملة والتي تتطلع الصين إلى تنميتها، وموقعها كهمزة وصل لتصدير الغاز 

الهند والشرق األقصى، يُضاف إليه قدرتها على تعزيز أو تقليص الهيمنة  هتجامن آسيا الوسطى أو إيران أو قطر با

األميركية في المنطقة؛ فباكستان هي من أّخرت أنابيب الغاز اإليراني باتجاه الهند والشرق األقصى، وهي أحد األسباب في 

 وقف استثمار الغاز والنفط في أفغانستان من قبل شركات عالمية.

 

ستاني فإن مشروع أنابيب الغاز القادم سيخفف من أزمة الطاقة التي تعاني منها باكستان وشلّت حياتها الصعيد الباك وعلى

العامة االقتصادية والزراعية تحديًدا، كما أنه سيوفر فرص عمل ضخمة للباكستانيين، باإلضافة إلى احتياطي من العملة 

 (41يار دوالر.)يصل إلى المل ويًاالصعبة مقابل حق عبور هذه األنابيب سن

 

الصين التوجه شرقًا إلى باكستان بهدف تنمية مناطقها الغربية المهملة، وكذلك حسمت باكستان خيارها بالتوجه  وقررت

غربًا نحو الصين، ويلعب قصر المسافة دوًرا في نقل الطاقة عبر باكستان إلى المناطق الصينية المستهدفة البالغة نصف 

 كم. 2911طريق شانغهاي  مرت الصين استخداكم إذا ما قر 4911مسافتها 
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 الصراع  مآالت

 

ما تلجأ الدول الكبرى إلى توظيف دول أصغر للقيام بمهماتها، وإذا ما عجزت عنه تتدخل مباشرة، والظاهر أن  عادة

الوضع في بلوشستان مرتبط بأوضاع باكستانية داخلية وبقدرة الحكومة على تنفيس االحتقان الداخلي ومنع الخارج من 

بلوشي رصين في اإلقليم وسعي الحكومة للتفاوض مع زعماء  ءوزرااستغالله ألجنداته الخاصة، السيما مع تعيين كبير 

بلوش مقيمين في الخارج، كما يرتهن الوضع البلوشي بالصراع اإلقليمي بين الهند وباكستان وربطه بدعم األخيرة 

سيما ال يةللمسلحين في كشمير، ويرتبط كذلك بدخول طهران على الخط واالتهام الباكستاني الخفي لها بدعم عناصر شيع

مع تصاعد قتل الهزارة الشيعة في اإلقليم. هذا الوضع سيرتبط مع استحقاق االنسحاب األميركي من أفغانستان سيما مع 

 الفراغ الذي سيخلفه رحيل القوات الغربية، وستنطلق لعبة إقليمية كبرى طرفاها المباشران: باكستان وإيران.

 

 التوصيات

 

قضيته تتالعب بها دول عدة من أجل مصالحها، وعليه فإن تعزيز العالقة مع إسالم أباد  : عليه أن يعي أنالجانب البلوشي -7

 هو األجدى، سيما وأن دولة كإيران مجاورة ستعارض بشدة قيام دولة بلوشية لوجود بلوش فيها.

فيلق الحدود الذي يغلب  : عليه اجتراح استراتيجية مشتركة متفق عليها بين الجيش والساسة، وأن يُخضعالجانب الباكستاني -4

عليه غير البلوش في اإلقليم إلدارة الحكومة مباشرة. يعقبه الدخول في حوار حقيقي مع القوى البلوشية الفاعلة على 

مع برامج اقتصادية تنعش اإلقليم المهمل، وتبدد مخاوفه من سياسة  مختفين،األرض أو المغيبة، والكشف عن مصير ال

 كانية.التغيير في تركيبته الس

: عليها أن تدرك أن أمنها مرتبط باألمن الباكستاني واألفغاني، وهي حقيقة تاريخية سيما في ظل التنسيق األطراف العربية -3

 اإليراني، وأهمية ميناء غوادر ومستقبل الطاقة في آسيا الوسطى.-والحوار الغربي

سرحها أفغانستان وباكستان في القرنين الثامن عشر والتاسع : يجب أن تدرك أن اللعبة الكبرى التي كان ماألطراف الدولية -2

عشر تحّولت إلى لعبة اقتصادية ال مكان فيها للتقسيم والتدخل العسكري الذي ثبت فشله أفغانستان والعراق، السيما وأن 

 العمالق االقتصادي الصيني يصطف مع باكستان.
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