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 ملخص البحث
الثانية نقطة تحول مهمة في توجهات الواليات المتحدة االمريكية ازاء الشرق االوسط ، وقد تزامنت تلك كانت نهاية الحرب العالمية        

التوجهات مع تحقيق االنتصارات العسكرية لبريطانيا في الحرب وخسارتها السياسية في مستعمراتها وافول نفوذها فيها ، ومن بين هذه  
، والتي   1947أب عام  15واعالن استقاللها وانفصال باكستان كدولة مستقلة عن الهند في المستعمرات وجودها في شبه القارة الهندية 

  اصبحت فيما بعد محورًا اساسيًا للسياسة االمريكية في جنوب شرق أسيا والشرق االوسط نتيجة تمركز المصالح االمريكية في المنطقة فضالً 
متمثاًل باالتحاد السوفيتي )سابقًا( والصين .لقد بينت االحداث ان باكستان اتجهت   عن بروز تهديد جديد لهذه المصالح وهو الخطر الشيوعي 

بات نحو الواليات المتحدة االمريكية وذلك لمعاداتها للشيوعية فضاًل عن موقفها المتأزم مع جيرانها الهند حول كشمير والى المشاكل والصعو 
الهندية مقابل الدعم الذي تعهدت به الواليات المتحدة االمريكية تقديميه اقتصاديًا وعسكريًا  التي واجهتها ومراراه االنفصال عن تقسيم شبه القارة

 لباكستان ، ومنذ هذا التاريخ بدأت العالقات بين البلدين بين مد وجزر تارة وبين عالقات مصلحية وعالقات تصارعيه تارة اخرى .
 املقدمة

به بريطانيا من خالل ربط الواليات المتحدة األمريكية وباكستان  متالباكستانية إلى الدور الذي قا - العالقات األمريكية بداياتتعود     
لكل من الواليات المتحدة األمريكية  فاصالً  الحرب العالمية الثانية التي وضعت حداً  انتهى مبكر ومع وقتمنذ  بداً  اذ بطريقة غير مباشرة

من رحم الهند في ظروف عصيبة جدًا  الواليات المتحدة األمريكية قوة عظمى في العالم أما باكستان فقد ولدت دولة جديدة  تجذ خر إوباكستان 
أخذت الواليات المتحدة األمريكية  ئهاالحرب العالمية الثانية وبعد انتهاوخالل القارة الهندية  هكانت باكستان تعتبر جزء من شب بعد هذه الحرب،

كان تقسيم شبه  ،وموقع استراتيجي مهم ياقتصادمخزون القارة الهندية ألجل تعزيز نفوذها في المنطقة وذلك لما تحتويه من  ه ى شبتتطلع إل
اذ استطاعت تحقيق االنفصال وإعطاء الحرية   يهاالسياسي علالديني و ألثر له ا 1947 عام  بآ 15الل باكستان في قالقارة الهندية واست
، بدأت اهتمامات السياسة االمريكية تأخذ نفسه تالتخلص من السيطرة البريطانية والهندية في الوق ير للمسلمين وأيضاً واألحقية في التعب

وكانت تلك  ،ها في المنطقة, وحماية أهدافها االستراتيجيةحوذلك لضمان مصال ها،اللقفها لجانب استو وقو  باكستان،تجاه  خطوات ايجابية
الل قموقف الواليات المتحدة األمريكية من االست هو دراسةالبحث موضوع  الحديثة، باكستان مالمح على الكبير التطورات السياسية أثرها

ب مرحلة  أعقاواألثر السياسي على باكستان ونتيجة ألهمية الموضوع ولما نتج عن ذلك من وقوف تلك المنطقة على  ، م1947 عام باكستان
، تأتي منها اهمية الدراسة كونها تعالج حالة الموقف االمريكي من نشوء دولة باكستان  الل باكستان وانفصالهاقجديدة تمثلت باست مهمة تاريخية

العالقات بين الدولتين وحسب المتغيرات االقليمية والدولية بما كانت تؤثر وتتأثر بمعطيات ومقتربات االهداف في   وتسليط الضوء على بدايات
ا المحيط االسيوي ، وهدف البحث هو التعريف بالمواقف واالهداف االمريكية السياسية والتاريخية تجاه استقالل باكستان وكيفية استثمار هذ

فيما بعد على تداعيات العالقة عبر تاريخ البلدين وتوظيفها وفق مقتضيات المصالح المشتركة بينهما ، وكانت االستقالل وتسليط الضوء 
منهجية البحث بمنهجين األول المنهج التاريخي والثاني المنهاج التحليلي في اطار تحليل االهداف في صورها ونماذجها المعاصرة من خالل 

للدولة وتوظيفها في السياسية الخارجية للدولة ، وبمعنى ادق ان المصلحة القومية تشكل العامل االساس   السعي نحو تحقيق المصلحة القومية
كان لها األثر  بظروف معقدة جدًا و  لسياسيات الدول خارجيًا وهذا كان نابعًا من طبيعة العالقات لكل الدولتين وصفت  حالة استقالل باكستان

الموقع  بعنوان المبحث األول تمهيد للموضوع ، جاءاللقه القارة الهندية من ناحية االنفصال ومن ثم االستعلى شب والعسكري والديني السياسي
فكرة االنفصال بين الهند و   نشوءالمبحث الثاني  وذكروقع لشبه القارة الهندية، ممن ناحية ال في السياسة االمريكية لباكستان الجيوستراتيجي

  ، 1947 عام موقف الواليات المتحدة األمريكية من االستقالل الباكستانيعلى  ركزما المبحث الثالث فلقد أية شبه القارة الهندفي  باكستان
الباكستانية  - العالقات األمريكيةتضمن المبحث الرابع و  ، 1948و  1947الباكستانية بين عامي  - وكيف كانت العالقات األمريكية

  1953-1947واالخير موقف الواليات المتحدة األمريكية من قضية كشمير في االعوام وتطورها وجاء المبحث الخامس  1947-1948
األمم المتحدة والوساطة الدولية فضاًل عن   به عن الحل العسكري ومن خالل ما جاءت ومحاوالتها في حل القضية بالطرق السلمية بعيداً 

تمثل أساس البحث من حيث  هانألعلى المبحث الثالث  دراسةثقل ال تركز ت القضية ولقد حل إرسالها لعدد من الدبلوماسيين األمريكيين ألجل
 عن والدة حروب وخالفات  تاثمر  إقليمية ثالث مواضيع ألجل توضيح قضية االستقالل وما تالها من صراعات ونزاعات ذكر  الموضوع فلذلك
مستمرة أوجدها ذلك   ت وأزمات سياسيةعن ظهور قضايا جديدة أصبحت بمثابة مشكال بين الطرفيين ) الهند وباكستان( فضالً  عسكرية تقليدية

 االستقالل.
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 املوقع اجليوسرتاتيجي لباكستان يف السياسة االمريكيةملبحث األول: ا
الغالبية   م1951مليون نسمه حسب إحصاء عام  75كانها في شبه القارة الهندية اذ يبلغ عدد س جيوستراتيجيتشكل باكستان أهمية     

غال الذي نشرقي ويتمثل بإقليم الب هما , تتكون باكستان من قسمين(1)خ, البوذيينيالعظمى من المسلمين, فضاًل عن أقليات من الهندوس والس
ميل  1200البنجاب ويفصل بين القسمين قرابة سفل وبلوخستان و يتكون من حوض االو تقع في المنطقة الواقعة عند مصب نهر الكنج وغربي 

غال وبورما ويمتد إلى خليج البنغال جنوبا" أما الجزء الغربي من نالجزء الشرقي من باكستان بين غرب البمن يقع الذي  من أراضي الهند
باكستان فيصدها من الشمال جبال الهماليا وجبال هندكوش ومن الغرب والشمال الغربي والشمال يحدها كل من ايران وأفغانستان, ويفصلها 

والجنوب الشرقي ومن الجنوب البحر العربي وقد اشتملت عن االتحاد السوفيتي شريط من األرض يقع في حدود أفغانستان وتحدها من الشرق 
مختلفة وهي البنغاليون في شرق باكستان, والبلوش والسند في غرب باكستان وبعد ذلك  جناس. تضم باكستان أ(2) على أقاليم وواليات عديدة

ختالط الامتزجت مع اللغة الفارسية بسبب ا التيية جاءت بها أقليات من المهاجرين الذي يتحدثون لغة األوردو والتي هي فرع من اللغة الهند
سند وهي كراتشي لفي المدن الجنوبية في إقليم ا هذه االقوام  وقد استقرت, والتي تعني الجيش  يةردو لغة األالغة جديدة اطلق عليها فظهرت 
راضي العالم  اوجوده في  يختزلان في ذلك الوقت الذي كو بعد إقرار الدستور خضعت شبه القارة الهندية إلى االستعمار البريطاني ،وجدرليا 

ان الواليات المتحدة األمريكية استطاعت ان تأخذ االعتراف البريطاني  الشمالية اال الجديد )الواليات المتحدة األمريكية( والتي تقع في القارة
لمتحدة من ذلك االستعمار بموجب معاهدة باريس عام  وتخلصت الواليات ا 1776 عام باستقاللها وقيام الواليات المتحدة األمريكية في تموز

تعاني من ويالت التدخل واالستعمار البريطاني الذي تمسك بها وعدها احدى الممتلكات المثالية   التي استمرت شبه القارة الهندية ,(3) م1783
كانت الواليات المتحدة األمريكية قد خرجت من االستقالل محددة اإلمكانيات لكنها بدأت  اوإذ ،(4)اقتصادية وسكانية له لما تتمتع به من أهمية

بدأت شبه القارة الهندية بالتطلع إلى نمو الحركة الوطنية ألجل التخلص من  في الوقت نفسه القرن العشرين  بدايات تنمو بدرجة كبيرة في
تارًة  لعالمية األولى الكثير من الضغوطات الهندية والتي كانت تعمل على تهدئتها بالوعود واجهت بريطانيا أثناء الحرب ا،االستعمار البريطاني 
وخروج بريطانيا منتصرة عسكريًا لكنها سجلت خسارتها  وبعد نهاية الحرب في الحرب،  حتى تكسب وقوفها إلى جوارها وبالتهديد تارًة اخرى 

في  اهم ما فيه إقامة الحياة النيابيةلك الضغوطات فأخذت بإعداد برنامج اصالحي كان تعمل في مواجهة تبدأت  سياسيًا في العالم وتحديداً 
 المهاتما بزعامة (5)اذ خرجت االنتخابات ألول مرة في تاريخ الهند وظهرت األحزاب الهندية بصورة فعالة ومن أهمها حزب المؤتمرالهند ،

مقاطعة   هومن مطالب (6)البريطانيينبحركة العصيان المدني ضد  القيام وسائل ومنهالاغاندي الذي دعا إلى مقاومة االستعمار البريطاني بكل 
استجاب الشعب الهندي بمختلف طوائفه إلى تلك الدعوة  و , (7)البضائع األجنبية من التجار الهنود وعدم دفع الضرائب إلى الحكومة البريطانية

د  وتحول هذا الموقف في نظر البريطانيين إلى تمر  لبريطانياطعوا المنتوجات احيث هجروا المدارس والمحاكم ورفضوا دفع الضرائب وقا
واستمرت مقاومة االحتالل البريطاني في الهند وظهرت الخالفات بين الهندوس والمسلمين الذين كانوا  ،وثورة ضد وجودهم  وعصيان مدني

 تهوالذي كان يتولى زعام 1906منذ عام  (8)ابطة اإلسالميةيعرف باسم حزب الر اخر ذو قاعدة شعبية كبيرة حزب  في وقت الحق أسسوا
الشعب د جزءًا من حقوق أمام األكثرية الهندوسية على أساس إنها تعالعلى مسالة فيما بعد  (10)اختلف مع غاندي الذي (9)محمد علي جناح

وهنا  , ، وعلى الرغم من تلك الخالفات إلى نشبت بين غاندي وجناح إالَّ أنَّ الهدف كان واحد وهو االستقالل هالهندي بمختلف طوائفه وعناصر 
البيانات ومنها مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد عدة  جمع طريق المؤتمرات و عن خالل إعطاء الوعود  منبريطانيا حاولت تهدئة األمور 

تم   لحينفيها جميع الطوائف الهندية لوضع خطة تقوم على أساس الحكم الذاتي واستمرت المحاوالت  ليوتمث 1933-1930مرات بين أعوام 
وفي الوقت نفسة  1937( والية وهذا ما اتضح منذ عام 11يم الهند إلى )سوتم بمقتضاها تق 1935وضع مسودة للدستور الهندي عام 

بدأت العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وباكستان منذ  العالمية الثانية. استمرت الخالفات بين المسلمين والهندوس حتى بدأت الحرب
من الوصول إلى   (Vasco da Gama) اماكفاسكو دا الرحالة حيث استطاع الخامس عشرقيام حركة االستكشافات الجغرافية في القرن 

وان وصوله كان هو بمثابة نقطة تحول   1498 عام ايار 27ندية في ( على الشاطئ الجنوبي الغربي لشبه القارة الهCalicutميناء كاليكوت )
إلى لفت أنظار الدول األوربية   اتالالزمة للصناع المواد الخام .أدى امتالك شبه القارة الهندية(11)هااوربا وسكان امام في التاريخ بالد الهند

بشركات احتكارية  توذلك ألهمية تلك البالد وبعد التوجه إلى تلك األراضي أخذت الشركات التجارية األوربية بالتأسيس في أراضي واتصف
ان  الى ( 1600-1530عامي ) نعد بيوتزايد النفوذ البرتغالي فيما ب فيها الموجودة والمحاصيل الزراعية ل المواد الخام المعدنيةغالألجل است

دية إلى  دخل في منافسة مع الدول االستعمارية األخرى هولندا وفرنسا وبريطانيا واستمرت المنافسة بين تلك القوى األوربية على شبه القارة الهن
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لدولة المغولية في الهند والذي أدى  ل ضعف اغالاالنفراد في الشؤون الداخلية للمنطقة والسيطرة على موارد البالد واست من ان تمكنت بريطانيا
عملت السياسة البريطانية الالحقة على وطرد النفوذ  ،1857عام  لمغولثورة في معظم األراضي الهندية ضد ا ببدورة إلى الوصول إلى القيام 

ارة بالحاكم البريطاني واقر البرلمان  والحقت شبه الق 1859المغولي من جميع الواليات واالقاليم في شبه القارة الهندية وكان اخرها في العام 
 .(12)دستورًا جديدًا جعل من الملكة فكتوريا ملكة التاج البريطاني والهند

 فكرة االنفصال بني اهلند باكستان نشوء الثاني: بحثامل
وقد تبلورت  ةالرابطة اإلسالميحزب غاندي ومحمد علي جناح زعيم  بقيادة الزعيمالمؤتمر الهندي حزب ن يب كبيرةكانت هناك خالفات      

من ضياع حقوق المسلمين وسط األكثرية  جناح من ذلك التمسك خوفاً  محمد علي في تمسك غاندي بقيادة المجتمع الهندي ككل وتخوف
أول من فكر في عرض رؤيا مسلمي الهند في  وان  في اقليم مستقل ، الهندوسية ومن هنا بدأت فكرة الوجود المنفصل للمسلمين بالظهور

الفيلسوف محمد إقبال والذي عرض هذه الرؤيا وصورها و تأسيس وطن قومي لهم في شبه القارة الهندية في القرن العشرين هو شاعر الهند 
لبان جاب   مناطق إنها يود ان يرى  )) ا, وقال فيه1930في خطبة القاها في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر حزب الرابطة اإلسالمية عام  جغرافياً 

مسلمين شبه  مصير بهذا الشكل وهووتكون كلها مندمجة في كيان واحد أو دولة واحدة  وبلوخستانووالية الحدود الشمالية والغربية والسند 
العمل المتحد مع حزب المؤتمر وهو ما اعلن عنها المؤتمر بوعلى الرغم من محاوالت محمد علي جناح استمر  (13) ((القارة الهندية المحتوم

  فيدرالي  ان هدف الرابطة اإلسالمية هو استقالل الهند التام على هيئة شكل اتحاد ))السنوي لحزب الرابطة اإلسالمية في العام نفسه حين قال 
  1939 عام بآففي ،إال أنَّ الخالفات استمرت بين الجانبين وهو ما ظهر أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية ، ((ديمقراطي للواليات الهندية

الشرارة األولى  ذهحول مقاطعة ) دانزنج( وكانت ه وبولنداذ اشتدت األزمة بين المانيا إظروف خارجية ساهمت في تغيير األحداث  تاستحدث
الحرب التي استمرت بين  تعلتبغزو بولندا واش من العام نفسه  في أيلول  (Hitler) قام الزعيم األلماني هتلر ذ إلقيام الحرب العالمية الثانية 

ثم الواليات المتحدة األمريكية ضد كتلة محور المانيا وإيطالية واليابان مع محاوالت لكل تكتل  ليها االتحاد السوفيتيإفرنسا وبريطانيا ثم انظم 
شبه القاره الهندية  ،وفيبدأت الحرب العالمية الثانية في اوربا وامتدت إلى إنحاء كثيرة من العالم  (14) دول العالم إلى جانبهجلب أكبر عدد من  

دخول الحرب وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية الحرب  1939عام  أيلول 3فقد اعلن الحاكم العام البريطاني على الهند في 
في خدمة مطالب وزارة المستعمرات  والبشرية نيا وبذلك اإلعالن البريطاني كان على الهند ان تقف بكل إمكانياتها االقتصاديةعلى الما

فاعلنوا الموافقة على   ية وسطالالبريطانية وكان على القوة الوطنية في الهند ان تحدد موقفها خاصة حزب المؤتمر فاتبع قادة الحزب سياسة 
بما فيها  فقط الهندية ةخل شبه القار اد ضد المانيا امنطلق أخالقي وليس حربي بجانب بريطاني العام نفسه من أيلول من 15دخول الحرب في 

 (15) ل تحت السيطرة البريطانية، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس األمريكي روزفلتاالحرب العالمية الثانية وهي ما تز  خالل باكستان
(Rooseveltموقف بالده )  من الحرب وهو الحياد واستمرت على ذلك الموقف في بداية الحرب إالَّ أنَّها بدأت تغير من موقفها متعاطفا مع

لحظة الحاسمة  لحتى جاءت ا اإالَّ أنَّ هزيمة فرنسا التي زادت من المساعدة األمريكية االقتصادية لبريطانيا ،الدول المتحاربة وبخاصة بريطاني
إلى قيام الطائرات اليابانية بضرب األسطول األمريكي في  ادىوالتي  1941 عام اليابانية في -عالقات األمريكية في الحرب عقب توتر ال

بارزًا في ميزان القوى   وكان ذلك حدثاً ا، فأعلنت الواليات المتحدة دخول الحرب إلى جانب بريطاني 1941 عام أيلول  7يوم  رل هاربريميناء ب
مجريات الحرب التي انتصرت فيها جبهة الواليات المتحدة وخرجت قوة عظمة في العالم مع تطورات ل العسكرية والسياسية اذ قلب الموازين

بدأ محمد علي جناح يغير من موقفه من استمرار االتحاد مع حزب المؤتمر، فقد اخذ يدعو إلى ضرورة قيام كيان للمسلمين ويطالب . الحرب 
اذ  ،أسلوب السياسة الدبلوماسية لبقاء والئهم لها  باستخداملضمان والء القوات الهندية اإلسالمية  ا تدعوة وبدأت بريطانيبتقسيم شبه القارة الهندي

جناح، واعترفت به الممثل الشرعي للمسلمين في شبه القارة الهندية . مما أدى   محمد علي قامت بتشجيع حزب الرابطة اإلسالمية الذي يتزعمه
 الذي لم يكن موافقاً  الهندي اتصاالت مع السلطات البريطانية ومع حزب المؤتمر عدة الذي بدأ يستغل الفرصة وقام بإجراء هم مركز يإلى تدع

خذه  على ذلك، واتخذ جناح قرار الرابطة اإلسالمية الذي يقضي بتقسيم الهند وقيام دولة للمسلمين منفصلة عن الهندوسيين وهو القرار الذي ات
مصالح  لأو قرار )باكستان( والذي جاء في ذلك الوقت لضمان جلب االهتمام ولفت األنظار  (16)وسمي بقرار )الهور( 0194 عام  في أذار

تعطي الوعود لسكان شبه القارة الهندية خالل سنوات الحرب العالمية الثانية، لكي  اوفي مقابل ذلك بدأت بريطاني،المسلمين في تلك المنطقة 
مرار وقوفهم إلى جوراها في محنة الحرب ولكن دون ان تعلن ذلك صراحة من خالل تلك الوعود على إنها ستعطيهم عمل من وراءها على استت

على تأكيدها بإنشاء دولة مستقلة  ا الحصول من بريطاني حقبةوخاصة ان حزب الرابطة اإلسالمية كان يرغب في تلك ال ،االستقالل التام 
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قرار يدعو فيه إلى   الهندي ب المؤتمرحز إزاء هذا الوضع، اتخذ  (17)رة الهندية حسب رغبة الحزبللمسلمين وهو ما يعني تقسيم شبه القا
جاء لمواجهة   الهندي ولعل هذا القرار الذي اتخذه حزب المؤتمر،ضرورة التعاون مع حزب الرابطة اإلسالمية وتحقيق مصالحهم في االنفصال 

والوقوف ضد االستعمار المدني اضطر غاندي ان يعلن باسم الحزب العودة إلى سياسة العصيان  إذمن الحزب  الغامض الموقف البريطاني
بالرد على ذلك باعتقال غاندي  امما أدى إلى قيام بريطاني لهاستقالاعن ضرورة العمل على تحرير الهند وإعالن  الهندية وكتب في الصحف

والتي بدأت تجني ثمارها في االضطرابات  محملتهم القومية ضدهب اعتقالِه والقيام كل زعماء حزب المؤتمر ردا علىلهذا األجرأ وتصدوا 
ف من الهنود باستغالل الموقف وتجنيد اآلال االخيرة ات بين الشعب الهندي وسلطات االحتالل البريطاني والتي قامتموالعديد من الصدا

ت االعتقاالت البريطانية لتشمل معظم أراضي  حمال يادزدالى اأدت تلك االضطرابات , و ا يماليزيا وبورما  وليب فيشها المنتشر عمل في جيلل
التظاهرات والعصيان المدني واعالن التمرد في كافة المناطق مما ادى الى اضطراب االمن بصورة  ومقاطعات شبه القاره الهندية واستمرت

 ا اضطرت الحكومة مية الحرب العالمية الثانية ومحتى نها شبه دائمة
 .  (18)الهنديةستقالل لشبه القارة الا اعالن واالتجاه نحو هاالبريطانية إلى تغيير موقف

 .1947 عام املبحث الثالث: موقف الواليات املتحدة األمريكية من االستقالل الباكستاني
بعد الحرب العالمية الثانية عام   تبشبه القارة الهندية الذي ازداد بمصالحها من اهتمامها األمريكي، نابعاً كان موقف الواليات المتحدة     

كذلك من األحداث التي شهدتها شبه القارة الهندية  (19)وموقعها الجغرافي في منطقة المحيط الهندي الجيوستراتيجينتيجة ألهميتها  1945
تمر وحزب الرابطة اإلسالمية ويتمثل في قيامها بالضغط على الحكومة البريطانية ألجل إعطاء المزيد من ها الرئيسين حزب المؤ يوقيام حزب

من االستعمار البريطاني عقب  ومرارته لقد شعرت الواليات المتحدة األمريكية بمدى معاناة الشعب ،(20) التام الديمقراطية ومنح البالد االستقالل
في كثير من  لالستقالل ية وقيامها بالدور األكبر في قيادة قوات الحلفاء، لذا أعلنت تأييدها للمطالب الهنديةدخولها الحرب العالمية الثان

 في اتباع سياسة التسويف والمماطلة االمر  لمسالة واستنكرت الموقف البريطانياهذه لوطالبت بريطانيا بضرورة إيجاد حل  الدولية، المحافل
مبعوثه  ، وفي بادرة لتأكيد الموقف األمريكي ارسل الرئيس فرنكلين روزفلت(21)الذي أدى إلى حدوث االضطرابات في شبه القارة الهندية

ات البريطانية ذلك التدخل  قد رفضت السلطل الهندي، إلى الهند إلعالن تأييده لمطالب الشعب (Louis Johnson)الخاص لويس جونسون 
 على الرغم من رفض بريطانيا للموقف األمريكي إالَّ أنَّه كان له تأثير في قبول بريطانيا ,بالهند الداخلية في شؤونها وعدتُه تدخالً  األمريكي

فضاًل عن   د الحرب العالمية الثانية بع للواليات المتحدة االمريكيةوذلك لحاجة بريطانيا ،لمنح االستقالل لشبه القارة الهندية وضرورة ملحه 
 رئيسياً  فقد كان ذلك عامالً  مجاملتها للسياسة االمريكية وكسب ود االخيرة في تخفيف عبء الديون المالية التي ترتبت عليها من جراء الحرب

 ،لمنح االستقاللهذا الضغط في موافقتها  ومثل فضاًل عن ان المستعمرات في شبه القارة الهندية قد انهكت الخزينة المالية الحربية البريطانية
والتي وقعت  1945عام  (22)الواليات المتحدة األمريكية في اإلعالن عن تأسيس منظمة األمم المتحدة نان بريطانيا قد شاركت ع السيماو 

  ه في العام نفسالثانية مية لالتسوية بين الشعوب الصغيرة والكبيرة بعد إعالن نهاية الحرب العا ه هيليإعلى ميثاقها الذي كان من اهم ما يدعو 
بدأت بريطانيا تدخل في المفاوضات مع األحزاب الهندية لبحث كيفية إعطاء االستقالل لشبه   . 1945الذي تأسست فيه األمم المتحدة عام 

، وهو  1945( في عام Wevilleالذي دعا إليه نائب الملك اللورد ويفل )( Simeil)ال يمس القارة الهندية ومن بين هذه المفاوضات مؤتمر
المؤتمر الذي دعا من خالله محمد علي جناح زعيم حزب الرابطة اإلسالمية على ضرورة إقامة دولة الباكستان للمسلمين وادى هذا إلى قيام  

ية دوائر الهندوسالحزب الرابطة اإلسالمية في الدوائر اإلسالمية وحزب المؤتمر في انتهت بفوز  والتي نتخابات في الهندالبريطانيا بإجراء ا
بريطاني في البرلماني الوفد الهذه المفاوضات التي قام بها  ضمن من أيضاً  (23)وتاركة فيما بعد ذلك حرية االنضمام لألقاليم الى احد الدولتين

وفد   ارسال بريطانيا لحل القضية عن طريق ممثلي حزبي المؤتمر والرابطة، ولقد تبع ذلك دور  م، الذي اكد على1946 عام كانون الثاني
ت ر سهم غاندي وجناح وجأسة وزير الدولة للشؤون الهندية والذي اجتمع مع العديد من زعماء الهند وعلى ر ئابر  من العام نفسه وزاري في آذار

لم  محمد علي جناح هاجم اللجنة الوزارية البريطانية بعد المفاوضات معها ألنها ان المفاوضات حول شكل الحكومة التي ستحكم الهند اال
 اللجنة بضرورة العمل على إقامة كيان ودولة منفصلة للمسلمين في الهند ومما كان تللمسلمين وطالب خاصة صراحة عن تكوين دولة تشير

ان حزب   من العام نفسه ده لإلقامة دولة للمسلمين واعلن في تموزالذي جدد عدم تأيي جناح قد اختلف مع حزب المؤتمر موقف محمد علي
اطالق حرية المسلمين   1946 عام  الرابطة اإلسالمية لن يوافق على أية مفاوضات ال تعترف بإقامة دولة باكستان للمسلمين وقرر في اب

تقسيم شبه القارة الهندية على موقفها وموافقتها صراحة  الهندوس وغيرهم من قوى االحتالل حتى تغير السلطات البريطانية من قيام ثورة ضدل
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أعمال العنف مرة أخرى لمعظم األراضي   وإعادة بالضغط المستمر على السلطات البريطانية  ادتإلى دولتين منفصلتين وتلك األحداث 
الضغوط الداخلية وما بدأت تزامنتًا مع مالواليات المتحدة األمريكية  فالضغوط الدولية وبخاصة من طر  ومن جهة اخرى ادت (24)الهندية

تعانيه بريطانيا من مصاعب في مواجهة العنف واالضطرابات التي اجتاحت شبه القارة الهندية، وجدت بريطانيا انه من الصعب ان تترك  
دون   يينئة مليون من الهندوسوثالثما ينمسلم نسمة من مائة مليون  تعدادهما تقريباً  اذ يمثل شعبين يتحاربان وهما ذات أعداد كبيرة جداً 

ان الحكومة البريطانية قررت   1947 عام شباط 20( في Attleرئيس الوزراء البريطاني اتلي ) اعلن (25) الطرفين التوصل إلى حل يالئم
بمهمة محددة   من العام نفسه ( في آذارMontbatten) (26)نقل السلطة إلى الهنود ولهذا الغرض تم إرسال نائب الملك اللورد مونتباتن رسمياً 

، وفي اطار تلك السياسة  (27)الحديثة باكستان دولة ة بريطانيا على قبول فكرة تأسيسفقتهدف إلى تقسيم شبه القارة الهندية وهو ما يعني موا
للورد مونتباتن مقترح حول تقسيم شبه القارة الهندية، يتضمن تقسيمها إلى ثالث مناطق، األولى هي منطقة التي تكونت منها الهند فيما صرح ا

  ، وعلى الرغم من (28)والتي تعرف بإقليم البنغال )بنغالديش حاليًا( بعد، والثانية هي التي أصبحت باكستان الغربية، والثالثة باكستان الشرقية
من األفضل الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية مادامت قد أعلنت   اقتنعوارفض المسلمين في البداية لهذا التقسيم إالَّ أنَّهم 

به القارة تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين وهكذا اعلن عن اتفاق جميع األطراف البريطانية والهندوسية واإلسالمية على خطة تقسيم ش
، ونتيجة لتلك التطورات نشأت دولة باكستان واصبح محمد علي  1947 عام آب 15في  باكستاندولة الهند و دولة الهندية إلى قسمين هما 

وقسمت باكستان إلى قسمين   الحديثة جناح زعيم حزب الرابطة اإلسالمية والذي كافح من اجل استقالل باكستان أول رئيس لدولة باكستان
كاالت ومكران وبلوخستان وسورات و ليم البنجاب والسند و قرئيسين هما باكستان الشرقية التي يمثلها إقليم البنغال وباكستان الغربية التي يمثلها أ

اعتبار للتركيب القومي أو الروابط االقتصادية .ولعل تشكل باكستان بهذه الطريقة قد جاء نتيجة للرابطة الدينية دون (29)وباها والبور وخابور
(  1200) بما ال يقل عن الغربية والشرقية  تفصل األرض الهندية بين أراضي دولة باكستان إذالتماسك الجغرافي  بهم من ذلك غياأ والثقافية و 
ألجل  هو الواليات المتحدة األمريكية ه كل من بريطانياتوضعالذي يتضح ان طبيعة شكل الدولة الذي فرض على باكستان سبق  ميل ومما

باكستان خطوات بعد االستقالل مثقلة بالعديد   السلطة في  صبح أمامأ بالمقابل ،في منطقة شبه القارة الهندية محماية مصالحها ومصالح حلفائه
إلى جانبها هي الواليات المتحدة من المشكالت والصعوبات الداخلية في وسط عالم متغير بعد الحرب العالمية الثانية وظهور دولة قوية 

ة واالقتصادية السياسي تات بينهما بالتطور وخاصة في المجاالعالقن تنظر إلى تلك القوة لبداية الأاألمريكية وكان على باكستان 
في المرحلة   جديداً  ياً دول الظروف الدولية وضعاً  وضعت 1948بعد انسحاب القوات البريطانية من شبه القارة الهندية في عام  (30)والعسكرية

فضاًل عن هزيمة دول المحور وبروز الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد   وسياسياً  فقد خرجت بريطانيا منهكة اقتصادياً  ،لت االنسحابتالتي 
تبني عالقات جديدة مع العالم الخارجي بما في  على باكستان بعد إعالن استقاللها انتهجت (31)قوتين كبيرتين في الساحة العالميةكالسوفيتي 

أثر التصريح الذي ادلى به الرئيس األمريكي هاري  بقيام دولة باكستان واعترفت بها رسمياً  االخيرة تذلك عالقتها مع اإلدارة األمريكية اذ رحب
نه من الواجب على الواليات المتحدة األمريكية ان يكون لها سياسية دعم  أ))  قائالً  1947( أمام الكونكرس عام Traman Harry)(32)ترومان
.وما ان ثبت قرار (33)((ومن بين هذه الدول هي باكستان  ادها من قوى خارجيةبالتي تقاوم محاولة استعو  يتهاحر  التي حصلت على الشعوب

في اليوم الثاني  البريطاني مجلس اللورداتالى  وايضًا قدم 1947عام  تموز 14البريطاني في التقسيم األساسي حتى قدم إلى مجلس العموم 
تقوم   1947 عام  من الخامس عشر من اب ابتداء نص القرار على ما يأتي )كان و  من العام نفسه تموز 18قبول الملكي في الوحاز على 

وعلى أثر ذلك اعلن عن استقالل باكستان وظهرت باكستان دولة جديدة إلى   (34)(باكستانحكومة الهند و  حكومة باسم تانفي الهند حكوم
  عام  تموز 20، وشكلت الحكومتان المؤقتتان لكل من الهند وباكستان في (35)العالم واتخذت من مدنية كراتشي في إقليم السند عاصمة لها

  عام  اب 71علي جناح في محمد  غادر  (36)لباكستان  عاماً حاكماً لهند ومحمد علي جناح ل عاماً  نهرو حاكماً  آللواختير جواهر  1947
في هذه    للبالد واعلن االخيرمحمد علي جناح رئيساً  تاب ونصب 19إلى كراتشي عاصمة باكستان واجتمعت الجمعية التأسيسية في  1947

اصبح اليوم بفضل هللا حقيقة واقعية وقد  و عشرة األخيرة من أجله طوال السنوات الاال  داان تأسيس الباكستان وهو ما جه ))المناسبة بالقول: 
ان   إقامة دولة نستطيع فيها ان نعيش وان نكيف حياتنا وفق مواهبنا وثقافتنا وحيث يمكن لتعاليم اإلسالم الوقت نا في كل ذلك دحدو مكان ب
  ، 1948القارة الهندية في عام  بهوبعد انسحاب القوات البريطانية من ش (37)(( اانوان تسود بين ان نجد لها مكاناً و في العدالة االجتماعية  تكون 

وتقبلت  في المرحلة التي تلت االنسحاب فقد خرجت بريطانيا منهكة من الحرب العالمية الثانية جديداً  دولياً  فرضت الظروف الدولية وضعاً 
عبرت فيه الوزارة عن تأييدها  1947 عام اب 14في  ألمريكية تصريحاً أصدرت وزارة الخارجية ا (38)مرارة االنسحاب من شبه القارة الهندية 
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ت برسم عالقات جديدة مع أتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين مستقلتين هي الهند وباكستان وبدفي  (39)الكامل لقرار الحكومة البريطانية
الواليات المتحدة األمريكية اتجاه باكستان  جهاتلذلك زادت تو  اً باكستان أدى استقاللها إلى إقامة عهد جديد من تاريخها المعاصر وتبع

مثل بالخطر  تمن وجود تهديد كبير لهذه المصالح ي مهما للسياسية األمريكية في الشرق األوسط وجنوب شرق أسيا، فضالً  وأصبحت محوراً 
أول سفير لها في ك ( الخبير بالشؤون الهندية(paul Alilgبول النغ السيد  ينياألمر الذي دفع الواليات المتحدة األمريكية إلى تع (40) الشيوعي

لم تكن باكستان بعيدة عن استراتيجيات القوى الكبرى خصوصًا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول   .(41) 1948 عام كراتشي في شباط
لة الحرب الباردة لتكون ساحة صراع وتنافس على القيادة في العالم بكل محتواها بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي  العالم مرح

وكانت باكستان جزاًء من عمليات التحول وأصبحت شريكًا اساسيًا في العديد من القضايا الدولية فلقد دخلت باكستان ضمن عملية إدارة 
تقسيمات التفكير االستراتيجي األمريكي باإلضافة إلى ذلك فلقد ادرك الطرفان األمريكي والباكستاني حاجة بعضهما لبعض وفقًا  المصالح وفق

ة في  للمصالح من حيث القوة السائدة والدعم االقتصادي والعسكري بالنسبة لدولة باكستان الحديثة والموقع لمصالح الواليات المتحدة األمريكي
أسيا.مرت العالقات بين الطرفين بين مد وجزر فتنطلق من دافع المصالح المشتركة والمتبادلة في سياستهما الخارجية ، فحاجة  جنوب شرق 

اب عام   15. فقد تأسست باكستان في يوم (42)كل منهما لآلخر تحتم عليهما ان ال يتطلب في مواقفهما الخارجية بينهم الى اي توتر مستقبلي
( ميل ويقع احدهما في الشمال الغربي من دولة الهند وتسمى باكستان 1200سمين تفصل بينهما مسافة نحو تقدر بنحو )وتألفت من ق 1947

 (43)نيةالشرقية ) اقليم البنغال ( ويصعب ادارتها واالخر هو باكستان , وكان هذان القسمان يؤلفان سابقًا جزاًء من إمبراطورية الهند البريطا
األرض النقية أو األرض الطاهرة التي انفصلت عن الهند البريطانية على أساس ديني اذ اعتبرت أنها دولة للمسلمين   وتعني كلمة باكستان

الهنود , وشكلت دولة الهند التي تضم الهندوس والسيخ وبعض االديان االخرى , مما يعني ان التقسيم كان على اساس ديني بالدرجة االولى  
التاريخية والثقافية واالجتماعية والجغرافية لكال الدولتين والتي اصبحت فيما بعد بؤرة صراع مزمنه اسمها التفرفة  دون النظر الى االعتبارات 

 .( 44)  الدينية والتعصب الطائفي واستمرار الصرع بين الدولتين بين حينًا واخر  .
 1948-1947الباكستانية  - األمريكيةاملبحث الرابع: دوافع العالقات 

  اب  15بثالث مراحل مهمة المرحلة األولى في مرحلة التأسيس التي جاءت بعد استقالل باكستان في  الباكستانية - ت العالقات األمريكيةر م 
د التي  وهي مرارة االنفصال عن الهن عقباتال، حيث كانت باكستان تبحث عن قوى عظمى تقف معها حتى تساعدها في تخطي 1947 عام

  % 15دل فازت بجميع البنى التحتية من المصانع والمنشآت والمعامل التي انشائتها اآللة الحربية البريطانية ولم تأخذ باكستان منها سوى ما يعا
 لسوفيتي بدولةكانت الواليات المتحدة األمريكية تخطط لتطويق االتحاد ا قلة الموارد االقتصادية للدولة الجديدة، هذا من جانب ومن جانب اخر

ان العالقة فريدة في طبيعتها  ، االالحديثة باكستان دولة  ليفة لها من هنا فقد رحبت الواليات المتحدة األمريكية بإقامة عالقات معح مجاورة و
ويتبع ذلك في األساس من  ، (45)فعلى مد التاريخ لم يواجه حليف للواليات المتحدة من مختلف أنواع الخطر األمريكي مثلما واجهته باكستان

ت اجتماعات مجلس الوزراء  ضستراتيجية فلقد تمخالا لمصالح معتمدة على ا عالقة  كون عالقة الواليات المتحدة األمريكية مع باكستان
في   احد المستشارين االقتصاديين (Meeid like Ali) اليك عليميدالسيد  1947 عام الباكستاني عن إرسال الحكومة أواخر شهر أيلول

الحصول على قرض مالي لتلبية احتياجات بالده في المجال التنمية  أنالحكومة الباكستانية إلى واشنطن للتفاوض مع الحكومة األمريكية بش
قد طالب الواليات  (E.Inesch Ighane) ينانش اجها.اي السيد االقتصادية والدفاع فضاًل عن ذلك كان سفير باكستان االول في واشنطن

انعاش الوضع االقتصادي ولكن الحكومة   ألجل( مليون دوالر كمساعدات مالية لبالده 200) مبلغ مالي قدره األمريكية بتقديم المتحدة
األثر السلبي الذي تركه  ونتيجة، (46)األمريكية اعتذرت عن عدم تلبية مطالب السيد ميداليك علي والسفير الباكستاني بسب ضخامة المبلغ

الحاكمة الباكستانية فنجد الدبلوماسية األمريكية في باكستان قد نشطت نتيجة  األوساطباكستان المالي على  ي رافض لطلبالموقف األمريكي ال
اإلدارة األمريكية بمساعدة الحكومة  بأقناع ةذلك الموقف من خالل البرقيات والتقارير إلى وزارة الخارجية األمريكية طالبت فيها الوزار 

سست في أالقنصلية األمريكية في الهور التي ت أرسلت 1947 األول عامتشرين  2في ف ،األمريكي السياسي صفالإلى الباكستانية وجلبها 
سلب والنهب التي تحصل في المناطق الفيها حاالت الفوضى وعمليات  وضحتبرقية إلى وزارة الخارجية األمريكية  1947 عام اب 20

وانعاش االقتصاد الباكستاني  على تلك الفوضىالقضاء  من اجل األمريكية المالية  إلى المساعدة ماسة بحاجة والمجتمع الباكستاني ية،البنجاب
الواليات المتحدة األمريكية عالقات دبلوماسية مع باكستان، مما دفع الى إقامة  (47) وفي النهاية وافقت االدارة االمريكية على منح المنحة المالية

الجيوستراتيجية هي د كانت المصالح قف ت باكستان والواليات المتحدة في تطوير عالقات اكثر تقرباً أبد (48)زنهاوريا الرئيس إالَّ أنَّه منذ إدارة
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  ونات المالية لمعمقابل تقديمها لمين مصالحها السياسية أح في مقدورها تب، فالواليات المتحدة األمريكية اصالتي تتحكم بطبيعة العالقات بينهما
سلسلة من سوء االدارات العسكرية  إلى االفالس بسبب أحياناً  تعرضت ان االخيرة تعيش في أزمات مالية متعددة و والسيما الى باكستان

الحرب الباردة في مواجهة  ما المرحلة الثانية هي مرحلة التقارب والتحالف اذ كانت الواليات المتحدة األمريكية تتطلع إلى إدارة أ، (49)المتعاقبة
على جذب الباكستان صاحبة المشكالت  تاألمريكية التي عمل  األحالف الشيوعية العالمية مما ادى إلى قيام سياسة  حتواء االتحاد السوفيتي وا

يا ثم الدور األمريكي العسكرية منها اشتراكها مع الدول المؤسسة لحلف جنوب شرق اس األحالفالمختلفة مع الهند اليها للدخول في عدد من 
ربط منطقة الشرق األوسط  هومن إنشاء حلف بغداد  البريطانية -فلقد كان هدف الواليات المتحدة األمريكية  1955 عام في قيام حلف بغداد

ة وأبعادها عن أي  والسيما المنطقة العربية بعجلة مشاريعها وأحالفها االستراتيجية ألجل جعل هذه المنطقة تدور في فلك السياسيات الغربي
ه من الحصول على موطئ قدم في تلك المنطقة التي عدت منطقة  عاالتحاد السوفيتي ومنالى موجهة  وان تكون  سياسة أخرى معادية لها 

ومصالح الدول   انظمتها من ان تصل أو تؤثر على دول المنطقة والمحافظة على شيوعيةا وألجل إقامة طوق مانع ضد المبينه يصراع أساس
  1948واجهت باكستان بعد استقاللها بعض من المشاكل ولعل ابرز تلك المشاكل هي الحرب مع الهند في عام و  (50)فيها غربية األخرى ال
والسيما كانت هنالك مشاكل عسكرية وعرقية   في باكستان كشمير والتي كانت احد اهم األسباب في تدهور الوضع االقتصاديإقليم المتعلقة بو 

القارة الهندية ما بين الهند  شبه تقع كشمير في اقصى الشمال من (51)االكثر تعقيدًا بين عالقات البلدينلة أت المسدكشمير عان مشكلة  اال
ومن  غكانيندها متاخمة ألربع دول هي: الصين في الحدود الشرقية والشمالية في التبت وسيو وباكستان والصين في شمال شرق أسيا وحد

الشمال الغربي شريط ضيق من أفغانستان على بعد أميال منه االتحاد السوفيتي ومن الغرب والجنوب الغربي باكستان ومن الحدود الجنوبية  
%( ومقسمة إلى   22,9بنسه )  من االقليات االخرى  %( ومن الهندوس والسيخ وغيرهم77,1الهند ويتكون سكان كشمير من المسلمين بنسبة )

بسبب وجود منابع نهر السند الذي   بين دول شبه القارة الهندية والدول المجاورة لها من مهمة ةطق إدارية وتحتل مراكز استراتيجيضمن منا
مما  يدخل باكستان ويعتبر الشريان الحيوي لتغذية االراضي الباكستانية بالمياه فضاًل عن الثروات الحيوانية والمعدنية والصناعات اليدوية

حينما قرر مجلس العموم البريطاني في إعطاء الحرية ألمراء  1947 عام كل تعود إلى ابشاط اهتمام الهند وباكستان أما سبب المجعلها مح
 وحيدر أباد وكشمير، أما واليتا ردالواليات في مرحلة التقسيم باالنضمام إلى الهند أو إلى باكستان فكان هنالك ثالث واليات هي والية جونكا

. وفيما يتعلق بالوالية 1947 عام  بالقوة في أيلول الهند أغلبية هندوسية إالَّ أنَّ حكامها مسلمون وقد ضمتها  ذات  حيدر أباد فكانتاو كارد جون
  عام  اب  15ان حكامها كان هندوسيين وحين اعلن قيام دولتي الهند وباكستان في  الثالثة كشمير فكان أغلبية السكان فيها هم مسلمين اال

.وجدت باكستان ان انضمام كشمير إلى (52) الحق في اختيار االنضمام إلى احدى الدولتين غوالب سنغ لحاكم كشمير الهندوسي كان 1947
المتبادل   هااقتصاد  اعتماد من المسلمين فضاًل عنها أغلبية سكانو  منابع نهر السندلألمن القومي الباكستاني وذلك بسبب  شكل تهديداً يالهند 

جل  ات الهند تمارس الضغط من أان ذلك لم يتحقق وبد إلى باكستان اال انضمامهالفر هذه الشروط في كشمير ا بينهما. وعلى الرغم من تو 
. وفي ظل تلك الحوادث ثار المسلمون في وجه الحاكم الهندوسي (53)باكستانضد ألهمية الموقع لها بالنسبة للهند  ضم كشمير اليها نظراً 

ف موقف الحاكم أمام ضغط القوة الشعبية المطالبة باالنفصال عن الهند  عفي االنضمام إلى باكستان ونتيجة لض  واطالبو مهراجا كشمير 
عندما  مارةاإلفي  هوضاع على ما كانت عليعلى إبقاء األ) ينص  1947 ايلول عام  15اضطر إلى اإلذعان وعقد اتفاق مع باكستان في 

افق الطرفان على هذه االتفاقية وأصبحت باكستان مسؤولة  و و  ،البريطانية والتريث وعدم االنضمام إلى أي من الدولتينكانت تحت السيطرة 
غلبيه السكان المسلمين النهم كانوا نتيجة رفض ا علقت قبولها على االتفاقية  عن الدفاع عن الوالية وعن شؤونها الخارجية. أما الهند فقد 

ان الحاكم ابقى رغبته باالنضمام إلى الهند   عنفيه ضد المهراجا اال بتنظيم احتجاجات يفضلون االنضمام إلى باكستان وقد عبروا عن ذلك
محمد علي جناح  رئيس الكشمير وبدأ  ية فيداخلال كانت نتيجة ذلك هو تأزم الوضع السياسي فضاًل عن اضطراب األوضاع و طي الكتمان 

االتفاق  جل أقناع المهراجا بإعالن ذلك استكماالً من أإلى كشمير  يمارس ضغوطه على المهراجا الجل انضمامه إلى البالد اذ ارسل مبعوثاً 
رفضه بانضمام  نعلا مهراجا الإالَّ أنَّ المحادثات لم تصل إلى نتيجة الن يتم تقرير  لكشمير حتى السابق معه عشية االستقالل بان يبقى حاكماً 

مطالبين  1947 عام تشرين األول 22كشمير بانتفاضة كبيرة في  سكانمقابل الموقف الرافض من المهراجا قام و , عالنية كشمير إلى باكستان
حوال االمنية بكل وساءت االجيش المهراجا أمام المنتفضين و ميلشيا  عنيفة ضد مقاومة قامتبانضمام كشمير إلى باكستان وإزاء هذا الوضع 

منها تقديم المساعدة له. واعلن رغبته في االنضمام إلى   الهند طالباً  دولة إلى الهروب من كشمير إلى المهراجا اضطرمناطق كشمير مما 
في  كشمير إلى إقليم والتي بإدخال جيشها النظامي إلى الهند بانضمام كشمير رسمياً وأعلن  1947 عام تشرين األول 26 م ذلك فيتالهند و 
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كشمير إلى االتحاد  انضمت بموجبها  برمها المهراجا مع حكومة الهند والتيم تعترف باكستان باالتفاقية التي الو  من االعالن،  اليوم التالي 
أي   لة انضمامها إلىأحول مسللسكان في كشمير يتضمن إجراء استفتاء عام  خاصاً  االتفاقية تضمنت بنداً  هذه  الهندي وعلى الرغم من ان

، استمر توتر الوضع  (54)الباكستانية أراضيها التي هي جزء من  ت ذلك هو عدوان صريح على أراضي كشميرعد باكستان   ان من الدولتين اال
، واصبحت أزمة دائميه وصراع مستمر بين 1948في كشمير وادى ذلك إلى قيام صراع طويل بين باكستان والهند حول كشمير في عام 

 الدولتين . 
 1953-1947املبحث اخلامس: موقف الواليات األمريكة من قضية كشمري 

يعدَّ الصراع الهندي الباكستاني حول القضية الكشميرية من الصراعات األولى التي شهدتها القارة اآلسوية بعد الحرب العالمية الثانية     
قصد ان تنال احدهما على كشمير وضمها إلى سلطنتها على حساب  مباشرة، حيث خاضت الهند وباكستان العديد من المواجهات فيما بينها ال

األخرة، األمر الذي ولد ردود فعلية دولية حيث بادرت إلى التدخل في القضية الكشميرية ألجل الوصول إلى حل سلمي يمكن من خالل 
ي يكون من نتائجها زهق األرواح األبرياء توصل الطرفان إلى حل سلمي ومناسب ألجل فض النزاع دون الدخول في الموجهات العسكرية الت

مم .استمر القتال بين باكستان والهند لمدة أربعة اشهر وكان موقف الواليات المتحدة األمريكية من تلك الحرب إنها قدمت طلب إلى هيئة األ
من ثم يجري استفتاء تحت إشراف رئيس المتحدة إليجاد حل للقضية وكان الحل هو انسحاب القوات الباكستانية وكذلك تسحب الهند قواتها و 

تعينه األمم المتحدة وتوافق عليه حكومة كشمير، وفي ذلك االتفاق كان أول ظهور للواليات المتحدة األمريكية تجاه كشمير اذ اجتمع  
جتماع متزامنا مع وجاء ذلك اال 1948( في كانون الثاني Lovettبريطانيون في واشنطن بمساعدة وزير الخارجية واألمريكية لوفيت )

تلك  مباحثات مجلس األمن في هيئة األمم المتحدة بشأن إيجاد حل لقضية كشمير فطلبت بريطانيا ان تأخذ اإلدارة األمريكية الدور القيادي في 
اللجنة الدولية  المباحثات وقد وافقت األخيرة على طلب المسؤولين البريطانيين واشتركت من خالل مندوبيها في صياغة االتفاق والعمل مع 

لتقوم بدور الوساطة بين األطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية سلمية في كشمير ولقد اشتركت في اللجنة بلجيكيا واألرجنتين 
كيا في  ريوتشيكوسلوفاكيا، وير السوفيتيين ان محاولة الواليات المتحدة األمريكية في حل القضية ونقلها إلى هيئة األمم المتحدة بعده محاولة أم

وأثناء عرض   ( 56)التدخل في شؤون القارة الهندية ومن ثم توسيع نفوذها في المنطقة الجوستراتيجية القريبة من حدود التحاد السوفيتي الجنوبية
المتحدة  القضية الكشميرية في هيئة األمم المتحدة لم يشترك االتحاد السوفيتي في التصويت حول أي قرار يتعلق بحل القضية سواء في األمم

وعلى الرغم من الموقف السوفيتي فقد فشلت المحاوالت  (57)أو مجلسه، وتمثل ذلك أما بعدم الحضور إلى الجلسات أو امتناع عن التصويت
العسكرية في تحقيق التسوية السلمية للقضية الكشميرية وابرز هذه المحاوالت في بداية األزمة من األمم المتحدة التي تمثلت بعرض مجلس 

توصيات حاول من   1949يناير عام  5و 1948اب عام  13و 1948نيسان عام  12األمن الدولي عبر القرارات التي صدرت عنه في 
 ( : 58خاللها ان يتخذ موقف سياسيًا وسطيًا فعرض خطته للحل التي اشتملت على خمسة نقاط)

 يذ القرار.إيقاف القتال بين الطرفين وتعين مراقبين عسكريين لإلشراف على تنف -1
 انسحاب القوات العسكرية من اقليم كشمير  بما فيها قوات القبائل والمتطوعين.  -2
دة قيام السلطات المحلية بإدارة اإلقليم الذي تنسحب منه القوات الباكستانية تحت إشراف هيئة األمم المتحدة وتشكيل لجنة من األمم المتح -3

 تزور للهند وباكستان.
قواتها بالتدرج بعد انسحاب القوات الباكستانية وقوات القبائل مع احتفاظ الهند في كشمير بعدد قليل من القوات لحفظ  سحب الهند جميع -4

 الحدود . 
يؤكد الطرفان التزامها بان مصير كشمير يقرره شعبها وأضافت باكستان تخوفا" من عدم انسحاب الهند وقواتها وبضرورة إجراء استفتاء  -5

كانون  5سحاب الهندي مباشرة. وافق الطرفان على قرار اللجنة التي بدورها رفعتها إلى هيئة األمم المتحدة فأصدرت قرارًا في شعبي بعد االن
كانون األول من العام نفسة وقد اختير األمريكي نيمتز )  1الذي نص: على اعتبار ان وقف اطالق النار سار اعتبارًا من  1949الثاني عام 

Nimtes ً(, بدأت خطوات  59لالستفتاء وهو في حد ذاته اختيار يعبر عن الموقف األمريكي المتقارب مع وجهة النظر الباكستانية) ( مديرا
تنفيذ قرارات األمم المتحدة واخذ كل طرف ينفذ اإلجراءات بحسب ما تملية عليه مصلحته الخاصة وصارت هذا الخطة نقطة خالف جديدة 

ي كشمير فقط بل حتى في منطقة جنوب شرق اسيا وعلى الرغم من ان هذه الخطة شكلة نقطة تحول جديدة  غير محسوبة بين الدولتين ليس ف 
للقضية الكشميرية اذ من خاللها ثبت هناك مكاسب إدارية وعسكرية لطرفي النزاع ان هذه المكاسب زادت في تعقيد القضية مما جعل اللجنة  



   

         

 )املواقف واالهداف(1947موقف الواليات املتحدة األمريكية من استقالل باكستان عام       

  

  

معترفًة بفشلها في الوصول إلى حل القضية من خالل تسوية النزاع بشكل  1949ول كانون األ 9ترفع تقريرها إلى مجالس األمن في 
 (. 60سلمي)

 وقدمت ثالثة اقتراحات جديدة هي:     
 الغاء اللجنة المذكورة وتعيين وسيط دولي واحد فقط.  -1
 نزع السالح من كشمير وانسحاب قوات الطرفيين في وقت واحد من كشمير المحتله .  -2
 خالف حول موضوع نزع السالح على لجنة التحكيم الدولي. عرض ال -3

تبنت اإلدارة األمريكية مقترحات هذه اللجنة سعيًا منها للوصول إلى نتيجة ايجابية لحل القضية الكشميرية وكان وراءها صدور قرار من       
وتمت موافقة باكستان عليه في حين رفضت الهند وكان هذا الرفض بداية لسلسة من   1950كانون الثاني عام  14مجلس األمن الدولي في 

مستمر ألي قرار أو وساطة دولية الن الهند كانت تسيطر على الجزء األكبر من كشمير , استمرت الواليات المتحدة االمريكية في  الرفض ال
ت محاوالتها بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة إليجاد حلول جذرية للقضية الكشميرية من خالل المبعوثين الدبلوماسيين ألجل البحث عما فشل

الذي بقى من عام  (  Frink Grahamان من بينهم الدبلوماسي األمريكي والمندوب في هيئة األمم المتحدة فرانك جراهام ) فيه الهيئة وك
في رحالت ما بين الهند وباكستان لحل المشكلة بينهما وقدم تقاريرًا عديدة  الى األمم المتحدة اصطدمت جميعها  1953حتى عام   1951

( لكن رغم كل هذه المحاوالت التي بادرت به  62ضي بانسحاب باكستان مباشرتًا وإزالة عدوانها عن كشمير)بشرط وضعُه حكومة الهند يق
ك الواليات المتحدة األمريكية والتي كانت منها تهدف منها الى إيجاد حل للقضية اال انها فشلت حتى بأرسال الدبلوماسيين األمريكيين وذل

لقضية الكشميرية معلقة بين الهند وباكستان تلك القضية التي تعد قضية من بين القاضية العالقة  (،ظلت ا63)بسبب صالبة الموقف الهندي
ل شبه  والمتنازع عليها في القارة األسيوية عامتًا وبين الهند وباكستان خاصتًا والتي دارت حولها العديد من الصراعات منذ ظهورها بعد استقال

لذي أعطى لألمارات التي كان يحكمها في ذلك الوقت حق تقرير مصيرها بحسب رغبة الشعب وا 1947آب عام  15القارة الهندية في 
ألمر باالنضمام أما الى الهند أو الى الباكستان لكن هذا اإلقليم قدر له ان تعاني الويالت بسبب اختالف اآلراء بين حاكم اإلقليم والشعب ا

قليم كشمير مع استمرار الموقف الهندي في رفض جميع االقتراحات والوساطات  إلى حروب ونزاعات حول ا  1947الذي أدى به منذ عام 
  الدولية التي سعت إلى حل القضية مما جعلها مسألتا معلقة وبدون حل وفي المقابل ان إصرار الهند إلى موقفها المتمثل في رفضها الدائم 

 روب في المستقبل بين الطرفين ) الهند وباكستان( .ألي مقترح وهو ما ينذر بان المنطقة سوف تبقى تشهد العديد من الح
 اخلامتة

الباكستانية كانت ظرفا تاريخية ارتبطت بنشأة دولة باكستان, ولم تكن باكستان ضمن   –مما تقدم تبين ان ظروف نشأت العالقات االمريكية   
والمصلحية وكانت عالقات ذات صفات تعاونية تارة وتصارعيه استراتيجيات االمريكية بل كانت المواقف االمريكية مرتبطة بالتطورات الظرفية 

متبادلة   اتإالَّ أنَّها في النهاية هي عالقتارة اخرى , ووصفت المواقف االمريكية تجاهها بين المد والجزر والتعاون والفتور تجاه باكستان, 
واالتحاد السوفيتي  لى باكستان وذلك خوفا" من تمدد الصين فالواليات المتحدة األمريكية هي بحاجة إ لبعضهما البعضوالبلدين هم بحاجة 

ويهدد امنها االقليمي بوجود مشكلة كشمير التي لها االثر   للهند وباكستان تزال العدو التقليدي ,منطقة جنوب أسيافي  وبسط نفوذها  أنذاك
كية فهي تعد من اهم المحاور الرئيسية التي كانت تراهن عليها البالغ في االتجاه الباكستاني نحو تدعيم العالقات مع الواليات المتحدة االمري

ن فانه يعود  االطراف االقليمية والدولية , حيث ترتبط بتوازن القوى العالمية , فأهمية اقليم كشمير للهند له بعدا استراتيجيا اما اهميته لباكستا
تان في تعزيز موقعها في كشمير على حساب اقامة احالف وعالقات  لعدة عوامل جغرافية واقتصادية وسكانية ومن هذا المنطلق سعت باكس

قالل وبداية استراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية , واستفادت باكستان من االخيرة باتباع سياسة االستقواء الجديدة التي انتهجتها بعد االست
باكستان في محور التفكير االستراتيجي االمريكي في اتن تكون حليفة  عالقات جديدة تساندها تغلب على مشاكلها الداخلية الخارجية .وقعت

من  لها وتنفيذ سياستها الخارجية في المنطقة من الناحية العسكرية والجيوستراتيجية ومن اجل ان تكون باكستان بعدا امنيا في هذه السياسة 
قارة الهندية الى دولتين كان هزيمة للسياسة البريطانية رغم انتصارها خالل بناء المرتكزات السياسية والقواعد العسكرية , ان تقسيم شبه ال

عسكريا وفول نجمها في الساحة العالمية وصعود الواليات المتحدة األمريكية على الساحة الدولية , وكانت باكستان احد أدوات هذه القوى  
الوسط وتحديدا الخليج العربي  , باإلضافة الى كسب ود المسلمين  العالمية في جنوب شرق اسيا ومنطلقا لحماية مصالحها في منطقة الشرق ا
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ية والعرب باعتبارها دولة اسالمية وانها ترعى الديمقراطية في العالم وصديق للعرب , لذا كانت والتزال العالقات بين البلدين عالقات ظرف
 تحكمها المصالح االستراتيجية بالدرجة االولى . 

 اهلوامش
 

 . 102, ص 2004خرون, تاريخ أسيا الحديث والمعاصر, عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية, القاهرة,آ, و يخرافت غنيمي الش (1)
 . 123, ص 1973 ماضيها وحاضرها, دار النفائس, بيروت,إحسان حقي, باكستان  (2)
 . 80ص  , 1988عبد العزيز نوار, تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث, دار الفكر العربي القاهرة,  (3)
  ,بدون تاريخ , سيطرة اوربا على العالم, المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية, 4الل يحيى, التاريخ األوربي الحديث والمعاصر,جج (4)

 . 426ص
وبموافقة  1885حزب المؤتمر الوطني الهندي: حزب تأسس من قبل موظف بريطاني في حكومة الهند يدعى اآلن اوكتافيان هيوم عام  (5)

اإلقليمية  المجالسالسلطات البريطانية وكان من اهم أهدافه توحيد الروابط بين الهند وبريطانيا والعمل على توفير تمثيل اكثر للهنود في 
-1919ب بتحقيق فرص العمل للهنود للمزيد من التفاصيل ينظر: ليلى ياسين حسين, حزب المؤتمر الوطني الهنديوالمركزية وطال

 . 15-14, ص1983رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اآلداب, جامعة البصرة 1930
 . 365ص  ,1990 ية,االسكندر  ,المغولي, المكتب الجامعي الحديث االحتالل نا, اإلسالم في أسيا منذمهمحمد نصر  (6)
 . 478الل يحيى, المصدر السابق, صج (7)
عد واحد من اقدم األحزاب ي, 1906حزب الرابطة اإلسالمية: وهو حزب سياسي أسسه نخبة من المسلمين في شبة القارة الهندية عام ( 8)

س في االنتخابات المحلية واهم أهداف الرابطة  السياسية في شبة القارة الهندية وكان الغرض من تأسيسه إيجاد توازن بين المسلمين والهندو 
  اإلسالمية هو الوالء للتاج البريطاني وحماية حقوق المسلمين في الهند. للمزيد من التفاصيل ينظر: وداد سالم محمد شلش النعيم, العصبة 

-15,ص2010منشورة كلية الدراسات التاريخية, جامعة البصرة, غير ,رسالة ماجستير1947-1906اإلسالمية ودورها في نشأة باكستان 
25 . 

في مدنية كراتشي وتلقى علومه في بريطانيا بدا حياته قوميا هنديا" يناهض الطائفية ويدعوا إلى الوحدة   1876محمد علي جناح: ولد في ( 9)
واصبح يمثل مسلمي الهند السيما بعد عام  1920ي عام ال من حزب المؤتمر الوطنقبين المسلمين والهندوس لكنه اختلف مع غاندي واست

. لمزيد  1947ة اإلسالمية وبدا يدعوا إلى دولة إسالمية وتحقق ذلك باستقالل باكستان عام جاليم وهو العام الذي انتخب فيه رئيسا" ل1934
 . 494, ص1978, بيروت, 1من التفاصيل ينظر: عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, ط 

 . 30, ص1982رسالة ماجستير)غير منشورة( جامعة البصرة,  ,1930-1919ليلى ياسين األمير, حزب المؤتمر الوطني الهندي ( 10)
 . 36، صبدون تاريخ، 1طبدون مطبعة  , محمد حميد , حكايات من زمن البرتغاليين، (11)
 . 9خ, المصدر السابق, صييمي الشنرافت غ (12)
 .  13، صالمصدر نفسه (13)
 . 14  - 13المصدر نفسه، ص (14)
والشرق االقصى مع  االرضية( ، سياسي بارز عمل على توسيع الهيمنة االمريكية في نصف الكرة  1919 – 1858ثيودور روزفلت )  (15)

 ( للمزيد من التفاصيل ينظر : 1909 – 1901خالل رئاسته التي امتدت بين )  األمريكيتينمقاومة نفوذ الدولة االوربية في 
Ency , Americana , VOL. 23, P.690 – 692 ; Clinton Rossiter, the American PRESIDNCY ,United States , 

Mentoir Books , 1964, PP. 28 - 223 . 
  دولة تقرير مصير باكستان من خالل هذه االتفاقية، صدر قرار ينص على قيامهور عقدت بين الهند وباكستان من اجل ( اتفاقية ال16)

 يمثل السلطة العليا في البالد ينظر وبرلمانيا، وينتخب البرلمان انتخابا مباشرا باكستان على ان يكون هناك نظام اتحادي والحكم 

Lehore Resolution Available From http\www. Sag. Org,htm.net,accessed, march, 2006 . p.15. 
 16خ، المصدر السابق ص يرافت غنيمي الش (17)
 .  354، ص1976حلمي إبراهيم، عظماء في مقبرة التاريخ، القاهرة,  ؛ 17رأفت غنيمي، المصدر السابق ص (18)
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م، مجلة  1947عليه عبد الحسين سيد، أثر استقالل الهند وباكستان على إقليم البنغال وموقف الواليات المتحدة األمريكية منه عام ( 19)

 . 5,ص 2013جامعة ميسان ,  ،18مجلد التاسع، العددالأبحاث ميسان، 
 . 17علي صالح محمد المصدر السابق، ص( 20)
 . 6-5صعليه عبد الحسن سيد، المصدر السابق،  (21)
ت نشاطها أطبقا" التفاقية سان فرانسيسكو وبد 1945هي المنظمة الدولية الحاكمة إنشات عام -:Nations (United)األمم المتحدة ( 22)

رك ولها مقر يو وتضم اآلن نحو ماتني عضو بعد انضمام سويسرا الدولة المحايدة ومقرها نيو  م،1946على المستوى الدولي في بداية عام 
,  ي وغيرها من التنظيمات الدوليةاأوربي في جنيف ومن إنجازاتها الرئيسية الجمعية العامة ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية في اله

,   1972الى  1947للمزيد من المعلومات ينظر عصام عبد الغفور عبد الرزاق , الحروب الكشميرية واثرها في العالقات الهندية الباكستانية 
 . 28-  23,ص   2006اجستير غير منشورة , المعهد العالي للسياسات الدولية ,  رسالة م

 . 18، ص1997،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 1التاريخ الحديث والمعاصر، ط يارافت غنيمي الشيخ، أس (23)
 . 19، ص المصدر نفسه (24)
 . 499، صالمصدر السابقجالل يحيى، ( 25)
(: هو قيادي عسكري وسياسي ولد في بورما وتولى قيادة األسطول البحري لدول الحلفاء في  1900-1979) Montbattenمونتباتن ( 26)

وبعدها اصبح قائدا" في  1947نائب الملك في الهند ثم اصبح حاكما" للهند في اب 1947السنوات األولى من الحرب العالمية واصبح عام 
 يناها، اذ اغتيل على يد شرطي في الجيش االيرلندي للمزيد من التفاصيل ينظر: سانشيتا س1979ام حتى ع 1959أركان الدفاع من 

 .   179-171م، ص2007دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،الري، اغتياالت غيرت مجرى التاريخ، ترجمة ضحى الخطيب، يومفضل ضم
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