
3435
عدد ١٠٨ - أيلول ٢٠٢٢عدد ١٠٨ - أيلول ٢٠٢٢

سف� 
باكستان يف 

لبنان سل�ن 
اطهر.

تحد باكستان من الخط الساحيل عىل طول بحر العرب وخليج ع�ن يف الجنوب الهند من الرشق وافغانستان اىل الغرب وايران 
يف الجنوب الغر� والص� يف اقىص الش�ل الرشقي، ويفصل طاجيكستان عنها ممر واخان يف افغانستان يف الش�ل وتشرتك 
ايضا بالحدود البحرية مع ع�ن. هذه الحدود املشرتكة مع دول اقليمية ودولية كربى كافية لتحديد الدور املحوري الذي 

تلعبه باكستان يف ملفات عدة

سفير باكستان: لدينا تعاون وثيق مع لبنان
 في مجالّي الدفاع واألمن

باكستان هي ايضا الدولة االسالمية الوحيدة 
وهي  نوويا،  سالحا  رسميا  �تلك  التي 
اقاليم   4 من  وتتألف  ولغويا  عرقيا  متنوعة 
باكستان  لدى  فيديرالية.  بطريقة  تحكم 
اقتصادها  يحتل  العا�،  يف  اكرب جيش  سابع 
املرتبة 24 عامليا. ويعترب جيش باكستان من 
�حاربة  العا�  يف  املتخصصة  الجيوش  اهم 
سل�ن  ب�وت  يف  بحسب سف�ها  االرهاب، 
اطهر الذي عّ¦ يف لبنان يف اذار 2022. شغل 
ديبلوماسية  مناصب  سابقا  اطهر  السف� 
ومسقط.  وسنغافورة  ابوظبي  يف  مختلفة 
سوريا،  عن  العام"  "االمن  اسئلة  عىل  وردا 
وانها  الحياد  سياسة  تعتمد  بالده  ان  يقول 
حافظت عىل سفارتها هناك ومدارسها ايضا. 
يضيف: "تدعم باكستان كل الجهود املبذولة 

لتحقيق السالم واالستقرار يف املنطقة". 
من  التخفيف  عىل  باكستان  اهت�م  ينصب 
اثار جائحة كورونا التي اثرت عىل اقتصاديات 
بصناعات  اقتصادها  ويتميز  برمتها.  العا� 
الجراحية  واالدوات  النسيج  ابرزها  متطورة، 
والرياضية وتكنولوجيات املعلومات. حاربت 
ويقول  جمة،  خسائر  لها  ووقعت  االرهاب 
االك¿  يعترب   Àالباكستا "الجيش  ان  سف�ها 

خربة عامليا يف مكافحة االرهاب". 
دفاعيا  تعاونا  لبنان  مع  باكستان  تقيم 
انفجار  بعد  مساعدته  يف  ساهمت  وامنيا. 
عىل  وتعمل   2020 آب   4 يف  ب�وت  مرفأ 
تطوير التبادل االقتصادي عرب لجنة مشرتكة 
واقامة رشاكات مع وزارات التجارة واالعالم، 
وÇة محاوالت لتشجيع االستث�ر اللبناÀ يف 
باكستان عرب دعوة وفود الكتشاف االمكانات 

االقتصادية.

■ اتيتم اىل لبنان يف عز االنهيار االقتصادي 
اللبناÀ الذي  الشامل، كيف تصفون املشهد 
شابه الوضع الباكستاÀ وكيف تتعاملون مع 

االزمة كديبلومايس؟
ازمة  حاليا  لبنان  يواجه  ويالالسف،   □
ان  اخربك  دعني  لكن  حادة.  اقتصادية 
ان  يف  وآمل  للغاية  مقاوم   Àاللبنا الشعب 
يتمكن البلد من الخروج من هذه االزمة يف 
ان  اىل  هنا،  االشارة  تجدر  بنجاح.  املستقبل 
الحوادث  بعض  اىل  باالضافة  كورونا  جائحة 
يف  اقتصادية  صعوبات  اىل  ادت  العاملية، 
باكستان  ان  ح¦  ويف  العا�.  انحاء  جميع 
بضع  واجهت  العا�  بلدان  من  كغ�ها 
عام،  بشكل  لكن  صعبة،  اقتصادية  فرتات 
االقتصادي  النمو  وظل  بخ�  اقتصادنا  فان 
اواجه  لبنان،  يف  مقيم  كديبلومايس  مرضيا. 
االشقاء  يواجهها  التي  ذاتها  املشاكل  ايضا 
لبنان  اىل جانب  فباكستان تقف  اللبنانيون. 
الدعم  وستواصل  الصعبة  االوقات  هذه  يف 

بكل الوسائل املمكنة.

العالقات  عن  ماذا  السف�  سعادة   ■
الديبلوماسية ب¦ لبنان وباكستان متى بدأت 

وكيف تطورت؟
عالقات  ولبنان  باكستان  تربط   □
العالقات  اقيمت  للغاية.  واخوية  ودية 
القرن  من  الخمسينات  يف  الديبلوماسية 
املايض وÔت منذ ذلك الح¦. حافظ قادتنا 
عىل عالقة شخصية مع قادة لبنان م� ساعد 
العالقات عىل النمو. يجمع باكستان ولبنان 
الدولية  القضايا  حول  املواقف  يف  التقارب 
الرئيسية ويدعم البلدان بعضه� البعض يف 

االمم  يف  السي�  الطرف،  املتعددة  املحافل 
منظمة  يف  ايضا  عضوان  البلدان  املتحدة. 
التعاون االسالمي، وآمل يف ان تنمو عالقاتنا 

اك¿ خالل االيام املقبلة.

قوات  من  جزءا  ليست  باكستان  ملاذا   ■
حفظ السالم اليونيفيل يف جنوب لبنان؟

االمد  طويلة  �ساه�تها  باكستان  تفخر   □
التابعة  السالم  حفظ  عمليات  يف  واملتسقة 
فمنذ  عقود.  ستة  مدى  عىل  املتحدة  لالمم 
عام 1960 عمل اك¿ من 200 الف من رجالنا 
تابعة  بعثة   46 يف  وبسالة  برشف  ونسائنا 
لالمم املتحدة يف جميع قارات العا� تقريبا. 
�يز حفظة السالم الباكستانيون دا×ا باملهنية 
والتفاÀ يف كل مهمة شاركوا فيها. قدم قرابة 
169 شخصا من اشجع حفظة السالم التابع¦ 
من  واجبهم  اداء  يف  القصوى  التضحية  لنا 
اجل قضية السالم واالمن الدولي¦. اذا طلبت 
منا االمم املتحدة املشاركة يف اليونيفيل، فان 
سلطاتنا ستويل هذا الطلب االعتبار الواجب.

■ ماذا عن التعاون التجاري واالقتصادي ب¦ 
البلدين؟ 

ب¦  الوثيقة  العالقة  من  الرغم  عىل   □
البلدين، ظلت التجارة متواضعة. منذ وصويل 
اىل هنا، ابذل قصارى جهدي لتعزيز التجارة 
مع  دائم  اتصال  عىل  انا   .Úالثنا واالستث�ر 
باالضافة  واملسؤول¦،  اللبناني¦  القادة  كبار 
عدد  هناك  البلدين.  يف  الخاص  القطاع  اىل 
من املنتجات التي Þكن للبنان است�ادها من 
املساس  بكث� دون  ارخص  باسعار  باكستان 
بالجودة كاللحوم واالدوية. يف املقابل، Þكننا 

لبنان. يحتاج  املنتجات من  است�اد مختلف 
لالستفادة  التعاون  تعزيز  اىل  الجانب¦  كال 
من االمكانات الكاملة للتجارة واالستث�رات. 
لجنة  النشاء  اتفاقية  اخ�ا  البلدان  وقع 
ان تعطي هذه  اقتصادية مشرتكة، وآمل يف 
الخطوة دفعة جديدة لتجارتنا واستث�راتنا.

■ ماذا عن التعاون االمني خصوصا يف مجال 
مكافحة االرهاب؟ 

□ هناك تعاون وثيق ب¦ باكستان ولبنان يف 
التدريب  نقدم  نحن  واالمن.  الدفاع  مجال 
لضباط الجيش اللبناÀ ومالحظاتهم مشجعة 
للغاية. لقد قاتلت قواتنا املسلحة باعتبارها 
العا�  يف  احرتافية  القوات  اك¿  من  واحدة 
استعداد  عىل  ونحن  بنجاح،  االرهاب  ضد 

للتعاون مع لبنان يف هذا الصدد.
 Àكيف هي العالقة مع االمن العام اللبنا ■

وهل من جالية باكستانية كربى يف لبنان؟
يف  الباكستاني¦  من  مئات  بضع  يعيش   □
يواجهون مشاكل. مع  لبنان وبشكل عام ال 
ذلك، اننا ال نزال عىل اتصال باملديرية العامة 
املشاكل متى ظهرت. ك�  العام لحل  لالمن 
وشكرته  ابراهيم  عباس  اللواء  اخ�ا  التقيت 

عىل دعمه يف هذا الصدد.

عىل  اثر  كيف  الحكم  اىل  طالبان  عودة   ■
مهدت  باكستان  وان  خصوصا  باكستان 
الطريق الجراء محادثات السالم ب¦ الواليات 
املتحدة وطالبان يف اسالم اباد والتي بدونها 
السالم االفغانية وسحب  كانت تبدو عملية 

القوات االم�كية من افغانستان مستحيلة؟
املبارش  الجار  باعتبارها  باكستان  تعطي   □
يف  واالستقرار  السالم  لتحقيق  كربى  اهمية 
افغانستان. لقد عاâ شعب افغانستان كث�ا 
عىل مدى اك¿ من اربعة عقود بسبب الرصاع 
البالد. ك� ان عدم االستقرار والرصاع يف  يف 
قلت  ك�  باكستان  عىل  يؤثران  افغانستان 
 4 حواىل  نستضيف  املبارشة.  جارتها  النها 
مالي¦ الجئا افغانيا نعتربهم اخواننا واخواتنا. 
الدولية  الجهود  باكستان  دعمت  لقد 

يف  واالستقرار  السالم  الستعادة  املبذولة 
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االنسانية  الحالة  ومعالجة  افغانستان 
االول  كانون  يف  هناك.  واملتدهورة  الخطرة 
استثنائية  دورة  باكستان  استضافت   2021
التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  ملجلس 
الخطر   Àاالنسا الوضع  ملناقشة  االسالمي 
افغانستان  شعب  يحتاج  افغانستان.  يف 
ويستحق السالم والتقدم واالستقرار، ويجب 

عىل املجتمع الدويل دعمهم لهذا الغرض. 

■ يف 5 آب 2019 اعلنت الحكومة الهندية 
انها ستلغي املادة 370 من الدستور التي �نح 
(الشطر  وكشم�  جامو  لوالية   çالذا الحكم 
اىل  باكستان  دفع  م�  االقليم)  من  الهندي 
طرد السف� الهندي لديها وتعليق االتفاقات 
التجارية الثنائية، ماذا حصل مذذاك خصوصا 
مع وصول رئيس وزراء جديد اىل باكستان؟ 

دعم  عىل  للحصول  بنشاط  باكستان  تسعى   □
من  الخامس  يف  كشم�.  لقضية  اوسع  سيايس 
مادت¦  الهندية  الحكومة  الغت   ،2019 آب 
جامو  لوالية  خاصا  وضعا  منحتا  دستورها  من 
الخاص  الوضع  الغاء  للهند  يحق  ال  وكشم�. 
وضم  دستورها  يف  واحد  جانب  من  لكشم� 
هو  ك�  عليها  متنازع  منطقة  النها  اراضيها 
معرتف به يف قرارات االمم املتحدة. تعترب هذه 

جيدا  مصممة  هندية  خطة  من  جزءا  الخطوة 
العادة انشاء الحقائق يف جامو وكشم� املحتلت¦ 
تغي�  تحاول  التي  الهند  من   Àقانو غ�  بشكل 
الهندية  وكشم�  لجامو  الدÞوغرايف  النمط 
املحتلة بشكل غ� قانوÀ. اننا نقف مع اخواننا 
ضد  العادل  كفاحهم  يف  وندعمهم  الكشم�ي¦ 
االضطهاد الهندي حتى التمتع بحقهم غ� القابل 
املنصوص  النحو  عىل  املص�  تقرير  يف  للترصف 

عليه يف قرارات مجلس االمن ذات الصلة.

لبنان  يلعبه  دور  عىل  باكستان  عّولت   ■
التعرض  ادانة  اجل  من  الدولية  املحافل  يف 
لحقوق االنسان يف كشم�، هل حصل ذلك؟

يف  باكستان  شقيقة  كدولة  لبنان  يدعم   □
قضية كشم�. ونريد من املجتمع الدويل ان 

يتخذ خطوات فورية لحل قضية كشم� �ا 
يتالءم مع تطلعات الشعب الكشم�ي. ك� 
االمم  قرارات  مع  توافقا  لقد  وقلت،  سبق 
دعم  عىل  نعتمد  سنظل  ونحن  املتحدة، 

لبنان لهذا الغرض.

االقتصادي  املمر  مرشوع  فوائد  هي  ما   ■
الصيني - الباكستاÀ؟

 Àالباكستا □ ان املمر االقتصادي الصيني - 
االقليمي. لن يعود  للتواصل  اطار عمل  هو 
بل  فحسب،  وباكستان  الص¦  اىل  بالفائدة 
سيكون له تأث� ايجاé عىل ايران وافغانستان 
ككل.  واملنطقة  الوسطى  اسيا  وجمهورية 
تحس¦  اىل  الجغرافية  الروابط  تعزيز  ادى 
نظام النقل الربي والسكك الحديدية والنقل 
للنمو  والحر  املتكرر  التبادل  مع  الجوي، 
وللتواصل ب¦ الشعوب وتعزيز التفاهم من 
والثقافية  االكادÞية  والثقافة  املعرفة  خالل 
التجارة  لتدفق  اكرب  ونشاط  واالقليمية 
للحصول  ونقلها  الطاقة  انتاج  اما  واالع�ل. 
عىل املزيد من االع�ل املثىل وتعزيز التعاون 
فسيؤدي  للجانب¦،  مربح  Ôوذج  خالل  من 
اىل منطقة متصلة جيدا ومتكاملة من حيث 

املص� املشرتك والوئام والتنمية.

يدعم لبنان باكستان 
كدولة شقيقة في قضية 

كشمير

حافظ قادة 
باكستان 
عىل عالقة 
شخصية مع 
نظرائهم يف 
لبنان م� 
ساعد عىل ±و 
العالقات.


