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حناول يف هذا البحث ان نوضح اسباب اخلالف بني البلدين املعنيني جتاه اقليم
 ابإلضافة،كشمري مع ذكر احلجج اليت يطرحها كل بلد يف احقيته بضم كشمري اىل بلده
 واتريخ نشأة هذا الصراع،اىل االمهية االسرتاتيجية اليت يتمتع هبا االقليم لكال البلدين
 وذلك من خالل اتباع املناهج،وتداعيات احللول املقدمة له وصوالً اىل مستقبل الصراع
العلمية الرصينة وامهها املنهج التارخيي واملنهج التحليلي وصوالً اىل املنهج االستشرايف لدراسة
.صورة املستقبل

) مستقبل، صراع، ابكستان، اهلند، (كشمري:الكلمات املفتاحية

Abstract:
In this research، we try to clarify the reasons for the
disagreement between the two countries concerned with regard to
the region of Kashmir with mentioning the arguments put forward
by each country regarding its eligibility to annex Kashmir to its
country، in addition to the strategic importance that the region
enjoys for both countries، the date of the emergence of this
conflict and the implications of the solutions provided to it in
order to reach a future. The conflict، by following the sober
scientific methodologies، the most important of which are the
historical and analytical method، leading to the forward-looking
approach to studying the image of the future.
Key words: (Kashmir، India، Pakistan، conflict، future)
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املقدمة:
شهدت شبه القارة اهلندية خالل االستعمار الربيطاين للهند تصاعداً يف الصراع
الديين بني اهلندوس واملسلمني وهو صراع حاولت بريطانيا يف البداية توظيفه لصاحلها يف
شبه القارة ولكن االزمة انفلتت من يدها االمر الذي دفعها حنو االستسالم إلرادة شعوب
شبه القارة اهلندية يف طرد االستعمار الربيطاين ،فما كان امام الربيطانيني اال االستجابة لرغبة
الشعب ومنح االستقالل لعموم شبه القارة اتركاها تتصارع مع االالف من املشاكل العرقية
والدينية واحلدودية ،فتأيت يف مقدمة هذه املشاكل مشكلة ابألخص مشكلة كشمري.
فتعد الصراعات واالزمات اليت تشهدها القارة االسيوية واليت تقو ممنها واستقرارها
بل تنتقص هذه الصراعات من املستقبل قارة اسيا مبا هلا من ازدهار منظور يف غضون القرن
احلايل ،ابإلضافة ما تعانيه القارة اشكاليات امنية متعددة منها االنتشار النووي ،عدم
االستقرار الدول االسيوية الناتج من عدم حتقيق االندماج الداخلي.
ابلتايل فأن الصراع اهلندي الباكستاين على اقليم كشمري واحداً من الصراعات
املتعددة يف اسيا ،وبذلك أييت هذه البحث لتناول مستقبل هذا الصراع القائم حول كشمري
الذي يزداد احياانً وخالل فرتة معينة مث يعاد اىل فتور مرة اخرى وهذا ما سيتم تناوله من
خالل السيناريوهات املستقبلية حول هذا الصراع.
أتيت امهية هذا البحث من خالل عدة نقاط:
 -1توضيح وابراز معامل الصراع اهلندي – الباكستاين حول اقليم كشمري ،وذلك انطالقاً ما
يتمتع به االقليم من امهية اسرتاتيجية لكال دولتني ،حيث ارتبطت قضية كشمري بتوازن
القوى يف منطقة جنوب اسيا.
 -2مما اكتسبه الصراع يف كشمري امهية خاصة بعد انضمام طريف الصراع بعضوية النادي
النووي عام.1998
 -3نظراً للتطورات احلاملة على التوازانت الدولية كما تشري قضية كشمري تداعيات على
العالقات الدولية واالقليمية وااثرة املمتدة اىل شبه القارة اهلندية.
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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اشكالية البحث :من املعلوم ان كل حبث مكادميي حيمل يف ثناايه اشكالية او
اشكاليات يتكئ الباحث للوصول اىل االجاابت اليت توصل اىل حقيقة املكوانت الفكرية
ملوضوع حبثنا وهو مستقبل الصراع اهلندي – الباكستاين حول كشمري ومن هنا نشري
تساؤالت وفق املبينات االنفة الذكر:
ماهي االمهية اجليوسرتاجتية لكشمري؟ وما هو اتريخ نشأة الصراع اهلندي-

الباكستاين حول كشمري؟ وكيف سامهت االاثرة والتداعيات الصراع على وضع حلول

او اقرتاح تسوية لصراع القائم؟ ما هو مستقبل الصراع القائم حول كشمري؟
فرضية البحث

الفرضية نقطة ينطلق منها الباحث بغية االجابة عن التساؤالت اليت ااثراها
االشكالية ،تؤكدها او تنفيها معطيات الدراسة ،وذلك انطالقاً من احدى السيناريوهات
البحث وهو االقرب ،استمرار الوضع على ما هو عليه االن وذلك انطالقاً من عدم وجود
اي حمرك او عامل جديد يدفع اىل التغيري مستقبالً.
منهجية البحث :اعتمدت منهجية البحث على املنهج التارخيي وذلك من خالل

سرد التارخيي لنشأة الصراع وتطوراته ،ومن مث اعتمد البحث على املنهج التحليلي بتوضيحه
ألاثرة الصراع وتداعياته ،وكذلك مت االعتماد على املنهج استشراف املستقبل الستشراف
الصراع القائم بني اهلند – ابكستان.
هيكلية البحث :توزع البحث اىل مربع مطالب رئيسية يسبقها مقدمة وتليها خامتة

وقائمة املصادر.

تناول املطلب االول :االمهية اجليوسرتاتيجية لكشمري انطالقاً من امهيتها ابلنسبة

للهند وابكستان يف حني اختص املطلب الثاين بطرح :اجلذور التارخيية للصراع اهلندي

الباكستاين حول كشمري .أما املطلب الثالث فاحتوى :ااثر وتداعيات الصراع اهلندي –

الباكستاين حول كشمري .أما الرابع  :فتناول مستقبل الصراع اهلندي – الباكستاين حول

كشمري .وختم هذا البحث خبامتة تضمنت اهم ما جاء ابلبحث اضافة اىل قائمة املصادر.
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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األمهية اجليوسرتاتيجية لكشمري
يشكل اقليم كشمري امهية جغرافية واسرتاتيجية لبلدي الصراع حوله ،كونه الرابط
لتوازن القوى يف جنوب اسيا وان ممهيته اجلغرافية لباكستان تنبع من كون ان االهنار الثالثة
لباكستان (السند وجليم وجناب) انبعة منه ،وكذلك مسألة او جانب احلدود بني االقليم
وابكستان حيث يشكل اهديدا لألمن القومي الباكستاين يف حالة سيطرة اهلند عليه ،فضال
عن التقارب السكاين.
اوالً :االمهية اجلغرافية إلقليم كشمري

جاءت االمهية اجلغرافية إلقليم كشمري من كونه القلعة املرتفعة احلصينة ومن يسيطر
عليه تكون له امكانيات التحكم الطبيعي واالسرتاتيجي ملا جياوره  ،وحتتل موقعا هاما وفريدا
يف منطقة شبه القارة اهلندية وجنوب اسيا بني خطي عر  32،8و  36،58وخطي
طول  37،26و  80،30جماورة ألربعة دول ذات ثقل كبري من جانب املساحة والسكان
واحلضارة والتاريخ ،حيث حتدها من الغرب واجلنوب الغريب ابكستان  ،ومن اجلنوب الشرقي
اهلند ،اما من الشرق والشمال الشرقي فتحدها الصني ،وافغانستان من الشمال بشريط
ضيق وملسافة  160ميل يفصلها عن تركمانستان اليت كانت احدى مجهورايت االحتاد
السوفييت (كاظم هيالن ،2008 ،ص.)28
تكمن االمهية االسرتاتيجية ملوقع كشمري يف ان حدودها حتتوي على مفاتيح املمرات
والثغرات يف املرتفعات الشاهقة ،واليت خترتق حدودها مع جرياهنا واهنا تتحكم ابلطرق وحماور
املواصالت بني شبه القارة اهلندية وبني اقليم التبت وما بعدها من وراء سالسل اجلبال مشاال،
لذا عدت كشمري من احد االبواب الرئيسية اليت تصل بني اهلند واسيا (كاظم هيالن،

 ،2008ص.)28

تبلغ مساحة االقليم  218،000كم ،ويبلغ ارتفاع اراضيه بني 6000-3000
قدم فوق مستوى سطح البحر ،ويبلغ عدد سكانه ( )15مليون نسمة يشكل املسلمون
 %90واتباع الداينة اهلندوسية  %8اما البوذيون  ،%2يرتكز املسلمون يف والية كشمري
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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اما اهلندوس فيرتكزون يف والية جامو وكشمري ،ميتاز اقليم كشمري جبمال طبيعته وبديع
اجواءه وهو من امجل املناطق السياحية ويصفه البعض أبنه سويسرا اسيا ملا له من سحر

ومجال (عبد املنعم عبد اهلاب ،1977 ،ص.)44-42

لقد جعل املوقع اجليوبولتيكي لكشمري ان تلتقي فيه اربعة اقاليم جغرافية هي اسيا
الوسطى من الشمال ،والتبت من الشرق ،وجنوب اسيا من اجلنوب والشرق االوسط من
الغرب ،وثالثة اقاليم متثل حضارات عريقة هي حضارة العامل االسالمي واحلضارة الصينية
واحلضارة اهلندية ،هذه الرتكيبة ايحميطة بكشمري قد انعكست على الواقع احلضاري والعقائدي
لرتكيبة كشمري االجتماعية حيث ان الشعب الكشمريي منقسم اىل ثالث جمموعات دينية
هي االسالمية واهلندوسية والبوذية ،وهلذا املوقع احلساس اوالها الربيطانيون امهية خاصة،
فبينما تركوا هلذه االمارة حكمها الذايت يف الشؤون الداخلية فهم قاموا بوضع مراكز بريطانية
على النقاط احلدودية االسرتاتيجية لقناعتهم أبن اي تدخل روسي او افغاين يف اهلند لن
أييت اال عرب ار كشمري (هاين ايس ،1998 ،ص.)28

كذلك نظر اهلنود اىل كشمري وعدوا السيطرة على املوقع الكشمريي كونه احد
املرتكزات اهلامة لتحقيق االمن القومي اهلندي على املستوى االسرتاتيجي وان متت هذه
السيطرة فهذا معناه ضمان امن احلدود الشمالية الغربية للهند ،حيث ميكن ألعداء اهلند
استغالل املمرات االساسية عرب سالسل اجلبال الشاهقة ،وان وقوع كشمري بيد دولة معادية
للهند فهذا معناه اهديد االمن اهلندي ،وقد شرح رئيس الوزراء اهلندي جواهر الل هنرو هذه
الرؤية اهلندية عندما قال ان كشمري مكان ذو امهية حربية عظمى ،وقد كان سوء احلظ دائما
حيالف البالد ذات املراكز االسرتاتيجية ألنه جعلها حمط انظار الكشمرييني ،ومما ال شك
فيه ان كشمري مرغوبة من جانبنا من هذه الناحية (كاظم هيالن ،2008 ،ص.)29

اما لدى االذهان الباكستانية للنخبة السياسية فلم تغيب امهية موقع كشمري ،وان
سيطرة ابكستان على كشمري جتعلها على اتصال حدودي مع االحتاد السوفييت والصني،
وملا له من امهية كبرية يف توثيق العالقات مع هاتني القوتني الكبريتني وكذلك توسيع منافذها
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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احلدودية واتصاهلا اجلغرايف بصدد اكرب من الدول ،ان موقع كشمري يف اجلزء الشمايل الشرقي
من ابكستان جيعل منها منطقة هامة لألمن القومي الباكستاين وان هذا االمن يعد مهددا
يف حالة سيطرة اهلند على كشمري وكذلك اهديد احلياة االقتصادية لباكستان ملا يؤثره على
القطاع الزراعي الذي يعتمد على االراضي الكشمريية فسوف تصبح موردا اقتصاداي هاما
لباكستان كوهنا منطقة سياحية جاذبة ومعرباً جتارايً اساسياً لتجارة شبه القارة اهلندية مع

اسيا الوسطى (احسان حقي ،1970 ،ص.)85
اثنياً :االمهية االسرتاتيجية إلقليم كشمري

ان قيمة املوقع وامهيته االسرتاتيجية ليست اثبتة بل بتغري مستمر نتيجة لربوز عوامل
متعددة هلا أتثريها املباشر يف تغري امهية املوقع اجلغرايف ويف مقدمة هذه العوامل أييت تطور
وسائل املواصالت والتقدم التكنولوجي والتغري يف موازين االقاليم اجليوبولتيكية وايضا ادراك
اصحاب القرار امهية املوقع النسيب لدوهلم ،ومبا خيدم اهداف معينه هلا خصائصها املؤثرة يف
ابراز املوقع اجلغرايف وهذا ما ينطبق على موقع كشمري كموقع اسرتاتيجي جعلها حتمل كل
هذا االهتمام فهي تشكل افضل متركز جغرايف بني الدول الكربى امثال الصني واهلند
وابكستان وافغانستان ،ان موقع كشمري جعلها حتتل مركزا اسرتاتيجيا هاماً فيما بني دول
شبه القارة اهلندية والدول اجملاورة هلا حيث حيتل موقعاً اسرتاتيجياً مهماً يف جنوب القارة

االسيوية (اندية فاضل.)117-116 ،2000 ،

ان كشمري املعروفة هبذا االسم هي والية جامو وتقسم خلمسة مناطق ادارية وهي

(حممد سلمان ،2005 ،ص:)10-9

 -1الدكية :تقع يف املنطقة الشرقية من الوالية ،كانت حمطة لتجارة احلرير وان معظم
سكاهنا من البوذيني يعملون ابلرعي.
 -2جامو :وهي املنطقة اجلنوبية الغربية لكشمري يقطنها اغلبية هندوسية واقلية مسلمة
وسيخ.

جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

18

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 13:ص 47

كشمري ومستقبل الصراع اهلندي الباكستاني

 -3جلجيت :منطقة اسرتاتيجية عند حدود ابكستان الشمالية الغربية ،وكذلك
منطقة جبلية تسكنها الفرقة االمساعيلية واليت مازالت حتت حكم ما يسمى ابالغا
خان وهو لقب تشريفي.
 -4بلدستان :تقع يف اجلنوب الشرقي جللجيت حتتوي على معرب اسرتاتيجي يربط
الشمال الغريب من كشمري ابلالدكية ،يسكنها اانس من اصول وسط اسيوية.
 -5وادي كشمري :وهو اهم اودية والية جامو وكشمري حيث يعتقد علماء اجليولوجيا
انه كان حبرية منذ ماليني السنني تسمى ساتيار لكنها أتثرت بزلزال كانت سببا يف
ضهور الوادي ،ومسي بكشمري ألن قبائل (الكاش كاست) مكنت فيه منذ قدمي االزل
وغالبية سكان هذا الوادي هم من املسلمني ويتحدثون اللغة الكشمريية .تعترب كشمري
ارضاً غنية مبياهها ففيها هنر (السند وجلهم وجناب) وألمهيتها تسارعت الدول ايحميطة
هبا للسيطرة على مكرب مساحة منها حيث احتلت اهلند ثلثي كشمري بنسبة % 65
من املساحة الكلية هلا ويف اجلانب الباكستاين  % 30واستولت الصني على % 5
من اراضي كشمري.
أ -االمهية االسرتاتيجية إلقليم كشمري ابلنسبة للهند:

متثل كشمري امهية اسرتاتيجية للهند جعلت منها شديدة التمسك وعلى مدى مكثر من
مخسني عاما رغم االغلبية املسلمة فيها ورغم احلروب اليت خاضتها واستنزفت الكثري من

مواردها االقتصادية والبشرية وتتلخص هذه االمهية (حممد عبد العاطي:)2002 ،

 تعترب اهلند والية كشمري عمقاً امنياً جتاه كل من الصني وابكستان. ترى فيها اهلند امتداد اترخيي جغرايف وحاجز طبيعي امام فلسفة احلكمالباكستاين ،حيث تعتربها اهلند اهنا قائمة على اسس دينية مما يهدد االوضاع الداخلية
يف اهلند ذات االقلية املسلمة الكبرية العدد.
 ختشى اهلند من استقالل كشمري ان يكون على اساس ديين او عريف مما له منابعاد يف الوالايت اهلندية متعددة االداين واالجناس.
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 تشكل كشمري ابإلضافة اىل امهيتها االقتصادية مدخال اىل االراضي اهلندية منجهة الغرب فهي منطقة دفاعية حيوية.
 ان وجود منطقة ذات اكثرية اسالمية يف اهلند له اثر اجيايب ليفسر ويزكي فلسفتهاالسياسية العلمانية.

ب -االمهية االسرتاتيجية إلقليم كشمري ابلنسبة لباكستان:

اما امهية اقليم كشمري ابلنسبة لباكستان فهي ترى فيه خطاً امحراً ال ميكن جتاوزه او
التفريط به ،وميكن تلخيص هذه االمهية اباليت (حممد عبد العاطي:)2002 ،
 ترى فيه ابكستان منطقة حيوية ألمنها وذلك لوجود طريقني وشبكة للسككاحلديدية يف سرحد ومشال شرق البنجاب متر مبحاذااها.
 ثالثة اهنار رئيسية يف ابكستان جتري يف كشمري وتعترب اجلاري العليا ألهنار السندوجليم وجناب ،وهذه االهنار شراين احلياة ابلنسبة لباكستان.
 تشكل كشمري مدخال مشاليا لباكستان ومنفذ لدخول القوات االجنبية منالشمال اىل االراضي الباكستانية ،اضافة اىل قرب كشمري من القلب الباكستاين واملمتد
من الهور اىل البور والذي حيتوي على اكثر النشاطات احلضارية والسياسية والتجارية
واالقتصادية يف ابكستان.
 ان اودية االهنار الرئيسية يف اقليم كشمري اليت وفرت خطوط املواصالت الرئيسيةبينها وبني املناطق ايحميطة هبا ،متر عرب االراضي الباكستانية ،فهنالك تكامل وترابط بني
كشمري وابكستان فرضه واقع احندار االهنار حنو الغرب واجلنوب الغريب.
 يف السابق كانت الغالبية املسلمة اهيمن على كشمري وهي يف متاس من جنوبكشمري مع املنطقة ذو الغالبية املسلمة يف البنجاب واليت اصبحت جزءا من ابكستان.
عما ورد اعاله ،فأن موقع كشمري اجلغرايف له امهية حربية لباكستان ألن وجود
فضالً ّ
كشمري حتت سيطرة قوة معادية لباكستان يهدد استقالهلا وكياهنا ألن ان متت السيطرة
على هذا االقليم من قبل عدو فأنه إبمكانه القضاء على ابكستان يف اي حلظة ،وجغرافيا
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تعد كشمري جزءا من ابكستان املشرتكة معها يف حدود طوهلا مئات من الكيلومرتات
وال يربطها ابهلند سوى شريط ضيق من االر  ،وتؤكد الروابط اجلغرافية واالقتصادية
والثقافية بني كشمري وابكستان بضرورة ضمها اىل ابكستان وذلك بناء على رغبة الغالبية

العظمى من الشعب املسلم (حممد سلمان ،2005 ،ص.)23
يتضح من ذلك ان لكشمري العديد من املقومات اليت تتيح هلا مكانة متميزة لكل
من اهلند وابكستان من حيث املساحة والسكان واإلمكانيات البشرية والزراعية والصناعية،
كما وتضم ثروات مهمة كاحلديد والفحم والرصاص والذهب وتشكل الزراعة والرعي احلرفة
الرئيسية للسكان وأييت يف مقدمة ايحماصيل اليت تنتجها كشمري هو الرز ومن مث الذرة والقمح
والشعري وساعد الغطاء النبايت على تواجد ثروة حيوانية مهمة وخاصة األغنام واملاعز،

وتشتهر بصناعة السجاد حيث يعترب احلرير من مهم منتجااها (اندية فاضل،2000 ،
ص.)117
اجلذور التارخيية للصراع اهلندي الباكستاين حول الكشمري:

كشمري هي احدى املشكالت الدولية املوروثة عن االستعمار الربيطاين لشعب
القارة اهلندية ،ادت هذه املشكلة ابحندار يف العالقات الدولية بني اهلند والباكستان مما ادى
اىل دخول البلدين ثالثة حروب ( )1971 ، 1965 ، 1948محلت االقتصاد وميزانية
البلدين الكثري ،وابلشكل الذي اثر على تطورمها وانعكس ايضا على منو وازدهار واستقرار
الشعب الكشمريي يف االقليم.
اوالً :نشأة الصراع

مت تقسيم القارة اهلندية على اساس التكوين الديين لسكان املناطق املختلفة فظهرت
اىل الوجود دولة ابكستان يف  15اب  1948بقيادة حممد علي جناح كدولة اسالمية
يدين شعبها ابإلسالم ،اما دولة اهلند وهي اليت متثل مساحة شاسعة ابلنسبة لدولة ابكستان
فهي يدين شعبها ابلداينة اهلندوسية (بشري عبد الفتاح ،1999 ،ص.)238

جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

21

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 13:ص 47

كشمري ومستقبل الصراع اهلندي الباكستاني

وبذلك يرجع أتريخ النزاع الكشمريي بني اهلند والباكستان اىل اب  1947حيث
مل يتم اقرار وضع كشمري يف مرحلة التقسيم سواء ابالنضمام اىل اهلند او اىل ابكستان،
وابألخص ان اغلبية السكان كانوا مسلمني يف الوقت الذي كانت اهليئة احلاكمة من اهلنود
ويف وقت التقسيم طالب حاكم كشمري اهلندوسي ابقائها على حاهلا دون ضمها اىل اي
من الدولتني ،وكان لربيطانيا دورا فاعال يف خلق مشاكل شبه القارة اهلندية ومسألة كشمري
واحدة من هذه املسائل ،كان هنالك  560امارة من ضمنها كشمري وهي امارات شبه
مستقلة ومرتبطة ابلتاج الربيطاين عن طريق احلاكم العام ومن مسؤولية التاج الربيطاين محاية
هذه االمارات وادارة شؤوهنا اخلارجية والدفاع عنها (حبيب فارس ،2011 ،ص-170

.)171

ان تقسيم شبه القارة اهلندية اسفر عن ظهور الكثري من املشاكل فيما خيص االمارات
يف انضمامها اىل اهلند او ابكستان وخاصة كشمري وجوانكدت وحيدر اابد حيث ان بعض
هذه املشاكل حل ابلقوة من قبل اهلند مثل قضية جوانكدت وحيدر اابر اما مسألة كشمري
بقيت دون حل لفرتة طويلة من الزمن وثبت الكثري من النزاعات بني اهلند وابكستان تلك
النزاعات اليت اهدد هذا الكيان السياسي الضخم املتمثل يف شبه القارة اهلندية ،بعد ان مت
االعالن عن تقسيم اهلند كان حاكم كشمري (هاري سينغ) يريد االنضمام اىل اهلند بينما
الشعب الكشمريي كان يرغب ابنضمام اىل ابكستان ومل تستطع اهلند ضمها ابلقوة كما
فعلت مع حيدر اابد وجوانكدت ،فبدمت االضطراابت بعد ان اعلن حاكم كشمري يف عام
 1947االلتحاق ابهلند واعلنت اهلند ارسال قوة حلماية كشمري وأتلفت حكومة كشمري
احلرة (ازاد كشمري) وبرز اجليش الكشمريي وسانداهم ابكستان وبقي قسم من البالد حتت
سيطرة اهلنود وبذلك قامت احلرب اهلندية – الباكستانية االوىل (عبد املنعم عبد الوهاب،
 ،1977ص .)449-447

استمر القتال بني اهلند وابكستان فرتة تزيد عن العام اىل ان توقف يف كانون الثاين
 1949عندما تدخلت االمم املتحدة لوقف اطالق النار عند خط اهلدنة جاعال ثلث
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مساحة كشمري واربعة امخاس السكان حتت سيطرة اهلند وثلث املساحة ومخس السكان
حتت سيطرة ابكستان اىل ان جتدد الصراع يف اب  1965وتدخل اجملتمع الدويل واصدر
جملس االمن يف  20ايلول  1965قرارا إبيقاف القتال وانسحاب قوات الطرفني اىل خطوط
وقف اطالق النار اليت مت حتديدها يف عام ( 1949اندية فاضل ،2000 ،ص.)120
ان املوقف احليادي الذي تبناه االحتاد السوفييت آنذاك جعل منه ان يلعب دور
الوسيط بني اطراف الصراع عرب اجتماع طشقند الذي نتج عنه التوقيع على اتفاقية طشقند
بني حممد ايوب خان ورئيس الوزراء اهلندي شاسرتي واليت ركزت على النقاط االتية (اندية

فاضل ،2000 ،ص:)120
وان كان

انسحاب قوات الطرفني اىل اخلطوط السابقة.
اعادة العالقات الطبيعية بينهما.
حل مشكلة الالجئني.
اطالق سراح اسرى احلرب.
وقف احلمالت الدعائية.
اجلانبان قد توصال اىل جتميد املوقف يف اتفاقية طشقند اال ان مشكلة

كشمري مازالت اهدد املنطقة حبرب اخرى (اندية فاضل ،2000 ،ص.)120

استمرت العالقات اهلندية – الباكستانية ابحلذر والقلق الشديد اذ متثل مشكلة
كشمري معربا حقيقيا ابلنسبة للهند وابكستان ،مما عقد امكانيات احلل ووضع العالقات
بينهما اسوم السيما وان نزاع كشمري بقي بدون حل وكال الدولتني يطالبان إبقليم مما اظهر

حالة جمددة للتوتر (نعمان بطرس ،1966 ،ص ،)29حيث يستند كل من الطرفني اىل
جمموعة اسس يف مطالبها لإلقليم  ،ومن ادعاءات اهلند ابملطالبة بكشمري هو (بشري عبد
الفتاح ،1999 ،ص:)249
 -ان حكومة كشمري الشرعية وافقت ابنضمام اىل اهلند عام .1947
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-

قيام حكومة اهلند منذ عام  1947مبشاريع تنمية لكشمري كمد شبكة كثيفة من طرق
املواصالت الربيدية واحلديدية مع اهلند ،اضافة اىل مشروعات توزيع االراضي.
يكون مستقبل كشمري مكثر تقدما يف حال ضمها اىل اهلند ملا حتويه اهلند من اسواق
اكثر اتساعا وابعتبارها اكثر تصنيعاً من ابكستان.
ميكن االتفاق دوليا على مشكلة املياه اليت تثريها ابكستان.
ترى أبنه جيب محاية املليون هندوسي الذي يعيشون يف جنوب جامو.

اما االدعاءات اليت تستند عليها ابكستان ابملطالبة بكشمري فهي (بشري عبد الفتاح،

 ،1999ص:)250
 ان غالبية سكان كشمري من املسلمني. قبل تقسيم شبه القارة اهلندية فأن كشمري كانت مرتبطة بباكستان احلالية عرب طرقبرية ،وكان توجهها التجاري حنو ابكستان.
 ان سيطرة اهلند على كشمري تعر نظام الري يف ابكستان للخطر ومشروعات القوىالكهرابئية املائية وذلك اعلى هنر السند ورافدان من روافده جتري من كشمري.
 سيطرة اهلند على كشمري اهدد االمن القومي الباكستاين ،وان سيطرة ابكستان علىكشمري تعد اساسية حلماية مقاطعة احلدود الشمالية الغربية ضد اطماع مجاعات
البااتن االفغانية.
 تتصل كشمري بباكستان بروابط شىت كالعادات والتقاليد واللغة وغريها من االمور.كانت العالقات اهلندية الباكستانية قد توترت جراء قيام اهلند مبساعدة اجلزء الشرقي من
ابكستان والذي ادى اىل انفصال وابلتايل أتسيس دولة بنغالدش عام  1971وكانت هذه
احلروب قد امضت لعقد اتفاقية (سيمال) بني اهلند وابكستان برائسة الرئيس الباكستاين
ذوالفقار علي بوتو ورئيسة وزراء اهلند انديرا غاندي يف متوز  1972وشكلت االتفاقية حتركاً
بني البلدين حنو تطبيع العالقات بينهما هبدف اقرار السالم واالمن واالستعداد حلل املشاكل
بينهما وفق روح االتفاقية (هاين ايس ،1998 ،ص.)125-124
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اثنيا :تطورات الصراع
منذ بداية الثمانينات ابت العنف مستوطناً يف كشمري مع تصاعد املد االسالمي
الذي عرب عن نفسه من خالل قوى سياسية جديدة بدمت بفر نفسها على ساحة
الصراع ضد اهلند ،فاهلند عمدت اىل التحكم ابملوقف عرب فر احلكم املباشر للدولة وتعليق
اجلمعية التشريعية يف كشمري عام  1986ابلرغم من ان راجيف غاندي ابدى استعداده
الستئناف احلوار مع ابكستان والذي توقف منذ عام  .)24(1984ظهرت انتفاضة شعبية
للمطالبة بتقرير املصري يف كشمري واالجراءات القمعية اليت اختذت وانعكست هذه التطورات
على العالقات بني اهلند وابكستان واسهمت جمموعة احداث يف زايدة حدة توتر العالقات
بني اهلند وابكستان ومنها ازمة هدم املسجد البابري يف عام  1992من قبل املتطرفني
اهلندوس ،مث تفجريات مومباي يف اذار  1993وااهام اهلند لباكستان ابلتورط بتلك
التفجريات ،ويف عام  1995زاد الصراع حدة بني البلدين بعد ما تردد عن تدمري القوات
اهلندية مسجد نور الدين وايل والضريح امللحق به ويعترب مسجد اثري ميتد عصره اىل 600
سنة ،قتل عشرين من زعماء الثوار يف كشمري حيث اعلنت ابكستان تضامنها مع شعب
كشمري وااهمت اهلند ابنتهاك مشاعر املسلمني ودعت اىل تقرير مصري شعب كشمري املسلم
(بشري عبد الفتاح.)256 ،1999 ،

تبقى نقطة اخلالف املركزية يف مواقف الدولتني ابلنظر اىل قضية كشمري حيث
تعتربها اهلند مسألة داخلية وهي ضد دعم ابكستان للشعب الكشمريي ،اما ابكستان فرتى
بضرورة تقرير مصري الشعب الكشمريي بناء على قرارات االمم املتحدة وتسعى دائماً اىل
تدويل قضية كشمري حيث تعتربها قضية دولية (سامح غايل.)238 ،1997 ،

اتسمت مواقف الدول الكربى ازاء التصعيد بني الدولتني بنوع من احلياد واكتفى
وزراء خارجية كل من بريطانيا واملانيا ابإلعراب عن قلقهم ودعوا طريف النزاع لضبط النفس
وااللتزام ابألساليب الدبلوماسية حىت ال تتعر املنطقة لكارثة حمققة ،اما بعد احداث ااير
 1999اليت شهداها املنطقة بسبب ازمة كارجيل جتددت التوترات بني البلدين يف اعقاب
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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اهلجوم الذي تعر له الربملان اهلندي يف  2001حيث ااهمت اهلند مجاعات ابكستانية
اسالمية أبهنا وراء اهلجوم ومها جيش حممد وعسكر طيبة املدعومتان من االستخبارات
الباكستانية ،وقيام اهلند ابستدعاء سفريها يف اسالم اابد واعالهنا اهنا ستوقف خطوط النقل
عرب سكك احلديد ووسائل النقل الربي مع ابكستان (حممد عبد العاطي.)2002 ،
اكد الرئيس الباكستاين برويز مشرف أبن بالده سرتد على اي عمل متهور تقوم به
اهلند وابملقابل تعهد بتوقيف اي مجاعة تتخذ من ابكستان مقراً هلا وثبت تورطها يف اهلجوم
على الربملان اهلندي الذي راح ضحيته اكثر من  13قتيل ،وابلفعل بدمت احلكومة
الباكستانية ابختاذ اجراءات متشددة جتاه منظميت جيش حممد وعسكر طيبة وقامت احلكومة
الباكستانية ابلقبض على رؤوس احلركات اليت مت ااهامها من قبل اهلند أبهنا املسؤولة عن

احداث الربملان وهنا مت التخفيف من حدة التوترات بني البلدين (عبد هللا املدين،)2002 ،

ويف ااير وحزيران  2002جتددت اعمال العنف يف كشمري وتصاعد املوقف اىل مستوى
املواجهة العسكرية حيث اهتزمت مدينة جامو بكشمري اهلندية على اثر االنفجار املدوي
الذي قامت به عناصر كشمريية يف حافلة نقل هندية ونقطة عسكرية عائدة اىل اجليش
صعدت نيودهلي من اجراءااها
اهلندي ونتيجته كانت  35قتيل واصابة العديد جبروح ،وعليه ّ
جتاه ابكستان وابلغت السفري الباكستاين لديها مبغادرة البالد ومنع الطائرات الباكستانية
من املرور عرب االجواء اهلندية ،وعسكرايً قامت بوضع قوات مسلحة يف حالة استعداد
وقابلتها ابملثل اسالم اابد ،اىل ان جاءت الوساطة الدولية ملنع نشوب حرب بني نيودهلي
واسالم اابد عرب زايرة وزير الدفاع االمريكي رامسفيلد يف حزيران  2002حيث اعرب ان
زايرته تستهدف نزع فتيل االزمة الراهنة منع نشوب حرب بني البلدين ،وممام ترحيب البلدين
ابلواسطة االمريكية بدمت االزمة يف االنفراج وبدمت تصرحيات اجلانبني توحي بتبدد الغيوم
اليت القت بضالهلا على املنطقة منذ احداث الربملان اهلندي عام  2001مروراً بعام 2002

احداث جامو وكشمري اهلندية (عبد هللا املدين.)2002 ،
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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مل ميضي على اتفاق البلدين وقت طويل وعادت االمور اىل ما كانت عليه من
نزاعات نتيجة لتفجريات مومباي عام  ،2008واليت اسفرت عن مقتل  180شخص ومت
ااهام منظمة القاعدة ابلتنسيق يف تنظيم عسكر طيبة الباكستاين ابإلعداد هلذا العمل دون

رقابة ابكستانية وإجراءات امن هندية (عمرو عبد الكرمي ،)2010 ،ومدت هذه االحداث
اىل تداعيات خطرية ومنها (عمرو عبد الكرمي:)2010 ،

عودة التوتر بني البلدين.
 عودة قضية كشمري اىل املربع االول وتصاعد التهديد وعودة التحشيدالعسكري على احلدود.
تصاعد املعارضة على احلكومة اهلندية مما يؤثر على بقائها يف احلكم.
زايدة نشاط القوى االصولية يف اجلزء الشمايل الغريب لباكستان
وابألخص يف منطقة القبائل ايحمتضنة للزعامة الروحية للقاعدة.
وبعد االنقطاع مت استئناف العالقات يف شباط عام  2010وبقيت اهلند مركزة
على قضية مكافحة االرهاب اما ابكستان فإن تركيزها االول هو كشمري ويف نيسان من
عام  2011التقى رئيس الوزراء اهلندي ماغوهان نظريه الباكستاين يوسف رضا جيالين
وتوصال حينها اىل اتفاق على ان العمل ضد االرهاب جيب ان ال يرتبط بعملية احلوار مع
ابكستان ورد رئيس الوزراء اجليالين ان قضااي االرهاب تعيق اي تقدم بني البلدين ،ودعت
ابكستان اىل البحث عن عملية سالم بعد ان توقفت جراء هجمات مومباي بينما نيودهلي
فطالبت إببطاء هذه العملية حلني اختاذ اسالم اابد اجراءات ضد خمططي اهلجمات وايضاً
يوقف تسلل العناصر املسلحة اىل الشطر اهلندي من كشمري (هاين ايس،1998 ،

ص.)129

اثلثاً :موقف الشعب ِ
الكشمريي

ان الشعب الكشمريي وخاصة املسلمني والذين ميثلون اغلبية السكان يف كشمري
ايحمكومة من قبل حاكم هندوسي منذ عام  ،1846قاموا ابلعديد من الثورات الداخلية
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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ضد اهليئة احلاكمة ،وعربوا عن كفاحهم ابلعديد من االساليب السياسية من اقامة مجعيات
اىل منظمات سياسية كاملؤمتر الوطين االسالمي مث املؤمتر االسالمي الكشمريي الذي يعمل
بتوجيه من الرابطة االسالمية يف اهلند ،اما رمي حكومة كشمري احلرة ( ازاد كشمري ) اليت
اقامها ثوار كشمري خبصوص مستقبل اقليمهم وهو ترك الشعب الكشمريي التعبري عن رميه
بدون ضغط خارجي وبكل حرية فيما اذا ارادوا االستقالل او االنضمام اىل احدى الدولتني
اهلند او ابكستان ،لكن حكومة اهلند كانت ضد هذا االجتاه مما ادى اىل دفع الشعب
الكشمريي ابلدفاع عن هويته عرب رفع السالح وكان يدعم من قبل ابكستان عرب منضمات
ومجاعات مسلحة (عبد املنعم عبد الوهاب ،1977 ،ص ،)445وميكن عر

هذه

املنظمات واجلماعات اباليت (صحيفة النهار:)2002 ،

حزب اجملاهدين  :أتسس عام  1989معظم اعضائه من الكشمرييني ويفضلون
-1
االنضمام اىل ابكستان لكن يعار االستقالل ويرتاوح عدد مقاتليه (  ) 8000بثمانية
االف مقاتل.
معسكر طيبة  :أتسس يف مطلع الثمانينات مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع مركز الدعوة
-2
واالرشاد يف ابكستان ويعتنق مفهوماً متشدداً لإلسالم السين ،مل يظهر فعلياً يف كشمري اال
يف عام  1993ويتكون معظم مقاتليه من خارج او من غري الكشمرييني وذو خربة يف
القتال يف افغانستان ويرتاوح عدد مقاتليه ب (  ) 300ثالمثائة مقاتل .

جيش حممد  :وهو حركة جيدة نشأت يف ابكستان يحماربة احلكم اهلندي يف
-3
كشمري ومؤسسها هو ( مسعود ازهر ) الذي اطلق سراحه من السجون اهلندية يف كانون
األول  1999يف عملية خمطوفني وسجناء.
حركة اجملاهدين  :يعتقد اهنا كانت تعمل عام  1997حتت اسم حركة االنصار
-4
اىل ان قامت واشنطن إبعالهنا حركة ارهابية  ،ليست هلا هيكلية تنظيمية ومعظم معضائها
أيتون من منظمات اخرى ،وتذكر مصادر بريطانية ان هذه احلركة فرقة دولية تضم افغان
وابكستانيني وعرب ،يرتاوح مقاتليها بـ ( )5000مقاتل وينشط (  ) 350منهم يف كشمري.
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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هناك جمموعات اخرى اثنوية مثل  :البدر والربق واجلهاد ومجعية اجملاهدين وال
-5
يتجاوز عدد مقاتليها مجيعاً الـ (  ) 350مقاتل .

اما احلركات اليت تسمح هلا اهلند ابلعمل ضد وجودها يف كشمري فهي
-6
مؤمتر احلرية وهو عبارة عن مظلة سياسية لنحو  23تنظيم ديين وسياسي ،لكنها منظمة
مفككة واليزال اعضائها غري قادرين على االتفاق على ما اذا كانوا يريدون كشمري مستقلة
ام جزءاً من ابكستان .
آاثر وتداعيات الصراع اهلندي الباكستاين حول كشمي

لقد افرز الصراع القائم بني اهلند والباكستان فيما خيص قضية كشمري وحماولة كل
بلد بسط سيطرته ونفوذه على هذا االقليم بغض النظر عن رغبة الشعب الكشمريي بتحديد
مصريه ،حيث ولد الصراع تداعيات خطرية على العالقات االقليمية والدولية وكذلك كان
له ااثر يف غاية اخلطورة على شبه القارة اهلندية.
اوالً :انعكاس الصراع على شبه القارة اهلندية

متتد ااثر الصراع يف كشمري اىل كل من اهلند وابكستان وشبه القارة اهلندية على

املستوى العام وتتمثل ااثر الصراع كما أييت (عبد الرمحن عبد العال:)2012 ،

-1تزايد موجة احلركات االرهابية والتوظيف السياسي لقضية االرهاب يف
السياسات اخلارجية :
نتيجة لتزايد الصراع يف كشمري تزايدت موجة االرهاب الدويل واهديدات االمن
الداخلي لكل من اهلند وابكستان وكافة الدول ايحميطة هبا ،وابت التهديد من الداخل لكن
مدعوم بقوة معادية اقليمية او دولية.
ان مسألة االرهاب يف اهلند وابكستان متداخلة ومرتبطة ببلدان جنوب اسيا امجاالً،
وان املنظمات او اجلماعات ذات النشاط االرهايب اليت تعمل يف اهلند تكون يف الغالب
مدعومة من ابكستان وكذلك هلا عالقة مع معظم بلدان االقليم اليت تعاين من عدم االستقرار
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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وضعف هياكلها االمنية ،وكذلك املنظمات ذات النشاط االرهايب املتواجدة يف ابكستان
تكون مدعومة ايضاً من اهلند وهنا يزداد استخدام الدولة لإلرهاب من اجل أتثري كل دولة
على االخرى يف الصراع ،ويف كل تصعيد ارهايب هندي ابكستاين خترج اهلند وتتهم ابكستان
بتزويد االرهابيني ابلتدريب واالسلحة وامللجأ.
 -1تزايد عدم االستقرار السياسي يف شبه القارة اهلندية :

لقد تفاعلت جمموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف افراز ظاهرة
العنف السياسي وتطوره يف احناء شبه القارة اهلندية ومن ابرز هذه العوامل تراجع الدميقراطية
يف اهلند وتعثرها يف ابكستان ،وكذلك توظيف بلدان شبه القارة اهلندية لظاهرة العنف
السياسي عرب عالقااها مع بعضها البعض وتصاعد االسالم يف دول اجلوار سواء يف ايران او
افغانستان او دول اسيا الوسطى ،كل هذه االحداث ادت اىل بقاء قضية كشمري دون حل،
اضافة اىل النزاعات والصراعات يف جنوب اسيا فاهلند لديها صراع اقليمي مع كل من الصني
وابكستان وكذلك ألعمال التمرد واحلروب االهلية يف كل من النيبال وبواتن ،وتعاين شبه
القارة اهلندية من ضعف او غياب االستقرار السياسي حيث تقع اعمال العنف املوجه ضد
جراء املظاهرات واالضراابت السياسية ،وكذلك االغتياالت
شرعية النظم السياسية من ّ
السياسية اضف اىل ذلك عمليات اخلطف والتفجري واالنقالابت العسكرية .

 -2عدم استقرار العالقات اهلندية الباكستانية :
لو حبثنا قليالً يف مصادر توتر عالقات البلدين لوجدنه العديد ومنها قضااي السالم
واالمن ،وقضية كشمري ،وقضااي االرهاب ،وجتارة املخدرات ،والتعاون االقتصادي
والتجاري ،وكذلك مسألة ترسيم احلدود ،وهلذا تعاين عالقات البلدين من حالة صراع معقد
ممتد منذ تقسيم شبه القارة اهلندية ،وكل هذه املشاكل ادت اىل قيام عدة حروب بني البلدين
متثلت يف  1948وحرب  1965وحرب  1971اليت ادت اىل انفصال ابكستان الشرقية
بنغالدش حالياً عن ابكستان الغربية ،مما ادى اىل تفوق اهلند على ابكستان  ،اضافة اىل
اشتعال موجة من السباق النووي بينهما ،إبجراء اهلند جتارهبا النووية يف ااير  1998وقامت
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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ابكستان ابلرد يف الشهر نفسه وهو ما ادى اىل دفع الصراع اىل افاق ابلغة اخلطورة ،اضف
اىل ذلك ازمة كارجيل يف  1999واالشتباكات املسلحة على احلدود للبلدين ووصفها
البعض نتيجة اىل حداها أبهنا احلرب الرابعة بني البلدين ،ومل تطرم تطورات اجيابية حىت عام
 2003حيث بدم الطرفان يف تطبيق جمموعة من االجراءات للثقة لعامي  2003و
 2004لكن مل ميضى وقت طويل اال وعادت االمور اىل ما كانت عليه من توتر واحتقان
كما اشران سابقاً على نتيجة تفجريات مومباي عام ( 2008عبد الرمحن عبد العال،
.)2012

اما الوضع احلايل فتحسنت فيه العالقات بشكل ملحوظ كون ايحميط الدويل بعد
احداث ايلول  2001وضع اسساً خمتلفة للعالقات بني البلدين فاجلوار اهلندي مع
ابكستان يدور حول ثالثة عناصر هي الرغبة اهلندية يف مناقشة تسوية هنائية لقضية كشمري
واالستعداد الباكستاين إليقاف استخدام اإلرهاب كأساس لسياسة الدولة ويصاحب ذلك
حترك كال البلدين جتاه تطبيع العالقات بينهما .
 -3دعم احلركات االنفصالية يف شبه القارة اهلندية:

تزهر شبه القارة اهلندية ابحلركات االنفصالية وخاصة يف اهلند وابكستان ،وتعرضت
ابكستان خالل اخلمسينات من القرن العشرين لبعض احلركات االنفصالية املنبثقة عن قبائل
الباشتون القاطنة يف احلدود الشمالية الغربية اجملاورة ألفغانستان ومتتعت هذه احلركة بدعم
افغانستان يف اوائل الستينات مع توتر العالقات الباكستانية – األفغانية لكن مت القضاء
عليها.
ان اخلطر الذي اليزال يوجه ابكستان هو خطر انبع من احلركة القومية املتمثلة
ابملهاجرين املسلمني وكذلك اهلنود الذين استقروا يف اقليم السند الباكستاين حيث ترى
االوساط الباكستانية (االمنية) ان هذه احلركة تربطها عالقات وثيقة مع املخابرات اهلندية
من دعم مادي وتدريب ومن مساعي هذه احلركة هو قيام دولة منفصلة يف اقليم السند على
غرار دولة

بنغالدش (عبد الرمحن عبد العال ،)2012 ،كذلك احلال ابلنسبة للهند
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وبدرجة اكرب حيث توجد فيها العديد من احلركات االنفصالية يف والايت جامو وكشمري
من جانب املسلمني وكذلك البنجاب من جانب السيخ لتكوين دولة خاليستان وايضاً
التاميل يف والية التاميل اندوا ،واخرياً يف والية اسام  ،اما بنغالدش فإن هذه احلركات
االنفصالية تنحصر يف القبائل اليت تتمركز يف جنوب شرق البالد وتقودها منظمة ابهيين
مبنطق تشيتا جونج (تيسري حامد).

اثنياً :انعكاس الصراع اقليميا ودوليا

كان التفاعل الدويل غري املباشر من خالل املواقف املعلنة وغري املعلنة لبعض دول
العامل االقليمية والدولية ،النابعة من مصاحل هذه االطراف سواء يف كشمري او يف العالقات
مع طريف النزاع االساسيني اهلند والباكستان الدور املؤثر يف استمرار هذه املشكلة ،وهي هذا
اإلطار سنحاول الوقوف على دور بعض القوى ذات التأثري والعالقة يف النزاع اهلندي
الباكستاين ومنها (حبيب فارس ،2011 ،ص:)177

موقف الصني :دخلت الصني يف قلب االزمة الكشمريية عام  1962عندما
-1
قامت بشن حرب ضد اهلند واحتلت االجزاء الشمالية ورغم انسحاب الصني من االراضي
اهلندية اال اهنا ال زالت حتتل ( )38،000كم 2من اقليم كشمري املتاخم للجانب اهلندي
وتعتربه الصني ضمن حدودها وجزء من الرتاب الصيين  ،وتعترب هذه احلرب انكساراً وهزمية
للهند امام الصني ومل يتم التوصل اىل حل هلذه املشكلة بني البلدين  ،وتعمل الصني على
حتقيق مصاحلها من خالل :
تطوير عالقااها مع ابكستان الطرف االساسي يف النزاع مع اهلند حول كشمري،
أ-
سياسياً واقتصادايً وعلمياً وعسكرايً ،وكذلك عملت على تطوير امكاانت الباكستان النووية
ألشغال اهلند على مكثر من جبهة وتشتيت جهودها ومواردها لتخفيف الضغط اهلندي
ابملطالبة ابألراضي اليت حتتلها الصني من اهلند.

حماولة الصني الدخول على اخلط الساخن يف العالقات اهلندية الباكستانية
ب-
والطلب من طريف النزاع حلل املشكلة ابلطرق السلمية وذلك اشارة اىل اهلند يف رغبة الصني
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عدم التصعيد مع اهلند فيما يتعلق مبشكلتها احلدودية وان تطور العالقات للباكستان ال
يعين ان الصني منحازة من وجهة النظر الباكستانية وكذلك ال يعين انه ستكون على حساب
تطور العالقات الصينية اهلندية.

افغانستان :ختشى ابكستان من سيطرة التحالف الشمايل على احلكومة املؤقتة
-2
يف افغانستان وذلك ابلنظر اىل العداء القدمي بني البلدين  ،وهذا ما جيعل القلق الباكستاين
قائماً بسبب معامله االقتصادية واالسرتاتيجية أبعتبار افغانستان عمق اسرتاتيجي يف
مواجهتها مع اهلند وابالخص يف مسألة كشمري نظراً ألختالف الوضع حيث ان اهلند كانت
الداعم االساسي للتحالف الشمايل  ،وان الرئيس االفغاين حامد كرزاي رغم انه يقيم يف
كوينا الباكستانية فقد حصل على تعليمه اجلامعي يف اهلند ودرس هناك العلوم السياسية
(عبد الرمحن عبد العال.)2012 ،

الوالايت املتحدة االمريكية  :ان دراسة موقف الوالايت املتحدة من الدولتني منذ
-3
استقالهلا يؤكد وجود رقابة من قبل واشنطن على اهلند اكثر من ابكستان حيث رحبت
أبستقالهلا يف اب  1947وطالبت بضرورة االلتزام بقرار التقسيم وتنفيذ القرارات الدولية
الصادرة عن االمم املتحدة بشأن قضية كشمري واخلاصة إبجراء استفتاء لتقرير مصري االقليم
 ،وجاءت هذه االمهية االمريكية اكثر من ابكستان بسبب سياسة غاندي السلمية وسحر
شخصية الزعيم هنرو كل هذا اثر يف الرمي العام االمريكي مما جعل من اهلند ان حتظى
أبهتمام كبري يف وسائل االعالم االمريكية  ،اما افكار حممد علي جناح ومنها فكرة التقسيم
ومفهوم الدولة الدينية مل حتظى سوى بقليل من التعاطف االمريكي  ،كانت سياسة اهلند
جتاه حركة عدم االحنياز يف فرتة احلرب الباردة قد غريت قليالً من توجهات واشنطن جتاه
اهلند بناء على فكر امريكا من ليس معنا فهو ضدان  ،اما ابكستان اليت رمت يف انضمامها
حللف جنوب شرق اسيا وحلف بغداد يضمن هلا احلصول على مساعدات اقتصادية
وعسكرية من الوالايت املتحدة والغرب وكذلك تعزيزاً ملوقفها جتاه اهلند (حبيب فارس،
 ،2011ص ،)179-178مع احتالل السوفيت ألفغانستان عام  1979تغريت الصورة
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االمريكية جتاه ابكستان واصبحت العالقات وثيقة واستمرت حىت انسحاب االحتاد
السوفييت عام  1989ويف الوقت نفسه ادت قضااي العوملة والنهج االقتصادي اهلندي اىل
تغيريات يف عالقات الوالايت املتحدة مع اهلند خبالف الطابع الديين االسالمي يف ابكستان
كذلك ويف ازمة كانون االول عام  2001مل تعكس التسهيالت اليت قدمتها ابكستان
للحملة االمريكية جتاه طالبان وتنظيم القاعدة ما كانت تطمح اليها القيادة الباكستانية من
دعم امريكي لكي تواجه التصعيد اهلندي  ،حيث اكد وزير اخلارجية االمريكي أبن حكومته
لن تقوم أبي وساطة بني اهلند وابكستان للتوصل اىل حل سلمي للخالفات العالقة بينهما
وكما صرح كولن ابول أبن واشنطن ستعمل ابلضغط على كلتا احلكومتني ألقناعها بضرورة
التفاو املباشر دون اي تدخل خارجي االمر الذي يعد جتاهالً حلقيقة سعي ابكستان
اجلاد للتفاو مع اهلند اليت ترفض سياستها دائماً اي نوع من املفاوضات وتصر على
استخدام اساليب الضغط االعالمي والعسكري (حبيب فارس ،2011 ،ص.)179

-4

التقارب االسرائيلي – اهلندي :منذ اغتيال رئيس حزب املؤمتر اهلندي راجيف

غاندي حتولت سياسة اهلند جتاه العرب والقضية الفلسطينية  ،وبدمت العالقات اهلندية مع
(اسرائيل) وافتتحت هلا قنصلية يف نيودهلي عام  1992وتطور التفاعل الثقايف واالقتصادي
بني البلدين  ،ويعد اعرتاف اهلند (أبسرائيل) حتوالً مهماً يف السياسة اخلارجية اهلندية كوهنا
كانت من اقوى املتعاطفني مع القضية الفلسطينية  ،وهنا ترى (اسرائيل) امكانية حتقيق
مكاسب اقتصادية جراء التعامل مع اهلند العتبارها من اهم ثالث دول لصناعة الطائرات
العسكرية االسرائيلية وايضاً كانت (اسرائيل) من اهم ممويل الذخرية يف ازمة كارجيل عام
 ،1999ومقابل هذا التقارب احلاصل حتاول (اسرائيل) اضعاف التأييد الصيين لباكستان
من خالل تعاوهنا العسكري مع اهلند ومد اتيوان مبعدات عسكرية للضغط على الصني
(احسان مرتضى.)2011 ،
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اثلثاً :احللول املقرتحة للصراع

لقد شهدت القضية الكشمريية حماوالت عديدة للتسوية السلمية بعد فشل ايحماوالت
العسكرية يف حتقيق اي تسوية تذكر ،وكان من مبرز هذه ايحماوالت من جانب االمم املتحدة
اليت عر جملس االمن الدويل فيها جمموعة من القرارات اليت صدرت عنه يف  2نيسان
 1948و 13اب  1948و 5كانون الثاين  1949وحاول من خالهلا التقريب بني الفرقاء
واشتملت هذه اخلطة على ثالثة نقاط (عمرو حسني:)2011 ،

-1
-2

انسحاب القوات العسكرية من كشمري.
تنصيب حكومة انتقالية يف كشمري لإلشراف على امور االقليم.

اجراء استفتاء شعيب حيدد مصري االقليم.
-3
لكن ردت الدولتان ابلرفض للعديد من بنود اخلطة وان كل من اهلند والباكستان ترى ابن
هذه اخلطة هي (عمرو حسني:)2011 ،

رمت اهلند ان انضمام كشمري اليها هو امر خاص ابهلند وشعب كشمري فقط
-1
دون احلاجة اىل تدخل طرف اثلث ،وابكستان ايضاً ترى ذلك فيما خيص كشمري.
وترى ابكستان انه يف حالة رفض اهلند قيام استفتاء يف كشمري فعلى االمم املتحدة
-2
ان تتدخل وان يتم االستفتاء حتت اشرافها.
يف مسألة انسحاب اجليش من كشمري رفضت اهلند ذلك ،اما ابكستان فوافقت
-3
بشرط انسحاب اجلانب اهلندي ايضاً.
اختلفت الدولتان على االدارة اليت ستتوىل تنظيم شؤون االقليم اثناء تنظيم
-4
االستفتاء ويف الوقت الذي ترفض فيه اهلند اجراء استفتاء عام لتقرير املصري يف كشمري
حسب ما اوصت به االمم املتحدة وقبلته ابكستان تراودت العديد من اخليارات حلل هذا
الصراع ومنها فر سيطرة مشرتكة على كشمري او عمل استفتاء بشأن مصريها او وصاية
من قبل االمم املتحدة على اقليمها او ان يتحلى اطراف الصراع ابلصرب يف معاجلة القضية
وصوالً اىل خيار منح االقليم استقالله او تقسيم كشمري (حممد عبد العاطي،
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.)2002قدمت الوالايت املتحدة االمريكية خطة للتخفيف من التوتر بني الدولتني تنص

على (حبيب فارس ،2011 ،ص:)173-172

اقناع اهلند بعمل حماداثت مع ابكستان لسحب القوات العسكرية من احلدود
-1
ملسافة معينة ترتاوح من  15 – 10كم.
وضع حد بني البلدين ملنع تسلل اجملاهدين من كشمري احلرة الباكستانية اىل
-2
كشمري اهلندية.
احتواء االزمة وذلك حسب ما بني املدير العام للعمليات العسكرية اهلندية ونضريه
-3
الباكستاين.
-4

التأكيد على مسألة وقف إطالق النار بني البلدين عرب وضع الية زمنية لوقفه.

بدم حماداثت حلل االزمة بني بلدي الصراع وممثلني عن الشعب الكشمريي وان
-5
تقوم حكومة ابكستان وحكومة كشمري احلرة اىل نزع السالح من قبل اجملاهدين او ضمان
عدم إطالق النار طيلة فرتة وقف إطالق النار املتفق عليها.
وضع الية متفق عليها بني ابكستان واهلند الختيار مرشحني عن الشعب
-6
الكشمريي لتكون اي نتيجة فيما خيص تسوية االزمة منسجمة مع تطلعات الشعب
الكشمريي.
ولو نظران اىل االزمة وحىت وقتنا هذا فال يوجد حالً حمتمالً او جاهزاً نظراً اىل الوضع الدويل
القائم والتوازانت املستجدة ،وميكن تصور احتماالت متعددة قد تؤدي اىل حل ما ومن
هذه االحتماالت (عمرو حسني:)2011 ،
 ابقاء الوضع على ما هو عليه واعتبار خط وقف إطالق النار حدوداً دولية مبوافقةالبلدين.
 ضم القسم املسلم من االقليم اىل ابكستان واالخر اهلندوسي اىل اهلند ومبوافقة الطرفنيايضاً.
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 منح االقليم استقالله ليصبح دولة مستقلة وخيتار مصريه من خالل عمل استفتاءللشعب.
 اقامة دولتني مستقلتني يف االقليم.ولو متعنا فيما مت ذكره لتبني ان رغبة سكان كشمري هي يف استقالل االقليم لكن
لعبة املصاحل الدولية متنع من هذا االستقالل وذلك بسبب ختوف كل من اهلند وابكستان
من حتول الدولة ان متت اىل الطرف االخر وابلتايل هذا يؤثر بدوره على ميزان القوى
االسرتاتيجية يف املنطقة  ،ويف ضوء ما تقدم حتول النزاع على كشمري بني الدولتني اىل صراع
قوي وابتت كشمري ساحة هذا الصراع مو اىل مدى جيوسرتاتيجي خيتزل حجم لعبة املصاحل
والتنافس على جنوب اسيا والقائمة بني اهلند والصني والوالايت املتحدة االمريكية وروسيا
وكل وفق رؤيته االسرتاتيجية ومصاحله يف املنطقة (حممد عبد العاطي.)2002 ،

مستقبل الصراع اهلندي الباكستاين حول كشمري (مستقبل كشمري)
كشمري هي احدى املشكالت الدولية املعقدة املوروثة عن االستعمار الربيطاين
لشعب القارة اهلندية (سواء بقصد او بدون قصد) ومدت هذه املشكلة ابحندار يف العالقات
الدولية بني اهلند وابكستان ((بعد عام 1947عام التقسيم وظهورمها كوحدتني سياسيتني
حديثتني يف خارطة الدبلوماسية والعالقات الدولية املعاصر)) اىل املستوى الذي دخل
البلدين فيه ثالثة حروب ( )1948-1965-1971اثرت بشكل كبري على تطورمها
وانعكس ايضاً على منو وازدهار واستقرار الشعب الكشمريي يف االقليم (حبيب فارس،
 ،2011ص.)186

ان مشكلة كشمري ابتت اليوم تقلق اجملتمع الدويل كلما تصاعدت حدة التوترات
بينهما اىل حافة احلرب واملواجهة العسكرية وما زاد من القلق الدويل من خطورة هذه املشكلة
على االمن والسلم الدوليني هو امتالك الطرفان اهلند وابكستان مسلحة الدمار الشامل
(السالح النووي) لذا فان االطراف اإلقليمية والدولية واملنظمات الدولية حتاول ختفيف حدة
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التوترات بينهما كلما بدمت عوامل مواجهة عسكرية حمتملة اال ان الغريب مل تطرح طيلة
فرتة طويلة مبادرات او مشاريع دولية إلجياد حل هلذه املشكلة املستعصية.
لقد واجهت هذه القضية عدة حماوالت حللها لكنها فشلت ألسباب تتعلق ابهلند
وابكستان او مطراف اقليمية او لغياب االرادة الدولية احلقيقية حلل النزاع ،لذا سنتطرق اىل
اهم املشاهد اليت من املمكن ان تكون احدى احللول مستقبال حلل القضية .ان رسم اي
مشهد لقضية كشمري مستقبال وحماولة اجياد حلول هلا حتتاج لتمعن يف العوامل الداخلية
واخلارجية اليت حتدد اي مشهد مستقبلي (تال عاصم ،2008 ،ص.)17

العوامل الداخلية:
وتتمثل ابلبنية الداخلية لكل من اهلند وابكستان ونظراها اىل كشمري واىل الطرف
االخر لكل منها فاهلند تعترب كشمري اجملال احليوي هلا ابجتاه ابكستان وابلتايل فان تواجد
كشمري يف خاصرت اهلند جيعلها تقاتل حىت االنفاس االخرية للحيلولة بدون خساراها ،اما
ابكستان ابهنا تعترب نفسها صاحبة حىت قدمي يف كشمري ابعتبار ان غالبية سكاهنا من
املسلمني اضافة دعمها املستمر للجماعات املسلمة الكشمريي واليت تقف بوجه اهلند اضافة
اىل الدور الذي تلعبه اجلماعات املسلحة لكال البلدين من أتثريها على اهلند.
العوامل اخلارجية:
وتتمثل يف االدوار اليت تلعبها القوى االقليمية والدولية يف التأثري على القضية بشكل
مباشر من خالل مواقفها مع اهلند او ابكستان لتحقيق اهداف خاصة هبا يف شبه القارة
اهلندية ومن هذه الدول ( الصني واليت حتتل حوايل  38كم يف اراضي كشمري منذ حرهبا
مع اهلند والتأثري الغريب يف افغانستان منذ  2001الداعم من جانب الباكستان وللهند يف
جوانب اخرى كذلك لصاحل الدول الذي تلعبه اسرائيل ملصلحة اهلند وحماولته الضغط على
الصني لتقليل الدعم لباكستان عن طريق زايدة الضغوط من خالل متويل اتيوان على حساهبا
.وازاء ما تقدم سنحاول اجياد بعض احللول هلذه القضية من خالل اربعة سيناريوهات:
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-

سيناريو استمرار الوضع على ما هو عليه االن (ابقاء الوضع
سيناريو االستقالل.

سيناريو االستفتاء.

سيناريو استخدام القوة املسلحة.

اوال :سيناريو استمرار الوضع على ما هو عليه االن (ابقاء الوضع الراهن)
ان النزاع املستمر بني اهلند وابكستان ستنعكس نتائجه ابلشكل الذي يبقي املشكلة
الكشمريي عقدة قائمة يف العالقة بني البلدين مستقبال كون ان هناك عوامل داخلية تدفع
كال البلدين لالستمرار يف احلفاظ على مكتسبات وعدم التخلي عنها اضافة اىل دفع ابجتاه
استمرار الوضع احلايل على ما هو عليه.
-1

وصف السيناريو :وذلك لعدم وجود اي حمرك او عامل جديد يدفع اىل تغري

مستقبال ويكون دافع ملهما حنو حل االزمة كذلك ايضا ثبوت مواقف االطراف املتنازعة
(اهلند وابكستان) اجتاه كشمري جيعل الوضع القائم هو االكثر ترشيحا لالستمرار مستقبال.
فليس مبقدور القيادة الباكستاين حتديد موقف الشعب الباكستاين املؤيد والداعم لثورة
الشعب الكشمريي خاصة بعد التنازالت قد حق للتحالف الدويل يف حرب افغانستان
 2001م كذلك ان قضية كشمري اخذت بعدا اسالميا اذ ليس مبقدور اي قائد ابكستاين
اغفاهلا .كما ان ابكستان تدرك ان كشمري ورقة ضغط القوية بيدها ضد اهلند كوهنا بلدا
متعدد االعراق ابلطوائف وهو ما جيعلها رمحة االبتزاز الباكستاين يف املقابل ليس إبمكان
اهلند ان تتخلى عن كشمري الن حصول ذلك سيزعزع الفكرة االساسية اليت تقوم على ان
اهلند دولة علمانية قادرة على حكم شعب متنوع االداين واالعراق وابلتايل احتمال بروز
مجاعات انفصالية جديدة.
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-2

شروط السيناريو :مثة شروط تدفع ابجتاه هذا السيناريو وتكون املساعدة يف

حتقيق هذا املشهد امتالك كال البلدين اهلند وابكستان للسالح النووي (كسالح ردع) جيعل
من املواجهة فيما بينهما امرا صعبا ويف ضوء ذلك فان الوضع يف كشمري سيستمر على ما
هو عليه وستكون وسيلة لتصعيد بينهما من وقت اىل ألخر وسيلة ملعاجلة االخفاقات
الداخلية وورقة بني الطرفني للحصول على املكاسب سياسية على الصعيد االقليمي والدويل
.كما ان الصني تدرك ان ختليها عن اجلزء الذي حتتلها يف كشمري (اجلزء اهلندي) بعد ان
ضمة اىل اخلارطة السياسية هلا قد يثري مشاكل داخلية اليت الزالت تطالب ابالستقالل
عن الصني وجتد دعمها من اهلند والوالايت املتحدة االمريكية خاصة بعد استقبال الرالي
االماين واشنطن عام  2007وهو ما جيعلها مشكلة اخرى تدفع ابلتايل الصني اىل استمرار

السيطرة على تلك املنطقة (رحيم عبد العلي) ،اضافة اىل ذلك الدعم االمريكي املتقدم
لكال اجلانبني االكرب للهند واالقل منه لباكستان حيث تعمل من وراء الكواليس لتحجيم
الدور االسالمي يف كشمري وابقاء املسلمني عن اي ادارة هلذا االقليم وابلتايل يتحقق دور
القوى الداخلية (اهلند) واالقليمية (الصني) والدولية (والوالايت املتحدة االمريكية) يف جتاربه

االسالم يف املنطقة (برهان تشالين.)2014 ،

-3

حمددات السيناريو (الكوابح) :ميكن القول ان السناريو يسري على ابقاء الوضع

الراهن دون تغري وال توجد اي معوقات تقف ابلضد من استمرار مستقبال وذلك لثبات
مواقف االطراف املتنازعة واستمرار الدعم االقليمي والدويل لكال البلدين طريف النزاع ما تعين
بذلك اي حماولة للحل كون كل طرف ميتلك اجندات خاصة له يف املنطقة حياول متريرها
من خالل استمرار الوضع القائم واعتبار خط وقف إطالق النار حدودا دولية مبوافقة
الطرفني.

اثنياً :سيناريو استقالل كشمري :يُعد هذا السيناريو من السيناريوهات املستقبلية هلذه
القضية يتلخص حمتواه يف اعالن استقالل دوله جامو وكشمري وفقا ملا كانت عليه يف عام
 1947قبل ظهور دوليت اهلند وابكستان.
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وصف السيناريو :هلذا السيناريو جذور اترخيية منذ اربعينات القرن املاضي،

حيث ارتبطت مبجيء الشيخ عبدهللا الزعيم الكشمريى املعروف وتصديه لقضية كشمري امام
اهلند وابكستان فعندما ارادة ابكستان ضم الوالايت املسلحة اليها ورفع االشتباك مع اهلند
يف نوفمرب  1947خرج الشيخ عبدهللا ليقول لصحيفة هندوستان اتميز (سنحفر لباكستان
قربا يف كشمري) رغبة منه يف منع ابكستان يف التدخل يف كشمري كذلك وقف اطماع اهلند
يف املنطقة حناول ان جنمع ابناء كشمري عن طريق اذكاء القومية بينهم ليحافظ الكشمرييون
على انفسهم عار توجهات هنرد وغاندي ودعا اىل احتاد كونفدايل على غرر االحتاد
السوفييت ليحتفظ على طرف سيادته  ،ان هذه الدعوة املستمر لتحقيق استقالل كشمري
لن تتوقف منذ عام  1947وحىت االن اراء البلدين يرى كل منها احقيته يف ضمها اليه
(كرم سعيد.)2010 ،

-2

شروط السيناريو :ان يكون هنالك دعم خارجي لقضية كشمري من اجل تدويل

القضية وادخاهلا اىل اروقة االمم املتحدة من جديد بعد انقطاع طويل عنها  ،التأكيد ان
دولة كشمري اذا ما قامة لن تكون دينية بل ستسوعب (املسلمني واهلندوس) مي اهنا جلميع
ابناء كشمري وستكون صائنة حلقوق ابنائها وموافقة عنها  ،كذلك ايضا حصول كشمري
على دعم الوالايت املتحدة االمريكية والدول الكربى من خالل ممثلي الشعب الكشمريي
 ،والدعم الدويل هو السبيل الوحيد للحصول هذا للشعب على حقوقه والتأكد ابن كشمري
ستكون دولة علمانية دميقراطية بعيدة عن مي صبغة دينية ستؤثر على مكواناها االخرى .

-3

حمددات السيناريو ( الكوابح ) :يواجه هذا السيناريو كوابح عدة منها ان شعب

جامو وكشمري اصبح مقسما بشكل واضح تبعا ملعتقداته الدينية األمر الذى جيعل من
الصعب القول إبمكانيه اقامه عالقه امنه متناغمة بني املسلمني واهلندوس وقد عمق من هذا
الوضع السياسات اليت اتبعت من جانب اهلند وابكستان على السواء منذ عام 1947
وحىت اآلن يف كشمري ،كما ان اهلند ترفض استقالل كشمري ألنه اذا ما حتقق سيؤدي اىل
استقالل مناطق اخرى يف اهلند نفسها ،اما ابكستان فإهنا ترفض هي االخرى االستقالل
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كوهنا تعترب كشمري ارضا ابكستاين كون  %90من سكاهنا من املسلمني كما ان مجيع
اهنار ابكستان تنبع من كشمري اما القوى االقليمية ومنها الصني فهي ترفض هذا السيناريو
كونه اذا حتقق سيقدم سندا للمسلمني يف الصني إلقامة دولتهم املسلمة املستقلة اليت
يطالبون هبا يف اقليم سينكاينج املعروف (تركستان الشرقي) اما دوليا فانه مرفوضا ايضا ألنه
سيؤدي اىل والدة دولة اسالمية يف املنطقة مهمة من العامل يتصارع النفوذ اخلارجي عليها
كذلك ايضا تتخوف القوى الكربى من انتشار االسالم .
اثلثاً :سيناريو االستفتاء لسكان كشمري

مضمون هذا السيناريو ان يتم اجراء استفتاء شعيب حتت اشراف األمم املتحدة حيدد فيه
مواطنو جامو وككشمري اىل مي دوله ينضمون اىل اهلند ام ابكستان ،والسند القانوين
التارخيي هلذا السيناريو قرار جملس األمن الذي صدر يف  21ابريل  1948والذي جاء
ضمن نصوصه اجراء استفتاء لتقري مصري كشمري (عاطف معتمد).

وصف السيناريو :يع ّد هذا السيناريو من السيناريوهات املستقبلية اليت قد يتم
-1
اللجوء اليها حلل القضية كشمري كون هذا احلل قد مت اللجوء اليه اترخييا يف عام 1948
من قبل االمم املتحدة بقرارها رقم  38الصادر عن جملس االمن الدويل والذي جاء من
املادة الرابع ومنه (اجراء استفتاء ليقرر الشعب الكشمريي جتربة احلكم الذي يريده) (مراكز
الفرات للدراسات) ،اال ان اهلند امتنعت عن تنفيذ ذلك وهو ما ذهبت اليه مقرتحات

الوالايت املتحدة االمريكية عام  1950واليت اكدت( ،منح اقليم كشمري حكما ذاتيا واسع
الصالحيات حتت سيادة اهلندية مع مراعات مصاحل ابكستان واالتفاق على صالحيات
حياد كشمري أبجزائها ( 3اهلندي الباكستاين الصيين) على غرار االحتاد السوفييت الذي اقرا
يف فينا  )1815وكذلك اتفاقية مشال بني اهلند وابكستان ( 1999 1972مراكز الفرات
للدراسات).
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شروط السيناريو :يشرتط هذا املشهد على وجود ارادة ابكستاين هندية لوضعه

موضوع التطبيق من خالل هيئة ألجواء طبيعي إلجراء االستفتاء الشعيب يف كشمري بكل
حيادي ونزاهة وحتت اشراف دويل متمثل ابألمم املتحدة لقرر من خالهلا سكان كشمري
االنضمام اىل مي بلد يرغبون فيه (اهلند وابكستان) كما يتطلب ذلك اهيئة االجواء من قبل
طريف النزاع ليقرر شعب كشمري ما يريدونه هم وليس ما يفر عليهم خاصة وجود الغالبية
املسلحة اليت تصل نسبتها واالقليات اهلندوسية وغريهم  ،كذلك ايضا ان تكون هنالك
ارادة دولية حلل النزاع واعادة احلقوق لشعب كشمري وابعاد كل املصاحل الدولية عن املنطقة
وممارسة الضغط اخلارجي على اهلند وابكستان لتهيئة االجواء املناسبة حلل االستفتاء .

-3

حمددات السيناريو (الكوابح) :يواجه هذا املشهد جمموعة من العوائق اليت تقف

ابلضد من حقيقة ولو يف املستقبل القريب فيما بينها تواجد القوات املسلحة لكال البلدين
(اهلند وابكستان داخل اراضي كشمري عند ما يعرف خبيط وقف اطالق النار كون اهلند مل
تنفذ قرار االمم املتحدة رقم  38سوى وقف اطالق النار االمر الذي شكل بينهما خط
تقسيم كشمري اىل جزئيني هندي ابكستاين ،وطاملا تتواجه قوات طرفني بصورة مباشرة على
اراضي كشمري فإهنا سوف تعمل بكل ما امسا تستطيع من اجل على ضمان اجلزء الذي
يسيطر عليه سواء ابلرتغيب او الرتهيب كما ان اهلند ترفض االستفتاء بصورة مباشرة من
خالل املماطلة يف اجراءه وترفض جلوء ابكستان لألمم املتحدة لالستفتاء مستندة على
اتفاقية مشال  1972واليت اكدة على احلل من خالل املفاوضات الثنائية ال غري اضافة اىل
رفضها ان تذهب كشمري اىل ابكستان كون غالبية السكان هم مسلمني جرى استفتاء
بقصد احليادية والنزاهة فمن املمكن ان تذهب كشمري لباكستان  ،اما الصني مسيطر على
 38كم ان كشمري اهلندية وان اجراء االستفتاء ستعر عليها االنسحاب من كشمري ألهنا
ستكون ارضا ابكستاين او هندية وهو ما يدفع اىل استفتاء الشعيب للمسلمني يف الصني
ومنها سيجاينج ،اما الدور الدويل فال يزال ضعيفا فمنذ قرار االمم املتحدة عام 1948
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الذي مل يطبق االجراء منه مل تكن االمم املتحدة مبستوى اجلدية يف هذه القضية بغية تلعب
دور املتفرج بني البلدين .
اخلامتة واالستنتاجات:
من خالل ما تقدم يتبني ان االمهية والدور االسرتاتيجي اليت متثلها كشمري جيعلها
تعطي عمقاً اسرتاتيجياً مكرب ملن يسيطر عليها ،ففي ظل املتغريات اجلديدة اليت تشهدها
املنطقة فإن السيطرة على هذا اإلقليم من شأنه من يساعد من يسيطر عليه على إمكانية
القيام بدور إقليمي ودويل مكرب  ،فهي ذات خمزون نفطي يف ظل التقديرات االمريكية هذا
من جهة ،ومن جهة اخرى تعد منفذا لوسط اسيا ،لذلك فهي ختضع للتوازانت الدولية
اجلديدة ،ففي ظل اهليمنة االمريكية على جمرايت االحداث العاملية وتركيز اجتاهااها على
القارة االسيوية كمنطقة مصاحل حيوية فان االطراف الدولية (الصني وروسيا) وحليفتها اهلند
تفهم ابعاد هذه التوجهات االمنية لإلدارة االمريكية وتتعامل معها ابلشكل الذي ميكنها
من توظيفها مبا خيدم امنها واستقرارها ومصاحلها االقليمية والسياسية واالقتصادية.
ان الصراع بني اهلند وابكستان حول كشمري ال ميكن ان نسميه صراعا اقليميا،
كونه قد شهد تدخل اطرافا دوليه اما لتسوية املسألة او إلبقاء الوضع على ما هو عليه
خدمة ملصاهلا املتمثلة (عرقلة الصعود اهلندي وحماصرة ابكستان)هذا من جهة ،ومن جهة
اخرى فان ااثر الصراع وتداعياته ال يقتصر على شبه القارة اهلندية بل سيؤثر على استقرار
النظام االسيوي يف عموم اسيا والعامل ،كل هذه االاثر والتداعيات جعل من مستقبل القضية
مرهوان بيد القوى العظمى يف النظام الدويل ،ابعتبار ان القضية اصبحت ذات ااثر عاملية
بعد ان كانت اقليمية .لذلك ميكن القول إنه من دون تدخل قوى مجنبية ومنظمة األمم
املتحدة حلل هذا النزاع فلن يكون إبمكان اهلند وال ابكستان الوصول إىل حل ينهي الصراع
وإىل األبد ،فلن يستطيع محد من ينهي الصراع واملخاوف من من تنفجر املنطقة مرة مخرى،
وما دامت ممريكا تؤمن أبمهية اهلند اليوم يف مواجهة املارد الصيين ،فلن تستطيع من تضغط
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

44

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 13:ص 47

كشمري ومستقبل الصراع اهلندي الباكستاني

على اهلند إلهناء صراعها مع ابكستان ،بل ابلعكس فإن هناك ضغوطاً جتري على ابكستان
حلملها على تغيري سياستها إزاء كشمري واهلند والرتاجع عنها.
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