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احتجاجات الكشميريين ضد السلطات الهندية بعد تجدد دورة العنف على خط الهدنة بين باكستان والهند (أسوشيتد برس)

ملخص

ويحلل التصعيد الهندي األخير ضد باكستان
يبحث هذا التقرير في الديناميات الحاكمة للمواجهة الراهنة بين الهند وباكستان،
ِّ
الذي كان أحد تجلياته تدخل الهند عسكريًّا في "كشمير الباكستانية" ،كما يبحث في استخدام باكستان لجماعات أو فاعلين غير
حكوميين ،ضد الهند كأحد الوسائل المعتمدة في سياستها الخارجية .ويؤكد التقرير أن إسالم أباد لن تتخلى عن ورقة التنظيمات
المسلحة مهما اشتدت الضغوط الهندية عليها ،وأن فرص المصالحة بين البلدين في المستقبل المنظور ال تزال بعيدة المنال،
خاصة في ظل المواجهة العسكرية والدبلوماسية الراهنة.

المقدمة
االنتقال الفوضوووووووي للسوووووولجة في شووووووبه الجزيرة الهندية عام  ،٧٤٩١من الحكم االسووووووتعماري البريجاني إلى دولتي الهند
وباكسووتان ،خلق قدرا كبيرا من الشووكول والقلن بين هاتين األخيرتين ،وتعمن هذا القلن بشووكل رئيسووي خالل سووتة عقود في
باكسوتان حيث نظر سياسيوها إلى الهند كتهديد خارجي دائم ألمن وبقا البالد  .)٧وأطالت عدة نزاعات ثنائية ،منها قضية
كشوومير ،أ َمدَ هذا الصوورام المتقلي حيث شووهد البلدان حروبا ثالثة ،منها التدخل الهندي العسووكري في شوورك باكسووتان عام
 ،٧٤١٧والذي تسبي بتقجيع أوصال البالد.
اسوووتخدمت باكسوووتان كل الجرك التقليدية وغير التقليدية المتاحة تحت تصووورفها في سووواحات المواجهة ،سوووعيا منها الحتوا
الخجر الذي تستشعره من الهند كما عملت على دعم مجموعة من القوى اإلسالمية المؤيدة لها في كشمير لدفع نيودلهي إلى
تقديم بعض التنازالت في هذه القضوووووية  ،)٢وهو ما رفضوووووته األخيرة ،بل وتصووووولبت في مواقفها  )٣حيث تلتزم الهند في
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سوياستها الرسمية إزا كشمير بالحفاظ على الوضع القائم  ،)٩ويعتقد ساستها أن باكستان تتوسل الخيار العسكري لتستنزف
بالدهم وبسياسة النفس الجويل ،عبر التنظيمات اإلسالمية المسلحة الناشجة في "كشمير الهندية" .)٥
هذا ،وكلما حصول انفجار مفاج "للعنق" في كشومير الهندية ،يتصواعد العدا بين الهند وباكستان على "خل الهدنة" ،الذي
يمثِّل الحدود الفعلية بين البلدين .ومؤخرا ،حملت نيودلهي باكستان مسؤولية الهجوم األخير الذي وقع ،في  ٧١سبتمبر/أيلول
 ،٢١٧٢بمدينة أوري في "جامو وكشومير" ،وخلق عشرات القتلى والجرحى من الجي

الهندي  .)٢ونفذت الهند ردًّا على

ذلك ،في  92سوووبتمبر/أيلول " ،9102ضوووربة محددة" ،في "كشووومير الباكسوووتانية" ،وقالت إنها دمرت عددا من معسوووكرات
المسووولحين في المنجقة  .)١أدى ذلك لتصوووعيد التوترات بين البلدين المتجاورين ،مع تعهد باكسوووتاني باسوووتخدام كل الوسوووائل
الدفاعية ،بما في ذلك األسلحة النووية ،لمواجهة "العدوان الهندي"

أسباب التوتر العسكري األخير
أدى مقتل المعارض الكشوووووميري الشوووووا

 99عاما) ،برهان واني قُتل في  8يوليو/تموز  )9102على يد الجي

الهندي،

ويُنسوووي إلى التنظيمات "المتشوووددة" الموجودة في باكسوووتان ،إلى خلن ي
تحد أمني جديد لنيودلهي في وادي كشووومير  )١حيث
انودلعوت في اإلقليم مظواهرات واسووووووتمرت دون توقق احتجواجوا على مقتول واني ،واتخذت نيودلهي في مواجهتها إجرا ات
جديدة ،أدت لمقتل تسعين شخصا على األقل ،وإصابة العشرات .)٤
الموقف الباكستتتاني تعهدت الحكومة الباكسووتانية في أعقا هذا التوتر األخير بدعم الشووعي الكشووميري ،وأكدت على حقه
بالكفاح وتقرير المصوووير ،وعلى أن الدعم "األخالقي والسوووياسوووي والدبلوماسوووي" للشوووعي الكشوووميري هو حن تاريخي لدعم
استقالله ما دامت القضية لم تُحل ،بحسي أجندة التقسيم في شبه الجزيرة الهندية .)٧١
ويبدو أن نيودلهي فشوولت في احتوا التصووعيد العسووكري األخير ،ليصووي في صووالا السووياسووة الباكسووتانية الحريصووة على أن
كشومير قضوية دولية وكثفت باكسوتان -إلى جاني إعالنها واني "شهيدا" -من ضغوطها الدبلوماسية على الهند ،وأفلحت في
إثارة حفيظتها  .)٧٧والجدير بالذكر أن باكسوووتان تحرص دائما على تدويل أي توتر يحدي في كشووومير سوووعيا لكسوووي التأييد
الدولي للمسوووألة الكشوووميرية ،بوصوووفها مشوووكلة تتجلي انتباها عاجال من المجتمع الدولي ،السووويما من األمم المتحدة ومجلس
األمن .هوذا وجوا التوتر األخير لينع

اةلوة الودعوائيوة للمجموعات المسوووووولحة في المنجقة ،حتى إن بعضووووووا من الجماعات

المحظورة في باكستان دعا إلى "الجهاد" .)٧٢
التصتتعيد الهندي في مواجهة الهجوم الدبلوماسووي الباكسووتاني بخصوووص كشوومير أصوورت حكومة الهند ،التي يقودها حز
الشووعي الهندي ،على أن اسووتمرار المقاومة في كشوومير سووببه الدعم الباكسووتاني للتنظيمات المسوولحة في المنجقة  .)٧٣وبينما
يثير اسووتخدام نيودلهي "للقوة الغاشوومة" في كشوومير مخاوف كبيرة فتنها تتذرم بدعم باكسووتان للتنظيمات المسوولحة في جامو
وكشومير لتب رير حملتها العسوكرية القاسوية في قمع المظاهرات الحاشودة للشوعي الكشميري .ويمكن القول في هذا السياك إن
التزام باكسووتان الخيار العسووكري "قليل التكلفة والخجورة" بدعم المجموعات المسوولحة في الوادي ،لكنه يؤدي إلى إضووعاف
ونزم الشوووورعية عن توجهات كشوووومير وإسووووالم أباد في سووووبيل هذه القضووووية ،ويمنا الهند فرصووووة للرد على االنتقاد الدولي
و"شرعنة" إجرا اتها.
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هل تنهي الهند استراتيجية "ضبط النفس"؟
بينما ال يوجد أي دليل واضا على دعم باكستان ،على مستوى الدولة ،للهجوم األخير في مدينة أوري وصفت الهند
الحادثة بأنها هجوم من تنظيمات مسلحة مدعومة باكستانيًّا  .)٧٩أما غير المعتاد أو ما يصفه بعضهم بغير المسبوك في
التوتر الراهن بين باكستان والهند ،هو محاولة األخيرة الخروج من السياسة التي طالما تمسكت بها والمتمثلة باستخدام
خجا التهديد واإلدانة والتشهير إعالميًّا بتسالم أباد التي -بحسي الرواية الهندية -تتوسل دعم "التنظيمات اإلرهابية" كأداة
في سياستها الخارجية .كانت الهند تعتمد منذ زمن طويل استراتيجية "ضبل النفس" في مواجهة باكستان ،وهي السياسة
التي ترتكز على تجاهل أو تقليص اإلجرا ات العسكرية ضد باكستان عند الرد على أي هجوم يقع في الداخل الهندي
وتعتبر كشمير الهندية منه)  .)٧٥إال أن نيودلهي ،كما يبدو ،بعد الهجوم األخير على مقر جيشها في أوري ،لم تعد تتبع
هذه السياسة وستلجأ للرد "بالمثل" على أي نوم من "التدخل الباكستاني" سوا كان هذا التدخل تقليديًّا أو غير تقليدي.
هنال سببان لعدم قدرة رئيس الوزرا الهندي ،ناريندرا مودي ،على التمسك بسياسة الهند الثابتة "ضبل النفس"
االستراتيجي تجاه باكستان
األول الضغوط المحلية على مودي تصاعد الضغل المحلي الذي يجالي نيودلهي بتبني توجه أشد في التعامل مع
باكستان ما أجبر حكومة رئيس الوزرا مودي على تبني توجه "متشدد" تجاه إسالم أباد .وأضق إلى ذلك ،أن عجز الهند
عن احتوا "العنق" المتصاعد في كشمير ،والضغل الكبير من كوادر "حز الشعي الهندي" المتشددة ،ربما دفع رئيس
الوزرا  ،مودي ،التخاذ "موقق متجرف" ،خصوصا أن العواطق القومية الملتهبة بعد هجوم أوري كانت ستتسبي بتبعات
خجيرة لحكومة مودي لو أنها لم تستخدم القوة العسكرية ،للرد على ما تصفه بـ"االستفزازات الباكستانية" في كشمير.
والجدير بالذكر أن نيودلهي ،باستثنا البيانات العامة ،لم تعلن أي تفاصيل عن الهجمات ،كما دفعت طبيعة "الهجمات
المحدودة" ،التي قامت بها القوات األمنية الهندية في الجز الباكستاني من كشمير العديد للتساؤل إن كانت هذه الهجمات -
بغض النظر عن حجمها -تهدف لعقا باكستان ،أو تهدئة دعاة الحر الذين كانوا يجالبون حكومة حز الشعي الهندي،
ِّ
بقيادة مودي ،بتجرا ات مشابهة منذ وصوله للسلجة.
الثاني محاولة عزل باكستان على الصعيدين اإلقليمي والعالمي حيث أحبجت مناورات باكستان الدبلوماسية والعسكرية،
مرارا ،خجل الهند لتوسيع نفوذها الدبلوماسي واالقتصادي والعسكري .وتسبي الصرام التاريخي لباكستان على جبهتها
الشرقية مع الهند بغيا االستقرار على جبهتها الغربية مع أفغانستان .وتاريخيًّا ،كان االفتراض في إسالم أباد أن تقار
الهند مع أفغانستان سيكون على حسابها ،لذلك تعتبر صراعها مع الهند "صراعا ذا جبهتين" ،وحاولت تقليل أو إنها تأثير
الهند في أفغانستان ،والسعي إليجاد حكومة داعمة إلسالم أباد ،أو على األقل غير معادية لها ،في كابول .)٧٢
باإلضافة لذلك ،تدفع الهندَ حاجتُها المتزايدة والمتسارعة للجاقة نحو تعزيز قدرتها على الوصول واالستفادة من مخزونات
الجاقة في دول وسل آسيا .وإذا لم تتمكن من موازنة أو تقليل نفوذ باكستان في أفغانستان فلن تستجيع استغالل مخزونات
التقر الدبلوماسي المتزايد من نيودلهي نحو كابول إلى أنها ،أي الهند،
وسل آسيا من الجاقة بما يكفي حاجتها .هذا ويشير
ُّ
لن تتساهل مع تدخل باكستان في أفغانستان ،وهو الذي قوض تاريخيًّا ،مصالحها هنال .)٧١
هذا ،وقد أظهرت كابول رغبتها باالنضمام للهند ضد باكستان ،ملقية اللوم على األخيرة في فشل محاوالت السالم األفغانية.
وبينما قلصت خجل باكستان األخيرة لمكافحة اإلرها من "الهجمات المسلحة" على أراضيها إلى ي
حد كبير تستمر
باكستان بدعم طالبان األفغانية وقيادتها ،والتي يُعتقد أنها تتواجد في باكستان .واعترف مستشار الشؤون الخارجية
الباكستاني ،سرتاج عزيز ،مؤخرا بأن باكستان ال تزال لها تأثير كبير على طالبان األفغانية ألن عائالت قيادات التنظيم
متواجدة في باكستان  .)٧١وفي الوقت الذي تتمسك به إسالم أباد بدعم التنظيمات المسلحة كتجرا استراتيجي في سياستها
الخارجية فقد صعدت الهند من حملتها الدولية لعزل باكستان إقليميًّا ودوليًّا ،وجا في هذا السياك إلغا مؤتمر "سارل"
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[اتحاد جنو آسيا للتعاون اإلقليمي] لعام  ٢١٧٢في باكستان ،بسبي رفض الهند وأفغانستان وبنغالدي

المشاركة في

القمة ،ليشير إلى عزم الهند المستجد للعي دور أكثر استفزازا في الشؤون اإلقليمية ،عبر دبلوماسية عدوانية .)٧٤

"معضلة الهند" الباكستانية
تتهم إسوالم أباد عادة الهند بأنها تدعم اإلرها في باكسوتان سوعيا لتقسويم البالد أكثر ،وتستحضر بنغالدي

دوما كمثال .فمن

منظور إسووالم أباد إن تواطؤ الهند مع الدول اإلقليمية األخرى -خصوووص وا أفغانسووتان -يضووع مصووالا وأمن باكسووتان على
المحك .ولهذا فالقيادة الباكسوووووتانية ،وعلى وجه الخصووووووص العسوووووكرية ،تدعم في سوووووياك مواجهتها لهذا التهديد ،عددا من
التنظيمات المسلحة في كشمير وأفغانستان.
قبل بضوعة شوهور ،تحدي مودي في خجابه  ٧٥أغسوجس/آ  )٢١٧٢ليوم اسوتقالل الهند -في تدخل هندي واضا بشؤون
أعبر عن امتناني لشعي
باكسوتان الداخلية -عن مقاطعة بلوشوسوتان "المضوجربة" قائال "من أسووار القلعة الحمرا  ،أود أن ِّ
بلوشوسوتان وغيلغيت وكشومير التي تحتلها باكسوتان ،على الجريقة التي شكروني بها من قلوبهم بصدك"  .)٢١إضافة لذلك،
تدرس الهند تقديم اللجو السووووياسووووي لزعيم انفصووووالي من البلور براهامداغ بوغتي) ،تتهمه باكسووووتان بأنه على عالقة مع
األجهزة األمنية الهندية  .)٢٧وإلى جاني ذلك ،لقي تصوووريا مودي بمسووواعدته للتنظيمات االنفصوووالية في باكسوووتان ترحيبا
وإشوووادة من الرئيس األفغاني السوووابن ،حامد كرزاي  .)٢٢بالنسوووبة لباكسوووتان ،تمثِّل هذه األحداي تأكيدا على سوووياسوووة الهند
تجاهها بدعم التنظيمات االنفصووووالية في البالد ،خصوووووصووووا في مناطن باكسووووتان القبلية وبلوشووووسووووتان .ويمكن القول ،بهذا
الخصووووص إن سوووياسوووة باكسوووتان بدعم الفاعلين غير الحكوميين كأدوات سوووياسوووة خارجية هي مجرد رد على تصووورفات
نيودلهي ،رغم حقيقة أنها دمرت باكستان محليًّا ،وذلك بالنظر للتحديات األمنية المتزايدة التي تنشأ في باكستان.

معارضة الهند لـ"الممر االقتصادي الصيني-الباكستاني"
تد ُّخل باكسووتان المتزايد في كشوومير ،خصوووص وا بعد موت "واني" ،والضووربات العسووكرية الهندية "المحدودة" في "كشوومير
الباكسوتانية" ،ورفض التحرل الباكستاني ضد التنظيمات المسلحة التي تستهدف المصالا الهندية ،يرجع أيضا إلى معارضة
نيودلهي لـووو"الممر االقتصادي الصيني-الباكستاني" ،المعروف اختصارا بـووو" ،"CPECوهو مشروم اقتصادي بين البلدين،
يعود بواسووووووتثمار أكثر من  ٩٢مليار دوالر في باكسووووووتان  .)٢٣كما يبدو ،فتن القيادة في باكسووووووتان تعتقد أن عدا الهند لهذا
المشوووووروم ،الذي تصوووووفه إسوووووالم أباد بأنه خل الحياة االقتصوووووادي األخير للبالد ،ال يمكن مواجهته بتلبية مجالي وتهديدات
نيودلهي ،التي تتضمن إيقاف التنظيمات المسلحة التي تستهدف المصالا الهندية ،بل وعلى العكس ،تقوم السياسة الحالية في
بغض النظر عن التبعات السوياسوية أو الدبلوماسوية أو العسكرية -كما فعلت دائما في
باكسوتان على تحدي التهديدات الهندية ِّ -
الماضي ،أي باستخدام كل الوسائل المتاحة ،بما فيها األمن والدبلوماسية ،إلفشال "مخججات نيودلهي العدائية".
أما ما هو موقق الجي

الباكسوووتاني مما يجريب فبعكس القيادة المدنية ،يرفض الجي

أي تصوووالا مع الهند ما دامت ال تُقدِّم

أي تنازل ذي قيمة في قضوووية كشووومير والقضوووايا االسوووتراتيجية األمنية األخرى .ولهذا أحبل الجي

الباكسوووتاني ،الذي يملك

توأثيرا كبيرا على سوووووويواسووووووة البالد الخوارجيوة ،أيوة إمكانية لصوووووودور قرار من الحكومة المدنية بتعزيز التبادل التجاري أو
يثمن الزيارة المفاجةة التي قام بها رئيس الوزرا مودي لباكستان
النشواطات االقتصادية األخرى مع نيودلهي .ولم يوافن أو ِّ
في  ٢٥ديسووومبر/كانون األول  )٢١٧٥والتقى خاللها مع رئيس الوزرا الباكسوووتاني نواز شوووريق  .)92ومؤخرا ،واجهت
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الحكومة المدنية في باكسووتان قيادة الجي

بعدم تحركه ضوود التنظيمات المسوولحة التي تسووتهدف المصووالا الهندية واألفغانية،

ولكن بعد سوووواعات فقل ،اضووووجرت الحكومة المدنية لنفي التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن هذا األمر ،السوووويما أن الجي
الباكسوتاني لن يسوما بأية مسوا لة له من قِّبل حكومة البالد المنتخبة  .)٢٥هذا ودأ الجي

على إذكا الحمالت المعارضة

التي تتوالها أحزا سوياسوية ودينية مختلفة ،لتعزيز نفوذه في السياسة الدفاعية والخارجية للبالد وإلضعاف أية حكومة في
ليعزز من موقق الجي
السولجة .وجا اسوتهداف رئيس الوزرا الهندي ،مودي ،لباكسوتان في األسوابيع األخيرة ِّ
تفضول اإلصالح بدل التصعيد مع الهند .واةن ،يقوم الجي
ضود الحكومة المدنية التي قد ِّ

الباكستاني

الباكستاني على الترويب بأن الهند

تشكل تهديدا وجوديًّا لباكستان ،وال يبدو أن هنال أية إمكانية لمصالحة بين البلدين في المستقبل القريي.
ِّ

مستقبل العالقات الهندية-الباكستانية
من المتوقع ،بال شوك ،أن يهيمن التوتر على العالقات الهندية-الباكسوتانية ليشومل جبهات عسوكرية ودبلوماسوية أوسوع السيما
أن انعدام الثقة بين البلدين بلغ نقجة يصعي معها الحديث عن أي توافن أو مصالحة فبينما تعهدت باكستان بكشق انتهاكات
حقوك اإلنسوووان الهندية في كشووومير ،فقد حملت الهند مسوووؤولية عدد من "الهجمات اإلرهابية" األخيرة في البالد .على سوووبيل
المثال ،قال الجي

في معرض تعليقه على "هجوم إرهابي" في كويتا ،أدى لمقتل  ٢١شورطيًّا قبل بضعة أيام إن تهديد أمن

البالد قادم من الترا األفغاني ،وتديره أجهزة المخابرات الهندية هنال .)٢٢
وفي الجهة المقابلة ،تصاعد العدا الهندي لباكستان واتهامها بأنها "مأوى لإلرها وجرائم الحر "  .)٢١وتريد الهند من
باكستان أن تتخلى عن دعمها للمسلحين في اإلقليم ،وهو ما لن تقوم به باكستان بعد كل هذه الصدامات العسكرية
والدبلوماسية بين الجرفين ،كما أن الجي

الباكستاني هو الذي يتحكم بالمسلحين وليس الحكومة .أما تدخل الهند العسكري

في باكستان ،وتصريحات مودي وتدخله السياسي في بلوشستان ،وحملة نيودلهي لعزل باكستان دوليًّا ،فلن تؤدي إال إلى
ستركز باكستان في حربها
مزيد من الدعم الباكستاني للتنظيمات التي تستهدف الهند أو أفغانستان .ومن اةن فصاعدا
ِّ
اإلعالمية على استخدام الهند المفرط للقوة العسكرية في جامو وكشمير.

خالصة
وستعزز إجرا ات الهند العدائية األخيرة من
ذهبت الخصومة التاريخية بين الهند وباكستان بهما نحو المواجهة مجددا،
ِّ
تو ُّجه باكستان نحو المزيد من االستخدام للفاعلين غير الحكوميين في سياستها الخارجية ولو على حسا أمنها الداخلي.
وعلى الجاني الهندي ،من المستبعد أن تسما الضغوط المحلية المجا ِّلبة باستخدام القوة العسكرية ردًّا على "استفزازات"
باكستان ،لرئيس الوزرا مودي بأية مساحة للحديث عن المصالحة بين البلدين .وقبل كل شي  ،يتوقع أن تدفع المواجهة
الساخنة بين باكستان والهند بمنجقة جنو آسيا نحو جولة أخرى من عدم االستقرار ال يبدو في نهايتها السالم ولو كاحتمال
بعيد
_______________________________________________________________________
العمير جمال -أستاذ التاريخ بكلية فورمان المسيحية  -باكستان
أ ُ ِّعد النص لمركز الجزيرة للدراسات في األصل باللغة اإلنجليزية وترجمه إلى العربية عبيدة عامر.
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