
  القضیة الكشمیریة
  

  
  

  . في شمال شرق آسیا) الصین(و) باكستان(و) الھند(كشمیر ھي المنطقة الجغرافیة الواقعة ما بین 
  . من الجھة الغربیة) جبال الھمالیا(وتاریخیا، تعرف كشمیر بأنھا المنطقة السھلة في جنوب 

من الجھة الشمالیة الغربیة، ) أفغانستان(حیث تحدھا وجنوب آسیا؛ ) آسیا الوسطى(بموقع استراتیجي بین ) كشمیر(وتتمتع 
) البنجاب(ومنطقة ) ھیماشال برادش(من الشرق، ومن الجنوب كل من محافظة ) التیبت(من الشمال، ومنطقة ) تركستان الشرقیة(و

  . یان)باكستان(ال) سرحد(و) البنجاب(الھندیتین، ومن الغرب إقلیما 
ًال مربعا، یقسمھا خط وقف إطالق النار لعام می) 86023(وتبلغ مساحتھا الكلیة  الذي یطلق علیھ الیوم خط الھدنة، ) (م1949(ً

ًمیال مربعا منھا، یشمل الجزء المحرر ویُسمى والیة ) 32358(، حیث إن )م1972(ًوفقا التفاقیة سمال لعام  ، )كشمیر الحرة(و) جامو(ً
ًمیال مربعا منھا تحت االحتالل الھندوسي و) 53665(و   ). كشمیر المحتلة(و) جامو(یطلق علیھا والیة ً

  . على امتداد العالم بجمالھا األخاذ) كشمیر(تشتھر 
ھو الذي قام ) م. ق72 – 232) (أشوكا(، ویقال إن اإلمبراطور )جامو وكشمیر(العاصمة الصیفیة لوالیة ) شرینجار(وتعتبر 

  .  تسعة جسور، تربط الجزأین، وفوقھ)شرینجار(عبر وسط ) نھر الجھیلم(ببنائھا، ویتدفق 
  : ًّمتر فوق سطح البحر، وتقسم طبیعیا كما یلي) 6000 - 2000(على ارتفاع یتراوح بین ) كشمیر(ُّوتمتد 

  ). وادي األندوس(ً الذي یمتد بعیدا نحو الشمال من ،الطویل) وادي كشمیر(ّ یتشكل قلب المنطقة من -
ّین مع قمة الجبل المعروفة بقمة المتاخمة للص) كراكوروم( تقع ، إلى الشرق- ّK2 .  
  ). جبال الداك( في ،المرتفعة) أكساي شین(ّ تقع ھضاب مجلدة ، وفي الطرف الشرقي-

 ومنطقة ،)جامو( و،)وادي كشمیر( وھم یعیشون في األودیة ،نسمة)  مالیین10(في الوقت الراھن ) كشمیر(یبلغ عدد سكان 
  . منھم الدین اإلسالمي%) 77( ویعتنق ،)مدینة سریناغار(و) بونش(

ّمنطقة زراعیة ینبت فیھا القمح والذرة واألرز) كشمیر(و ّ وفیھا أیضا مصانع كیمیائیة،ّ  وصناعات ، وأخرى إلنتاج الورق،ً
ّ وأخرى إلنتاج السجاد ومشاغل للفضة،ّ غذائیةّزراعیة  َّ إال أن الوضع ا،ولقد شھدت السیاحة حركة ناشطة في الثمانینیات. ّ لسیاسي غیر َّ

ّالمستقر ما لبث أن حد من تدفق السیاح والمستثمرین ُّّ َّ .  
 

  أھم المعالم والمناطق
  : وقت تقسیم شبھ القارة الھندیة من خمس مناطق ھي) كشمیر(تكونت 

  ). جلجت(و) بلتستان(، و)بونش(، )الداخ(، )جامو(، )وادي كشمیر(
وادي (و) میربور(و) بونش(، وبعض األجزاء من مقاطعتي )الداخ(قة ومنط) جامو(على ) الھند(سیطرت ) م1947(وبعد عام 

  ، -أخصب المناطق وأغناھا-) كشمیر
وأجزاء ) مظفر آباد(و) بونش الغربیة(وھي مناطق ) كشمیر الحرة(سیطرتھا على ما یسمى اآلن بـ) باكستان(في حین بسطت 

  ). بلتستان(و) میربور(من 
) باكستان(عاصمة شتویة لھ، في حین أطلقت ) جامو(عاصمة صیفیة لإلقلیم ومن مدینة ) رسرینجا(من مدینة ) الھند(واتخذت 

  ).مظفر آباد(وعاصمتھا ) كشمیر الحرة(أي ) آزادي كشمیر(على المناطق التي تسیطر علیھا 
   
  :لجنوب ھيسالسل من الجبال المتوازیة أھمھا من الشمال إلى ا) 10) (كشمیر(تغطي  ):كشمیر(القمم الجبلیة في * 
ثاني أعلى قمة في ) K2قمة (، وفیھا )أفغانستان(في ) جبال الھندكوش(وھي جبال متصلة بـ) سالسل جبال الكراكورم) (1

الجلیدیة، ثاني أبرد ) ساشان(، ومشھورة بمنطقة )التبت(بـ) الداكیھ(الذي یربط ) معبر كراكورم( فیھا معابر رئیسیة ھامة مثل ،العالم
  .  وأعلى قمة حربیة في العالممكان بعد سیبریا

  ). بلدستان(بـ) الداكیھ(الذي یصل ) معبر شوباط( تبدأ عند ،وتقع في جنوب الكراكورم وموازیة لھا) سالسل جبال الداكیھ) (2



 تمنع الریاح الجنوبیة الغربیة من الوصول إلى ،)كشمیر(في ) نھر اإلندوز(التي تقطع وادي ) سالسل جبال زانسكار) (3
  ).كشمیر(دي فتجعلھ معتدل الحرارة طوال العام، وھو أمر لیس بالمعتاد في جو الوا

الذي یربط الوادي بـ ) معبر الزوجي(تمتد من الجزء الغربي من الحدود الشمالیة للھند، وفیھا ) سالسل جبال الھیماالیا) (4 
  . وھي سالسل جبلیة ممتدة ومتفرعة على مساحات شاسعة) الداكیھ(

الذي ) معبر البرموال(، وفیھا )كشمیر(ھي السالسل التي تقع في أقصى الجنوب، تقطع وادي ): جبال البربانجالسالسل ) (5
یوجد أیضا عدد من الجبال البركانیة التي . أعلى المعابر الجبلیة على قمتھا الثلجیة) معبر بانھال(و).. وادي كشمیر(بشمال ) جامو(یربط 

ًزلزاال مدمرا كان آخرھا عام ) 12) (كشمیر(؛ حیث شھدت )كشمیر(اریخ تسببت في الزالزل المدمرة في ت جبل (مثل ).. م1885(ً
ً، وتتمتع ھذه المنطقة جیولوجیا بأنواع عدیدة من الصخور )فالجم(التي تقع في ) الكاریوا(وقمة ) ھندورا(ًمترا شمال ) 1860) (سیومجى
  . والمعادن

   
) طاجكستان(و) باكستان(، حدودھا مع )جامو وكشمیر(فة بھذا االسم ھي والیة المعرو) كشمیر(أرض  المدن الكشمیریة*

  : مناطق رئیسیة ھي5إلى ) كشمیر( وتقسم ،)الصین(و) أفغانستان(و
 ،، تقع في المنطقة الشرقیة والشمالیة الشرقیة للوالیة2كم) 5900(كبرى ھذه المناطق حیث تصل مساحتھا إلى ): الدكیھ (- 

لثقافاتھا المشابھة للتبت، كانت في الماضي محطة لتجارة ) التبت الصغیرة( ویطلق علیھا ،ون بأنھا من أجمل بقاع األرضیصفھا الجغرافی
ین یسكنون منطقھ تسمى  سكانھا قلیلون یعیشون الحیاة البدویة ومعظمھم من البوذیین، باإلضافة إلى بعض مسلمي الشیعة الذ،الحریر

  ). كارجال(
 وأقلیة ، ویقطن بھا أغلبیة ھندوسیة،)جامو(ًنطقة الجنوبیة الغربیة للوالیة، مدینتھا األساسیة أیضا اسمھا ھي الم): جامو (-

  .مسلمة وقلیل من السیخ حسب اإلحصائیات الھندیة
  ):جلجیت (- 

نھا الطائفة ، وھي منطقة جبلیة تسك)طاجكستان(و) أفغانستان(الشمالیة الغربیة و) باكستان(منطقة استراتیجیة عند حدود 
  . اإلسماعیلیة الشیعیة، والتي ما زالت تحت حكم ما یسمى باألغاخان

، ویقطنھا )الدكیھ(بـ) كشمیر(بھا معبر استراتیجي یربط الشمال الغربي من ) جلجیت(تقع في الجنوب الشرقي من ): بلدستان (-
  .أناس من أصول وسط آسیویة

  ):كشمیر( وادي - 
 ویعتقد علماء الجیولوجیا أنھ كان بحیرة منذ مالیین السنین -برغم كثرتھا-على اإلطالق ) كشمیر(وھو أھم أودیة والیة جامو  

ً، ولكنھا تأثرت بزالزل عدیدة كانت سببا رئیسیا في ظھور الوادي"ساتیار"تسمى  ؛ ألن قبائل )وادي كشمیر( وقد سمي ھذا الوادي ،ً
، ویرتفع 2كم)15.520(تبلغ مساحة الوادي . من المسلمین ویتحدثون باللغة الكشمیریةسكنت فیھ منذ القدم، وغالبیة أھلھ ) الكاش كاست(
 والوادي تملؤه الحدائق التي یعود تاریخھا ،من جمیع جوانبھ) زانسكار(و) جبال البنجابل( تحیط بالوادي ،متر عن سطح البحر) 1700(

ًمترا، ویصل إلى )177( وتبلغ المسافة التي یقطعھا النھر في الوادي ،)كشمیر(أحد أھم أنھار ) نھر الجھلم(ویقطعھا . للعصر المغولي
  .ً، لكن تتوقف عند ھذه الحدود المالحة فیھ حیث یصیر ضحال وھائجا بدرجة كبیرة)باكستان(حدود 

   
  المنطقة الھندیة الكشمیریة  
منھم من المسلمین والباقي %) 70 (نسمة؛) 13.379.917(ما یقرب من ) جامو وكشمیر(یقطن والیة  الباكستانیة) كشمیر(

م، حكم المغول البالد من قبل، ثم مرت حقبة حكم 1586في عام . 2كم)222.236(من الھندوس والسیخ والبوذیین في مسافة تقدر بـ
) الدكیھ(ى إل) جامو(الھندي سیطرتھ على ) رانجیت( وبسط المھراجا ،)م1819(، ثم استولى علیھا السیخ عام )م1756(أفغانیة منذ عام 

  ). م1947(في عام ) كشمیر(حتى قبل تقسیم .. الملكیة) الھند( وكانت كبرى والیات ،)م1830(في عام 
  المنطقة الھندیة الكشمیریة 

الباكستانیة فیقطنھا ) كشمیر(أما . نسمة) 10.069.917(ویقطنھا   أي ثلثا مساحة الوالیة،2كم) 139.000(مساحتھا 
) م1962(منذ عام ) الدكیھ(من ) الصین(ما عدا جزءا احتلتھ   من الثلث الباقي2كم)8214( مساحتھا نسمة، وتمثل) 2.585.000(

  ) .م1963(الباكستانیة منذ عام ) كشمیر(ً، وجزءا من ) أكساي الصین(تسمى 
ًمترا ) 1524(تفع  وتر،)وادي كشمیر(العاصمة الصیفیة للجزء الھندي، وتقع في مركز ): سرینجار(أھم البالد في الوالیة ھي  

ً، وتعتبر من أكثر المناطق جذبا للسیاح، مشھورة بتاللھا البدیعة، والحدائق المغولیة، وتشتھر )نھر الجھلم(فوق سطح البحر، ویخترقھا 
یعملون بالزراعة وینتجون ) سرینجار(من سكان %) 80 (،ًأیضا بصنع السجاد الكشمیري الممیز ولوحات الحریر والمنتجات الفضیة

  . األرز والقمح والذرة والفاكھة
كم ) 55) (بارموال(والمعروفة باألنھار التي یقدسھا الھندوس، أما ) سرینجار(كم من ) 45(، )أنانتیج(ًومن المدن الھامة أیضا  

  . 2كم) 622(متر فوق سطح البحر، ومساحتھا ) 1600(والمعروفة باألشجار البستانیة فھي ترتفع ) سرینجار(شمال 
 وقممھا ،ًمترا فوق سطح البحر ومشھورة بأشجار األناناس والتنوب) 2.730(ترتفع ) كم من سرینجار) 51) (ارججولھ(و

  .  كما یمارس فیھا السیاح ألعاب الجولف والتزحلق،البیضاء ومروجھا الخضراء
یزھا القمم الجبلیة الدائمة  وأكثر ما یم،ًمترا فوق سطح البحر) 2190(، وترتفع )سرینجار(كم عن )97(فتبعد ) فالجم(أما  

  . البیاض حتى في الصیف
مظفر ( وبناھا ، محاطة بالجبال من كل جوانبھا،)النیالم(و) الجھلم( یمر بھا نھرا ،الباكستانیة) كشمیر(ھي عاصمة ) مظفر آباد(

الشھیر ) جبل الماكرا(ویظھر في أفقھا  ،أكثر ما یمیزھا حقول األرز والذرة واختالط القدیم بالحدیث. القدیمة) أسرة البامبا(من ) شاه
  . الباكستانیة) كشمیر(ًمترا كما تعتبر مقاطعة بونش أھم مقاطعات ) 3.890(



   
  التركیبة السكانیة األصلیة

، %)77(نسمة، كان المسلمون یشكلون منھم نسبة ) 4021616(بلغ عدد سكان الوالیة ) م1941(حسب إحصائیة تمت عام 
، بلغ عدد سكان )م1981(سنة ) الھند(وحسب اإلحصاء الذي قامت بھ . من السیخ واألقلیات األخرى%) 3( و،%)20(بینما الھندوس 

والبقیة ما %) 23.2(، والسیخ %)25.32(منھم، والھندوس %) 2.64(نسمة، یشكل المسلمون نسبة ) 5987389(المحتلة ) كشمیر(
  . بین بوذیین ومسیحیین وأقلیات أخرى

ًالتي قامت بھا السلطات الھندیة بعد تقسیم شبھ القارة، انخفاضا في النسبة المئویة التي یمثلھا المسلمون، وتعكس اإلحصائیات 
ًوارتفاعا في نسبة الھندوس، غیر أن ھذا التغیر في نسبة الھندوس إلى المسلمین غریب من نوعھ، حیث إنھ لم تتم اإلشارة في 

وراءه كالھجرة أو معدالت تكاثر أو وفیات غیر عادیة، مما یوحي بأنھ ربما كان مؤامرة اإلحصائیات العدیدة إلى أي عامل منطقي یقف 
  . ھندیة تھدف إلى تغییر البنیة السكانیة لغیر صالح األغلبیة المسلمة

، یمثل المسلمون أغلبیة ساحقة منھم، وتتوزع البقیة )م1981(حسب إحصاء ) 1983465(الحرة ) كشمیر(ویبلغ عدد سكان 
لھندوس والمیسحیین واألحمدیین والقادیانیین؛ إذ یتكون الشعب الكشمیري من أجناس مختلفة أھمھا اآلریون والمغول واألتراك على ا

واألفغان، وینقسمون إلى أعراق متعددة أھمھا كوشر ودوغري وباھاري، ویتحدثون عدة لغات أھمھا الكشمیریة والھندیة واألوردو 
  . كتابتھمویستخدمون الحروف العربیة في

  
  )كشمیر(دخول اإلسالم 

الذي دخل السند ووصل إلي ) محمد بن القاسم الثقفي(اإلسالم إلى القرن األول الھجري، زمن ) كشمیر(یعود تاریخ دخول 
على ) م1320( اإلسالم في -  حاكم كشمیري بوذي -) رینجن شا( وانتشر فیھا خالل القرن الرابع عشر المیالدي، حیث اعتنق ،كشمیر

  . )بلبل شاه(المعروف باسم ) ل شاهبال(یدي سید 
، واستمر الحكم اإلسالمي فیھا قرابة )المغول(إلى دولة ) م1587(سنة ) جالل الدین أكبر(وفي القرن السادس عشر ضمھا 

رفاھیة وحریة لتاریخ الوالیة، لما تمتع بھ الشعب الكشمیري " العصر الذھبي"، ویعتبر ھذا )م1819(إلى ) م1320(خمسة قرون من 
  .الحكام المسلمین وأمن وسالم تحت رعایة

ونعمت البالد بنوع من . انتشر اإلسالم حتى أصبح أغلب سكان الوالیة مسلمین) 1819 -  1320(على مدى خمسة قرون 
دھرت خالل ھذه القرون واز. االستقرار، وأثر مفھوم المساواة في اإلسالم في خلق نوع من التعایش بین جمیع األقلیات الدینیة والعرقیة

  .العدید من الصناعات والحرف الیدویة كصناعة الغزل والنسیج
  : على ثالث فترات ھي1819 إلى 1320خمسة من خالل ھذه القرون الحكمھا اإلسالم وقد 

  ).1586 -  1320( فترة حكم السالطین المستقلین -
  ).1753 - 1586( فترة حكم المغول -
  ).1819 - 1753( فترة حكم األفغان -
    

شھدت كشمیر فترات تاریخیة متعددة كانت ملیئة بالصراعات السیاسیة والفتن الطائفیة خاصة بین البوذیین والبراھمة، وبعد 
وتعددت عوامل اشتعال ھذه الصراعات ما بین دینیة واجتماعیة وسیاسیة، ثم حل ھدوء نسبي من القرن التاسع إلى الثاني عشر المیالدي 

  .ثقافة الھندوسیة بھاوازدھرت ال
   

  )1947 - 1846(حكم عائلة الدوغرا الھندوسیة 
 مالیین روبیة 7.5 والیة جامو وكشمیر إلى عائلة الدوغرا التي كان یتزعمھا غالب سینغ بمبلغ 1846باع البریطانیون عام 

قیت عائلتھ من بعده في الحكم حتى عام بموجب اتفاقیتي الھور وأمرتسار، واستطاع غالب سینغ االحتفاظ بسیطرتھ على الوالیة وب
1947.  

  
  )م1819(الغزو السیخي في سنة 

وأذاق شعبھا الویالت، ففرض ) م1846(، وحكمھا حتى سنة )كشمیر(بغزو ) رانجیت سینغ(السیخي ) البنجاب(قام حاكم 
غلق العدید من المساجد ومنع إقامة ّالضرائب الباھظة وأجبر الناس على العمل دون أجر، وسن قوانین عنصریة ضد المسلمین ، وأ

  . الصلوات فیھا ، وكان دم المسلم أرخص من سواه ، في حین كان القانون یعتبر ذبح بقرة جریمة عقوبتھا الموت
وكان المسئولون یأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفالت الزواج، وعلى قطعان الماشیة بل وحتى على مداخن بیوت  

ًذبح األبقار ممنوعا بموجب القانون وتوقع على فاعلھ عقوبة اإلعدام، وكانت المساجد تابعة للحكومة، كما أن جریمة قتل المسلمین، وكان 
ًالمسلم كانت تعد أھون شأنا من قتل غیر المسلم، إضافة إلى سحق أي مظھر من مظاھر االحتجاج السیاسي بوحشیة، ولذا فقد شھدت  ُّ

ا حرق عائالت مسلمة بأكملھا بحجة انتھاك القوانین المذكورة، كما تم إغراق عمال مصنع الحریر التابع ّالمنطقة حوادث عدیدة تم فیھ
  ). م1924(للحكومة عندما احتجوا على انخفاض األجور سنة 

  
  )كشمیر(اندالع حركة تحریر 

إلقاء خطبة الجمعة، وھو األمر حینما قام ضابط شرطة بمنع إمام مسجد من ) م1931(اندلعت الحركة الشعبیة الكشمیریة في 
  . بإلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي یصدرھا الملك الھندوسي ضد المسلمین) عبد القدیر خان(الذي دفع أحد األشخاص ویدعى 

ًوفي حادثة تناقلتھا الكتب التاریخ الكشمیري اھتماما بالغا وھي حادثة لھا مدلولھا الخاص، ففي  مع عدد اجت) م1931 یولیو 13(ً
وحین حان وقت صالة الظھر، قام أحدھم یرفع ) عبد القدیر خان(كبیر من المسلمین الكشمیریین في فناء السجن إلعالن التضامن مع 



ًاألذان، وأثناءه أطلقت علیھ القوات األمنیة النار فأردي شھیدا، فقام آخر لیكمل األذان، فأطلقوا علیھ النار، ثم قام ثالث ورابع، وما تم  ُ
  . باسم معركة مؤتة) كشمیر(ًشخصا، وتعرف ھذه الحادثة في تاریخ ) 22(األذان حتى استشھد 

  
  بدایة القضیة

روبیة )  ملیون5.7(بمبلغ ) غالب سینغ(لـ) كشمیر(قامت ببیع والیة ) م1846(سنة ) الھند(على ) بریطانیا(عندما سیطرت  -
ّلحرب األولى التي نشبت بین اإلنجلیز والسیخ، وقد علق ، غداة ا)م1846مارس (في ) اتفاقیة أمریتسار(بموجب  على ) بریم ناث بزاز(ّ

وجلجت بیعوا كما تباع ) كشمیر(ملیونان من البشر في وادي : "بقولھ) كشمیر(ھذه الصفقة، وھو أحد الوجوه السیاسیة المعروفة في 
  . "الشیاه واألغنام لمقامر غریب، دون أن یكون لھم أدنى رأي في الموضوع

) الداخ(بما في ذلك مناطق ) جامو وكشمیر(بمزیج من الغزو والدبلوماسیة أن یسیطر على ) غالب سینغ(وقد استطاع 
  ). م1947(حتى سنة ) كشمیر(التي حكمت ) دوغرا(، وأنشأ نظام حكم لعائلة )جلجت(و) بلتستان(و

  
الھند الذي أنھى الحكم البریطاني لھا، وتم تنفیذ القرار  قانون استقالل 1947تموز /  یولیو17أصدر البرلمان البریطاني في  -

  . آب من العام نفسھ/  أغسطس15في 
وأوعزت بریطانیا بعد انسحابھا إلى تلك اإلمارات التي كانت تحكمھا في الھند بأن تنضم إما إلى الھند أو باكستان وفقا لرغبة 

كل إمارة، وتكونت تبعا لذلك دولتا الھند وباكستان، غیر أن ثالث إمارات لم تتخذ سكانھا مع األخذ بعین االعتبار التقسیمات الجغرافیة في 
قرارا بھذا الشأن ھي حیدر آباد وجوناغاد وكشمیر، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ینضم إلى باكستان رغم وجود أغلبیة ھندوسیة 

القوات الھندیة وأجرت استفتاء انتھى بانضمامھا إلى الھند، وحدث الشيء في اإلمارة، وأمام معارضة ھذه األغلبیة لقرار الحاكم دخلت 
نفسھ في والیة حیدر آباد حیث أراد حاكمھا المسلم أن یظل مستقال بإمارتھ ولم تقره األغلبیة الھندوسیة في الوالیة على ھذا االتجاه 

  .نضمام إلى الھند مما جعلھا ترضخ لال1948أیلول /  سبتمبر13فتدخلت القوات الھندیة في 
بعد أن فشل في أن یظل -أما كشمیر فقد كان وضعھا مختلفا عن اإلمارتین السابقتین، فقد قرر حاكمھا الھندوسي ھاري سینغ 

  .  االنضمام إلى الھند متجاھال رغبة األغلبیة المسلمة باالنضمام إلى باكستان ومتجاھال القواعد البریطانیة السابقة في التقسیم- مستقال
وقد قبلت الھند انضمام كشمیر إلیھا في حین رفضت انضمام اإلمارتین السابقتین إلى باكستان بناء على رأي الحاكمین بھما، 
وخاف من رد فعل األغلبیة المسلمة في إمارتھ فعرض معاھدتین على كل من الھند وباكستان إلبقاء األوضاع كما كانت علیھ وللمحافظة 

  .ت، فقبلت باكستان بالمعاھدة في حین رفضتھا الھند ومن ثم راحت األمور تتطور سریعا باتجاه الحربعلى االتصاالت واإلمدادا
ألف مسلم على ) 500(مسلم، وأجبرت حوالي )  ألف300(وحده بقتل أكثر من ) جامو(قامت القوات الھندوسیة في إقلیم  - -

  .  مسلمة إلى مقاطعة ذات أقلیة مسلمةمن مقاطعة ذات أغلبیة) جامو(، فتحولت )باكستان(الھجرة إلى 
لمساعدة ) كشمیر(إلى دخول ) باكستان(ًوطبیعي أن تدفع ھذه األجواء المشحونة أفرادا من القبائل المسلمة في شمال غرب 

رروا أن في الوالیة قد ق) میربور(و) مظفر أباد(و) بونش(إخوانھم الذین تعرضوا للذبح، ومن ناحیة أخرى كان المسلمون في مناطق 
  . یرفعوا رایة الجھاد لتحریر الوالیة، وتمكنوا من تحریر ھذه المناطق

، في )جامو وكشمیر الحرة(وقد أعلنوا عن إقامة حكومة والیة ) سرینجر(وأوشك المجاھدون على الوصول إلى عاصمة الوالیة 
التي صارت ذات أغلبیة ) جامو(إلى ) سرینجر(ن م) ھري سینغ(، حدث ھذا عندما ھرب الملك الھندوسي للوالیة )م1947 أكتوبر 24(

  ). م1947 أكتوبر 26(ھندوسیة بعد المجازر الدامیة التي تعرض لھا المسلمون ھناك في 
ًوجعلتھا مبررا إلدخال ) ھري سینغ(وتزامنت ھذه األوضاع مع تزویر الحكومة الھندیة وثیقة باسم الملك الھندوسي للوالیة 

) الھند(رغم كون ھذا الضم اإلجباري یخالف قرار تقسیم شبھ قارة جنوب آسیا، الذي أقرتھ ، ) م1947 أكتوبر 27(في الوالیة في قواتھا 
ً، وھو ما یعني أن المسلمین في شبھ القارة لیسو جزءا من القومیة والحضارة الھندوسیة، "األمتین"، وقام على أساس فكرة )باكستان(و

ن ْ َوإنما أمة مستقلة بذاتھا لم تب   .  على أسس جغرافیة، وإنما على العقیدة اإلسالمیةُ
ًوطبقا لھذه الفكرة جاء تقسیم شبھ القارة الذي نص على أن المناطق والوالیات ذات األغلبیة المسلمة ستكون ضمن إطار الدولة 

لى أسس علمانیة؛ وتضم طوائف ودیانات الباكستانیة، فیما ستنضم الوالیات والمناطق ذات األغلبیة الھندوسیة للدولة الھندیة التي ستقام ع
أخرى، وعلى ھذا األساس قام المسلمون الذین یقطنون الوالیات ذات األغلبیة الھندوسیة بالھجرة إلى موطنھم الجدید، وتعرضوا خالل 

  ). باكستان(ٍسفرھم وتنقلھم إلى محن ومآس كثیرة، كان أخطرھا المذابح التي تلقوھا على أیدي الھندوس وھم في طریقھم إلى 
ًمبررا الحتاللھا لألراضي ) الھند(؛ أن الوثیقة التي جعلتھا )كشمیر(في كتابھ ) أالسترالمب(ّوقد بین المؤرخ البریطاني الشھیر 

 ًالذي جاء بالوثیقة لم یتمكن من لقاء الملك لكونھ مسافرا، ولم) منین.بي.وي(الكشمیریة ھي وثیقة مزورة؛ ألن مندوب الحكومة الھندیة 
  .یصل الملك إال بعد عودة المندوب إلى نیودلبھي، ولم یوقع علیھا

في ذلك الوقت كان یعتبر الممثل الشرعي الوحید للشعب الكشمیري المسلم؛ حیث ) كشمیر(وجدیر بالذكر أن مؤتمر مسلمي 
، وكانت )م1947ینایر (ابات مقعد خاص للمسلمین في برلمان الوالیة، في انتخ) 21(ًمقعدا من أصل ) 16(تمكن من الحصول على 

ھو قرار ) باكستان(االنضمام إلى ) كشمیر(من السكان؛ لذا فقرار مؤتمر مسلمي %) 85(نسبة المسلمین في ذلك الوقت أكثر من 
  . األغلبیة

  . ًورغم ذلك ضمت الھند الوالیة قسرا، مخالفة بذلك قرار التقسیم، وإرادة الشعب الكشمیري المسلم
  

  : و دورھم ) كشمیر(تفاعالت المسلمین في ول نظؤة تاریخیة ح
   : ھي) كشمیر(كانت ھناك ثالث قوى سیاسیة في 

  ).الھند(الذي كان یرغب في االنضمام إلى ) شیخ عبد هللا( المؤتمر الوطني بقیادة -1
  ).باكستان(الذي كان یرغب في االنضمام إلى ) تشودري غالم عباس(بقیادة ) كشمیر( مؤتمر مسلمي -2



؛ ألنھ كان یعلم أن االنضمام إلى أحداھما یعني )الھند(و) باكستان(الذي كان یفضل االستقالل عن ) المھراجا ھري سیند (-3
 كل قادة المؤتمرین الوطني - أثناء التقسیم -زوال عرشھ واستبدال حكمھ المتسلط بحكومة دیمقراطیة؛ ولذا فقد وضع المھراجا 

  .واإلسالمي خلف القضبان
، وكان لھذا األمر أثر بالغ في %)20(ًمن الشعب المسلم مضطھدا من قلة حاكمة ال تزید على %) 80(ذا عاش  وھك   

إحساس المسلمین بالمرارة والظلم؛ فأدى ذلك إلى ظھور انتفاضات للمسلمین في تلك المناطق، والمعروف أن المسلمین والھندوس في 
قالل عن بریطانیا رغم التنافر والتناقض الدیني، وبرزت الدعوات بتشكیل دولة للمسلمین في ًالقارة الھندیة تحالفوا معا في معركة االست

بالتعاون مع ) الھند(الجامعة اإلسالمیة التي أخذت تطالب باستقالل ) م1906= ھـ1324(المناطق ذات األغلبیة المسلمة، وتأسست عام 
یتبنى فكرة قیام دولة مستقلة ) الجامعة اإلسالمیة(صب الھندوسي بدأ حزب ، ومع التع)غاندي(حزب المؤتمر الھندي الذي كان یتزعمھ 

  . منفصلة للمسلمین
محمد (تحت زعامة ) حزب المؤتمر الوطني اإلسالمي(اشتد اضطھاد الھنادكة للمسلمین، الذین اجتمعوا وأسسوا ) كشمیر(وفي 

أربعین ألف شخص، غیر أن ھذا ) م1932= ھـ1351(ى سنة ، وضم الحزب بین صفوفھ بعض الھندوس، وحضر جلستھ األول)عبد هللا
، الذي )شودري غالم عباس(بزعامة ) حزب المؤتمر اإلسالمي الكشمیري(ًالحزب اعتبر فرعا لحزب المؤتمر الھندي، كما تم تشكیل 

 وطالب بانضمامھا إلى دولة ،)ھري سیند(من براثن المھراجا الھندوسي ) كشمیر(دعا من أول یوم عقد فیھ اجتماع للحزب إلى إنقاذ 
، ولما رأى الھندوس نجاح حزب المؤتمر اإلسالمي والتجاوب الواسع لھ بین سكان الوالیة، عملوا على تأسیس فروع لحزب )باكستان(

ة ، وكان ھدف ھذا الحزب ضم الوالی)م1939=ھـ1358(، وذلك عام )ھري سیند(؛ بالتفاھم مع المھراجا )كشمیر(المؤتمر الھندي في 
  ). الھند(إلى 

حزب المؤتمر اإلسالمي، وحزب المؤتمر الوطني، : كما عمل الھندوس على الوقیعة بین الحزبین الرئیسین للمسلمین، وھما
لرأب الصدع ) م1943= ھـ1363(سنة ) كشمیر(لزیارة ) باكستان(ومؤسس دولة ) الھند(زعیم مسلمي ) محمد علي جناح(وھو ما دفع 

محمد عبد (، إال أنھ لم یتمكن من ذلك لرفض )كشمیر(ًلعمل على ضمھما معا في حزب واحد كبیر یشمل مسلمي بین ھذین الحزبین وا
ھذا األمر، وكانت الحكومة الكشمیریة تضطھد رجال حزب المؤتمر اإلسالمي؛ فاعتقلت الكثیر منھم، ورفضت نتائج االنتخابات التي ) هللا

التي حصل فیھا الحزب على أغلبیة المقاعد، بل رفضت أوراق ترشیح أعضاء ذلك في الوالیة ) م1928= ھـ1347(أجریت عام 
  . الحزب

محمد عبد (قام المسلمون بثورة، وقاطع الحزبان الكبیران في الوالیة المھراجا، فقبض على ) م1944= ھـ1365(وفي عام 
التي ) أمریتسار( لیدافع عنھ، وبعد مرور قرن على اتفاقیة ً، وحكم علیھ بالسجن ثالث سنوات، فأرسل لھ الزعیم الھندي نھرو محامیا)هللا

كانت تتقسم إبان االحتالل ) الھند(، والمعروف أن )الھند(، أصدر البرلمان البریطاني قانون استقالل )كشمیر(باعت فیھا بریطانیا والیة 
 للحكم المباشر من البریطانیین، وعندما صدر إعالن البریطاني لھا إلى قسمین أساسیین ھما اإلمارات واألقالیم، وكانت األقالیم تخضع

محمد (أصبح ) م1947 من أغسطس 14=ھـ1366 رمضان 27(إلى دولتین إحداھما مسلمة واألخرى غیر مسلمة في ) الھند(تقسیم 
یة في أن تظل مستقلة أو وأعطى قرار التقسیم اإلمارات الحر). باكستان(أول رئیس للدولة اإلسالمیة الجدیدة التي حملت اسم ) علي جناح

، مع مراعاة الوضع الجغرافي والعوامل االقتصادیة واإلستراتیجیة، ثم رغبات الشعب، غیر أن )باكستان(أو ) الھند(تختار االنضمام إلى 
، )باكستان(رب من الواقعتان بالق) جوناكاد(و) حیدر آباد(تطبیق ھذا األمر في الواقع كانت لھ بعض االستثناءات الخطیرة، فمثال والیتا 

الذي كان یسكنھ في ذلك ) كشمیر(كانتا ذات أغلبیة ھندوسیة وإن كان حاكماھا من المسلمین، إال أن أخطر ھذه االستثناءات كان إقلیم 
  . الوقت أربعة مالیین نسمة غالبیتھم من المسلمین وحاكمھم ھندوسي

بؤرة ) كشمیر(للھند، وكان الھدف من وراء ذلك أن تصبح ) یركشم(واتفق البریطانیون مع حزب المؤتمر الھندي على أن تضم 
ً، وبالتالي لن تصبح ھناك دولة قویة كبرى في شبھ القارة الھندیة تشكل تحدیا للمصالح التجاریة )باكستان(و) الھند(الصراع المزمن بین 

 مقاومة عنیفة نظمھا المسلمون ضد ممارسات قبل صدور قرار التقسیم حركة) كشمیر(وشھدت . واإلستراتیجیة لإلنجلیز في المنطقة
، وقرر الشبان )باكستان(الطائفیة للحاكم الھندوسي، وقرر المؤتمر اإلسالمي قبل صدور قرار التقسیم بأقل من شھر ضرورة االنضمام لـ

  ). باكستان(المسلمون أن یقوموا بحركة جھاد لتحریر الوالیة وضمھا إلى 
؛ )باكستان(بأن یبقى الوضع على ما ھو علیھ مع التعاون بین الوالیة و) باكستان(ًا اتفاقا مع وأمام ھذا الوضع وقع المھراج

، وبذلك أصبحت )باكستان(كانت تتبع ـ قبل التقسیم ـ السلطات المحلیة الموجودة في مدینة الھور التي انضمت إلى ) كشمیر(وذلك ألن 
َّا الخارجیة باعتبارھا جزءا منھا، وفي نفس الوقت ألف المھراجا عصابات وسمح وعن شؤونھ) كشمیر(مسئولة عن الدفاع عن ) باكستان( ً

بممارسة عملیات إرھابیة بشعة ضد المسلمین قتل ) الھندو مھاسابھا(و) الجان سینج(و) سي. سي. آر(لعصابات إرھابیة ھندوكیة تسمى 
 شوال 19(في " جودري حمید هللا خان"مسلمین بقیادة فقامت مظاھرات عنیفة من جانب ال. خاللھا عشرات اآلالف من المسلمین

ًردا على ھذه االعتداءات؛ فتصدت لھا الشرطة بالرصاص؛ فسقط كثیر من القتلى، وھم یطالبون ) م1947 سبتمبر 5= ھـ1366
  ).باكستان(باالنضمام إلى 

  
  القضیة الكشمیریة ومراحل تطورھا

، وقد انصرف مجلس األمن الدولي إلى )م1948 ینایر 1(دولي في على مجلس األمن ال) كشمیر(قضیة ) الھند(عرضت 
، واتفاقیة للھدنة بین البلدین، وإجراء )كشمیر(ًمعالجة ھذه القضیة عبر عدد من القرارات، تضمنت اتفاقا لوقف إطالق النار في جامو و

وفق ) كشمیر( تكفل التعبیر الحر عن إرادة سكان مشاورات مع اللجنة المشكلة من مجلس األمن لتحدید الشروط العادلة والمنصفة التي
  . حق تقریر المصیر

وعلى رغم جھود مجلس األمن مع الطرفین، فقد أخفقت األطراف في إجراء االستفتاء اإلقلیمي بفعل غیاب أساس مشترك 
أن " دیكسون" ممثل األمم المتحدة المستر وورد في تقریر. ًإلدارة االستفتاء، بید أن اإلقلیم خضع عملیا للتقسیم بالقوة منذ ذلك التاریخ

ًستصبح لسنوات خطا لوقف إطالق النار، وبالفعل أدى اتفاق كراتشي في ) جامو وكشمیر( الباكستانیة الفعلیة في دولة - الحدود الھندیة
) جامو وكشمیر( إلى تقسیم  إلى تشكیل الحد الحقیقي لسیادة الدولتین، حیث أفضى- لتحدید خط وقف إطالق النار - ) م1949 یولیھ 27(



تحت ) جامو وكشمیر(العاصمة التقلیدیة لـ) سرینا غار(و) كشمیر الحرة(ونواة لدولة ) آزاد كشمیر(عاصمة لحكومة ) مظفر آباد(بین 
   . )الھند(نفوذه واتھمتھ بالتعاون مع ) باكستان(أسد كشمیر الذي عارضت ) الشیخ عبد هللا(سیطرة القوات الھندیة المؤیدة لـ

   
   1971 دیسمبر - 1947خالل الفترة من أكتوبر ) باكستان(و) الھند(النزاعات بین 

وكانت ). جامو وكشمیر(حول والیة ) م1947أكتوبر (بدأ النزاع األول بین الدولتین في ): م1948-1947(النزاع األول : ًأوال
ًمیال ) 84.500(، أكبر اإلمارات الھندیة، حیث تبلغ مساحتھا )الھماالیا(الوالیة التي تقع في أقصى الشمال من شبھ القارة الھندیة في إقلیم 

ًمربعا تقریبا مسلم، یحكمھم المھراجا الھندوسي )  مالیین3(نسمة، منھا )  مالیین4(، )م1941(وبلغ عدد سكانھا حسب تعداد عام . ً
  ). ھاري سیند(

ًالذي أنھى الحكم البریطاني، وتم تنفیذه اعتبارا من ) الھند(ل أصدر البرلمان البریطاني قانون استقال) م1947 یولیھ 17(وفي 
 أن -ً طبقا لھذا القانون -الجدیدة؛ وكان على الوالیات واإلمارات الھندیة ) باكستان(ًوبناء علیھ، نشأت دولة ). م1947 أغسطس 15(

لم یستطع أن ) جامو وكشمیر(مارات، إال أن مھراجا والیة وھذا ما حدث مع معظم الوالیات واإل). باكستان(أو إلى ) الھند(ّتنضم إما إلى 
  ).باكستان(و) الھند(، العتمادھا االقتصادي على البلدین )كشمیر(یتخذ أي قرار سریع، وكان من الصعب تحقیق استقالل 

یث تمكن الثوار ، ح)كشمیر(في الجزء األوسط الغربي من ) بونش(ثورة مسلحة في إقلیم ) م1947یولیھ (وشھدت الوالیة منذ 
  .الثورة بالسالح وأیدتھا) باكستان(، وقد أمدت )كشمیر الحرة(أو ) آزاد كشمیر(من إقامة أول حكومة لـ 

ّقامت جماعات إرھابیة من الھندوس والسیخ بمذابح طائفیة ضد المسلمین، أدت إلى فرار حوالي ) م1947أوائل أغسطس (وفي 
وأعوانھ في ھذه الفتنة ) جامو وكشمیر(، واشترك مھراجا والیة )آزاد كشمیر(ھم إلى أراضي مسلم من المنطقة، لجأ معظم)  مالیین5(

  ).باكستان(و) كشمیر(الطائفیة، فاشتعلت منطقة الحدود بین 
ًاتفاقا مؤقتا مع ) كشمیر(، عقدت حكومة )م1947 أغسطس 14(وفي  لتمد الوالیة بالمواد الغذائیة وتدیر المواصالت ) باكستان(ً

  . برق والبریدوال
) باكستان(وزعم أن ). كشمیر(على ) باكستان(، بدأ المھراجا یشكو من حصار اقتصادي تفرضھ )م1947أوائل أكتوبر (وفي 

السكرتیر المساعد لوزارة الخارجیة الباكستانیة لتسویة الخالف، ولكن ) باكستان(؛ فأرسلت ) أغسطس14(ًال تفي بالتزاماتھا طبقا التفاق 
  .رفض إجراء أي مباحثات معھالمھراجا 

ًتحقیقا محایدا لمشكلة الحصار االقتصادي، وتضمن طلب التحقیق تھدیدا ) كشمیر(، طلبت حكومة )م1947 أكتوبر 18(وفي  ً ً
ات، تتبادالن االتھام) كشمیر(و) باكستان(بطلب المساعدة من األصدقاء، وبینما كانت ) كشمیر(لباكستان أنھ في حالة عدم قبولھا، ستقوم 

، وواصل الغزاة تحركھم )باكستان(، قادمین من مناطق شمال غرب )م1947 أكتوبر 23(في ) كشمیر(بدأ رجال القبائل المسلحة غزو 
  .قادرة على صد ھذا الغزو) كشمیر(نحو العاصمة، ولم تكن قوات والیة 

الحاكم العام للھند أنھ ال ) مونباتن(لورد العسكریة، وأعلن ) الھند(، أرسل المھراجا یطلب مساعدة )م1947 أكتوبر 24(وفي 
ًیجب أن یكون مؤقتا لحین ) كشمیر(، وأضاف أن انضمام مھراجا )الھند(إلى ) كشمیر(یمكن إرسال أي قوات ھندیة إال بعد انضمام 

  .لقوات الھندیةوطلب االستعانة با) الھند(إلى ) كشمیر(ّوسرعان ما وقع المھراجا وثیقة انضمام ). كشمیر(معرفة رغبات شعب 
ًّجوا مع أول ) شري نجر(إلیھا، وتوافدت القوات الھندیة على ) كشمیر(على انضمام ) الھند(وافقت ) م1947 أكتوبر 27(وفي 

  .ضوء لصباح ھذا الیوم، وصدت رجال القبائل الذین كانوا على بعد خمسة أمیال فقط من العاصمة
 أكتوبر 27(اكستان بتدخل القوات النظامیة الھندیة، حتى أصدر أوامره في الحاكم العام لب) محمد علي جناح(وما إن علم  

بأن ) جراسي(؛ فاعتذر )كشمیر(القائد البریطاني المؤقت للقوات الباكستانیة إلرسال قوات باكستانیة إلى ) جراسي(إلى الجنرال ) م1947
  .ذلك یعني انسحاب جمیع الضباط اإلنجلیز من الجیش الباكستاني

، بدأت عملیاتھا لتطھیر المنطقة من رجال القبائل؛ فتراجع )كشمیر(قواتھا في ) الھند(بعد تعزیز ) م1947وائل نوفمبر أ(وفي 
  ).مظفر آباد(رجال القبائل إلى مدینة 

) محمد علي جناح( مع -لمرضھ ) نھرو( بعد اعتذار -الحاكم العام للھند ) مونباتن(، اجتمع لورد )م1947أوائل نوفمبر (وفي 
ًإلى وقف القتال فورا وانسحاب ) محمد علي جناح(، ودعا )كشمیر(وكانت ھذه أول مباحثات ھندیة باكستانیة تدور حول ). الھور(في 

) باكستان(و) الھند(، وأن تتولى )جامو وكشمیر(القوات الھندیة ورجال القبائل المغیرین في وقت واحد وبأقصى سرعة من أراضي والیة 
شتاء (، خالل )كشمیر(واستمر القتال في . ھذه المقترحات) الھند(وقد رفضت . وإجراء استفتاء تحت إشرافھم المباشرإدارة الوالیة، 

  ).م1948وربیع 
من الدفاع عن ) 1948مایو (بدأت القوات النظامیة الباكستانیة المشاركة في القتال، وتمكنت في ) م1948أواخر مارس (وفي 

  ً.وصار القتال متقطعا.  القوات الھندیة للتوقف؛ مما اضطر)مظفر آباد(قطاع 
وطلبت من مجلس األمن . من المیثاق) 35(ًالنزاع على مجلس األمن طبقا للمادة ) الھند(عرضت ) م1948أوائل ینایر (في 

ألة مستقبل الوضع تدخل مجلس األمن في مس) الھند(ولم تطلب . فقط) جامو وكشمیر(اإلیقاف الفوري للقتال وانسحاب الغزاة من والیة 
  ).كشمیر(في 

 ینایر 20(، )م1948 ینایر 17: (، أصدر مجلس األمن أربعة قرارات بتواریخ)م1948(وفي النصف األول من عام 
  ). م1948 یونیھ 3(، )م1948 أبریل 21(، )م1948

ّ، أما )باكستان(والثاني ) ھندال(تشكیل لجنة وساطة من ثالثة أعضاء تختار أحدھم "وكان أھمھا القرار الثاني الذي نص على 
  ". ًومھمة اللجنة الذھاب فورا إلى منطقة النزاع لتقوم بالوساطة بین أطراف النزاع. الثالث فیختار بواسطة العضوین السابقین
ًوحدد مھمة اللجنة بالذھاب فورا إلى شبھ . زیادة عدد أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء"كما نص القرار الثالث على 

  )".كشمیر(القارة الھندیة بغرض تسھیل اتخاذ إجراءات استعادة السالم والنظام وإقامة استفتاء في 



، واختار )باكستان(، واألرجنتین التي اختارتھا )الھند( تكونت لجنة وساطة األمم المتحدة من تشیكوسلوفاكیا التي اختارتھا    
  .وأجریت المباحثات). باكستان(وسمیت لجنة األمم المتحدة للھند ومجلس األمن بلجیكا وكولومبیا والوالیات المتحدة، 

یضع : والثاني. ینظم وقف إطالق النار: األول: أصدرت اللجنة قرارھا األول، في ثالثة أجزاء) م1948 أغسطس 13(وفي 
عطت اللجنة األسبقیة األولى لوقف وقد أ). جامو وكشمیر(خاص باالستفتاء ومستقبل والیة : والثالث. الشكل األساسي التفاقیة الھدنة

  .النار، وأن االستفتاء لن یجري إال بعد عقد الھدنة بین الدولتین
ًاتخذت اللجنة قرارھا الثاني، الذي اعتبرتھ مكمال للقرار األول، ونص على المبادئ األساسیة ) م1949 ینایر 5(وفي 

  ).م1949أول ینایر (، لیصبح نافذ المفعول في لالستفتاء، ونجحت اللجنة في تحقیق وقف النار بین الدولتین
تمكنت اللجنة من عقد اتفاق بین الدولتین، لتحدید خط إیقاف النار، وعدم زیادة القوات على جانبیھ، ولكنھا ) م1949یولیھ (وفي 

وات الباكستانیة ورجال بعد انسحاب الق) كشمیر(، وتحدید القوات الھندیة التي ستنسحب من )آزاد كشمیر(فشلت في حل مشكلة قوات 
  .القبائل، وكذلك مشكلة إدارة المناطق الشمالیة الجبلیة للوالیة، وظھر الخالف بین الدولتین حول ھذه المشاكل

تقریرھا الثالث واألخیر إلى مجلس األمن وأوصت فیھ ) باكستان(قدمت لجنة األمم المتحدة للھند و) م1949 دیسمبر 5(وفي 
  .ً لألمم المتحدة یقوم بالوساطة بین الدولتین حول المسائل التي لم تحل، وأعقب اللجنة عددا من الوسطاء الدولیینًبتعیین فرد واحد ممثال

  .ً، وسیطا غیر رسمي لألمم المتحدة)مكناھتون(ّ، عین مجلس األمن رئیسھ، الجنرال )م1949 دیسمبر 17(وفي 
  ).دیكسون(ّ، عین مجلس األمن سیر )م1950 أبریل 12(وفي 
ین الدكتور )م1951 مارس 30(وفي  ًممثال لألمم المتحدة، وبعد أن أجرى مباحثات بین الدولتین، وقدم خمسة ) جراھام(ّ، عُ

، واقترح إجراء )كشمیر(ً، أكد فشل وساطتھ، خصوصا في مسألة نزع السالح في والیة )م1953 مارس 27(تقاریر، كان آخرھا في 
ْ   .نَمباحثات مباشرة بین قادة الدولتی

  ).كشمیر(، بالفشل في حل نزاع )م1953(إلى عام ) م1948(وھكذا انتھت وساطة األمم المتحدة، التي استمرت من عام 
جواھر الل (، بین رئیسي وزراء الدولتین )دلھي(، بدأت المباحثات المباشرة بین البلدین في )م1953 أغسطس 16(وفي 

جراء استفتاء محاید، وعلى تعیین مدیر لالستفتاء، ولجان من الخبراء العسكریین ، واتفقا على ضرورة إ)محمد علي بوجرا(و) نھرو
تبادل المراسالت الكثیرة من خطابات وبرقیات بین الطرفین، والتي ) دلھي(وأعقب اتفاقیة . وغیرھم، لتقدیم المشورة إلى رئیسي الوزراء

  .كشفت عن تصاعد الخالفات بینھما
  ، وحلف جنوب شرقي آسیا، عام)م1953(إلى الحلف المركزي عام ) باكستان( بعد أن انضمت ًتشددا) الھند(ثم ازداد موقف 

  .معلقة بین البلدین مع زیادة التوتر بینھما) كشمیر(، وظلت قضیة )م1954(
ًك سببا في ذل" نھرو"وقد وجد . اتفاقیة مساعدة الدفاع المتبادل مع الوالیات المتحدة) باكستان(، وقعت )م1954(وفي مایو 

، التي )الھند(على انضمام الوالیة إلى ) كشمیر(وكذلك صدقت الجمعیة التشریعیة في ). كشمیر(للتخلي عن التزاماتھ بعقد استفتاء في 
  ). كشمیر(قامت بتطبیق الدستور الھندي على 

) كشمیر(عیة التشریعیة في وعلى قرار الجم) كشمیر(عن إجراء استفتاء في ) نھرو(على تراجع ) محمد علي بوجرا(وقد احتج 
  .وانتھت مرحلة المباحثات المباشرة بالفشل لتعود المشكلة مرة أخرى إلى األمم المتحدة). الھند(النضمام الوالیة إلى 

   
  ) م1960- 1957(عودة النزاع إلى األمم المتحدة مرة أخرى 

ًأصدر قرارا یؤكد قراراتھ ) م1957 ینایر 24(، وفي )باكستان(اجتمع مجلس األمن لیناقش طلب ) م1957 ینایر 16(وفي 
ّ، ونبھ القرار الحكومتین أن االستفتاء الحر الذي سیجري تحت إشراف األمم )باكستان(السابقة، وكذلك قرارات لجنة األمم المتحدة للھند و ّ
ًیعد عمال غیر شرعي وال ) كشمیر (، وأن قرار الجمعیة التشریعیة في)جامو وكشمیر(المتحدة، ھو الذي سیحدد الوضع النھائي لوالیة  ّ

  ).باكستان(على القرار بینما رحبت بھ ) الھند(یغیر من وضع الوالیة؛ فاحتجت 
ًوسیطا دولیا جدیدا لكي یبحث مع حكومتي ) جونار یارنج(ًاتخذ مجلس األمن قرارا بتعیین رئیسھ ) م1957 فبرایر 21(وفي  ً ً

بمباحثات ) یارنج(وبعد أن قام . ًلى تسویة النزاع، واضعا في اعتباره قرارات المجلس السابقةأي مقترحات قد تؤدي إ) باكستان(و) الھند(
واقترح أن تعرض الخالفات حول تنفیذ مقترحات اللجنة ). م1957آخر أبریل (ّ، قدم تقریره إلى مجلس األمن في )باكستان(و) الھند(في 

  .شلت المھمة، وف)الھند(وعارضت ) باكستان(على التحكیم، ووافقت 
ً وسیطا دولیا بین الدولتین لتنفیذ - مرة أخرى - ) جراھام(ً، أصدر مجلس األمن قرارا بتعیین دكتور )م1957 دیسمبر 2(وفي  ً

على ) باكستان(، ووافقت )م1958 مارس 18(مقترحات اللجنة، وأجرى مباحثات بین الدولتین وقدم تقریره إلى مجلس األمن في 
  .؛ وبذلك توقفت جھود األمم المتحدة)لھندا(مقترحاتھ ورفضتھا 

   
  )م1964-م1960(الحوار الھندي الباكستاني 

) كشمیر(ً، وأظھر اھتماما بحل مشكلة )باكستان(السلطة في ) محمد أیوب خان(، تولى الجنرال )م1958أوائل أكتوبر (في 
  .ًسلمیا وبطریقة ترضي الجانبین

لتوقیع معاھدة ) باكستان(عندما زار ) أیوب خان(مباحثات مطولة مع ) نھرو(رى وبدأت مرحلة حوار جدیدة من الحوار، وأج 
  ).م1960 سبتمبر 19(میاه السند في 
موقفھا المتشدد بإعالنھا أن ) الھند(وأكدت ). كشمیر(مجموعة من التصریحات لقادة الجانبین حول ) م1961( وشھد عام    

  .المباحثات لتعدیل خط إیقاف النار فقط
). كشمیر(نتیجة لجمود الموقف، عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن لمناقشة مشكلة ) باكستان(طلبت ) م1962 ینایر 11(وفي 

  .واستمع المجلس في عدة جلسات إلى بیانات مطولة من الجانبین. إلى فشل المفاوضات المباشرة بین الدولتین) باكستان((وأشارت 



ّا، مشروع قرار إلى المجلس، یحث الحكومتین على الدخول في مفاوضات مباشرة قدم مندوب أیرلند) م1962 یونیھ 22(وفي 
واستخدم االتحاد السوفیتي حق الفیتو إلسقاط . على أساس القرارات السابقة لمجلس األمن، ولجنة األمم المتحدة، ومیثاق األمم المتحدة

  .القرار
) الھند(تحت إشراف األمم المتحدة إلى انصراف كل من ) كشمیر(أدى إخفاق الجھود التي بذلت إلجراء استفتاء لسكان 

ًلمعالجة الموقف تبعا لمصالحھ القومیة، بعیدا عن أي التزامات إقلیمیة بینھما) باكستان(و فالھند دعمت إنشاء الجمعیة التأسیسیة في . ً
ًزءا مكمال من اتحاد ستبقى ج) جامو وكشمیر(ًاإلقلیم التي أقرت دستور الوالیة متضمنا االعتراف بأن دولة  أواخر عام (وفي ). الھند(ً

  ). كشمیر(لحل مشكلة ) باكستان(و) الھند(، بدأت فكرة العودة إلى المفاوضات المباشرة بین )م1962
وطلبت الحكومة الھندیة . فقد حدث تغیر خطیر في شبھ القارة الھندیة بنشوب الحرب الصینیة الھندیة وھزیمة القوات الھندیة

وكیل وزارة الخارجیة ) دنكن ساندز(ووصل على عجل إلى شبھ القارة الھندیة السید . ة من الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیاالمساعد
بعودة المفاوضات ) نھرو(وتمكنا من إقناع . السكرتیر العام المساعد في وزارة الخارجیة األمریكیة) آفریل ھاریمان(البریطانیة والسید 

  ).باكستان(المباشرة مع 
صدر بیان مشترك للدولتین، یعلن عن إجراء مباحثات على المستوى الوزاري للتمھید لالجتماع ) م1962 نوفمبر 29(وفي 

والوفد ) سوران سیند(وعقدت المباحثات بین الوفد الھندي برئاسة ). كشمیر(لحل النزاع حول ) نھرو(و) أیوب خان(النھائي بین 
على مدار ست اجتماعات ) م1963 مایو 16(حتى ) م1962 دیسمبر 27(في المدة من ) قار علي بوتوذو الف(الباكستاني برئاسة 

  .منفصلة
دون إحراز أي تقدم؛ نتیجة للخالف العمیق في وجھات ) نیودلھي(انتھت الجولة السادسة واألخیرة في ) م1963 مایو 16(وفي 

  ).كشمیر( تسویة مشكلة وصدر بیان مشترك أعلن عدم الوصول إلى اتفاق نحو. النظر
، مما أدى إلى تغییر جذري في الحدود )التبت(ملكیتھا ) الھند(ونتیجة للحرب الھندیة الصینیة واحتالل الصین أراض تدعي 

  . وكل من سینكیانج والتبت) كشمیر(الصینیة الھندیة على حساب الحدود بین 
 مارس 2(جسد ذلك في توقیع إعالن اتفاق الحدود بینھما في  الباكستانیة، وت-وقد أدى ذلك إلى تطور العالقات الصینیة

والصین بالتصرف في حقوق شرعیة ) باكستان(، التي اتھمت )الھند(ّ، األمر الذي أدى إلى تعقد الموقف األمني بالنسبة إلى )م1963
د مؤقتا إلى حین توصل  ًللھند، على الرغم من أن االتفاق المذكور عُ ، إذ باإلمكان )جامو وكشمیر(حل شامل لمشكلة ل) باكستان(و) الھند(ّ

  . عقد اتفاق دائم یحل محل االتفاق المؤقت
، )الھند(في أي أزمة عسكریة قد تحدث مع ) كشمیر(إن االتفاق الباكستاني ـ الصیني، في الوقت الذي یؤمن خاصرة الصین في 

اإلقلیمي إزاء ) باكستان(، في الوقت نفسھ الذي عزز موقع )ھندال(ًفإنھ یحقق مجاال أفضل لباكستان للمناورة وممارسة الضغط إزاء 
الوالیات المتحدة األمریكیة والغرب باتجاه تعزیز الدعم المقدم لباكستان لضمان المصالح المشتركة في جنوب آسیا، األمر الذي قاد بدوره 

  .  السوفیتیة-إلى تعزیز العالقات الھندیة
، توتر الموقف بصورة خطیرة، نتیجة اضطرابات طائفیة بین المسلمین )م1964ینایر (ى إل) م1963دیسمبر (وفي الفترة من 

ًوالھندوس، كادت تؤدي إلى صدام مسلح بین الدولتین، وأمكن تھدئة الموقف وتجنب الصراع المسلح وإن ظل التوتر قائما في اإلقلیم، مما 
وقد تطور ذلك إلى نشوب الحرب بین الدولتین في . یم لتدعیم الشعب الذي یؤیدهدعا الدولتین إلى زیادة تسلل أفرادھا المسلحین داخل اإلقل

  ).م1965سبتمبر (
) الواشنطن بوست(لصحیفة ) نھرو(وبینما كانت الجھود تبذل لتحسین العالقات الھندیة الباكستانیة، فوجئ الجمیع بتصریح      

ترید ابتالعھا ) الھند(من أن ) باكستان(أثار ھذا التصریح غضب وشكوك و. النھائي ھو قیام اتحاد ھندي باكستاني) الھند(أن ھدف 
  .مرة أخرى إلى مجلس األمن) باكستان(ولجأت . وتوحید شبھ القارة الھندیة، ولو بالقوة

لقرارات المجلس ) الھند(من مجلس األمن عقد اجتماع عاجل للنظر في مخالفات ) باكستان(، طلبت )م1964 ینایر 16(وفي 
الشیخ (عن ) الھند(، أفرجت )كشمیر(وبینما كان مجلس األمن یناقش مشكلة . واجتمع المجلس دون إصدار أي قرار). كشمیر(سبة لـبالن

  ).م1964 أبریل 8(في ) عبد هللا
أیوب (وأجرى محادثات مع ) باكستان(ثم ذھب إلى ) كشمیر(حول ) نھرو(، أجرى محادثات مع )م1964 أبریل 29(وفي 

الطریق ) نھرو(ھي ما سماه ) باكستان(و) الھند(بین ) الشیخ عبد هللا(، وكانت فكرة الوساطة التي یقوم بھا )م1964 مایو 24(في ) خان
أو قیام حكم ثنائي ھندي ) الھند(ًجزءا من ) كشمیر(تكون فیھ ) باكستان(و) الھند(، إما بقیام اتحاد بین )كشمیر(الدستوري لحل مشكلة 

ھذه المقترحات ألنھا كانت ترى فیھا خطط ) باكستان(ورفضت ). باكستان(و) الھند(مما یوجد عالقة دستوریة بین ) كشمیر(باكستاني لـ
  ).م1947(المستمرة إللغاء تقسیم شبھ القارة الھندیة الذي تم في ) الھند(

  ).نیودلھي(قابالن، في سیت) نھرو(و) أیوب خان(أن ) روالبندي(في ) الشیخ عبد هللا(، أعلن )م1964 مایو 26( وفي    
رئاسة ) شاستري(وتولى . وتالشت اآلمال في عقد مؤتمر قمة بین رئیسي الحكومتین) نھرو(، توفي )م1964 مایو 27(وفي 
  ).كشمیر(، لحل مشكلة )كراتشي(، في )م1964أكتوبر (، في )أیوب خان(وعقد أول اجتماع لھ مع . الحكومة الھندیة
ًخالل الستة عشر عاما الماضیة، منذ بدأت ) نھرو(خطوة جریئة لم یقدم علیھا ) شاستري (، اتخذ)م1964 دیسمبر 4(وفي 

وأعلنت الحكومة الھندیة إلغاء الوضع . ً، وإغالق باب المفاوضات والتسویة تماما)الھند(ًنھائیا إلى ) كشمیر(، وذلك بضم )كشمیر(مشكلة 
  ). الھند(ًوالیة ھندیة، وجزءا ال یتجزأ من ) كشمیر(ر الھندي، وبذلك أصبحت من الدستو) 370(ً، بناء على المادة )كشمیر(الخاص لـ

ً، قرارا جمھوریا بناء علیھ تولى سلطات ومھام كل من الحكومة )م1964 دیسمبر 21(وعقب ذلك أصدر الرئیس الھندي، في  ً
  ). كشمیر(والجمعیة التشریعیة في 

إلیھا، وعدم التمسك بااللتزامات الدولیة، ومعارضة رغبة شعب ) كشمیر(م على ض) الھند(واحتجت الحكومة الباكستانیة لدى 
  ). كشمیر(



أن تجعل الباب ) باكستان(وكان على . عن المناقشة الدولیة والداخلیة) كشمیر(وعمل اإلجراء الھندي الجدي على إبعاد مشكلة 
  .لیح قواتھاتس) الھند(إعادة ) باكستان(وزاد من مخاوف . ًمفتوحا لمناقشة المشكلة
ًإلى التفكیر في سیاسة استخدام القوة والتخلي عن الوسائل السیاسیة، مما جعل العمل العسكري أمرا ) أیوب خان(وھكذا تحول 

   .تستعد للحرب) باكستان(وبدأت . ال یمكن تجنبھ
  

  1966مؤتمر طشقند 
ة على أشدھا في منتصف الستینیات وخشیت موسكو من كانت الحرب الباردة بین االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة األمیركی

استغالل االضطرابات اإلقلیمیة في آسیا الوسطى لصالح المعسكر الغربي أو لصالح الصین التي لم تكن على وفاق متكامل معھا آنذاك، 
كانون الثاني / ما عقد في ینایرفحاولت التدخل بقوة في الصراع الدائر بین الھند وباكستان بشأن كشمیر ورتبت لمؤتمر مصالحة بینھ

 بطشقند، وبعد مفاوضات مضنیة بینھما توصل الطرفان إلى تأجیل بحث ومناقشة قضیة كشمیر إلى وقت آخر، وبوفاة رئیس 1966
  .الوزراء الھندي شاستري المفاجئة إثر نوبة قلبیة انتھى المؤتمر إلى الفشل

  
  1971حرب 

في محاولتھا ) بنغالدیش(طلع السبعینیات إثر اتھامات باكستان للھند بدعم باكستان الشرقیة عاد القتال بین الجارتین لیتجدد مع م
االنفصالیة، وكان المیزان العسكري ھذه المرة لصالح الھند األمر الذي مكنھا من تحقیق انتصارات عسكریة على األرض غیرت من 

دوامة من سباق التسلح كان اإلعالن عن امتالك كل منھما للسالح النووي التفكیر اإلستراتیجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدین في 
   . عن انفصال باكستان الشرقیة عن باكستان لتشكل جمھوریة بنغالدیش1971وأسفر قتال . أھم محطاتھ

  
  1972اتفاقیة شمال 

، وتنص على اعتبار خط وقف 1972ِدخل البلدان في مفاوضات سلمیة أسفرت عن توقیع اتفاقیة أطلق علیھا اتفاقیة شمال عام 
  .  ھو خط ھدنة بین الدولتین1971كانون األول /  دیسمبر17إطالق النار الموقع بین الجانبین في 

 في كارغیل تیثوال 1971وبموجب ھذا االتفاق احتفظت الھند ببعض األراضي الباكستانیة التي سیطرت علیھا بعد حرب 
  . باكستان باألراضي التي سیطرت علیھا في منطقة تشامب في كشمیر المحتلةوبونش في كشمیر الحرة في حین احتفظت

  
ّتلغي القرارات الدولیة) م1972(دعوى أن اتفاقیة سمال عام  ُ:  

ّومن المبررات التي تتذرع بھا الحكومة الھندیة لرفض القرارات الدولیة ھو أن  ) الھند(ّالتي وقعتھا رئیسة وزراء ) ّاتفاقیة سمال(ّ
ّتلغي القرارات الدولیة الخاصة بالقضیة الكشمیریة وتمنع ) م1972(عام ) ذوالفقار علي بوتو(مع نظیرھا الباكستاني ) ا غانديأندیر( ّ
ّصراحة من تأیید مطالب الشعب الكشمیري المسلم لتقریر مصیره، أو رفع القضیة إلى المحافل الدولیة، وھذا االدعاء ال أساس ) باكستان( ّ ّ ّ

ًلالتفاقیة بأن العالقات بین الدولتین ستقوم وفقا لمبادئ األمم المتحدة ومواثیقھا، كما ینص البند ) أ(ّ؛ إذ یتبین من البند رقم ّلھ من الصحة
ُمن میثاق األمم المتحدة على أن أي اتفاقیة تتناقض مع قرارات األمم المتحدة تعتبر ملغیة، فاالتفاقیة ال تلغي القرارات الدول) 103(رقم  ّ ّ ّ ّیة ّ

ّالخاصة بقضیة  ّمن القیام بواجبھا تجاه القضیة الكشمیریة حیث إنھا طرف أساسي ورئیسي فیھا) باكستان(وال تمنع ) كشمیر(ّ ّ ّ ّ .  
  
، )م1984(ًأیضا ارتفاع حدة التصعید والتوتر بین قوات البلدین عام ) نیودلھي(و) إسالم آباد( ومن مفاجآت المفاوضات بین -

أندیرا (أن یوافق على لقاء رئیسة الوزراء الھندیة ) ضیاء الحق(لجانبین لتھدئة األجواء، وكاد الرئیس الباكستاني تبعھا محاوالت من ا
  .، غیر أن مجموعة من حرس غاندي الشخصیین سبقوه إلیھا واغتالوھا في منزلھا لتتحطم آمال السالم واالستقرار في جنوب آسیا)غاندي

حین اقترب البلدان من دخول ) م1999( العالقات الھندیة الباكستانیة، ما حدث في صیف عام  ومن الوقائع الھامة في تاریخ-
 التي جاءت بعد شھرین فقط من إعالن الھور -) كشمیر( وھي مقاطعة جبلیة وعرة مقسمة بین شقي -) أزمة كارجیل(حرب شاملة 

ّ؛ حیث تعھد الطرفان ببذل جھدھما لتطبیع العالقات، غیر أن )يأتال بھاري فاجبا(و) نواز شریف(ّالموقع بین رئیسي وزراء البلدین 
حتى أصبحت أزمة ) باكستان(و) الھند(ّحولت أجواء السالم إلى أجواء حرب، وما إن انتھت األزمة بین ) كارجیل(ارتفاع حدة التوتر في 

   .باكستانیة داخلیة انتھت باالنقالب على نواز شریف
  

َّ قام جیش صغیر مؤلف من میلیشیات ،)باكستان(و) الھند(ّ كان ثمة تقارب یحصل ما بین  وفي حین،)م1999ربیع (في   
ّ واحتل عدة مواقع استراتیجیة في الجبال المرتفعة التي تخترق المنطقة،الھندیة) كشمیر(ُّباكستانیة واستقاللیین كشمیریین بالتسلل داخل  ّ .  

ّ لكن سرعان ما تبین لھ أن كل كیلومتر یتطلب ،ًقاصفا بكثافة مواقع الثوارَّ وتدخل الطیران الھندي ،أعقب ذلك نشوب معارك ّ ّ
ّاسترجاعھ تدخل القوات البریة مدعومة من المدفعیة ّوعانت القوات البریة .  وراح الطیران والمدفعیة الھندیین یقصفان المنطقة ألسابیع،ُّ

ّالھندیة إلعادة احتالل المواقع التي یحتلھا الثوار في عد   .ة قمم استراتیجیةُّ
َ بدأت جھود خجولة إلحالل السالم دون أي نتیجة تذكر،وبالتوازي مع المعارك الدائرة ُ ّ .  

  .ُّ أعادت القوات الھندیة التحكم بالقمم التي تركھا الثوار الواحدة تلو األخرى،وببطء
َّ استمرت المعارك ،وطیلة أیام تلت). ركشمی(توافق البلدان على االنسحاب المشترك من مرتفعات ) م1999 یولیو 10(وفي 

َّلكن المشكلة بقیت ). واشنطن(َّالتي تعرضت لضغط من ) باكستان(ّمتفرقة في حین كان الثوار المسلمون یُخلون مواقعھم بناء على طلب 
ُّ وبعد أشھر ارتفعت حدة التوتر مع انفجار قنبلة في سوق ،على ما ھي   ً.جریحا) 20(والي ًقتیال وح) 17(أوقعت ) سرینغار(َّ

 بمھاجمة البرلمان الھندي في نیودلھي ،َّ قام فریق كوماندوز انتحاري مؤلف من خمسة رجال،)م2001 كانون األول 13(وفي 
 لم یُصب أحد من ھؤالء ال من ،ولكن بأعجوبة. ًفقتلوا تسعة أشخاص، في حین كان المكان مزدحما بعدد من الوزراء ومئات النواب



ّوال من الرد الذي قامت بھ قوات األمن الھندیة التي حاصرت المكان بسرعة وتمكنت من قتل أربعة من اإلرھابیین في حین جراء الھجوم  ّ
  .ّفجر األخیر نفسھ

ُّوبالرغم من أن الحكومة الباكستانیة أدانت العملیة ونفت أي تورط لھا فیھا َّ ّ ّ َّ فإن الحكومة الھندیة تستمر في االعتقاد بأن،َّ ُّ َّ ) باكستان( َّ
ّتدعم المجموعات اإلرھابیة االستقاللیة الموجودة في    ).الھند(و) كشمیر(ّ

 بل ھي ،ًلم تكن الحادثة فقط ھجوما على المبنى: "ًوصرح رئیس الوزراء الھندي الذي لم یكن حاضرا في المجلس خالل الھجوم
  ...".ِّوسوف نقبل ھذا التحدي. ٍّتحد للبالد بأسرھا

اللتین عادتا إلى تبادل نیران المدفعیة واألسلحة الخفیفة على طول خط ) باكستان(و) الھند(ًافیا لتأجیج العداوة بین ولقد كان ذلك ك
 30َّ وتم بالفعل ترحیل ،مدني في حالة الخطر)  ألف100(ُواعتبر أكثر من . وقد سقط العشرات في ھذه المناورات). كشمیر(التماس في 

  .ًلم تكن یوما وشیكة كما كانت علیھ في المرحلة األخیرة) كشمیر(رب في ّویبدو أن الح. ًألفا منھم
أتال ) (الھند( وبمناسبة انعقاد قمة اتحاد بلدان آسیا الجنوبیة للتعاون االقلیمي ،إلتقى رئیس وزراء ،)م2002كانون الثاني (وفي 

َّ لكن اللقاء لم یتعد ،)كشمیر(َّ الوضع وإحالل السالم في  في محاولة لتھدئة،)َّبرویز مشرف( بالرئیس الباكستاني ،)بیھاري فاجبایي َّ
 فإنھا ال تزال ترتاب في ،ّقد اعترفت بأن جارتھا تبذل بعض الجھد لمكافحة اإلرھاب) الھند(ّوبالرغم من أن . َّالتصافح باألیدي ال أكثر

  ).كشمیر(ذلك وعلى استعداد دائم لعبور خطوط التماس في 
َّ استمر الوضع في التدھور ما بین إسالم أباد ونیودلھي كما استمرت المذابح ،لت الھجوم على البرلمان الھنديوخالل الفترة التي ت َّ

  .الدینیة والعملیات اإلرھابیة بحیث تفاقمت األصولیة والحقد لدى الفریقین
 قام مسلحون ،الشتویة) ركشمی( عاصمة ،)جامو(یزور مدینة ) الھند( وفي حین كان رئیس وزراء ،)م2002 مایو 14(وفي 

ّ في إثبات وحشي منھم للعسكریین ھؤالء بأن وجودھم في المنطقة ال ،كشمیریون بقتل عدد من نساء الجنود الھنود وأطفالھم في بیوتھم
  .وال حتى أفراد عائالتھم) كشمیر(یحمي بشيء مواطنیھم في 

ّنفصالیین المسلمین خالل مراسم جنائزیة بعد أسبوع من مذبحة أحد الزعماء اال) عبد الغني لون( اغتیل ،)م2002 مایو 21(وفي 
ُ، على ید مسلحین لم تعرف ھویتھما) مایو14( َ ُّزعیما لتجمع یضم ) لون(ولما كان . ّ ًحزبا انفصالیا مسلما) 20(ً ً ً فقد بدا واضحا أنھ قتل ،ً

  .ًانتقاما للمذبحة األخیرة؛ مما ساعد على تأجیج الصراع في المنطقة
َّاللتان تدعیان العمل لتفادي الحرب؛ فقامت ) إسالم آباد(و) نیودلھي( اشتعلت عملیات استعراض القوة بین ،)م2002مایو (ل وخال

 بإجراء سلسلة تجارب إلطالق صواریخ قادرة على بلوغ أھداف -  ضاربة عرض الحائط بشجب المجموعة الدولیة -القیادة الباكستانیة 
  .ّترات داخل األراضي الھندیةتقع على بُعد مئات الكلیوم

ًّومع أن أیا من البلدین لم یكن یرمي إلى . ًوھكذا رسخت نھائیا في اللغة العسكریة الھندیة والباكستانیة عبارة الحرب النوویة
َّ إال أن االثنین كانا یُلمحان إلى اللجوء إلیھ إذا دعت الحاجة،استعمال السالح النووي ضد جاره ّ.  

   
   السالح النووي

). تار(العالم بأسره بإجرائھا سلسلة من ست تجارب نوویة تحت سطح األرض في موقع ) الھند( فاجأت ،)م1974 مایو 16(في 
  .وقد أحدث ھذا األمر صدمة عمیقة لدى الدول األصدقاء واألعداء

َّفي سباق محموم یھدف إلى تطویر قنابل نوویة وصواریخ بالستیة قصیرة و) باكستان(وانطلقت  ُّمتوسطة المدى لمواجھة التفوق َّ ّ
  . الھندي، ولتحقیق توازن الرعب مع جارتھا اللدودة

َّتملك منذ أواسط الثمانینات أسلحة نوویة عملیاتیة مركزة على صواریخ یبلغ مداھا مئات الكیلومترات) الھند(َّویُعتقد أن  ّ َّ فإن ،َّ
ّالصواریخ النوویة التي تملكھا    .كلم) 1500( قادرة على بلوغ مسافة ،)غوري(من طراز الیوم وھي ) باكستان(َّ

َّإال أن ذلك ال یدعو إلى . َّمعاھدة عدم اعتداء على المواقع النوویة لدیھما) باكستان(و) الھند(َّ وقعت ،)م1988(وفي العام  َّ
  . الطمأنینة لدى شعوب المنطقة

َّیة لحظر التجارب النوویة، وأكدت رفضھا ھذا بشروعھا في التوقیع على المعاھدة الدول) الھند( رفضت ،)م1996(ففي العام  َّ َّ
َّبإجراء سلسلة من ست تجارب نوویة جوفیة) م1998 مایو 11( َّ .  

َّبإجراء سلسلة من التجارب النوویة الجوفیة في صحراء ) إسالم آباد(َّ ردت ،وبعد أسبوعین   ).بالوشیستان(َّ
ًفإن حربا ) البنتاجون األمریكي(وبحسب   12(سوف تحصد في مرحلتھا األولى حوالي ) باكستان(و) الھند(َّنوویة قد تقع بین َّ

  .جریح)  مالیین7(قتیل على األقل وأكثر من ) ملیون
َّإال أن قضیة  ـ رئیس تحریر مجلة ) ألیف الدین الترابي( ؛ فقد ذكر)باكستان(و) الھند(ال تقتصر على الصراع الدائر بین ) كشمیر(َّ

 800(حوالي  )كشمیر الھندیة(الجیش الھندوسي في لقد بلغ عدد ): 2006 نوفمبر 26(سلمة في حوار أجري معھ في الم) كشمیر(
ٍمسلما یومیا، في ظل تعتیم إعالمي غیر مبرر، كما بلغ عدد الشھداء خالل ) 15 - 10(ِھندوسي، یقومون بقتل ما بین ) ألف ِّ ًّ ً)15 (

ًعاما من المدنیین األبریاء رجاال ون ًساء وأطفاال ً ، )450(، ھذا غیر االغتیاالت للقادة السیاسیین وغیرھم، والتي بلغت )88942(ً
 100(، وعدد الجرحى من الرجال والنساء واألطفال )470(ِغیر الشھداء من العلماء والمشایخ وأئمة المساجد الذین اغتیل منھم 

، ) آالف10(، كما یبلغ عدد المفقودین في السجون حوالي )7500(، وعدد المسجونین من الرجال والنساء واألطفال یبلغ )ألف
، كما بلغ عدد المھاجرین الذین ھاجروا )9500(َویبلغ عدد الشباب الذین أصبحوا عاجزین عن اإلنجاب نتیجة التعذیب في السجون 

ِ ) كشمیر المحتلة(من  ُ الموظفین الذین تم عزلھم )ً ألفا50(والمصابین على الحدود من وظائفھم باآلالف، وعدد األرامل من َّ، وعدد
ًّالنساء المسلمات الالتي انتھكت أعراضھن جماعیا  ُ ُ المسلمات الشابات الالتي )ً ألفا40(، وعدد األرامل من النساء ) آالف10(ِ ، وعدد

ِ العرض  مرت أو أحرقت )5000(ُاستشھدن بسبب ھتك ُ، كما یبلغ عدد المساجد التي دُ لبیوت والدكاكین ، ویبلغ عدد ا)550(ِّ
ً، وتبلغ عدد األنعام التي أحرقت حیة باآلالف، كما بلغت قیمة البساتین ) ألف100(ُوالمدارس التي أحرقت بالبارود والبنزین حوالي  ُ

 ).سرینغار(في ) دل(ُھذا غیر القواربِ التي أحرقت في بحیرة .. ُوالحبوب الزراعیة والغابات التي أحرقت بمالیین الدوالرات


