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ألغــى رئيــس وزراء حكومــة “مــودي” فـ�ي الهنـ�د الوضـ�عَ
القانونــي الخــاص بواليتــي جامــو وكشــمير مــن األحــكام
ً
كفيــا
المؤقتــة للدســتور الهنــدي .وكان هــذا الوضــع
بــأن يمنــح الواليــة الوحيــدة ذات األغلبيــة المســلمة
ً
ـتقالل أكثــر مــن
ـرة طويلــة اسـ
فــي االتحــاد الهنــدي ولفتـ ٍ
الواليـ�ات األخـ�رى .أتـ�ت هـ�ذه الخطـ�وة الخطيـ�رة إثـ�ر
الوعــد الــذي قدَّ مــه الحــزب الحاكــم (بهاراتيــا جاناتــا -
 )BJPقبــل بــدء االنتخابــات الهنديــة عــام  2019بإلغــاء
هــذا الوضــع القانونــي الخــاص بواليتــي جامــو وكشــمير،
وقبــل فتــرة طويلــة مــن اجتمــاع يوليو/تمــوز 2019
بيــن رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان والرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،والــذي ادَّ عــى الرئيــس ترامــب
بعــده أن رئيــس وزراء الهنــد طلــب منــه التحكيــم بيــن
ممــا أدهــش
الهنــد وباكســتان فــي قضيــة كشــميرَّ ،
الجميـ�ع .كمــا ِّ
تخطــط الحكومــة الهنديــة فــي الوقــت
الراه�نـ إلعاــدة تنظيـ�م الواليـ�ة مــن خــال تقســيمها بيــن
جامــو وكشــمير والداخ ،وخطــوة كهــذه ســيكون لهــا
ـب داخليــة وخيمــة علــى باكســتان والهنــد ،وكذلــك
عواقـ ُ
علــى المنطقــة بأكملهــا.

اســتفادت الهنــد ورئيــس وزراء كشــمير الزعيــم الشــعبي
الشــيخ عبــد اهلل مــن حقيقــة أن هــذا االســتفتاء لــم يُ جـ َـر
ً
اتفاقــا فــي عــام  .1952إذ يمنــح هــذا
قــط ،حينمــا أبرمــا
ُّ
ـة محليـ ً
االتفــاق كشــمير حريـ ً
ـة أكثــر مــن أي واليــة أخــرى
فــي الهنــد باســتثناء االتصــاالت والشــؤون الخارجيــة
والتمويــل والدفــاع .ولكــن عندمــا بــدأ الشــيخ عبــد اهلل
عــام
فــي طــرح أفــكار بشــأن االســتقالل الكامــل بعــد
ٍ
وضيقــت الخنــاق علــى
واحــد ،ألقــت الهنــد القبــض عليــه
َّ
رئيســا للــوزراء
وعينــت باكشــي غــام محمــد
ً
كشــميرَّ ،
ً
بــدل مــن الشــيخ عبــد اهلل ،والــذي بــدأ فــي تأســيس
ِّ
ـي وفاســد .وفــي ظــل حكــم باكشــي ،وافقــت
نظــام قمعـ ٍّ

لمحة تاريخية عن النزاع

التمــرد الكشــميري ضــد حكــم باكشــي فــي
وردًّ ا علــى
ُّ
عــام  ،1963بعــث نهــرو رئيــس الــوزراء الهنــدي الل بهــادور
وقــرر
شاســتري إلــى الواليــة .وحينهــا عــزل باكشــي،
َّ
تخفيــف ســيطرة نيودلهــي علــى كشــمير ،واســتعادة
حريــة التعبيــر فــي الواليــة ،وإطــاق ســراح الشــيخ عبــد
اهلل مــن الســجن .وفــى الوقــت نفســه ،أراد وزيــر خارجيــة
باكســتان ذو الفقــار علــي بوتــو ُّ
تدخــل األمــم المتحــدة
لتســوية النــزاع والمســاعدة علــى بــدء المحادثــات.
ُّ
التقلبــات بيــن فتــرات التهدئــة (إذ تركــت
وهكــذا بــدأت
نيودلهــي كشــمير وحدهــا وســمحت بالحكــم الذاتــي
بيــن شــعب كشــمير) وفتــرات التمـ ُّـرد العلنــي (إذ فرضــت
نيودلهــي ســيطرتها علــى الواليــة وســلبت حقــوق الشــعب
وشــعوره بالحريــة) ف��ي واليــة كش�مـير .وعندمــا ُتوفــي
نهــرو فــي عــام  ،1964كان هنــاك الكثيــر مــن التوقعــات
فــي أن يتَّ بــع خليفتــه ،الل بهــادور شاســتري ،سياســة
نهــرو فــي كشــمير التــي تتَّ ســم بتقليــص المرونــة وزيــادة
القمــع .وبالتزامــن مــع ذلــك ،أ�عيــد الشــيخ عبــد اهلل إلــى

أمــدُ ه ،ورثتــه مــن جــراء
تورط��ت كش�مـير فــي نــزاعٍ طــال َ
تقســيم الهنــد المأســاوي وتأســيس دولــة باكســتان فــي
قــرر علــى إثــره مهراجــا كشــمير -
عــام  ،1947والــذي َّ
ذات األغلبيــة المســلمة  -االنضمــام إلــى الهنــد بـ ً
ـدل مــن
باكســتان .وقــد أدى هــذا االنضمــام إلــى انــدالع الحــرب
األولــى بيــن البلديــن فــي عــام  ،1948والتــي انتهــت
بوقــف إطــاق النــار بوســاطة مــن األمــم المتحــدة
خ�لال اجتم��اع لجنــة األمــم المتحــدة للهنــد وباكســتان
فـ�ي ينايـ�ر  .1949وف��ي االجتمــاع ذاتــه ،ا ُّتخــذ قــرار
يدعــو إلــى إجــراء اســتفتاء حـ ٍّـر ونزيــه لتحديــد مصيــر
كشــمير .وفــي نهايــة المطــاف ،حصلــت باكســتان علــى
ثلــث مســاحة كشــمير األقــل ســكا ًنا ،بينمــا حصلــت الهنــد
علــى الثلثيــن اآلخريــن ،وهمــا األكثــر مــن حيــث الكثافــة
الســكانية ،واألهــم مــن الناحيــة االســتراتيجية ،بمــا فــي
ذل��ك وادي كش��مير وجام��و والداخ .غيــر أن االســتفتاء لــم
ق��ط.
ج��ر ُّ
يُ َ

«الجمعيـ�ة التأسيسـ�ية» فـ�ي كشـ�مير  -التــي تشــكَّلت
�ات مشـ�كوك بأمرهـ�ا  -علــى
�ت سـ�ابق فـ�ي انتخابـ ٍ
فـ�ي وقـ ٍ
انضمــام كشــمير الفعلــي إلــى الهنــد فــي عــام  .1954وبعــد
عاميــنُ ،وضــع دســتور كشــمير ،الــذي أعلــن أن كشــمير
َّ
وص ِّ
ــدق عليــه
جــزء ال
يتجــزأ مــن االتحــاد الهنــديُ ،
ٌ
�ت
ـ
بتصوي
ـزور .ثــم أضفــى البرلمــان
ـ
م
ـه
ـ
ولكن
ـر
ـ
آخ
ـعبي
ـ
ش
ٍ
َّ
ٍّ
رس�مـيا علـ�ى االنضمــام ،وأعلــن أنــه غيــر
�اـ
الهن�دـي
طابعً
ًّ
قابــل ٍ لإللغــاء فــي عــام .1957
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وقد اعتبرت باكستان هذه االتفاقية ً
دليل على استعداد الهند إلجراء
محادثات بشأن كشمير في المستقبل .بينما فسرت الهند ذلك بأنه
ٍ
ٌ
َّ
قبول من باكستان بالتعامل مع كشمير على أنها مشكلة «ثنائية» بحتة،
ُّ
خارجي بما في ذلك األمم المتحدة
لتدخل طرف
مستبعدة بذلك أي حاجة
ٍّ
ـرب ثانيــة .غيــر أن َّ
خطــة الحــرب ذات
الس��جن،
َّ
وق��ررت باكســتان أن تس��تفيد م��ن الظل��م واإلحب��اط اللذي��ن أصابــا كشــمير بشــنِّ حـ ٍ
المرحلتيــن التــي حاولــت إعــادة توحيــد كشــمير مــع باكســتان فشــلت فشـ ًـا ذريعً ــا فــي عــام 1965؛ نتيجــة لســوء التخطيــط ،وضعــف
االتص�اـالت االســتخباراتية ،والمعلومــات المضللــة.1
بعــد أن أســفرت الحــرب فــي شــرق باكســتان عــن هزيمـ ٍـة أخــرى لباكســتانَّ ،
وقعــت رئيســة وزراء الهنــد أنديــرا غانــدي ورئيــس وزراء
باكســتان ذو الفقــار علــي بوتــو اتفاقيــة ســيمال عــام  .1972ونتيجــة لذلــك ،أصبحــت الحــدود بيــن “آزاد كشــمير” الخاضعــة لحكــم
باكسـ�تان وجامـ�و وكشـ�مير الخاضعـ�ة لحكـ�م الهنـ�د مقبولـ ً
�ة بوصفهـ�ا «خـ�ط المراقبـ�ة» ( ،)LOCواتفــق الجانبــان علــى تطبيــع العالقــات
ً
دلي�لا عل��ى اس��تعداد الهن��د إلجــراء
م��ن خـلال اتخاــذ تدابي��ر بنــاء الثقـ�ة وانســحاب القــوات .وقـ�د اعتبــرت باكس��تان ه��ذه االتفاقي��ة
ــت بشــأن كشـ�مير فـ�ي المسـ�تقبل .بينمــا فسـ�رت الهن��د ذل��ك بأنـ�ه قبـ ٌ
�ول مــن باكســتان بالتعامــل مــع كشــمير علــى أ َّنهــا مشــكلة
محادثا ٍ
ُّ
ـي بمــا فــي ذلــك األمــم المتحــدة .وبالرغــم مــن الســام النســبي
«ثنائيــة» بحتــة ،مســتبعدة بذلــك أي حاجــة
لتدخــل طــرف خارجـ ٍّ
مــدَّ ة العقــد ونصــف العقــد التالييــن ،فقــد اندلعــت األمــور فــي كشــمير فــي منتصــف الثمانينيــات عندمــا تدخلــت نيودلهــي مــر ًة
أخرــى فيــ السياســة الكشمــيرية ،حيــث عزلــت رئيــس الــوزراء فــاروق عبــد اهلل (نجــل الشــيخ عبــد اهلل) فــي عــام  1984وأحكمــت
ـجعتها النجاحــات واإلمــدادات والمقاتلــون فــي الجهــاد األفغانــي والشــراكة
سـ�يطرتها .فـ�ي الوقـ�ت نفسـ�ه ،فـ�إن باكسـ�تان  -التــي شـ َّ
التـ�ي أ�قيمـ�ت مـ�ع الواليـ�ات المتحـ�دة فـ�ي أوائـ�ل الثمانينيـ�ات  -أصبحتــ علىــ
اس��تعداد لتقــوم بتجديــد الحــراك فــي كشــمير ،كمــا
ٍ
حاولــت ممارســة الضغــط مــن خــال ٍّ
كل مــن الحــرب الســرية والعلنيــة علــى الهنــد مــن أجــل تحقيــق تقريــر المصيــر لكشــمير
وتدويــل الصــراع .فــي هــذه األثنــاء ،حاولــت الهنــد اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن ،وواصلــت التعامــل مــع القضيــة علــى أنهــا قضيـ ٌ
ـة
ثنائيـ�ة بحتـ�ة ،كمـ�ا اسـ�تمرت بذلـ�ك حتـ�ى األحـ�داث األخيـ�رة.

التداعيات على السياسة المحلية

واليــوم ،تجــد باكســتان نفســها فــي وضــعٍ ال ُتحســد عليــه فــي مواجهــة قــرار الهنــد بشــأن كشــمير .وكـ ِّ
ـي علــى أخبــار
ـرد فعــل أولـ ٍّ
الخاصــة بكشــمير ،قـ َّـررت حكومــة حركــة إنصــاف الباكســتانية  -المس�مـَّ اة تحريـ�ك إنصـ�اف باألرديـ�ة ()PTI
إلغــاء الحالــة القانونيــة
َّ
ـورة أوضــح فــي
 فـ�رضـت الحــق ،قـ َّـررت أن تع ِّبــر عــن القضيــة بصـ ٍ
عقوب��ات اقتصادي�ةـ وتحجي�مـ العالقـ�ات م��ع الهنــد .وفــي وقـ ٍ
ٍ
المنابــر الدوليــة ،باإلضافــة إلــى رفعهــا إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ( )UNSCبمســاعدة الصينييــن .واســتبعد رئيــس
أي مــن هــذه اإلجــراءات إلــى تراجــع
ال�وـزراء الباكستــاني ،عمرــان خ�اـن ،شـ َّ
ـن الح��رب منذــ البدايـ�ة .ومــع ذلــك ،هيهــات أن تــؤدي ٌّ
سياس��ة الهن��د تجــاه كشـ�مير .هـ�ذا ،وقــد صــرح ٌّ
يتوجــب علــى باكســتان
كل مــن الرئيــس ترامــب ووزارة الخارجيــة األمريكيــة ،أنــه
َّ
ممــا تس ـ َّبب فــي خيبــة أمــل ٍ كبيــرة
ـي مباشــر ،وقــد كـ َّـررت روســيا التصريــح ذاتــهَّ ،
والهنــد حـ ُّـل مشــاكلهما مــن خــال حــوار ثنائـ ٍّ
لباكســتان.

قــدَّ م رئيــس الــوزراء الباكســتاني ،عمــران خــان ،وعــدً ا بوضــع َّ
صورة
خطــة طموحــة مــن أجــل التنميــة واالســتقرار ،فــي إطــار تكويــن
ٍ
َّ
يتعلــق بقرارهــا بشــأن كشــمير ،فقــد نصبــت الهنــد
ـث جديــد عــن باكســتان علــى الصعيــد العالمــي .ولكــن فيمــا
قوميــة جديــدة وحديـ ٍ
ًّ
فخــا مــن المحتمــل أن يخــرِّ ب َّ
خطــة خــان بينمــا ال تــزال فــي طــور اإلعــداد ،حيــث ســتجبره علــى االختيــار بيــن خطتــه الموعــودة
للتنميــة القوميــة والدفــاع عــن القضيــة «المقدَّ ســة» فــي كشــمير بجميــع الوســائل الضروريــة .قــد يكــون الدخــول فــي أي نــوعٍ مــن
أنــواع الحـ�رب الس�رـية أو حتىــ العلنيـ�ة المحـ�دودة م�نـ المفارقــات ،بحي��ث يمنــح الفرصةــ للجماع�اـت الباكس��تانية المتطرف��ة .وهــذا
ســيؤدي إلــى اســتنزاف التمويــل الــذي تشــتدُّ الحاجــة إليــه فــي الوقــت الــذي يمـ ُّـر بــه االقتصــاد الباكســتاني بضائقــة شــديدة ،ومــن
بالتط�رـف واإلرهـ�اب .فــي الوقــت ذاتــه ،ومنــذ إطــاق وزيــر الدفــاع
ش��أنه أن يس��اعد أولئ��ك الذي��ن يرغب��ون ف��ي ربـ�ط باكسـ�تان
ُّ
الهنــدي لخدعتــه الواضحــة باحتماليــة تغييــر الهنــد سياســة «عــدم المبــادرة باســتخدام» األســلحة النوويــة ،وشــكوك باكســتان حــول
حتمــا مــن اإلنفــاق الدفاعــي.
امتــاك حكومــة “بهاراتيــا جناتــا” عيو ًنــا فــي آزاد كشــمير ،يبــدو أن باكســتان ســتزيد
ً

04

وقد صرح ٌّ
كل من الرئيس ترامب ووزارة الخارجية
يتوجب على باكستان والهند ُّ
حل
األمريكية ،أنه
َّ
ثنائي مباشر ،وقد كرَّ رت روسيا
مشاكلهما من خالل حوار
ٍّ
التصريح ذاته ،ممَّ ا تس َّبب في خيبة أمل ٍ كبيرة لباكستان

إن ظهــور الهنــد بصــورة «أكبــر دولــة ديمقراطيــة علمانيــة
فــي العالــم» ،حيــث ال يــزال الجيــش مطيعً ــا للسياســة
ً
ً
عمــا صع ًبــا للغايــة مــا زال قيــد اإلنجــاز،
أيضــا ،كان
ومليئًــا بالعنــف الطائفــي البالــغ والمحتــدم بيــن الســيخ
والهن��دوس والمسلــمين وغيره��م .فقــد واجهــت األقليــات
عالقــة طويلــة غيــر مســتقرة مــع األغلبيــة الهندوســية؛
نظــرا الختــاف العقائــد فــي الهنــد والتســاؤالت حــول
ً
المكانــة التــي يجــب أن تحتلهــا األقليــات العرقيــة
والدينيــة فــي المجتمــع ،بعــد أن ظهــرت بقــوة مــع
مــرور الوقــت .واآلن ،يحــاول حــزب بهاراتيــا جاناتــا
بدعــم مــن منظمــة راشــتريا سوايامســيفاك ســانغ
ٍ
ـدة ثقافيــة
ـيس وحـ ٍ
القوميـ�ة الهندوسـ�ية المتطرفـ�ة  -تأسـ َ
أن التحــوالت األخيــرة
هندوســية داخــل البــاد .وال شـ َّ
ـك َّ
ُّ
موحــدة» ذات
والتطلــع إلــى «هنــد
فــي الــرأي الهنــدي
َّ
ثقافــة هندوســية متجانســة ،قــد جــرى ً
أيضــا تســهيلها
مــن خــال تزايــد الدعــم العالمــي لليميــن المتطــرف
والشــعوبية والنفــور المتزايــد مــن التعدُّ ديــة الثقافيــة.

التداعيات على المستوى اإلقليمي والدولي

ِّ
المتجــدد حــول كشــمير مــدى العالقــات
أظهــر النــزاع
الوثيقــة بيــن باكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بينمــا أصبحــت العالقــات
ِّ
متعــددة األوجــه
بيــن مملكتــي الخليــج هاتيــن والهنــد
بصــورة كبيــرة خــال العقديــن الســابقين .إذ تــزوِّ د الهنــد
ـج بالعمالــة المؤهلــة المطلوبــة بشــدَّ ة ،بينمــا يُ طلــب
الخليـ َ
منهــا ً
أيضــا توفيــر األمــن .وســمحت الهنــد بممارســة
النشــاط الســعودي الدينــي بداخلهــا ،ويتزايــد التنســيق
األمنــي الداخلــي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد .كمــا أن العالقــات
الممتــازة القائمــة بيــن الهنــد وإســرائيل تســتكمل هــذه
الصــورة ،وبالتالــي أظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة ردودَ فعــل ٍ ضعيفــة للغايــة
ممــا يكشــف أقصــى مــا
إزاء خطــوة الهنــد بشــأن كشــميرَّ ،

يمكنهــا تقديمــه مــن أجــل باكســتان .وأفــادت التقاريــر
أن رئيــس باكســتان الســابق ،برويــز مشــرف ،صـ َّـرح أنــه
ً
صديقــا أم
«ليــس بإمكانهــم تحديــد مــا إذا كانــت إيــران
ـدوا” .ففــي حالــة كشــمير ،تســتمتع إيــران هــي األخــرى
عـ ًّ
بأفضــل العالقــات مــع الهنــد وتختــار الحيــاد بشــأن
كشــمير.
وقــد َّ
فضلــت اإلدارات األمريكيــة تجنُّــب النــزاع فــي
كشــمير ،حيــث أشــارت أكثــر مــن مــرة إلــى قــرارات األمــم
المتحــدة واالســتفتاء المقتــرح عــام  .1972ففــي أعقــاب
اتفاقيــة ســيمال ،بــدأ المســؤولون األمريكيــون يزعمون أن
قضيــة كشــمير يجــب ُّ
ـي .وفــي مذكــرة
حلهــا بشــكل ثنائـ ٍّ
أرســلها إلــى الرئيــس نيكســون حــول اتفــاق ســيمال،
ق��ال مستش��ار األم�نـ القوميــ هن��ري كيس��نجر« :يبــدو أن
االعتــراف الباكســتاني الرئيــس فــي هــذه الوثيقــة ِّ
يمثــل
رغبــة بوتــو الواضحــة فــي تســوية قضيــة كشــمير علــى
ـرف خارجــي ،كمــا
المســتوى الثنائــي وليــس بمشــاركة طـ ٍ
هــو الموقــف الباكســتاني التقليــدي».2
وعندمــا اندلــع الصــراع مــر ًة أخرى دافعً ــا باكســتان والهند
إلــى حافــة الحــربَّ ،
تدخــل الرئيــس بــوش بهــدوء ،حيــث
بعــث نائــب مستشــار األمــن القومــي ،روبــرت غيتــس،
وريتشــارد هــاس مــن مجلــس األمــن القومــي ()NSC
إل��ى الهندــ وباكستــان .إذ أقنــع غيتــس وهــاس باكســتان
بوقــف تســلل المقاتليــن إلــى كشــمير ،وأقنعــا الهنــد
بالموافقــة علــى معاييــر بنــاء الثقــة .3وبالرغـ�م مـ�ن ذلـ�ك،
التوســط بيــن
مـ�ا زالــت الواليــات المتحــدة ال ترغــب فــي
ُّ
ِّ
لحــل نــزاع كشــمير .ومــن بيــن األســباب ً
أيضــا
البلديــن
بــدء ميــل اإلدارات األمريكيــة أكثــر نحــو الهنــد ،حيــث
تـ�رى أنـ�ه مـ�ن المحتمـ�ل أن تصبـ�ح قـ�و ًة عالميـ ً
�ة.
فعليــا علــى
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،حافظــت الصيــن
ًّ
صداقتهــا مــع باكســتان فــي جميــع الظــروف .ففــي حــرب
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فعليا على صداقتها
وعلى النقيض من ذلك ،حافظت الصين
ًّ
مع باكستان في جميع الظروف .ففي حرب  ،1971على
سبيل المثال ،خسر الجيش الباكستاني فرقتين من معدات
الصين دون الدخول في حرب ،ولكن الصين لم تقل شي ًئا

 ،1971علــى ســبيل المثــال ،خســر الجيــش الباكســتاني فرقتيــن مــن معــدات الصيــن دون الدخــول فــي حــرب ،ولكــن الصيــن لــم
تقــل شــيئًا .4ولــم يكــن مــن المدهــش علــى اإلطــاق مســاعدة الصيــن فــي رفــع الحــراك الهنــدي إزاء كشــمير إلــى جــدول أعمــال
مجل��س األمــن التاب��ع لألممــ المتح��دة ،إذ ُتعَ ��دُّ هــذه المســاعدة خطــو ًة خاليـ ً
ـاط
ـة مــن المخاطــر ســتمكِّن الصيــن مــن إحــراز نقـ ٍ
ســهلة لــدى باكســتان .كمــا حــذرت الصيــن الهنــد مــن المزيــد مــن الحــراك تجــاه كشــمير ،حيــث يشــير هــذا التحذيــر المق َّنــع إلــى
األقاليــم الصينيــة الواقعــة فــي األماكــن النائيــة جهــة كشــمير .مــا يثيــر الســخرية هنــا أن الهنــد اآلن تحاكــي فــي جامــو وكشــمير
النمــوذج نفســه الــذي تط ِّبقــه الصيــن فــي الوقــت الراهــن علــى مســلمي األويغــور فــي شــينجيانغ؛ حيــث تدعــو المســتثمرين إلــى
ِّ
وتوفــر اتصـ ً
تدريجيــا ،وتمارس
وتغيــر التركيبة الســكانية في المنطقــة
ـال أفضــل بيــن الواليــة والمركــز السياســي،
زيــارة الواليــة،
ِّ
ًّ
«إعــادة تأهيــل» للشــعب و»إعــادة تثقيفهــم» ،ليصبحــوا «مواطنيــن هنــودً ا صالحيــن» متوافقيــن مــع الثقافــة الهندوســية .ومــن
َّ
المحتلــة مــع
المؤكَّــد أن «آثــار التقليــد» للطريقــة الصينيــة أو اإلســرائيلية التــي تتعامــل بهــا مــع المناطــق المتنــازع عليهــا أو
التمتُّ ــع بالحصانــة الكاملــة ،هــو مــا حـ َّـرك الســلطات الهنديــة لفعــل األمــر ذاتــه.

مزيد من التداعيات

واســتنادً ا إلــى مــا حــدث حتــى اآلن ،يجــب توقــع حــدوث مــا يلــي فــي ســياق التبعــات المحليــة واإلقليميــة للقــرار الــذي اتخذتــه
حكومــة “مــودي” تجــاه كشــمير:
1 .1المزيــد مــن الصعوبــة فــي عمليــة الســام األفغانيــة ،حيــث نشــهد بالفعــل تزايــد العنــف فــي أفغانســتان ،والــذي قــد
يتصاعــد أكثــر ،فــي حيــن أن باكســتان ليــس لديهــا حافــز كبيــر للمســاعدة فــي المفاوضــات األمريكيــة مــع باكســتان.
ـوات هنديــة إلــى أفغانســتان) مــن أجــل تأجيــج شــعور باكســتان بأنهــا
2 .2زيــادة التحــركات الهنديــة (علــى األقــل إرســال قـ ٍ
محاصــرة ،وأن الهنــد تســتعدُّ للتحــرك للســيطرة علــى أفغانســتان بمجـ َّـرد مغــادرة الواليــات المتحــدة .ويُ عَ ــدُّ المزيــد مــن
ـان الــذي ستســتخدمه الهنــد ً
أيضــا إلرضــاء الرئيــس ترامــب .إذ ســترغب الهنــد فــي
الحــراك الهنــدي تجــاه أفغانســتان القربـ َ
ـادرة علــى الحصــول علــى الســاح فــي
االطمئنــان إلــى أن طالبــان وأيًّ ــا مــن الجماعــات األخــرى المواليــة لباكســتان غيــر قـ ٍ
ـت قريــب ،األمــر الــذي ســيعمل علــى تقويــض المفاوضــات الحاليــة.
أي وقـ ٍ
3 .3قــد تظــل ٌّ
ـرب ســريَّ ة ،حيــث ُتشــعل الهنــد الهجمــات الطائفيــة فــي أماكــن
كل مــن الهنــد وباكســتان متشــابكتين فــي حـ ٍ
مثــل كراتشــي ،باإلضافــة إلــى الهجمــات المتفرقــة علــى بلوشســتان فــي باكســتان .وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة
دوامــة العنــف فــي المنطقــة ،وســيزيد مــن صعوبــة خــروج الواليــات المتحــدة النهائــي مــن أفغانســتان.
4 .4العالقــات الهنديــة اإلســرائيلية الوثيقــة وزيــادة اســتخدام الهنــد لتكنولوجيــا المراقبــة فــي كشــمير ،تعكــس الممارســات
الصينيــة واإلســرائيلية فــي شــينجيانغ وفلســطين علــى التوالــي.
ـرب محــدودة كمــا حــدث فــي
5 .5االشــتباكات الحدوديــة المســتمرة بيــن الهنــد وباكســتان ،تشــير إلــى احتماليــة انــدالع حـ ٍ
فبرايــر .2019
ً
هدفــا للجماعــات التــي تمــارس العنــف عبــر الحــدود ،بالرغــم مــن نجاحهــا فــي النجــاة مــن اإلرهــاب
6 .6قــد ُتصبــح الهنــد
الدولــي إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر.
 7 .شــك الجماعــات األفغانيــة المتزايــد عنــد التفــاوض مــع طالبــان بشــأن قــرار الحــرب المدنيــة وتأثيــر باكســتان القــوي
فــي هــذه المفاوضــات.
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كما أسلفنا ،فال ينبغي على باكستان الوقوع في ِّ
فخ
الدعم السري ألي أعمال تمرُّ د في كشمير .فمن المفترض
أن باكستان قد اختبرت هذا األمر َّ
عدة مرات ولك َّنها لم
تع الدرس ،وال يوجد سبب ِّ
يبرر وجوب تحرُّ كها اآلن.
ِ
وعلى مدار التاريخ ،كانت النتيجة الوحيدة على المدى
المتوسط والبعيد لباكستان هي التطرُّ ف في الداخل

هــذا هــو أصعــب اختبــار يواجــه عمــران خــان حتــى اآلن.
لقــد حــاول الرئيــس الســابق أيــوب خــان إنقــاذ كشــمير
فــي حــرب  1965مــع الهنــد ،ولكــن انتهــى األمــر بإجبــاره
علــى التقاعــد بينمــا هــو يحــاول .وكذلــك نــواز شــريف،
وبنازيــر بوتــو ،وغيرهمــا مــن السياســيين المدنييــن
إمــا ُمنعــوا مــن
اآلخريــن (مثــل عاصــف علــي زرداري) َّ
وإمــا عزلــوا علــى إثــر جرأتهــم.
االقتــراب مــن القضيــةَّ ،
ُ
وقوضــت محاولــة الرئيس مشــرف فــي (،)2007-2008
حيــث أ�جبــر علــى التنحــي عــن الســلطة ،باإلضافــة إلــى
الهجمــات اإلرهابيــة علــى مومباي .واآلن حــان دور عمران
خــان .ونظـ ًـرا لوقــوف المعارضــة السياســية فــي الداخــل
مــع الحكومــة فــي الوقــت الحالــي ،فقــد تتمكَّــن حكومــة
بحركــة مخادعــة
حركــة إنصــاف مــن تحويــل االنتبــاه
ٍ
عــن المشــاكل الداخليــة وجمــع الشــعب الباكســتاني معً ــا.
وبالرغــم مــن ذلــك ،لــن تلبــث المعارضــة فــي تحويــل
وجهته��ا ثاني��ة إلــى الحكوم��ة وإلق��اء اللـ�وم عليهــا ،إذا مــا
أخفق�تـ الحكومةــ ورأت المعارض��ة أن كشــمير لــن تجــري
اس��تعادتها قري ًبـ�ا .وهــذا مــن شــأنه أن يدفــع الحكومــة
بدرجــة
إلــى إســكات األصــوات المعارضــة فــي الداخــل
ٍ
أكبــر وتكميمهــا ،وهــذا لــن يخــدم ســوى الجهــود الهنديــة
الراميــة لتصويــر باكســتان علــى أنهــا «روح ضائعــة بيــن
األمــم» و”دولةــ اصطناعيــة” ،5تركِّــز اهتمامهــا علــى الهنــد
فقـ�ط.
كمــا أســلفنا ،فــا ينبغــي علــى باكســتان الوقــوع فــي
فـ ِّ
ـخ الدعــم الســري ألي أعمــال تمـ ُّـرد فــي كشــمير .فمــن
المفتــرض أن باكســتان قــد اختبــرت هــذا األمــر عــدَّ ة
تــع الــدرس ،وال يوجــد ســبب يبــرِّ ر
مــرات ولكنَّهــا لــم ِ
تحركهــا اآلن .وعلــى مــدار التاريــخ ،كانــت
وجــوب
ُّ
النتيجــة الوحيــدة علــى المــدى المتوســط والبعيــد
لباكســتان هــي التطـ ُّـرف فــي الداخــل .وعليــه ،يجــب أن
تواصــل باكســتان جهودهــا فــي الحفــاظ علــى كشــمير

والدفــاع عــن حقــوق الشــعب المنتهكــة علــى يــد حكومــة
بهاراتيـ�ا جانات��ا فيــ الهنــد ،تحــت أضــواء دوليــة .كمــا
ـادة فــي
يتعيــن علــى باكســتان لفــت االنتبــاه إلــى أي زيـ ٍ
َّ
العنــف المجتمعــي داخــل الهنــد ،األمــر الــذي يُ عَ ــدُّ مــن
ً
حساســية فــي المنطقــة ،ليتســاءل العالــم
أكثــر األمــور
ِّ
عــن مصيــر الديمقراطيــة الهنديــة فــي ظــل حكومــة
“مــودي” .وإذا لــم تســتمر حكومــة عمــران خــان فــي
خطــة التنميــة ،فإنهــا ســتُ قدم مســاعدة غيــر مقصــودة
للجهــود الهنديــة الراميــة إلــى وصــم باكســتان باإلرهــاب
ِّ
متعلقــة
ـات
وتقويــض جهودهــا فــي تج ُّنــب فــرض عقوبـ ٍ
ً
وبــدل مــن ذلــك ،ينبغــي عليهــا أن
بتمويــل اإلرهــاب.
ت��دع المناقشاــت المحليـ�ة الهنديــة حــول المصيــر المظلــم
لـ»أكبــر ديمقراطيــة فــي العالــم» تغلــي ببــطء ،وربمــا تصل
إلــى أقصــى درجــة غليــان.
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