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 خطاب مجاهدى كشمير خالل أزمة كارجيل
 

 :مقدمة
من منا ال يعرف قضية كشمير ؟ ومن منا 
ال يعرف تاريخ هذه المشكلة الملىء بالدماء فى 
هذه المنطقة التى تعرف بفردوس األرض 
وجنه العالم، فقضية كشمير ليست قضية حدود 
بل قضية وجود ألغلبية مسلمة مضطهدة ؟ لم 

 فى ظل النظام العالمى تجد لها من ينصفها
المتحدة التى لم  األمم الجديد وهى اقدم قضايا

تحل وهى شاهده على تخاذل العالم الحر 
وتقاعسه عن حلها من خالل سياسة الكيل 

 وهذا التقرير لن يتحدث عن كشمير .بمكيالين
التاريخ والجغرافيا أو كشمير االحتالل 
والتنكيل، بل يتناول خطاب مجاهدى كشمير 

ل أزمة كارجيل األخيرة  سواء كانوا فى خال
أو فى كشمير باكستان ) المحتلة(كشمير الهند 

 ويعد هذا التقرير نتاج معايشة الباحث .)الحرة(
لالزمة األخيرة فى الهند وباكستان شهد 
برنامج مكثف شمل لقاءات مع المجاهدين 
والقيادات السياسية فى معسكرات التدريب فى 

فى مظفر آباد " روالكوت "و" كوتلى"و " باغ"
  .عاصمة كشمير الحرة وإسالم آباد

لقد جاءنى إيمان عميق هـذه المـرة بعـد          
زيارتى األخيرة لباكستان بأن مجاهدى كشمير      
مصممون على تحريـر كشـمير بـأى ثمـن         
معتمدين بذلك على أنفسهم وان ثمة نقلة هائلة        

 نوعية وكيفيـة     -فى الجهاد والطرق الجهادية     

أحداث كارجيل األخيـرة ثقـة فـى        وأعطتهم  
أنفسهم بأنهم قـد اقتربـوا مـن هـدفهم فـى       

 لقد حضـرت الصـالة      -انتصاراتهم األخيرة   
على أحد شهداء كارجيل وكان أبـو الشـهيد         
سعيدا للغاية وهو يروى ظمـأ ابنـه للشـهادة         

  .!!والناس يهنئونه وهو يقف فى حالة فخر 
ولقد تم اختيار خطـاب مجاهـدى كشـمير         

األشهر الستة األخيرة ألنها هى الفتـرة       خالل  
التى شهدت تكثيف جهود مجاهـدى كشـمير        
وانتصاراتهم على جبهـات كارجيـل ودراس       
وبتاليك وتحريرهم ألجزاء استراتيجية هامـة،      
بعد دحض الدعاية الهندية حول شرعية الجهاد       
الكشميرى ونشرهم لشبهات حول هذه القضـية     

منطقـة   إلى هاالهامة التى يمكن أن ينتشر أورا
جنوب آسيا لو حدث وان نشبت حرب نوويـة         
بين الهند وباكستان بعـد أن استعصـت هـذه        
القضية على الحل خالل ما يزيد عن نصـف         

 أكتـوبر  ٢٧منذ أن ضمتها الهند فى  أى قرن
م بعد أن تجاوز اإلرهاب الهندوسى فى       ١٩٤٧

كشمير كل التصورات الممكنة بشهادة الهنـود       
  . العالمية لحقـوق اإلنسـان     أنفسهم والمنظمات 

وقد اعتمدنا فى دراسة هـذا الخطـاب علـى          
لقاءات مع منظرى الفكر الجهادى فى كشـمير       
بشقيها المحتل والحر وعلى رأسهم أليف الدين       

فـى   اإلسـالمية  الترابى نائب أمير الجماعـة 
كشمير الحرة وصـالح الـدين قائـد حـزب          
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د وسيد على الجيالنى قائ   ) باكستان(المجاهدين  
 .)الهند ( فى كشمير المحتلة  اإلسالمية المقاومة

وكذلك على المنشورات التى أصدرها مجاهدى      
كشمير لتوضيح موقفهم داخليا وخارجيا وعلى      
رأس هذه المنشورات الكتابات العزيزة التـى        
كتبها البروفيسير أليف الدين الترابى نائب أمير       

 فى كشمير الحرة والمـدير  اإلسالمية الجماعة
العام للمركز اإلعالمـى لكشـمير المسـلمة         

، وهذه  "كشمير المسلمة   " ورئيس تحرير مجلة    
آبـاد   إسـالم  المجلة تصدر باللغة العربية من

التى تصـدر   " جهاد كشمير   " وتعد هى ومجلة    
باللغة األردية من مظفر آباد عاصمة كشـمير        

  .لسان حال مجاهدى كشمير) باكستان ( الحرة 
ر سـيركز علـى خطـاب       وإذا كان التقري  

مجاهدى كشمير الذين شـاركوا فـى صـنع         
النصر فى كشمير خـالل معـارك كارجيـل         
األخيرة فذلك من اجل إظهار الطـرح الـذى         
يطرحونه هم أنفسهم بعيدا عن توجهات حكومة       

 تحـد مـن     -وال تـزال  -باكستان التى كانت    
نشاطهم العسكرى خوفًا من نشوب معركة بين       

حث عن مدى اسـتقاللية     باكستان والهند، وللب  
 .هذا الخطاب عن الخطاب الباكستانى الرسمى     
وتدور عملية قراءة  الخطاب حول العناصـر        

 :التالية 
مواقف المجاهدين من حكومة نواز شـريف       
التى عدوها عقبه كئود فـى طريـق الجهـاد          
الكشميرى بعد أن ألقى قادة كشمير باللوم على        

م والزج  حكومة نواز شريف ألنها تقوم بتعويقه     
بهم فى قضايا خاسرة داخليا وإقليميـا ودوليـا         
رغم فشلها فى عرض قضيتهم علـى الـرأى         

 كذلك تقييم مجاهـدى كشـمير       .العام العالمى 
لمواقف الهند وباكستان ورؤيتهم لموقف تخاذل      
حكومة باكسـتان بـين الضـغوط الداخليـة         

 ومواقف المجاهدين أثناء األزمـة      .والخارجية
 خيارى الحل السياسى والحـل    فى كارجيل بين  

العسكرى وتغير اللهجة فى الخطاب السياسـى       
حول قضية كشمير من إعالن الهور وحتـى        
كارجيل ثم تحول فى الخطـاب تمامـا نحـو          
االستقالل عن باكستان عند زعماء الداخل فى       

بعد أن مل مجاهـدى     ) الهند  ( كشمير المحتلة   
كشـمير األمـل فـى جميـع السـيناريوهات      

وحة وكذلك فى االعتماد علـى مسـاندة       المطر
الحكومات المتتالية فى باكستان وكذلك مواقف      

 نحـوهم  - اإلسـالمى   بما فيهم العالم-العالم 
ونحو قضيتهم ولهذا كان البد أن يحدث تحول        
فى لهجة خطاب مجاهدى كشمير نحو االعتماد       

 ولماذا كان التصعيد اآلن ؟ وهـل        .على الذات 
داخلية فى حكومة نواز    كان ذلك نتيجة ضغوط     

واالستفادة منها ولماذا سرق مـنهم النصـر ؟         
المتحدة  األمم وماذا عن قضية كشمير وقرارات

والحل خالل االستفتاء كيف ولماذا ؟ وهل ثمة        
تشابه بين قضية كشمير وتيمـور الشـرقية ؟         

ومنطقة المؤتمر  اإلسالمية وتقييم مواقف الدول
  .اإلسالمى

فى النهاية بإلقاء الضـوء     هذا ويهتم التقرير    
على مدلوالت االنقالب الباكستانى األخير وهل      

 هو انتصار لخطاب مجاهدى كشمير أم ال ؟ 
أولهمـا يعتمـد   : جزئين  إلى وينقسم التقرير

على المصادر الكشـميرية المنشـورة حـول        
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األزمة، وثانيهما يعتمد على اللقاءات المباشرة      
  .مع بعض قادة مجاهدى كشمير

الدالالت وردود  : المجاهدون فى كارجيل  : أوالً

  .الفعل
 عـادت أجـواء     ١٩٩٩مع بداية شهر مايو     

 -الحرب لتخيم على منطقة شبة القارة الهندية        
الباكستانية وعلى منطقة جنوب آسيا، ورغم أن       
الطرفين كانا قد اتفقا فى قمة الهور فى فبراير         
على إعادة تشغيل الخط السـاخن بـين قيـادة       

 إال أن هذا اإلجراء لم يكن كافيا لوضع         البلدين
حد التصعيد الخطير بـين الهنـد وباكسـتان         

 حيث أن حالة التوتر التـى       .القوتين النوويتين 
مرت بها المنطقة منذ التجارب النوويـة قبـل         
عام عادت لتظهر فى كشمير على شكل حرب        
غير معلنة، وعلـى الـرغم مـن دبلوماسـية        

طرفان فى فبرايـر    الحافالت التى احتفى بها ال    
الماضى باالتفاق على اتخاذ خطـوات لبنـاء        
الثقة، فان كشمير بقيت تشكل السبب الرئيسـى        
ألزمة الثقة ومن ثم التوجه نحو التصـعيد ألن         

  .إعالن الهور لم يلق تأييد مجاهدى كشمير
 ١٩٩٩وفى اليوم السابع من شـهر مـايو         

حدث تحرك عسكرى غير عادى على طـول        
زع عليها بين الهند وباكستان فى      الحدود المتنا 

 أو  Line of controlكشمير على خط الهدنـة  
خط السيطرة كما هو متعارف عليه دوليا وذلك        

 فقد قـام    .فى جبهات كارجيل ودراس وبتاليك    
مجاهدى كشمير فى األول من شهر مايو بشن        
هجوم ناجح ومنظم على كشمير المحتلة فـى        

مائة مجاهـد   الجانب الهندى ويقدر عددهم بست    
استولوا على مواقع استراتيجية علـى طـول        

قطاع كارجيل الرئيسى من خط وقف إطـالق        
النار وقد تم تنظيم هذا الهجوم بطريقه أثـارت         
دهشة المراقبين العسكريين وادعت الهنـد أن       
الجيش الباكستانى من ورائهم لدقـة تنظـيمهم        

 حيـث   -وهذا ما رفضه قادة مجاهدى كشمير       
عدات ثقيلة لهذه العملية فـى هـذه   قاموا بنقل م 

المنطقة التى تقع وسط القمم الجليديـة علـى         
 متر وخاصة العربات ٤٨٠٠ إلى ارتفاع يصل

التى تسير على الجليد وقد استولوا على شبكة         
من الواقع االستراتيجية علـى طـول قطـاع         
كارجيل دراس بتاليك الهام، وتحصن مجاهدى      

مـم الجبـال   كشمير فى األماكن المرتفعة فى ق     
الشاهقة واستطاعوا السيطرة على الموقع الذى      
يطل على مدينة كارجيل وقاموا بقطع الطريق       
السريع الدولى حيث تعبر السـيارات منـاطق        

بـاقى   إلـى  جبال الهيمااليا مـارة بكارجيـل  
  .)١(األراضى الهندية

لقد حاول مجاهدى كشمير هذه المرة وضع        
باكسـتان  الحد الفاصل بين كشمير الحرة فـى        

وكشمير المحتلة فى الهند من خالل االسـتيالء    
على اإلقليم الموجود فى الجزء الخاص بالهند       

 ممـا حـدى بالمسـئولين       .من الخط الفاصل  
اتهـام القـوات    إلـى  العسكريين فـى الهنـد  

الباكستانية بتدريب المجاهـدين الكشـميريين      
المناطق الكشميرية التى تسـيطر   إلى وإدخالهم

 الذى  مكنهم من السـيطرة علـى         عليها األمر 
ممر كارجيل االستراتيجى وهـو مـا صـعد         
الموقف وذلك لتبرير الموقف الصـعب الـذى        
تمر به الهند فى مواجهة المجاهدين الذين لـم         
يهدءوا شتاء وبدءوا عمليات عسكرية نوعيـة       
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اكثر عمقًا واستراتيجية مـن عمليـاتهم فـى         
ة السنوات السابقة وهو ما مكنهم من السـيطر       

  .على ممر كارجيل االستراتيجى
لقد قام مجاهدى كشمير بشن هـذا الهجـوم         
العسكرى المخطط له منذ وقت طويل بهـدف        
تغيير التـوازن االسـتراتيجى فـى منطقـة         
الهيمااليا المتنازع عليها من خالل االسـتيالء       
على األراضى والتحصن بهـا فـى الجانـب         
الهندى من الخط الفاصل بفرض قطع الطريق       

"  إلى رئيسى الذى يتيح للهند إمكانية الوصولال
 " الداخ 

والعديد من المواقع الهنديـة فـى منطقـة         
سياشن المحفوفة بالتوتر كما كان لهذا الهجـوم    
العسكرى داللة هامة بالنسبة الستمرار الجهاد      

  .الكشميرى وحيويته
فمنذ فترة طويلة والهند تحاول مـن خـالل         

يرى وإيهام العـالم    دعايتها تسوية الجهاد الكشم   
والشعب الهندى نفسه أنها تمكنت من القضـاء        
على المقاومة الكشميرية وان األوضـاع فـى        

طبيعتها وكادت هذه  إلى والية كشمير قد عادت
الدعاية أن تنطلى على الكثيرين خاصـة انـه         
رافقها تعتيم إعالمى شامل وعدم السـماح ألى    
جهة محايدة من دخول كشـمير أو نقـل مـا           

العالم وتمكنت الهند من خالل  إلى ى هناكيجر
هذه الدعاية المستمرة من تضليل الرأى العـام        
العالمى ومن مخادعه شعبها وإخفـاء الحقيقـة     
عنهم فى الوقت الـذى كانـت فيـه الحركـة           
الجهادية الكشميرية تواصل مسيرتها بكل قـوة       

  )٣(.وصمود وتحقق اإلنجازات تلو اإلنجازات

ط األمنية والعسكرية لقد فشلت جميع الخط
التى وضعها آتال بهارى باجباى وحكومته 

) الحزب القومى الهندوسى(بهاراتيا جاناتا 
العام الماضى والتى رعاها وزير الداخلية الل 
كرشنا ادوانى والحاكم العسكرى لكشمير 

االستخبارات  إلى جريش سكسينه إضافة
العسكرية الهندية واألجهزة األمنية األخرى فى 

ق المقاومة الكشميرية وتمكن المجاهدون سح
من تصعيد عملياتهم واالنتشار فى مناطق لم 
يكن لهم نشاط فيها، كما نشطوا سياسيا 

 وصعدوا عملياتهم بشكل واضح فى .وعسكريا
الشتاء الماضى على غير العادة حيث يتجمد 
كل شئ فى شتاء كشمير القارص وتزامن ذلك 

ع لتحالف مع نشاط سياسى واجتماعى واس
األحزاب الكشميرية األمر الذى اقلق الهند  
وجعلها تفكر مرة أخرى فى وضع حسم 
القضية على رأس أولوياتها مع بداية الصيف 
فيما كان المجاهدون ينتظرون ذوبان الثلوج 
لتصعيد عملياتهم وهو ما أشار إليه عدد من 

  .قادتهم السياسيين والعسكريين
ى صرح وزيـر    وفى الثالث من مايو الماض    

الدفاع الهندى جورج فرناندز أن عـددا مـن         
) مجاهدى كشـمير    ( العناصر المسلمة               

دخلت كشمير المحتلة قادمة من كشمير الحرة       
فى أبريل الماضى وانه لوحظ أن عدد هـؤالء         
الداخلين تجاوز المتوسط العام من شهر أبريل       
فى كل عام مضيفًا إن هؤالء المسلمين تلقـوا         

ا مـن قبـل الجـيش الباكسـتانى          تدريبا جيد
ويمتلكون أسلحة متطورة ومناظير ليلية وبعدها      
بدأت تتوارد أنباء عن أن القوات الهنديـة قـد          
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نشطت حركتها باتجاه خط السيطرة الفاصـل        
بين قوات البلدين فى كشمير وأنها تنقل معدات        
عسكرية ومدفعية ثقيلة تم تالها إقرار الحكومة       

م الطـائرات العموديـة ضـد       الهندية الستخدا 
  .)٤(مجاهدى كشمير

لقد اعتبرت خطوة المجاهدين األخيرة فـى       
السيطرة على مناطق استراتيجية واالحتفاظ بها      
انتقاال نوعيا فى استراتيجية المجاهـدين التـى     
كانت تعتمد فى السابق على أسـلوب حـرب         
العصابات دون االحتفـاظ بمنـاطق واسـعة        

ـ   تمر األمـر الـذى   والسيطرة عليها بشكل مس
فضح كذب الدعاية الهندية المسـتمرة بعـودة        

والية جامو وكشـمير كمـا    إلى الهدوء واألمن
افقد الهند وعيها وأخرجها عن طورها بإدخال       
كل أنواع األسلحة والطيران فى المعركة ثـم        
مهاجمة السـكان المـدنيين للضـغط علـى         
المجاهدين لالنسحاب وترك مواقعهم ثم عادت      

 من شهرين من الفشل لتوجه االتهـام        بعد اكثر 
كارجيـل   إلى لباكستان بإدخال جيشها وقواتها

ودراس تغطية على إخفاقها ورفعا لمعنويـات       
جنودها بإيهامهم انهم يقاتلون جيشـا معتـديا        

  .وليس حركة تحررية
وقد ردت القـوات الهنديـة بعنـف علـى          
مجاهدى كشمير وقامت أسـراب الطـائرات       

ناطق المحاذية لخط السيطرة    الهندية بقصف الم  
فى تصعيد خطير وغير مسبوق للحرب غيـر        
المعلنة بين كل من الهند وباكستان والحقيقة أن        
كال البلدين كان يريد من هذا التصعيد الخروج        

وقـد  ( بنتائج عسكرية وسياسية فى كشـمير       
رفض المتحدث باسم الخارجيـة الباكسـتانية       

ة وتفضيال  طارق ألطاف االتهامات الهندية جمل    
إنها اتهامات قديمة تدعيها الهند عندما      : " قائال  

تواجه ضغطًا من المجاهدين الكشميريين الذين      
يطالبون بالحريـة وتقريـر المصـير وفقًـا         
للقرارات الدوليـة وطالـب المتحـدث باسـم         

لجنة دولية محايدة لتقضـى   أى الخارجية بإيفاد
 الحقائق، األمر الذى اعتادت الهند على رفضه      
 .بحجه أن قضية كشمير قضية هندية داخليـة       
كما كذا استمرا الـدعم الباكسـتانى السياسـى      

 واألخالقى لمجاهدى كشمير 
إال أن القيادات الكشميرية وعلـى رأسـها        
القائد صـالح الـدين والمطالبـة باالنفصـال      
واالنضمام لباكستان لم تكتـف بهـذا الـدعم         
المحدود مطالبة بدعم عسكرى مباشر عنـدما       

علنوا أن الـدعم الدبلوماسـى الـذى تـوفره      أ
باكستان لمجاهدى كشمير غيـر كـاف أبـدأ،         
فالقوات الهندية تمارس ابشع أنواع االضطهاد      
ضد الشعب الكشميرى واستخدمت فى ذلك كل       
الطرق والوسائل مثل القتل العشوائى وحـرق       
ــدخل   ــان الت ــازل واالغتصــاب وإذا ك المن

     ا لمنـع   العسكرى المباشر فى كوسوفا مبـرر
وقوع كارثة إنسانية ومنع الجـرائم الصـربية        
فلماذا ال يكون ذلك مبررا فى كشـمير لمنـع          

 إن على باكستان دعم مجاهدى      .الجرائم الهندية 
كشمير بكل الوسائل والطرق فباكستان تـدعم       
الشعب الكشميرى فى المجـاالت الدبلوماسـية     
والسياسية واألخالقية وكـذلك فـى المحافـل        

الدعم المادى والـى   إلى لكننا نحتاجالدولية، و
السـالح،   إلـى  الدعم العسكرى، نحن بحاجـة 

 فكشمير منطقة متنازع عليها وال يوجد للهنـد 
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حق فى نشر هذا العدد الضخم فى قواتهـا   أى
فى منطقة اعترف بها من قبل المجتمع الدولى        
على أنها منطقة متنازع عليها وباكستان جـزء     

ه عليها أن تـدعم   من النزاع وطرف أساسى في    
  ."المجاهدين بكل الوسائل 

لقد اخبر وزير الخارجية جاسـوانت سـينج    
نظيره الباكستانى سرتاج عزيـز فـى الثـانى       
عشر من يونيه انه البد وان تقـوم باكسـتان          
بسحب قواتها أجاب سرتاج عزيز بـان الحـد         

أن  إلى وفى حاجة" الفاصل بينهما غير واضح 
خـرى، لقـد قامـت      يتم التفاوض بشأنه مرة أ    

باكستان بالموافقة على الحد الموجـود حاليـا        
 م مع الهنـد واآلن      ١٩٧١طبقًا التفاقية سيمال    

فقدت هذه االتفاقية مصداقيتها حيـث أقـدمت        
الهند على اختالل عدة مناطق شمال كشـمير        
خاصة مرتفعات تشور بنال بعد توقيع االتفاقية        

 ١٩٨٤ وفـى عـام      ١٩٧٢بشهور قليلة عام    
اوزت الهند االتفاقية مرة أخـرى واحتلـت        تج

منطقــة سياشــين المتجمــدة وذات األهميــة 
االستراتيجية الهامة ورفضت االحتكام لالتفاقية     

  .من اجل حل مشكلة سياشين
واآلن وفى أزمة كارجيل األخيـرة رفـض        
باجباى استقبال مبعوث خاص لألمم المتحـدة       
كما رفض الوساطات الصديقة والحريصة على      

من والسالم ومنها ما قامت به دول عربيـة         األ
مثل  إسالمية مثل مصر وليبيا وغيرها من دول

الوساطات الدولية األخـرى   إلى إيران إضافة
والقلق الدولى الذى يخيم على منطقة جنـوب        
شرق آسيا فى ظل التصـعيد المتزايـد بـين          

  .البلدين النوويين

وكانت الصحافة الهندية تتحدث عن المعارك      
سة التى تدور فى كشمير بـين القـوات          الشر

الهندية ومن تسميهم بالدخالء ومرة المتسـللين       
مرة أخـرى بعـد أن كانـت تطلـق علـيهم            
المتمردين واالنفصاليين وغير ذلك، ووصـفت      
وسائل اإلعالم الهندية أن ما يجرى فى قطـاع     

شمال كشمير يعـد حربـا حقيقـة        " كارجيل  
لثقيلـة وان   تستخدم فيها المدفعية والرشاشات ا    

عشرات األلوف اضطروا للنزوح عن قـراهم       
خشية تعرضهم للقصـف وبعـد ذلـك وفـى          
السادس والعشرين من مايو الماضـى حـين        
انفجر الموقف بإعالن الهند دخـول الطيـران        
الحربى ساحة المعركة وان قواتهـا الجويـة         
قامت بطلعتين استهدفتا مواقـع مـن أسـمتهم     

لجــيش بالمتســللين أعلــن رئــيس أركــان ا
الباكستانى برويز مشرف أن قواته لن تتساهل       

خرق ألجواء البالد فيما أكد الطرفـان   أى مع
تبادل إطالق النار بين قواتهما على طول خط        

وأخذت )  كم ٧٢٠(السيطرة فى كشمير والبالغ     
األمور منذ ذلك الوقت باتجاه التصعيد السياسى       

  )٥(.والعسكرى
اسيون ويرى المراقبون العسكريون والسي

لتطورات األحداث األخيرة أن تمركز 
المجاهدين فى مناطق كارجيل ودراس وبتاليك 
كانت موفقة حيث تعتبر هذه المناطق الشريان 
الرئيسى الذى يصل بين مركز الوالية 

حيث " ليه"و " سياشين"سرينجروبين مناطق 
ترابط فيها الفرقة الثالثة للجيش الهندى والتى 

 القوات الهندية عام كانت قد سيطرت عليها
م، وباالستيالء على هذه المناطق على ١٩٨٤
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قدم فوق مستوى  ألف ١٧ارتفاع اكثر من 
سطح البحر يتم السيطرة على ممر كارجيل 
بين جبال زوجيال  فى سلسلة جبال الهيمااليا 
وهو ما حققه المجاهدون  الكشميريون بالفعل 

إمدادات عسكرية بالتوجه  أى عندما منعوا
لًا ، وهو ما يضع عبًئا جديدا على القوات شما

الهندية حيث قدرت تكاليف الجندى الواحد فى 
) مائة دوالر(هذه المناطق يوميا بأكثر من 

حيث تنقل المواد التموينية والعسكرية جوا، 
وإذا ما استمر هذا الوضع لشهرين آخرين فانه 
يعنى اختناق القوات الهندية فى سياشين الواقعة 

الحدود الصينية على ارتفاع اكثر من على 
قدم فى ظروف جوية قاهرة وقد  ألف عشرين

ذكرت وسائل اإلعالم الهندية أن القوات 
المتواجدة فى ساشين تكلف ميزانية الجيش 
حوالى مليون دوالر يوميا فيما تصل درجة 

 درجة تحت الصفر ٥٠ إلى حرارة الجو
وسيكون ) ساعة/  كم ١٨٠(وسرعة الرياح 

وضع ما  إلى لك األسلم لها االنسحاب والعودةبذ
  . م١٩٨٤قبل عام 

 وبعد شهرين مـن     ١٩٩٩وفى شهر يوليو    
المعارك فى كارجيل بدا أن القـوات الهنديـة         
خسرت الجولة األولى مع مجاهدى كشمير هذا       
الصيف، وبغض النظر عن المسميات المتنوعة      
والمتعددة التى تطلقها عليهم الهند حتى وصـل     

عاء بأنهم جنود باكستانيون، فقـد اثبتـوا         االد
جدارة فى مواجهة العمليات الجويـة والبريـة        
المشتركة المدعومـة بعشـرات اآلالف مـن        

  .الجنود والقوات الخاصة الهندية

وفيما كانت األمور تتجه نحو التصعيد فـى        
أول مواجهة عسكرية بين الـدولتين نـوويتين        

ة فيها  بسبب أزمة كشمير والتطورات المتالحق    
خاصة على خط الهدنة الفاصل بـين قـوات         
البلدين المتأهبة ألى طارئ وفى شمال كشمير       
بين القوات الهندية والمجاهدين وبعـد رفـض        
لكل الوساطات الدولية والصـديقة ورفضـها       
إرسال مبعوث خاص لألمم المتحدة ، ثم وقف        

. )٦(إطالق النار نتيجة لتوقيع اتفـاق واشـنطن    
ية مجاهدى كشمير لهـذه     إذن كيف كانت روا   

 التطورات ؟ 
 : بعاد خطاب مجاهدى كشميرأ: ثانيا

بعـاد خطـاب    ألقد كان اعتمادى لدراسـة      
مجاهدى كشمير على لقاءات هامة مع بعـض        

 قادتهم سواء القادة 
جانـب   إلـى  الميدانيين أو القادة السياسـيين 

المنشورات التى يصدرها المركز اإلعالمـى       
صدر عنه كتب عديدة    لكشمير المسلمة والذى    

توضح أهم الجوانـب فـى مشـكلة كشـمير          
. والعالمى اإلسالمى وعرضها على الرأى العام

علـى  : ومن هنا أهمية عرض هـذه األبعـاد       
القارئ العربى الذى ربما ال يصل إليـه هـذا          

  .لخطاب من مصادرة المباشرة
ومن أهم الموضـوعات المشـتركة التـى        

ـ      كريون فـى   تناولها القادة السياسـيون والعس
دحض الشبهات التى تلحقهـا     : أحاديثهم ما يلى  

الهند بالجهاد الكشميرى، المعايير المزدوجـة      
لدى القوى الكبرى عند تعاملها مـع مشـاكل         

وغيـر اإلسـالمية، افتقـاد     اإلسالمية األقليات
النصرة المطلوبة من العالم اإلسالمى، مسـار       
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العالقات مع باكسـتان، التعـاون الهندوسـى        
ائيلى، المستقبل على ضوء أزمة كارجيل      اإلسر

والنقلة النوعية فى الجهـاد الكشـميرى وفقـا         
ألحداث كارجيل الموقف من اتفاق واشـنطن       

 وفيما يلـى عـرض ألبعـاد     ١٩٩٩فى يوليه   
خطاب ثالثة من قادة مجاهدى كشمير وكـذلك        
بعض التحليالت فى مصـادر أخـرى عـن         

 . المجاهدين
 حركة المقاومة   الشيخ على الجيالنى قائد   ) ١(

 ):الهند( فى كشمير المحتلة )٧(اإلسالمية
فى لقاء هام مع الشيخ علـى الجيالنـى دار    

 :)٨(هذا الحوار
الزالت الهند تزعم أن كشمير جزء ال        •

يتجزأ منها، فما هـى صـحة هـذا         
 االدعاء؟ 

الدهشة واالستغراب،  إلى هذا االدعاء يدعو -
احتـل   إذا استعمار انـه  أى ومعروف عن

ا أجنبية واعترض عليه سكانها ادعى      أرض
زورا وبهتانًا أنها جـزء ال يتجـزأ منـه،          
والنماذج كثيـرة ومنهـا احـتالل فرنسـا         
للجزائر المسلمة والتى ادعت إنهـا شـأن        
يخصها وجزء ال يتجزأ منها وذلك بعد أن         
قامت الجزائر تستغيث بالمسـلمين علـى       
مساعدتها والحقيقة أن كشمير لم تكن فـى        

األيام شأن يخص الهنـد وحـدها       يوم من   
وذلك المتدادها واشتهارها علـى مسـتوى       

المتحـدة   األمـم  المجتمع الدولى وقرارات
 .اليوم إلى بوصفها ارض متنازع عليها

تدعى السلطات الهندوسـية أن الحركـة        ••••

الجهادية داخل كشمير المحتلـة حركـة       

تمرد وعصيان وأنها مدعومة من جهات      

 ؟ خارجية فما رأيكم فى ذلك
 لقد كان مـن نتـائج الجهـاد األفغـانى      - -

المباشرة تفكك االتحاد السوفيتى السابق مما      
أعطى دفعة قويـة للمنـاطق المستضـعفة      
والتى تعرضت أراضيها لغزو أجنبى وفى      

فى  اإلسالمية هذا اإلطار بدأت الجمهوريات
 .آسيا الوسطى تستقل الواحدة تلو األخـرى      

طق وحـدها   وهذا التأثير لم يشمل هذه المنا     
فحسب بل شمل مسلمى كشـمير المحتلـة        
الذين ظلـوا يرزخـون تحـت التعـذيب         
واالضطهاد لنصف قرن من الزمان بسبب      
رفض الحكومة الهندية منحهم الحـق فـى        

 لقد حاول الشعب الكشميرى     .تقرير المصير 
المسلم إعادة حقوقه المغتصـبة بـالطرق       
السليمة وعبر المباحثات إال أن هذه الوسائل       

م ١٩٤٧ تحقق النتائج المرجوة منذ عـام      لم
 إلـى  مما اجبر الشعب الكشميرى المسـلم 

فى عام  اإلسالمى إعالن الجهاد إلى اللجوء
 ضد االستعمار الهندوسى كطريـق      ١٩٩٠

وهـذا يكـذب    . السترجاع الحق المغتصب  
ادعاء الهند أن الحركة الجهادية أنشأت من       
ية خارج والية كشمير، أو أنها أداة  أليد خف        

تتبع لجهات أجنبية بل كذلك تفنـد ادعـاء         
الهند من أن الحركة الجهادية حركة تمـرد        
وعصيان أو تطرف وإرهاب فلقـد ولـدت        
هذه الحركة من رحم الشـعب الكشـميرى        
المسلم وقامـت لرفـع الظلـم والعـدوان         
ومواجهة محاولة الهندوس القضـاء علـى       

 ألـف  بواسطة مائة اإلسالمى جذوة الجهاد
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 يقتلـون األبريـاء وينكلـون       جندى هندى 
بالمدنيين ووصل عدد الشهداء منـذ بدايـة        

 إلى اإلسالمية الحركة الجهادية واالنتفاضية

  .مسلم وعدد المعتقلين باآلالف ألف ستين
 الهند ال تزال متمسكة برفض قـرارات  ••••

استفتاء شعبى  إلى المتحدة الداعية األمم

يشارك فيه الشعب الكشميرى المسلم فى      

 إلـى  مصيره من حيث االنضـمام تقرير 

باكستان أو الهند ورغم مخالفـة الهنـد         

المتحدة والمجتمع  األمم هذه القرارات فان

الدولى لم يتخذ ضـدها أيـة إجـراءات         

 عقابية، فما تعليقكم على ذلك؟ 
المتحدة أو مجلس األمن إن  األمم الحقيقة إن -

 كان له دور يلعبه فان دورة تجاه القضـايا 

 يكاد يذكر و قد فشل فى توفير ال اإلسالمية
األمن فى البوسنة وفى كوسـوفا  ونفـس         
الشىء ينطبق علـى القضـية الكشـميرية        
وتلعب مصالح الـدول العظمـى دورهـا        
وتأثيرها من اجل التحرك لنصـره قضـايا       

المتحدة  األمم دولية فى العالم وتنفيذ قرارات
وفى اإلطار يتضح سياسية الكيل بمكيـالين       

 لمعايير بحيث تعاقـب الـدول  وازدواجية ا

 .وتفرض عليها العقوبات الدولية اإلسالمية
وتمـارس   إسالمية كانت الدول غير إذا أما

على  اإلسالمية الظلم والعدوان ضد األقليات
غرار ما يحدث فـى كشـمير فإنهـا لـن           

  .تتحرك
 اإلسـالمى  لقد أصدرت منظمة المـؤتمر     ••••

عدة قـرارات مهمـة ضـد االسـتثمار         

فض االمتثال لها، فلماذا لم     الهندوسى ور 

تتخذ أية إجراءات ردعيـة ضـد الهنـد         

 إلجبارها على االمتثال لها وتطبيقها ؟ 

األسـى والحـزن    إلـى  هذا األمر يدعو- -
تصدر قـرارات   اإلسالمى فمنظمة المؤتمر

ويصادق عليها مندوبيها ثم تبقى جبرا على       
التطبيق، واألمر  إلى ورق وال تجد طريقها

علـى القـرارات المتعلقـة      نفسه ينطبـق    
بالقضية الكشـميرية التـى لـم تسـتجب         
الحكومة الهندية ألى قرار منها مـن قبـل         
المنظمة بخصوص الحل العاجل والعـادل      

 ولو علـم االسـتعمار الهندوسـى أن         .لها
تتبع القول بالعمل  اإلسالمى منظمة المؤتمر
أعمال الستجابت لهذه  إلى وتحول القرارات

  . عليهاالقرارات المصادق

وما هو األسلوب األمثل واألنسـب فـى         ••••

نظركم كى يتمكن المسلمون من خاللـه       

المتحـدة   األمـم  مـن تطبيـق قـرارات   

وتجسيدها فى الواقع خاصة فيما يتعلـق       

بالمشكلة التى يعيشها الشعب الكشميرى     

 ألكثر من نصف قرن ؟ 
امتلـك اإلرادة القويـة    إذا اإلسالمى العالم -

لقرارات المصـيرية   والشجاعة فى اتخاذ ا   
فأنا ال أستبعد تحقيق نتائج مهمـة لقضـية         
 كشمير ومثال ذلك أن تقـوم دول العـالم  

بربط تحسين العالقات مع الهنـد   اإلسالمى
بإيقاف تعسفها واستفزازها واعتدائها علـى      
المدنيين الكشميريين واالعتراف بحقهم فى     
تقرير مصيرهم، إن هذا الموقـف يكفـى        

ها على االستجابة لحـق     لردع الهند واجبار  
الشعب الكشميرى فى تقرير مصـيره، واذا       
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علمنا مدى عمق الروابط االقتصادية بـين       
والهند لعلمنا كم سيؤثر مثل  اإلسالمية الدول

 ومثـال   .هذا القرار على الحكومة الهنديـة     
واحد على قيمة العالقات واهميتهـا بـين        
المسلمين والهند هو ان تحويالت العمالـة       

 من سلطنة عمان فقط فى الفترة مـا      الهندية
 بليون دوالر،   ٥،  ٣ وصلت   ٩٦ و   ٩٠بين  

فما بال حجم التحويالت المالية التى تمـت        
  )٨(!!فى جميع دول الخليج

 االستاذ صالح الـدين رئـيس المجلـس         -٢

  )٩(الجهادى الموحد لمجاهدى كشمير الحرة
لقد حقق المجاهدون الكشـميريون خطـوة        •

مسـتوى العسـكرى    كبيرة، سواء علـى ال    
بسيطرتهم على المناطق االستراتيجية شمال     
كشمير وعزل القوات الهندية فى منـاطق       
سياشين وليه أو على المسـتوى السياسـى        
واإلعالمى بإثارة القضية دوليـا وإقليميـا       
وإظهار ضعف الحجج الهندية فى احتاللها      
لكشمير واضطهاد شعبها وللوقـوف علـى     

شمير ونظـرة   آخر تطورات الموقف فى ك    
مجاهدى كشمير لمستقبل القضـية يقـول        
األستاذ صـالح الـدين رئـيس المجلـس         
الجهادى الموحد لمجاهدى كشمير الحـرة       

أستطيع أن  : ")١٠(.فى حوار معه  ) باكستان(
أقول إن الوضع فى داخل كشمير المحتلـة        
فى مصلحة المجاهدين بعون اهللا تعالى وهم       

همـة  متفوقون ويسيطرون على المناطق الم   
فى كارجيل وحتى لو أن الهنـد اسـتمرت         
بقصفها لهذه المناطق ألشهر أخرى فإنهـا       
لن تستطيع استعادتها ولن تسـتطيع إنقـاذ        

جنودها الذين قطعت بهم السـبل بعـد أن         
ــرات   ــى المم ــدون عل ــيطر المجاه س
االستراتيجية ولديهم أسلحة متطـورة جـدا     
على المناطق المحاذية لخط الهدنـة ولـن        

 من الجنود الهنود بخـرق خـط   يسمح ألى 
السيطرة أو االقتراب منـه وسـوف يـتم         

ما فكرت  إذا التعامل مع الهند بيد من حديد
  .بأى عدوان أو مغامرة

كيف تنظرون للمستقبل القريب والبعيـد       ••••

 وسط قرع طول الحرب؟
إن المرحلة التى نمر بها تعتبرها مرحلـة         -

حساسة انتظرناها طويلًا وأخذنا على عاتقنا      
ن يكون العام الذى نحن فيه عـام خيـار          أ

األمـام   إلـى  للشعب الكشميرى نتطلع فيه
مستفيدين من تجارب الماضى وننتظـر أن       
تنسحب الهند وقواتها من المناطق المحتلـة       
وتقبل بخيار الشعب الكشميرى فقد جربـت       
الهند كل المحاوالت والتكتيكات البربريـة      

لـم  والعدوانية وكل أنواع الوحشية ولكنها      
تنجح فى كسر شوكة الجهاد والقضاء على       
الروح المعنوية العالية والروح التحريريـة      
للشعب الكشميرى وللمجاهدين ونحن نعتقد     

انتصار آخـر   إلى أن انتصارنا هذا سيقودنا
وهذا اكبر إنجاز تحققه المقاومة الكشميرية      

  .حتى اآلن

المبادرات السياسيــة   إلى كيف تنظرون ••••

ــارة ــة وزي ــة العالي ــر الخارجي  وزي

 نيودلهى؟  إلى الباكستانية سرتاج عزيز
لقد عبرنا عن وجهة نظرنا منذ وقت طويل         -

وقلنا أن هذه المحادثات الثنائية بين الهنـد        

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 ��ل ���  ا
	���وى. د 
 

 ����ب ���ه�ى آ�� 

 

 

 

 ٦٣٣ 
 

����
 ��آ$ ا
	#�رة 
!�را��ت ا

 

وباكستان على مستوى رئاسـة الـوزراء       
ووزراء الخارجية فى البلدين أثبتت عـدم       

 ثمرة حتى اآلن وإن أى جدواها ولم نر لها

واء من قبـل سـرتاج   زيارات أخرى س أى
أباد لن  اإلسالم إلى عزيز أو نظيره الهندى

ثمرة الن المشكلة األساسـية   أى تسفر عن
والحقيقية فـى كيفيـة تحقيـق المسـتقبل         
السياسى للشعب الكشميرى وفقـا إلرادتـه       
ومن خالل ممارسـة الشـعب الكشـميرى     
لخياره ورغباته عبر استفتاء عـام يسـمح        

ولـذلك فإننـا   بممارسة حق تقرير المصير    
على قناعة أن هذه اللقاءات ال تحل المشكلة        
ولو كانت مثمرة ألمكن حل القضـية منـذ         
زمن الن المحادثات مستمرة منذ اكثر مـن       
خمسين عاما ومـا لـم يشـترك الشـعب          
الكشميرى من خالل ممثليه الحقيقيين على      
قدم وساق فسـتبقى المفاوضـات تـراوح        

صة وأن نقطة الصفر خا إلى مكانها وستعود
باكستان ليست لها قضية مع الهنـد سـوى         
كشمير فالمحادثات ال تكون حول الكريكت      
واألتوبيسات وبذلك البد من مبادرة أخـرى   
وال بد من أسلوب آخر للحوار يشمل كـل         
أطراف النزاع وما لم يجلـس األطـراف        
الثالثة على طاولـة المفاوضـات وبـنفس       
المستوى والدرجة لمناقشـة القضـية بمـا        

ناسب مع تطلعـات الشـعب الكشـميرى      يت
 ووفقا إلرادته ورغباتهم فانه لن يكون هناك

  .حل أبدا أى

ما نوع المساعدات التى تتلقونها من       ••••

 باكستان؟ 

أود أن أشير أولًا وكما قلـت إن باكسـتان           -
تعتبر طرفًا أساسيا فى النزاع ونحن نتلقـى      
الدعم السياسى والدبلوماسى منها مع إننـا       

بأكثر من ذلك وتأخذ على باكستان      نطالبهم    
تقصيرها فى الجوانب األخرى الن باكستان      
يجب أن تقدم الدعم العسـكرى لمجاهـدى        
كشمير وكذلك الدعم السياسى واألخالقـى      
وهى ملزمة أخالقيا وقانونيا لـذلك ألنهـا        
 طرف أساسى فى القضية التى اعترفت بها

المتحدة، وإذا كان أحد األطراف وهى  األمم
لهند تعمل على سحق الشعب الكشـميرى       ا

باآللة العسكرية الضخمة  فلمـاذا ال يقـدم         
الطرف اآلخر وهـو باكسـتان النصـرة        
الحقيقة ويـوفر الـدعم العسـكرى لنـا،         
فباكستان ال تفعل ذلك ألنهـا تأخـذ فـى          
الحسبان الوضع الدولى واألوضاع الداخلية     
ولكن يبقى الـدعم الشـامل هـو مطلبنـا          

كستان وهى ملزمـة بـذلك      الرئيسى من با  
 . سياسيا وأخالقيا وقانونيا

ولكن الهنـد تتهم باكسـتان  بإرسـال         ••••

كارجيل وقالت إن أحد هؤالء  إلى جنودها

 الجنود قد قتل فى المعارك األخيرة؟
لها أن تقول ما تشاء لكن باكستان طلبـت          -

إرسال مراقبين دوليين محايـدين والهنـد       
راء هـذا  رفضت لماذا؟ إنها ال تقصد من و      

سوى تضليل الرأى العام وهذا نـوع مـن         
 الحرب االعالمية التى تشنها الهند وتهدف

احراج الطرف االخر ورفع معنويـات   إلى
جنودها المنهارة والتـى هـى آخـذه فـى      
التدهور يوما بعد يوم أن أصـاب اليـأس         
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الجنود اثر عجزهم علـى التغلـب علـى         
  .المجاهدين

عالم كيف هى عالقتكم بالمسلمين وال     ••••
 اإلسالمى؟ 

لنا عالقات مع كل المسلمين ولكننى انتهـز        -
جميع المسلمين فـى   إلى هذه الفرصة ألتقدم

العالم والمجتمع الدولى بشكل عام وأقول إن      
الكشميريين مضـطهدين ويكـافحون منـذ     
خمسين سنة لينالوا حقهم فى تقرير المصير       
وعلى إخوانهم فى جميـع أنحـاء العـالم          

 نفــوذهم السياســى خاصــة أن يمارســوا
واالقتصادى بالضغط على الهند حتى تفـى       

 إلـى  بما تعهدت به أمام العالم وأن يقفـوا 

جانبهم حتى يتمكن من ممارسة الحق فـى        
تحديد مستقبلة من خالل ممارسة حق تقرير       
المصير الذى أقرتـه القـرارات الدوليـة        
واعترفت به الهند، إننـا نطالـب إخواننـا         

ترضـخ للقـرارات    المسلمين فى العـالم و    
الدولية وتمنح الشـعب الكشـميرى حقـه        

  )١٠(بالحرية

 نائب أمير الجماعة : أليف الدين الترابى-٣

فى كشمير الحـرة والمـدير العـام     اإلسالمية
للمركز اإلعالمى لكشمير ورئيس تحرير مجلة      

 التى تصدر باللغة العربية من" كشمير المسلمة"

 معـه  )١٢( وفى حوارى الطويـل )١١(آباد إسالم
تناولنا أولًا أحداث كارجيل وانعكاسـها علـى        
مسيرة الحركة الجهاديـة لمجاهـدى كشـمير        
والنقلة النوعية فـى الجهـاد ومسـتقبلة بعـد          
االنتصار األخير ثم تناول قضية كشمير مـن        
مختلف جوانبها فتحدث عن كشـمير والعـالم        

اإلسالمى، والدعاية الهندية وشـبهات حـول       
هل الجهـاد الكشـميرى     الجهاد الكشميرى، و  

شــرعى أم ال؟، والتحــالف الصــهيونى   
الهندوسى، واإلرهاب الهندوسى فـى كشـمير       

 . المحتلة وغيرها من الموضوعات
فى بداية حوارى مع أليف الـدين الترابـى         

التنسـيق   إلى بادرنى بقوله أود أن الفت نظركم
الكبير فـى المجـال العسـكرى بـين الهنـد           

استهما على تطويـق   وإسرائيل اللتين تجتمع سي   
وتفتيته وكانت مـؤامرة ضـم    اإلسالمى العالم

كشمير للهند هى محاولة خلق جو مـن عـدم          
قوية فـى   إسالمية االستقرار حتى ال تنشأ دولة

 ونحن ندعم التحرك السياسى فى كافة       .باكستان
الشـرعية الدوليـة    إلـى  االتجاهات مستندين
المتحـدة الخاصـة    األمم المتمثلة فى قرارات

بإعطاء الشعب الكشميرى حق تقرير المصـير    
عن طريق االستفتاء العام ونحـاول جاهـدين        
تصعيد مأساة شعب كشمير وكشـف جـرائم        
الهندوس وإرهابهم على المستويين السياسـى      

المتحدة  األمم واإلعالمى ولكن لألسف مازالت
وأمريكا مستمرة فـى مواقفهـا التـى تتسـم          

ر وذلـك   بالالمباالة تجاه قضية شـعب كشـمي      
زيادة التوتر بين الهنـد وباكسـتان    إلى يؤدى

  .وقت أى واحتمال نشوب حرب بينهما فى
ولألسف فان الهند ارتبطت بعالقات تجارية      
وصداقة مـع الكثيـر مـن الـدول العربيـة           
واإلسالمية وعلى رأسها مصر كما أن هنـاك        
الكثير من الكتب العربية التى تتحدث عن الهند        

ر وحتى اآلن وقد سـاعد      منذ عهد عبد الناص   
 إلـى  ذلك على تغلغل اإلعالم الهنـدى وادى 
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تشويه حقيقة ما يدور فى كشمير وكذلك فـان         
معظم ما كتب عن كشمير كان باللغتين األردية        

من يكتب عن كشمير  إلى واإلنجليزية وافتقرنا
ومجاهدى كشمير باللغة العربيـة فـنحن فـى     

عهـم  إخواننا العرب لمد يد العون م إلى حاجة
  .لشرح قضيتنا

 ما هو تقيمكم الزمة كارجيل األخيرة ؟  ••••
ال حل الزمة كارجيل إال بحل قضـية      : قال -

ــل ودراس  ــر كارجي ــمير، الن تحري كش
وبتاليك شـمال كشـمير مـن االحـتالل         
الهندوسى ذو أهمية استراتيجية بالغة ألنها      
نقلة نوعية فى الجهاد الكشميرى فمنذ بداية       

شـر سـنوات    الحركة الجهاديـة قبـل ع     
والمجاهدين يقومون بدور حرب العصابات     
فى عملياتهم الجهادية ضد قوات االحـتالل       
ومن ثم جعلها مناطق انطـالق لتحـركهم        
 .الجهادية والبدء الفعلى لجميع أنحاء الوالية     
فالهند عملت طوال السنوات الماضية على      
تضليل الرأى العام العـالمى مـن خـالل         

كنت مـن القضـاء     دعايتها الكاذبة بأنها تم   
  .على المقاومة الكشميرية

ما هو خطاب مجاهدى كشمير نحو حـل         ••••

 قضية كشمير اآلن ؟ 
بعد معركة كارجيل بدأ هناك تحول فـى        - -

الحل  إلى خطاب مجاهدى كشمير نحو الميل
العسكرى بعد أن ملوا المفاوضات التـى ال        
طائل معها خالل الخمسين سنة الماضـية،       

حالوة النصر ولن   لقد ذاق مجاهدى كشمير     
يتنازلوا عنه حتى يـتم تحريـر كشـمير         

  .بالكامل

ما هو تصوركم لكشمير الحـرة وشـكل         ••••

 الدولة فيها؟ 
الشك أن هناك أصوات عالية اآلن تنادى       - -

بانفصال كشمير كدولة مستقلة عـن الهنـد        
وباكستان على حد سواء على أن تكون لها        
 عالقة قوية مع باكستان إال أن الغالبية تؤيد       

  .باكستان انضمامها إلى
كيف يرى مجاهدى كشـمير اتفـاق        ••••

واشنطن األخير بين كلينتون ونـواز      

 شريف؟
رفض مجاهدى كشمير اتفاق واشنطن جملة       -

و تفصيال فبدال من أن تمـارس الواليـات         
المتحدة األمريكية ضغوطها علـى الهنـد       
إلجبارها على تنفيذ القرارات الدولية قامت      

على مساعدة الهند   بالعكس من ذلك وعملت     
 إلـى  للخروج من ورطتها وتحويل هزيمتها

نصر حتى تزيد من عدوانها على الشـعب        
الكشميرى ولجأت امريكا والدول التى تدور      

ممارسـة ضـغوطها علـى     إلى فى فلكها
باكسـتان  لكـى تســتخدم نفوذهـا لــدى    
المجاهدين وإجبارهم علـى التخلـى عـن        
المحررة حـديثًا وبـدلًا مـن أن تـرفض          

حكومة الباكستانية الضغوط غير العادلـة      ال
ومقاومتها فإنها لألسف الشديد رضخت لها      
وبدأت بتنفيذها وجاء اتفـاق واشـنطن ال        
يخدم أال مصلحة الهنـد ويمثـل نموذجـا         
الزدواجية الموازين األمريكية تجاه قضايا      

  .المسلمين

مساعدة الهند  إلى لماذا لجأت امريكا ••••

نت حليفا  على الرغم من ان الهند كا     
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رئيسيا لالتحاد السـوفيتى السـابق      

طوال الحرب البـاردة فيمـا كانـت        

باكستان تصنف حليفًا ألمريكا علـى      

 مدى نصف قرن؟ 
 إسالمية إن بروز باكستان كأول دولة: أولًا -

تمتلك القوة النووية تعتبر جريمة ال تغتفـر        
من وجهة نظر الواليات المتحدة األمريكية      

ى التـى أصـبحت     والدول الغربية األخـر   
تتربص بها الدوائر لمعاقبتهـا بأسـلوب أو     

 .بآخر
إن الواليات المتحدة األمريكيـة لـم       :  ثانيا -

تنس بعد الدرس الـذى لقنـه المجاهـدون         
 األفغان لالتحاد السوفيتى السابق والذى أدى

تفتيته وإذا ما استمر الجهاد الكشـميرى   إلى
نفـس   إلـى  بهذا الزخم فقد يصـل بالهنـد  

 وقد تتوسع الدائرة لتشمل الواليات      المصير
 .المتحدة وتتلظى بشررها يوم من األيام

المصالح األمريكية الهندية المشتركة    :  ثالثًا -
تلعب دورا مهما  فـى توجيـه السياسـية          
األمريكية فى المنطقة سواء منها السياسـية       

 .أو االقتصادية
لعل أحد هذه األسباب يكـون فـى        : رابعا -

قابلية الحكومة الباكستانية  لىإ إدراك أمريكا
برئاسة نواز شريف لالسـتجابة للضـغوط       
األمريكية وبذلك فان أسلم طريق للخـروج       
من المـأزق يكـون باسـتجابة باكسـتان         

هذه باختصار األسـباب    . المالءات الغرب 
التى دفعت أمريكا للضغط علـى باكسـتان     
إلجبار مجاهدى كشمير على االنسحاب من      

 . هند من هزيمة محققةكارجيل وإنقاذ ال

 هل لديكم اقتراحات يمكن أن توجهونهـا  ••••

 شعوبا وحكومات؟ اإلسالمى العالم إلى
 :لدى بعض االقتراحات فى هذا الصدد هى -
تنسيق الجهود ضـمن اسـتراتيجية      :  أولًا -

موحدة للقيام بالدور الفعـال فـى الشـئون        
 .الدولية والقضايا العالمية

دة مـن قبـل     اتخاذ استراتيجية موح  : ثانيا -
 محـل كافـة القضـايا    اإلسـالمية  الدول

 .بما فيها قضية كشمير اإلسالمية
جمعاء أن تتفق  اإلسالمية على الدول: ثالثًا -

ضغوط أمريكية أو غربية  أى وتقرر رفض
 .ومواجهتها إسالمية دولة أى على

اسـتراتيجية   اإلسـالمية  اتخاذ الدول: رابعا -
س موحدة للحصول على حق الفيتو فى مجل      

 اإلسـالمى  األمن الدولى وأن يأخذ العـالم 

حذره من التحالف الصـهيونى الهندوسـى       
 .وأطماعها فى العالم اإلسالمى

ممارسـة الضـغوط االقتصـادية      : خامسا -
والدبلوماسية على الهند إلجبارهـا علـى       
إجراء االستفتاء وفقًـا للقـرارات الدوليـة        
وربط العالقات االقتصادية بحل المشـكلة      

 .ةالكشميري

رؤية مجاهدى كشمير لـدور باكسـتان        -٤

 : واتفاق واشنطن
تمكن أهم أبعاد خطاب مجاهـدى كشـمير        
تمكن فى رفضهم لسياسة حكومة نواز شريف       
تجاههم حيث اعتبروها عقبـة كبيـرة أمـام          

مرحلة التحرير الن هذه  إلى الوصول بقضيتهم
الحكومة لم تمثل وجهة نظرهم تمثيال صحيحا       

ية اخرى تسـتغل قضـيتهم   من ناحية ومن ناح 
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كما رأينا خاسرة داخليا وخارجيا مـن اجـل         
مصالح ضيقة ناهيك عـن فشـل    إلى الوصول

هذه الحكومة فى عرض قضية كشمير علـى        
 ومن ثم   .المحافل الدولية والرأى العام العالمى    

االسـتقاللية   إلى اتجه خطاب مجاهدى  كشمير
وطرح فكرة دولة كشمير المسـتقلة كمـا أن         

جاهدى كشمير خالل ازمة كارجيـل      خطاب م 
اختيار الخيار العسكرى فى حـل   إلى اتجه كليا

قضيتهم بعد فشل الخيار السياسى فـى حلهـا         
  .على امتداد نصف قرن

ومن ناحية أخرى يبرر سؤال لماذا التصعيد       
اآلن من جانب المجاهدين ومن جانب الهنـد ؟        
وهل كان الهدف من ذلك تدويل قضية كشمير        

لك نتاج الضغوط الداخلية والخارجية     ام كان ذ  
التى اتسعت فى عهد حكومـة نـواز شـريف     
وخاصة فى ظل اوضاع ما بعـد التفجـرات         
النووية ؟ نتاج االوضاع الداخلية فى الهنـد ؟         

الباكسـتانية فـى    " ذى نيشـن    " ترى صحيفة   
 إلـى  احدى افتتاحياتها ان انـدفاع باكسـتان  

مـة  خطوات التطبيع مع الهند واظهـار الحكو      
الباكستانية رغبة زائدة عن الالزم فى التطبيـع    
واتخاذ خطوات لبناء الثقة ولد انطباعـا لـدى         
القيادة الهندية ان الموقف الباكستانى فى هـذا        

خاصـة وان القضـية     " ضـعف   " ناشئ عن   
" قمـة ال هـور   " الكشميرية لم يتم تناولها فى   

بما يرضى الرأى العام الباكستانى وهـو مـا         
 تحاول الضـغط علـى باكسـتان        جعل الهند 

اال ان  ) ١٣(والتحرش بها ثانية فـى كشـمير        
عددا من المحللين  السياسيين فى باكسـتان او         

امـرين   إلى عزوا التصعيد الحالى فى كشمير
 : رئيسيين هما 

الوضــع   الــداخلى السياســى   : اوال 
المضطرب فى نيودلهى، فالحكومة االنتقاليـة      

قق انتصارا اعالميا   برئاسة باجباى تريد ان تح    
واشغال الرأى العام فى كشمير حيث سـتدرج        

االنتخابـات لحـزب بهارتيـا      " اجندة  " على  
 إلى جاناتا فيما يحاول الجيش ان يبعث رسالة

باكستان فحواها ان االضطرابات السياسية فى      
اثر علـى الوضـع فـى     أى نيودلهى ليس لها

 كشمير وانه مهما كان الحكم نوع فى نيودلهى       
فان الجيش هو الوحيد الذى له الكلمة االخيـرة    

  .فيما يتعلق بالقضية الكشميرية
خـط  " ان التصـعيد الحـالى علـى        : اثاني

وخـروج القـوات الهنديـة مـن        " السيطرة  
متاريسها للقيام بعمليات ضد القوات الباكستانية      

مدى  إلى حد كبير إلى داخل كشمير الحرة يشير
ة الكشميرية للقوات   الضيق الذى تشكله المقاوم   

الهندية بعد ان زادت عملياتها بشكل ملحـوظ         
  .مع بداية هذا الصيف

نه من الصعب القول ان نواز شريف كـان         إ
على علم بالفعل بهذه العملية مسبقًا على الرغم        
من ذلك يؤكد المجاهدين ان كل شـئ يعتمـد          
على الطريقة التى قدم بها الجيش الموقف لـه          

كان على علـم منـذ عـام        و ان نواز شريف     
تقريبا بان هناك استراتيجية تم تشـكيلها كـى         
تعمل على زيادة التمرد فى كشمير الهندية من        
خالل بعض عناصر مجاهدى كشمير ربما لـم      
يكن يعرف ان هذا الخطة تتضمن ايضا تدخل        
مباشر من الجيش الباكستانى الذى يملك فى يدة        
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زمام االمور فى باكستان والـذى لـم يخـف          
تحفظاته عندما تقرر ايجاد مصالحة مع الهنـد        
من خالل اعالن الهور والرهان فى هذا االمر        
ينطوى على مخاطرة من الناحيـة السياسـية        

امـا ان يـتم     : ويوجد اآلن ثالث احتمـاالت      
اصدار االمر للجيش باالنسحاب األمـر الجـد      
خطير من الناحية السياسية او ان  يتم طـرح          

ر الـذى ينـذر بكارثـة       هذا الرائ جانبا األم   
عسكرية او اندالع الحرب فى هذه الحالة لـن         
نستطيع االنتظار الكثر من ايام وعالوة علـى        

 إلـى  ذلك فان باكستان تسعى منذ وقت طويل

تدويل هذا الصراع القائم بينهما ولكنه ليس فى        
صالح باكستان حيث ان المجتمع الدولى يعتبر       

ضـع  باكستان هى التى بـادرت بانتهـاك الو       
  .الراهن

لقد اثبتت احداث كارجيل خطورة اسـتمرار       
حكم نواز شريف على سالمة باكستان وكذلك        
على قضية كشمير والمجاهدين وباتت مكشوفة      
للعيان سياسة التخاذل والركوع التـى اتخـذها      
ضد المجاهدين الكشميريين ولصالح الهند فقـد       
مرر بتوقيعه على اتفاق واشـنطن هيبـة اول         

بـالتراب ووأد القضـية    إسـالمية  دولة نووية
 ان التحرك الدبلوماسى الضـعيف      .الكشميرية

اثناء احداث كارجيل االخيـرة جعـل الـدول         
الصناعية الثمانية يقفون مع الهنـد التـى لـم          
تطلعهم على الحقائق حول استيالء المجاهـدين   

تشـجيع   إلـى  على كارجيل فى حينها مما ادى
كومـة  الهند على العدوان حيـث ادركـت الح       
 إلـى  الهندية على ضوء هرولت نواز الشريف

توقيع اتفاق واشطن وخوفـة مـن    إلى امريكا

بالطبع فقد رفض مجاهـدى     .التهديدات النووية 
كشمير هذا االعالن وعدوة نوعا مـن انـواع         
االلتفاف حول انتصاراتهم التى احرزوها فـى       
جبهات القتال فى كارجيـل واعلـن زعمـاء         

اصـدروه ان هـذا     مجاهدى كشمير فى بيان     
االعالن المشبوة وردت فيه اسـئلة لـم تجـد          

 ) ١٣ (-:جوابا وهى 
المظـالم   إلـى  اشارة أى لماذا لم ترد فية-١

 ألـف  الهندية التى يمارسها اكثر من سـتمائة 

قامـت الهنـد    -٢جندى فى كشمير المحتلـة        
وتقوم بانتهاكات خطيرة لخط وقـف اطـالق        

 ان حيـاة  النار منذ اكثر من  ثالث سنوات كما    
المدنيين فى وادى نيلم المطلة على خط وقـف         
اطالق النار اصبحت جحيمـا مقيمـا بسـبب         

مخالفـة   " ١٩٧٢١" القصف الهندى المستمر    
ولماذا لم تعلـق أمريكـا      " خالل أربع سنوات    

 على ذلك ؟ 
أحداث كارجيل جعلت الهند فى متاعـب       -٣

عسكرية كبيرة والول مرة منذ عشرات السنين       
م تستغل هذه الفرصـة ألجبـار الهنـد     فلماذا ل 

واقناعها على الجلوس على طاولة المفاوضات      
 الجادة لحل قضية كشمير؟

اعتبار المفاوضات الثنائية افضل طريق     -٤
لحل القضايا العالقة بين الدولتين يقتضـى ان         

ان واليـة كشـمير     : تعرف الهند وتعلن اوال     
منطقة متنازع عليها وتنتظر الحل وانها ليست       

 جزأ ال يتجزء من الهند فهل تم ذلك ؟ 
اعالن واشنطن جاء من قبل نواز شريف       -٥

والرئيس االمريكى كلينتون فقط ورفض رئيس      
وزراء الهند اتال بهارى باجبـاى ان يحضـر         

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 ��ل ���  ا
	���وى. د 
 

 ����ب ���ه�ى آ�� 

 

 

 

 ٦٣٩ 
 

����
 ��آ$ ا
	#�رة 
!�را��ت ا

 

اللقاء فما اهميتة االلزامية بالنسبة للهنـد ؟ اال         
يعنى ذلك ان باكستان فقط هى التـى تنازلـت         

رجيل فما فائدة ذلـك     بسحب المجاهدين من كا   
 بالنسبة للكشميريين ولباكستان ؟ 

 قـرارات  إلـى  لماذا لم ترد اية اشارات-٦

المتحدة  والى قرار التقسيم والى رغبـة   األمم
الشعب الكشميرى ان الحكومة الهندية تصـر       

المتحدة اصـبحت   األمم دائما على ان قرارات
بالية بعد اتفاقية سيمال فهـل يعنـى اصـرار          

شنطن على اتفاقية  سيمال ان نـواز        اعالن وا 
المتحـدة    األمـم  شريف قد تنازل عن  قرارات

 ايضا ؟ 
تدعى حكومة نواز شـريف ان سـحب        -٧

الحرب انقشعت  عن المنطقة بتوقيعهـا علـى       
اعالن الهور ولكن اال يشجع الخنوع والجـبن        
قوات االحتالل الهندوسية علـى مزيـد مـن         

المزعوم االضطهاد والظلم ؟ ان نشوة النصر        
التى تسود الشـارع الهنـدى بعـد انسـحاب          
مجاهدى كشمير وجنون الحرب الذى يسـرى       
فى صفوف الهندوس المتعصبين هل يمكن ان       
يلجم بالركوع والفرار من ارض المعركة ام ال        
بد من اعالن القوة واظهار الغلظة كما يأمرنـا       
القرآن حتى نرهب العدو ونردعه عـن شـن         

ف من الحرب بلغ من     الحرب ؟ واذا كان الخو    
الحكومة هذا المبلغ فلماذا اقدمت الحكومة فـى     
البداية على مساندة المجاهدين ؟ الم يكن ممكنا        
 ان تجبرهم على االنسحاب منذ بداية النزاع ؟ 

بعد مرور اكثر من شهر علـى توقيـع         -٨
اعالن واشنطن هل قللت الهند من تهديـداتها        

ريين بشن الحرب او من مظالمها على الكشـمي    

عنجهيـة   إلـى  ؟ الم يؤد انسحاب المجاهـدين 
وتصلب وغرور هنـدى اكبر من ذى قبـل ؟         
وماذا قدمت لنا امريكا خالل شهر من الخنوع        
؟ الم تظهر امريكا صداقتها ومساندتها للهنـد        
اكثر من مساندتها للموقف الباكستانى ؟ ومـاذا      
يعنى تصريح الدبلوماسى االمريكى المرافـق      

ماسـيو  " ية مادلين اولبرايـت     لوزيرة الخارج 
ان عهـد المسـاواة بـين الهنـد         " : " دالى    

وباكستان قد ولى وانتهى أننا االن فى تفـاهم          
مع الهند حول القضايا االساسية بصـورة لـم         

 وهذا يعنى ان امريكا مشغولة      ."يسبق لها مثيل    
بترتيب المنطقة بعد نهايـة الحـرب البـاردة         

با لظهور القـوة    وتفكك االتحاد السوفيتى وتحس   
الصينية كقوة بديلة لالتحاد السوفيتى ولهذا فان       
امريكا سوف تضـحى بعالقاتهـا بباكسـتان        
وتكون كشمير ثمنا لهذا التقـارب االمريكـى        

الصين ومن  إلى الهندى الموجة بالدرجة االولى
ثم باكستان وسوف يكون من نتيجـة ذلـك ان          
تساعد أمريكا الهند فى الحصول علـى مقعـد         

المتحدة وقد اتجهت سياسـة   األمم ئم لها فىدا
أمريكا للتقارب مع الهند لمواجهة الصين عدو       

  .الهند اللدود والعدو المحتل المريكا
وختم مجاهدى كشمير بيانهم بهـذا السـؤال    
هل لدى حكومة نواز شريف إجابة مقنعة حول        
هذه االسئلة الجذرية التى تشغل بال المسـلمين        

لم تكن لديها االجابة  إذا ؟فى كشمير وباكستان 
حق لنواز شـريف ان   أى  فى- ولن تكون -

يحكم باكستان ؟ ويرى الباحث ان نواز شريف        
حاول ان يضحى بكل شى فى سبيل االنفـراد         
بحكم باكستان فحاول فى الفتـرة االخيـرة ان         
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يضرب الجيش بالشعب فقام باقصـاء رئـيس        
اركان الجيس السابق جهانجير كرامت مع عدد       

خر من القيادات الذين كانوا يطالبون بتكـوين        ا
 مجلس االمن القومى ليتولى     -مجلس الشورى   

البت فى اتخاذ القرارات المصيرية فى الـبالد        
" بعد التفجيرات النووية الباكستانية ثـم عـين         

الجنرال الرابع فى الترتيـب     " برويز مشرف   
بين القادة ليكون رئيسـا لالركـان وجـاءات         

 فى كشـمير فعقـد العـزم ان        احداث كارجيل 
يضرب الجيش للشعب بعد ان يفقـد الجـيش         
معنوياتة ايضا فبدء تحويل منجزات مجاهـدى       

هزيمة امـام   إلى كشمير الجهادية فى كارجيل
 ذات الجــيش المحاصــر -تهديــدات الهنــد 
 بشن الحرب وذلك بجـرة     -والمتدهور معنويا   

قلم امام كلينتون حيث تعهد بأجبار المجاهـدين      
ى االنسحاب ومن خالل ذلك حاول ان يفقد        عل

الشعب معنوياته ويحمل قيادة الجيش التـى ال        
تشاطرة الرأى مسئولية تعريض البالد لخطـر       
الحرب ويظهر بثوب المنقذ للشـعب المحـب        

 .لسالم
 قام الجنرال ١٩٩٩وفى بداية شهر اكتوبر 

برويز مشرف بانقالب عسكر اطاح بحكومة 
) ١٥" (جنج  " نواز شريف واعربت صحيفة

على ان تنامى التيار االصولى فى صفوف 
الجيش الباكستانى ضباط وجنود ومعالجة 

كارجيل ( حكومة نواز شريف للصراع االخير 
االزمة  إلى مع الهند حول كشمير اضافة) 

االقتصادية الطاحنة من االسباب التى جعلت 
الجنرال برويز مشرف يقوم بانقالب اكتوبر 

بوضوح توغل التيار االصولى وهذا ما يؤكد  

فى الجيش والشرطة خاصة بعد تعزيز 
العالقات بين باكستان وطالبان وقد شارك 
برويز مشرف فى كل الحروب مع الهند 

للقيادة  " كيتا " ويحمل شهادة عليا من معهد 
فى بلوشستان  وتلقى دورات تدريبية فى 

 ولقد دعم الصحفى الباكستانى احمد .بريطانيا
كالمه حول اختراق مجاهدى ) ١٦(رشيد 

كشمير لقيادة القوات المسلحة الباكستانية 
واوضح ان المعلومات التى ظهرت مؤخرا 
توضح ان رئيس اركان الجيش الباكستانى 

 وقائد االنقالب -الجنرال  برويز مشرف 
  له عالقات عديدة مع الجماعات-االخير 

 ويوصف الجنرال مشرف .االصولية اإلسالمية
كارجيل وانه  إلى  مهندس عملية التسللبانه

كان من اشد المعارضين لسحب مجاهدى 
كشمير بعد ان ابلوا بالء حسنا فى التقدم نحو 
كشمير المحتلة وعارض وجه نظر االمريكية 
بسحب المجاهدين وانه نال معظم اوسمته فى 
الحروب من اجل كشمير وكان له دور هام فى  

 المدروس التخطيط لهذا التحرك العسكرى
الذى قام مجاهدى كشمير بتنفيذه بنجاح ولوال 
تخاذل القيادة السياسية الصبح هذا النصر  

 لقد اعتبر الجيش .قاب قوسين او ادنى
ان  اإلسالمية الباكستانى والشعب والمعارضة

نواز شريف قد فرط فى نصر كبير لهم من 
شأنه ان يعيد لباكستان بعضا من كبرياءها 

ع فى حروب سابقة مع الهند القومى الذى ضا
وقد اثبت الشعب الكشميرى للعالم رفضه 
للتسلط الهندوسى كما ابدى اسفه الشديد تجاه 
السياسة المزدوجة لالمم المتحدة والتى 
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ضغطت على اندونبسيا ألجراء استفتاء شعبى 
فى تيمور الشرقية والذى ال يتجاوز عدد 

 األمم سكانها ربع الشعب الكشميرى ولكن

تحدة اصرت على منحهم حق تقرير الم
 المصير النهم مسيحيون والن اندونيسيا دولة

وقد ساعد على ذلك سياسة الكيل  إسالمية
المتحدة تحت ضغط  األمم بمكيالين التى تنتهجها

من القوى الكبرى وهرولة االمين العام لالمم 
المتحدة واالزمة السياسية فى اندونيسيا وتفاقم 

فكانت فرصة الغرب لفصل االزمة االقتصادية 
هذا الجزء من الدولة االندونيسية المسلمة 
بمبررات متضاربة تحت مظلة حقوق االنسان 
تارة والعولمة تارة اخرى والنظام العالمى 
الجديد تارة ثالثة بينما فى كشمير والتى 

المتحدة بشأنها قرارات لالستفتاء  األمم اصدرت
 تحرك وترفض الهند اجرائها، ال ١٩٥٧عام 

المتحدة ساكنا وال تضغط على الهند لتنفيذ  األمم
القرارات التى تخشاها الهند الن كشمير يسكنها 
اغلبية مسلمة وبالطبع سوف يصوتون فى 
 االستفتاء على االنفصال على الهند واالنضمام

كشمير باكستان او ان يقيموا دولة كشمير  إلى
  .المستقلة

 االزمـة   ومن واقع معايشتى وتواجدى اثناء    
وما بعدها ارى ان االنقالب الذى قام به برويز         
مشرف رئيس اركان الجيش الباكستانى والقائد      
العام للقوات المسـلحة الباكسـتانية ومهنـدس     
عملية كارجيل انتصـارا لخطـاب مجاهـدى        
كشمير وتتويجا لمسـيرة كفـاحهم السياسـى        
والعسكرى بعد ان فقدوا الثقـة الكاملـة  فـى     

يف التى كانت عقبة كئود فى      حكومة نواز شر  

سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة بتحرير ارض      
باكستان او حتـى قيـام    إلى كشمير واالنضمام

دولة مستقلة لهم فقد كانت حكومة نواز شريف        
 داخليـة   -نتيجة ظروف سياسية واقتصـادية      

 حجر عثـرة امـام تنـامى روح         -وخارجية  
الجهاد لدى مجاهدى كشمير من جهـة وعـدم     

 قضيتهم عرضا امينا امام الرأى العـام        عرض
العالمى حتى بات قـادة المجاهـدين يؤمنـون       
بضرورة تغيير حكومة نواز شريف وظهـرت       
نزعة جديدة واصوات عالية تنادى بانفصـال       
حركة الجهاد انفصاال تامـا عـن الحكومـة         
الباكستانية ومن ثم ظهر طرحا جديـد لفكـرة         
 قيام دولـة كشـميرية منفصـلة عـن الهنـد          

  .وباكستان
كانوا والزالـوا  -مجاهدى كشمير  أى -فهم 

 -يعتقدون ان االلـة العسـكرية الباكسـتانية         
 تسـتطيع ان    -خاصة بعد التفجيرات النووية     

تساعدهم فى تحرير ارضهم فى حين ان حكام        
باكستان مشغولين طول الوقت فـى معـارك        
جانبية استهلكت اقتصـاد باكسـتان وابعـدت        

عن اهم القضـايا القوميـة      الشعب الباكستانى   
وهى مشكلة كشمير التى لم تحل منذ نصـف          

  .قرن تقريبا
لقد جاء اتفاق واسنطن يمثابة القشـة التـى         
قسمت ظهر البعير عندما تفاوض نواز شريف       

 الـذين   -مع كلينتون باسم مجاهدى كشـمير       
 ووقع على اتفاق يقضى بسحب      -رفضوا ذلك   

ـ       ل عناصر مجاهدى كشمير من جبهات كارجي
ودراس وبتاليك وهو بذلك قد سـرق النصـر         
الذى حققه مجاهدى كشمير من ناحية وتحويل       
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نصر من ناحية اخرى وقـدم   إلى هزيمة الهند
هذا االتفاق فرصة ذهبية لحزب بهارتيا جاناتا       

للفـوز فـى   "  الحزب القـومى الهندوسـى    " 
االنتخابات باغلبية مكنته من تشـكيل حكومـة        

خـرج مـن السـاحة    جديدة بعد ان كـاد ان ي     
السياسية الهندية كما ان اتفـاق واشـنطن قـد     
اصاب من ناحية اخـرى كرامـة العسـكرية         
الباكستانية بعد موافقة نـواز شـريف علـى         
االنسحاب من كارجيل التى تعد تحوال نوعيـا        

 كل هذه العوامل    .فى مسيرة الجهاد الكشميرى   
مهدت الطريق لالنقالب العسكرى الذى اطاح       

 شريف وكمـا خطـط الجنـرال    بحكومة نواز 
برويز مشرف لمعارك كارجيل خطط ايضـا       
البعاد حكومة نـواز شـريف عـن السـاحة          
السياسية فى باكستان وكان له مـا أراد ومـن          
المنتظر فى ظل حكم مشرف أن تعلوا لهجـة         
خطاب مجاهدى كشمير وتحقق تقدما سياسـيا       
كما أحرزت تقـدما عسـكريا فـى معاركهـا      

  .األخيرة
 

 : والمصادرالهوامش
 مـايو  ٢٦ .٨٣:  العدد -آباد  إسالم -أخبار كشمير المسلمة -١

١٩٩٩.  
 وأخبار ١٩٩٩ يوليو - باكستان -مظفر آباد : صداى آزادى -٢

  .كشمير المسلمة العدد السابق
-٤ ١٩٩٩ يوليـو  ٨٥:  عـدد  .آباد إسالم :كشمير المسلمة -٣

  .١٩٩٩ أغسطس .مظفر آباد: صداى آزادى 
  ١٩٩٩ أغسطس ٨٦ عدد -آباد  إسالم :المسلمةكشمير -٥
 يوليـو  ١٤ - ٩٠آبـاد عـدد    إسالم :أخبار كشمير المسلمة-٦

١٩٩٩ 
فـى   اإلسالمية القائد لحركة المقاومة:  الشيخ على الجيالنى -٧

والية جامو وكشمير المحتلة ويعتبر من القالئل الذين وقفوا ضد          
داية النزاع ويعد كذلك السيطرة  الهندوسية على هذه الوالية منذ ب      

رمزا للمقاومة  وصاحب الفضل فى تفجير االنتفاضة الكشميرية         
ضد االحتالل الهندوسى وتمثل حياة على الجيالنى مثـاال حيـا           
ورائعا للقائد المجاهد الذى يبذل الغالى والرخيص فى سـبيل اهللا       

  .وحرية شعبة ووطنه
 صغيرة بجانب  فى قرية١٩٢٩ سبتمبر ٩ولد الشيخ الجيالنى فى 

بحيرة ولر الواقعة فى محافظة بارا موال بكشمير المحتلة وتلقى          
 انضـم  ١٩٥٣وفى عـام   اإلسالمية تعليمه األولى طبقا للتربية

بكشمير المحتلـة وقـد    اإلسالمية صفوف الجماعة إلى الجيالنى
 وتم فصله من إدارة التعليم وقد اعتقل عدة         ١٩٦١اعتقل فى عام    
 قاد انتفاضة شعب كشمير ضـد الحكـم         ١٩٩٠مرات وفى عام    

  .الهندى
مظفـر  . حوار أجرته معه عدة مجالت أهمها صداى آزادى       -٨
 ٨٥عدد .   ومجلة كشمير المسلمة ١٩٩٩ أغسطس   ٨٦عدد  . آباد

  ١٩٩٩يوليو 
 فى كشمير المحتلة وتلقى تعليمه األولى فيها        ١٩٤٩ولد عام   -٩

 الجهـاد  كشمير الحرة وشارك فى جميـع مراحـل   إلى ثم نزح
الكشميرى حتى اختير رئيسا للمجلس الجهادى الموحد لمجاهدى        

  .كشمير الحرة والذى يضم أربعة عشر تنظيما جهاديا
اغسطس ٢٥حوار أجراه معها كاتب التقرير فى مظفر آباد         -١٠

١٩٩٩.  
 فى قرية ١٩٤١ أغسطس ٢٧ولد فى  :  أليف الدين الترابى     -١١

صل على ليسانس اآلداب من قريبة من بونش بكشمير المحتلة وح  
 صفوف الجامعة إلى  وانضم١٩٦٤جامعة كشمير المحتلة عام 

 وشارك فى الجهاد منذ ١٩٦٣فى كشمير المحتلة عام  اإلسالمية
ونال " باكستان " كشمير الحرة  إلى  ثم هاجر بعد ذلك١٩٦٥عام 

 وآخر فى اللغة العربية من  اإلسالمية درجة الماجيستر فى العلوم
 ثم نال درجة الماجيستر من جامعة   ١٩٧٠ - ٦٨ البنجاب   جامعة

 وبعدها تفـرغ للمشـاركة فـى الجهـاد          ١٩٨٤أم القرى عام    
الكشميرى بعد انطالق االنتفاضة الكشميرية فى ذلك العام وعمل         

 ١٩٨٦فى الجانب اإلعالمى والسياسى واإلغاثى وعين منذ عام         
هو رئيس تحرير بكشمير الحرة و اإلسالمية نائبا ألمير الجماعة

مجلة كشمير المسلمة ومدير المركز اإلعالمى لكشمير المسـلمة   
 اإلسـالمى  وله كتب منها جهاد كشمير، وقضية كشمير، العالم

 واإلرهاب الهندوسى وغيرها 
 ٢٧آبـاد فـى    إسـالم  حوار أجراه معه كاتب التقرير فى-١٢

  .١٩٩٩أغسطس 
  .١٩٩٩ أغسطس ١٧الهور " ذي نيشن " جريدة -١٣
  .١٩٩٩ نوفمبر -  باكستان  - الهور-مجلة المنصورة -١٤
  ١٩٩٩ أغسـطس    ١٥ . باكستان -الهور  " جنج  " صحيفة  -١٥
  .١٩٩٩ أغسطس ١٧الهور " ذى نيشن " جريدة -١٦
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