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الحت اليام بوادر حرب شاملة بني دولتني نوويتني، الهند وباكستان. اذا كان االنفجار الكبري مل يقع، اال ان طبيعة الرصاع بينهام، 
بخلفياته التاريخية والدينية والدموية، تثري دوما املخاوف من انتشار نريانه يف جنوب رشق آسيا، وتهديد حياة مئات املاليني 

من البرش. فام تركته االمرباطورية الربيطانية هناك، سيظل دوما يؤرق العامل 

تقرير

الهند  بني  العالقات  مسار  ان  يحىك 
وباكستان مل يشهد يوما من السالم الكامل 
خطوط  الربيطاين  االستعامر  رسم  ان  منذ 
التقسيم يف العام 1947. املحامي الربيطاين 
الهند عندما  سرييل رادكليف كلف تقسيم 
كان عدد سكانها 400 مليون انسان، خالل 

خمسة اسابيع فقط. 
التاريخ حصل. اكرث  اكرب نزوح برشي عرفه 
شبه  عرب  تحركوا  انسان  ماليني  عرشة  من 
من  هربا  للجوء  وقتها،  الهندية  القارة 
مليون  من  اكرث  املشتعل.  الديني  الجحيم 
االنتقام  وعمليات  املذابح  يف  قتلوا  انسان 
الحدود  ارتسمت خطوط  ان  ما  الجامعية، 

الجديدة. 
غرقت احالم املهامتا غاندي السلمية وسط 
ثالث  املتدفقة.  والكراهية  الدم  شالالت 

من التقسيم البريطاني إلى الحروب واشتباك كشمير
عن تاريخ ال ُيغتفر بني الهند وباكستان 

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

حرب  الدولتني.  بني  وقعت  كربى  حروب 
العام  يف  كارغيل  جبال  يف  وقعت  مصغرة 
1999. املناوشات يف الجبال ال تتوقف سواء 
بالقصف ام بتبادل النار باالسلحة الرشاشة، 
حتى ان االعالم نادرا ما يرصدها او يتابعها. 
الجارين  بني  التاريخية  القطيعة  روتني  انه 

اللدودين، الهندويس واالسالمي. 
مل  وقعت  التي  الحروب  من  اي  يف  لكن 
عندما  لهذا  النووي.  السالح  يستخدم 

ثارت   ،2019 شباط  يف  التوتر  اشتعل 
املخاوف من ان احد الجارين الغاضبني من 
عرشات  منذ  تتوقف  مل  التي  كشمري  نريان 
السنني، قد يبادر اىل اخراج السالح النووي 
من جعبته العسكرية. لكن ذلك مل يحدث. 
يف  الحاكامن  السياسيان  الطرفان  اظهر 
للنفس  الفتا  ضبطا  اباد،  واسالم  نيودلهي 

بازاء احتامالت التصعيد. 
فام الذي جرى؟ 

يف 14 شباط 2019، وقعت عملية انتحارية 
يعتقد ان تنظيم ما يسمى "جيش محمد" 
اوقعت  نفذها،  باكستان،  تحتضنه  الذي 
يف  الهندية  االمن  قوات  من   40 من  اكرث 
الهند  بني  عليها  املتنازع  كشمري  والية 
يف  حافل  دموي  سجل  للتنظيم  وباكستان. 
القرن  تسعينات  منذ  الهند  مع  املواجهة 

املايض. 
 26 يف  وتحديدا  ايام،  عرشة  بنحو  بعدها 
مرياج  طراز  من  طائرات  نفذت  شباط، 
سمته  ما  عىل  غارات  للهند  التابعة   2000
يف  للتنظيم  تابعة  معسكرات  نيودلهي 
مدينة باالكوت الباكستانية. تكمن خطورة 
هذه الخطوة يف انها املرة االوىل منذ العام 
القوات  نريان  فيها  تطاول  التي   1971
نفسها،  باكستان  داخل  مناطق  الهندية 

وليست واقعة يف والية كشمري. 
الرد  باكستان  اختارت  التايل،  اليوم  يف 
مقاتالتها  اخرتقت  ما، حيث  نوعا  بعقالنية 
كشمري  والية  يف  الهندي  الجوي  املجال 
تسيطر  الذي  الجزء  يف  )اي  عليها  املتنازع 
مقاتلتني  اسقاط  واعلنت  الهند(،  عليه 

جويتني هندية وارس طيار هندي. 
ملاذا  تفسريا  العسكريون  الخرباء  يجد  مل 
يف  لباكستان  تتصدى  ان  الهند  اختارت 

الوزراء  رئيس  الطرفني،  ان  ذلك  طاحنة. 
الباكستاين  ونظريه  مودي  ناردندرا  الهندي 
مواجهة  اندالع  ان  يدركان  خان،  عمران 
ان  ميكن  مام  اكرث  خرابا  تعني  شاملة 
يتصوره عقل. مع ذلك، فان املخاوف كبرية، 
تلزم  للنفس  محددا  ضبطا  الهند  اذ كرست 
استهداف  بعدم  سنة،   48 منذ  به  نفسها 
مخاوف  وهي  نفسها.  الباكستانية  االرايض 
يجب ان تؤخذ بجدية كبرية، اذ ان الحزب 
الحاكم يف نيودلهي "بهارتيا جنتا" الهندويس 
الكثري من ارثه السيايس عىل  املتطرف، بنى 
نظرة  تتنامى  فيام  لباكستان،  العداء  اجندة 
الهند اىل نفسها عىل انها تحولت اىل مصاف 
الدول الكربى القادرة عىل اتخاذ ما يلزم من 

قرارات حامية المنها القومي. 
سلط االشتباك الهندي - الباكستاين املصغر 
ال  والتي  الدموية  رصاعاتهام  عىل  الضوء 
كل  برغم  مجددا،  خوضها  عىل  تشجعهام 
بينهام  القائم  والتنافس  االحتقان  اجواء 

منذ عرشات السنني. 
الهند،  تقسيم  تجربة  ان  املعروف  من 
تركت جروحا غائرة مل تتم معالجة غالبيتها 

اكرب  احدى  وشكلت   ،1947 العام  منذ 

جنود من 
باكستان 

والهند 
عىل 

الحدود.

قبل 70 عاما، كلف رجل واحد مهمة رسم الحدود التي قسمت الهند. كان ذلك الرجل هو املحامي 
الربيطاين سرييل رادكليف الذي منح مهلة مل تتجاوز خمسة اسابيع للتقسيم.

كانت عىل طريف الهند الربيطانية انذاك واليتان كبريتان يتساوى فيهام عدد الهندوس واملسلمني، 
وهام البنغال يف الرشق والبنجاب يف الغرب. مهمة املحامي رادكليف رسم خط تقسيم مير يف هاتني 

الواليتني. وهي مهمة معقدة، فيام كان مصري عدد من الواليات االخرى مبهام ايضا.
اعتمد رادكليف عىل مستشارين جهلة وخرائط عفا عليها الزمن واحصاءات غري دقيقة، ومل يكن يف 

االمكان رسم خطوط تقسم مجتمعات عاشت جنبا اىل جنب منذ قرون عدة. 
احرق رادكليف كل وثائقه قبل ان يغادر الهند. رغم تكرميه من الحكومة الربيطانية، مل يكن يشك 
يف املشاعر الحقيقة التي يكنها له البنجابيون والبنغاليون. قال: "هناك 80 مليونا من البرش الغاضبني 

يبحثون عني، وال اريد ان يعرثوا عيل". 

مل يعد ابدا اىل الهند او باكستان
كلف اللورد ماونتباتن - وهو من اقارب االرسة الربيطانية املالكة - مهمة اخراج بريطانيا من اكرب 

مستعمراتها، فقرر ان من االفضل ان تتم عملية االنسحاب برسعة.
قتل ماونتباتن يف العام 1979 بانفجار قنبلة زرعها يف يخته الجيش الجمهوري االيرلندي.

)عن يب يب يس( 

رادكليف وماونتباتن

ثالثة حروب كبرى وقعت 
بني الهند وباكستان

عىل  معتمدة  شباط،   27 يف  كشمري  سامء 
 21 ميغ  طراز  من  نسبيا  قدمية  مقاتلة 
مثال  ميتلك  الجوي  وسالحها  اسقاطها،  وتم 
اضطر  تطورا.  االكرث   30 سوخوي  مقاتالت 
الترصيح  اىل  هندي  عسكري  متحدث 

اللجوء  سبب  حول  التساؤالت  بأن  لالعالم 
يف  االوىل  للمرة  صنعت  التي   21 ميغ  اىل 
املقاتلة  الن  مربرة  غري  صارت  الخمسينات 

جرى تحديثها. 
مهام يكن، فان االشتباك مل يتحول اىل حرب 

جنود يف كشمري.
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وان  خصوصا  العرشين،  القرن  كوارث 
الدميوغرافية  عنارص  اىل  استندت  بريطانيا 
املمتدة  التقسيم  خطوط  لرسم  الدينية 
اىل  رشقا  البنغال  من  الكيلومرتات  االف 

البنجاب غربا وكشمري شامال. 
يف  الربيطاين  السامي  املندوب  ان  صحيح 
توقيع  عىل  ارشف  ماونتباتن  اللورد  الهند 
اتفاق التقسيم عىل اسس دينية بني الزعيم 
الهندي جواهر الل نهرو والزعيم االسالمي 
شكل  ما  وهو  جناح،  عيل  محمد  الهند  يف 
بداية  الربيطانية،  االذاعة  هيئة  بحسب 
ان  اال  الربيطانية.  االمرباطورية  نهاية عرص 
حافظت  املسلمة  املجتمعات  من  العديد 

عىل وجود لها داخل الهند، ومل تغادر. 
مل متض سوى اسابيع عىل التقسيم الدموي، 
الدولتني  بني  االوىل  الحرب  اندلعت  حتى 
ساعدت  بعدما  كشمري،  ارايض  عىل 
من  قبليني  مقاتلني  انتقال  يف  باكستان 
داخل  اىل  الباكستانية،  وزيرستان  منطقة 
كشمري لتأمني السيطرة عليها بدعم الجيش 
امارة  تزال  ال  كانت  وقت  يف  الباكستاين، 
كانت من جهتها،  فانها  الهند  اما  مستقلة. 
ناشدتها  ان  السيطرة عليها، وما  اىل  تطمح 
الباكستاين،  للتوغل  التصدي  املساعدة عىل 
اتفاق  توقيع  سلطاتها  عىل  اشرتطت  حتى 

لخضوع كشمري اىل السيادة الهندية. 
فصار  مرادها،  عىل  نيودلهي  حصلت 
صدام  يف  والباكستاين  الهندي  الجيشان 
عسكري وجها لوجه طوال 14 شهرا، انتهى 
السيطرة  وتقاسم  كشمري،  امارة  بانحالل 
خط  ونشوء  الكبريين،  الجارين  من  عليها 
الف  النار، اضافة اىل نحو 30  وقف اطالق 
ثلث  عىل  باكستان  سيطرت  وجريح.  قتيل 
السيادة  اىل  الثلثان  وذهب  كشمري،  ارايض 

الهندية. 
فاندلعت  البلدين،  بني  الثانية  الحرب  اما 
يوما،   50 حواىل  واستمرت   ،1965 العام 
يف  الحدودية  االشتباكات  تطورت  بعدما 
كشمري اىل حرب مفتوحة. كتكرار ملا حصل 
بتسلل  باكستان  االوىل، سمحت  الحرب  يف 
ضد  مترد  الشعال  كشمري  داخل  اىل  قوات 
سميت  عملية  اطار  يف  الهندي  الحكم 

اللحاق هزمية بالهند التي خرجت يف العام 
الصني يف جبال  مع  مذلة  1962 من حرب 

الحدودية.  الهياماليا 
فانها  الثالثة،  الحرب  اىل  بالنسبة  اما 
 13 خالل  لباكستان  رصيحة  بهزمية  انتهت 
باسم  يعرف  كان  ما  وانفصال  فقط،  يوما 
خالل  من  نشأت  التي  الرشقية  باكستان 
من  وذلك   ،1947 العام  الربيطاين  التقسيم 
نيازي  الباكستاين خان  الجرنال  خالل توقيع 
عىل وثيقة استسالم يف داكا يف كانون االول 
1971، واعتقال عرشات االالف من الجنود 

الباكستانيني. 
عسكرية  باكستان  عىل  الكارثة  تكن  مل 
كانت  اذ  الثالثة،  الحرب  هذه  يف  فحسب 
ايضا سياسية بامتياز. فمحاوالت اسالم اباد 
باكستان  عىل  هيمنتها  بسط  يف  االستمرار 
بنغالدش،  الحقا  اصبحت  التي  الرشقية 
مخرب  هندي  مبوقف  ال  اصطدمت 
من  عارمة  شعبية  مبعارضة  وامنا  فحسب، 
ذوالفقار  لحكومة  بنغالدش  سكان  جانب 

عيل بوتو يف اسالم اباد. 
مواجهات  اىل  السياسية  االزمة  تطورت 
الهند  عسكرية وغارات جوية متبادلة بني 
وبرية  بحرية  ومواجهات  وباكستان، 

بحسب موقع "بيزنيس انسايدر" االمرييك، فان تسع دول يف العامل متتلك 14200 رأس نووية. 
- روسيا يف املرتية االوىل، متلك 6850 رأسا نووية، منها 1600 منترشة يف الوقت الراهن، 

و2750 يف حالة تخزين، يف مقابل 2500 توقف اعتامدها ودخلت مرحلة التقاعد.
- الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية، حيث ان ترسانتها تضم 6450 رأسا نووية، من بينها 

1750 صاروخا منترشا، و2050 يف حالة تخزين. يف حني تم احالة 2650 رأسا اىل التقاعد. 
- فرنسا يف املرتبة الثالثة، برتسانة قوامها 300 رأس نووية، من بينها 290 منترشة، و10 مخزنة. 
بريطانيا خامسة  فيام حلت  نووية،  رأسا  قوامها 280  برتسانة  الرابعة،  املرتبة  الصني يف   -

برتسانة قوامها 215 رأسا نووية. 
-  باكستان سادسة بـ150 رأسا نووية. 

- الهند سابعة بـ140. 
- ارسائيل بـ80 )بحسب خرباء(. 

- اما كوريا الشاملية فحلت تاسعة بـ60 رأسا نووية. 

الترسانة النووية عامليا

الخزانة االمريكية.

من النزوح بعد التقسيم.

واعالن حكومة بنغالية يف املنفى الهندي. 
التي  الرئيسية  الثالث  الحروب  هي  هذه 
املفارقة  لكن  وباكستان.  الهند  خاضتها 
خالل  جرى  خطورة  االكرث  التطور  ان 
العام  يف  اندلعت  التي  الرابعة  الحرب 
سيطر  والتي  كارغيل  جبال  يف   ،1999
 200 ما مساحته  الباكستانيون عىل  خاللها 
الشاهقة  املرتفعات  من  مربع  كيلومرت 
مع  مفاجئة.  رسية  عسكرية  عملية  خالل 
املهاجمني  عىل  الهندي  العسكري  الضغط 
الباكستاين  الجيش  حرك  الباكستانيني، 
صواريخه النووية يف اتجاه الحدود الهندية 
شامل،  بشكل  املوقف  النهيار  تحسبا 
باغالق  الهند  قيام  من  الخوف  وخصوصا 

ميناء كراتيش لحصار باكستان من البحر. 
الكبرية  الهندية  الخسائر  من  الرغم  عىل 
ان  اال  الجبال،  يف  القتال  طبيعة  بسبب 
يف  فشل  مرشف  برويز  الباكستاين  الرئيس 
تحقيق مكاسب سياسية من الحرب، حتى 
عادة،  اباد  اسالم  اىل  املنحازة  الصني،  ان 
مثلام  النووي،  بالسالح  تلويحه  انتقدت 
من  والعديد  كلينتون  بيل  ادارة  فعلت 

الحكومات حول العامل. 
كانت هذه املرة االوىل التي يلوح فيها شبح 
اللدودتني،  الجارتني  بني  النووية  الحرب 
باكستان  تجارب  اكدت  بعدما  خصوصا 
السالح  امتالكها   1998 العام  يف  النووية 

االكرث خطورة يف العامل. 
 150 نحو  متتلك  باكستان  ان  حاليا  يعتقد 
ظل  اذا  للهند.   140 مقابل  يف  نوويا  رأسا 
واملايض،  البقاء  بهواجس  مقيدين  البلدان 
قد  الذي  هو  وجودهام  عىل  الخطر  فان 
ضوابط  من  متفلتة  النووية  االزرار  يجعل 
عقالنية كثرية، يف منطقة جنوب رشق آسيا، 

شديدة التوتر والتنافس والرصاعات. 
قدميا، سئل عامل عن اسلحة الحرب العاملية 
يعرف  لكنه  يعرفها،  ال  انه  فقال  الثالثة، 
سئل  ملا  الرابعة.  العاملية  الحرب  اسلحة 
الحرب  اسلحة  ان  قال  ذلك؟  يكون  كيف 
البرشية  الحضارة  ستفني  الثالثة  العاملية 
الحرب  يف  العامل  وسيعود  نعرفها،  التي 

الرابعة اىل االسلحة البدائية.

غرقت احالم املهاتما 
غاندي في شالالت الدم 

والكراهية

التقسيم ترك جروحا غائرة 
منذ العام 1947 

في حرب كارغيل حركت 
اسالم اباد ترسانتها النووية

املواجهات  تتوقف  مل  طارق.  جبل  عملية 
سوى بعد تدخل كل من االتحاد السوفيايت 
والواليات املتحدة ضمن اتفاق رعته االمم 

املتحدة. 
كشمري  حرب  يف  ايضا  جرى  كام  متاما 
منترصا  خرج  انه  طرف  كل  زعم  االوىل، 
سقط  االحوال،  كل  ويف  الثانية.  الحرب  يف 
االف الضحايا من الجانبني. يورد املؤرخون 
خان  ايوب  الجرنال  الباكستاين  الرئيس  ان 
امامه  سانحة  الفرصة  ان  وقتها  اعتقد 

مقّسم الهند املحامي الربيطاين سرييل رادكليف.


