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العالم

العالم

الحدث

مراهنة باكستانية
«الورقة الرابحة»
على
ُ

خضع كشمير
الهند ت ِ
خطوة بخطوة

«دولة الهندوس» في مواجهة
«األرض الطاهرة» و«إمبراطورية الوسط»
وليد شرارة
ّ
قرار إلغاء الحكم الذاتي الذي تمتعت
ب ــه كـشـمـيــر ،وف ـق ــا ل ـل ـمــادة  370من
الــدس ـتــور ال ـه ـنــدي ،بـمــوجــب مــرســوم
رئ ـ ــاس ـ ــي أص ـ ــدرت ـ ــه حـ ـك ــوم ــة ح ــزب
«بهاراتيا جناتا» الهندوسي املتطرف،
ُي ّ
عد من منظورها انتصارًا تاريخيًا
ّ
سيمكنها مــن إع ــادة صياغة النظام
السياسي الـهـنــدي وف ــرض تعريفها
ل ـهــويــة الـ ـب ــاد .هـ ــذا ال ـن ـظ ــام وال ـهــويــة
حمال بصمات حزب «املؤتمر» ،حزب
املـهــاتـمــا غــانــدي وجــواهــر الل نـهــرو،
ال ــذي ق ــاد ال ـن ـضــال م ــن أج ــل تحرير
ال ـه ـنــد م ــن االس ـت ـع ـم ــار ال ـبــري ـطــانــي،
وحرص على بناء دولة وطنية تتسع
للتعدد القومي والديني بضمان من
دس ـت ــوره ــا ،وب ـمــا يـنـعـكــس ف ــي بنية
مــؤس ـســات ـهــا .ال ـه ـن ــد ،بــال ـن ـس ـبــة إلــى
ن ــارن ــدرا م ـ ــودي ،رئ ـي ــس حـكــومـتـهــا،
ووزي ـ ــر داخ ـل ـي ـتــه امل ــؤث ــر آم ـيــت ش ــاه،

ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي ل ـح ــزب «ب ـه ــارات ـي ــا
ج ـن ــات ــا» ،وال ـع ـق ــل ال ـس ـيــاســي مل ــودي
بحسب البعض ،هــي دول ــة الهندوس
أس ــاس ــا ،وسـيــاســاتـهـمــا تـتــرجــم هــذا
االقتناع .إلغاء الحكم الذاتي لكشمير
كــان بندًا بــارزًا في برنامج حزبهما.
ل ـكــن هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ــم ي ـكــن مـحـكــومــا
ب ــاع ـت ـب ــارات ع ـقــائــديــة وس ـيــاس ـيــة ـ ـ
انتخابية داخلية فقط ،بل نجم أيضًا
عن مفهوم هذا الفريق لألمن القومي
لقوة إقليمية كبرى كالهند ،ورؤيته
لـسـيــاسـتـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي سـيــاق
عــاملــي ،وق ــاري آسـيــوي ،تتسارع فيه
التحوالت وتتغير فيه التحالفات .وهو
بــا أدن ــى شــك فــي مـثــل ه ــذا السياق
ُم ّ
وجه ضد باكستان والصني.
أدرج رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي ق ــراره
حيال كشمير في إطار «الحرب على
اإلرهـ ـ ــاب» .تشهد كشمير مـنــذ عــام
 1989نموًا لتيارات انفصالية ،بعضها
سلفي جـهــادي يؤمن بالعنف ،فيما

حظي قسم منها بــدعــم باكستاني،
وق ـ ــد ارتـ ـب ــط ه ـ ــذا ال ـن ـم ــو ب ـم ـجــريــات
الحرب األفغانية .الهند كانت من بني
األطراف التي ساندت تحالف الشمال
األف ـغ ــان ــي خ ــال ص ــراع ــه م ــع حــركــة
«طالبان» َّ
املؤيدة من باكستان ،ورأت
ف ــي هــزيـمـتـهــا بـعــد ال ـغ ــزو األمـيــركــي
ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان عـ ـ ـ ــام  2001صـ ـ ـ ّـدًا
لـتــوســع الـنـفــوذ الـبــاكـسـتــانــي باتجاه
هــذا الـبـلــد .بعد  18سنة مــن الـحــرب،
وسـبــع جــوالت تـفــاوض بــن الــواليــات
املتحدة و«طالبان» ،تجري الرياح بما
ال تشتهيه الـهـنــد .فــي مـقــال بعنوان
الفـ ــت ،ه ــو «ق ـ ــرار ال ـه ـنــد ح ــول امل ــادة
 370أتـ ــى م ـت ــأخ ـرًا  6أش ـ ـهـ ــر» ،رأى
الدبلوماسي الهندي املتقاعد والخبير
البارز في القضايا االستراتيجية ،م.
ك .بــدراكــومــار ،أن احـتـمــال التوصل
ال ــى ات ـفــاق بــن واشـنـطــن و«طــال ـبــان»
يؤدي إلى انسحاب للقوات األميركية،
ويعزز من موقع باكستان اإلقليمي

ّ
يشكل قرار
الحكومة الهندية
إلغاء الحكم الذاتي
كشمير
إلقليم
ً
إخضاعًا كامال
لشطر اإلقليم
تسيطر عليه،
الذي
ً
وخطًا فاصال بين
طموحات ناريندا
مودي ووعوده
بالسيطرة على
اإلقليم ،والتداعيات
التي ستترافق
مع قرار كهذا ،إن
داخليًا بعد تخفيف
القيود عن السكان،
أو من الجارة
األقرب ،باكستان،
التي ستلعب بكل
أوراقها إلفشال هذا
ّ
المخطط

باعتبارها شريكًا ال بد منه ألميركا،
ب ــات عــال ـيــا ج ـ ـدًا .يـشـيــر ب ــدراك ــوم ــار
بداية إلــى االعـتــدال الشديد في لهجة
ب ـيــان «طــال ـبــان» ت ـجــاه ال ـت ـطــورات في
ك ـش ـم ـي ــر ،والـ ـ ـ ــذي دع ـ ــت ف ـي ــه ال ـه ـنــد
وبــاكـسـتــان إل ــى ع ــدم الـقـيــام بـمــا من
ش ــأن ــه زيـ ـ ــادة ال ـت ــوت ــر بـيـنـهـمــا ،وإل ــى
وس ــاط ــة دول ـي ــة إلي ـج ــاد ح ــل لــأزمــة،
م ـش ــددة ع ـلــى ع ــدم وجـ ــود أي صلة
بينها وبــن الــوضــع فــي أفغانستان.
هــو يـجــزم بــأن البيان صــدر بتوجيه
مباشر من قيادة الجيش الباكستاني
ً
مسعى غايته
فــي روال ـب ـنــدي ،ضمن
ربح الوقت وعدم إثارة ردة فعل هندية
قـبــل الـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات نهائية
ب ــن األم ـيــرك ـيــن و«ط ــال ـب ــان» بفضل
«ال ــوسـ ـي ــط» ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي .ويـعـتـقــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـه ـن ــدي امل ـت ـق ــاع ــد أن
إصرار «طالبان» ،خالل مفاوضاتها
مع األميركيني ،على انسحابهم الكامل
من أفغانستان هدف إلى إيجاد مقعد
لباكستان ح ــول الـطــاولــة للمساعدة
ع ـل ــى «تـ ـلـ ـي ــن» م ــوق ــف الـ ـح ــرك ــة مــن
استمرار مستوى معني مــن الوجود
ال ـع ـس ـكــري واألمـ ـن ــي األم ـي ــرك ــي في
بلدها .هذا الوجود ضرورة حيوية في
إط ــار استراتيجية االح ـتــواء امل ــزدوج
التي تعتمدها الــواليــات املتحدة ضد

م ـن ــذ الـ ـخ ــام ــس مـ ــن آب /أغ ـس ـطــس
ال ـحــالــي ،ت ـفــرض الـهـنــد إغــاقــا شبه
كــامــل إلق ـل ـيــم جــامــو وك ـش ـم ـيــر ،جــاء
نـتـيـجــة إل ـغــائ ـهــا ال ــوض ــع الـقــانــونــي
ّ
الخاص الــذي كان يتمتع به اإلقليم.
خ ـط ــوة ب ـخ ـطــوة ،ف ــرض ــت نـيــودلـهــي
حـظـرًا شبه تــام على حــركــة السكان،
جنبًا إلــى جنب إج ــراءات أمنية غير
م ـس ـبــوقــة ج ـع ـلــت م ــن هـ ــذه املـنـطـقــة،
املتنازع عليها بينها وبني باكستان،
ش ـبــه م ـعــزولــة ع ــن ال ـع ــال ــم .ب ـقــرارهــا
إلغاء الحكم الذاتي لإلقليم وتفكيكه
ليصبح ّ
مكونًا من إقليمني منفصلني
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ـمـ ــا« :ج ـ ــام ـ ــو وك ـش ـم ـي ــر»
و«الداخ» ،ت ـكــون حـكــومــة نــاري ـنــدرا
مــودي الهندوسية القومية قد ألغت
الـهــويــة الوطنية الـخــاصــة بكشمير،
ً
أوالّ ،
وأج ـجــت ال ـتــوتــرات فــي واح ــدة
من أكثر مناطق العالم التهابًا ،ثانيًا.
يـمـكــن وض ــع إب ـط ــال امل ـ ــادة  370من
الدستور الهندي (تعطي صالحيات
واسـ ـع ــة ل ـح ـكــومــة هـ ــذا اإلق ـل ـي ــم ذي
ال ـغــال ـب ـيــة امل ـس ـل ـمــة) ف ــي إط ـ ــار وع ـ ٍـد
َ
انـتـخــابــي قــطـعــه م ــودي عـلــى نفسه،
وأراد م ـ ــن خـ ــالـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ـ ــو ووزي ـ ـ ــر
داخ ـل ـي ـتــه أم ـي ــت شـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ «تـصـحـيــح
خطأ تاريخي ،إذ لم يكن ينبغي أن
ً
َ
ُيعطى هذا الحكم الذاتي أصال» .أما
الحجة التي يسوقها رئيس الوزراء
وفريقه ،فتأتي في سياق ما يسميه
هذا األخير ،العازم على اإلســراع في
تـطـبـيــق ال ـب ــرن ــام ــج ال ـق ــوم ــي لـحــزبــه
«بهاراتيا جاناتا» (حــزب الشعب)،
«م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب»؛ ف ـهــو قـ ــال في
خـطــابــه األول ال ــذي أعـقــب ال ـقــرار إن
ّ
لــديــه «اقتناعًا تـ ّ
ـامــا بأننا سنتمكن
م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـن ـظ ــام م ــن تـحــريــر
جامو وكشمير من اإلرهاب والنزعة
االنـفـصــالـيــة» .ويـعـنــي إل ـغــاء الحكم
ال ـ ــذات ـ ــي ل ـج ــام ــو وك ـش ـم ـي ــر ،أي ـض ــا،
خ ـفــض مــرت ـبــة اإلق ـل ـي ــم إلـ ــى منطقة
إداري ـ ـ ـ ــة ،وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــراه ال ـس ـكــان
ً
املحليون إذالال لـهــم ،خصوصًا في
ظــل اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة الـتــي رافـقــت
ص ــدور ال ـقــرار .فــاملــادة املـلـغــاة كانت
قــد وضعتها كشمير شــرطــا رئيسًا
ل ـق ـب ــول االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ال ـه ـن ــد عـنــد
اسـتـقــالـهــا ع ــام  ،1947وبموجبها
يحصل اإلقليم على استقالل ذاتــي
ف ــي تـسـيـيــر ش ــؤون ــه ،بــاسـتـثـنــاء ما
ّ
يـتـعــلــق بـمـســائــل ال ــدف ــاع وال ـش ــؤون
الخارجية واالتصاالت التي تتوالها
الهند ،كذلك يمنع القرار األجانب من
أراض في اإلقليم .لكن النقطة
امتالك
ٍّ
األخيرة تمثل قلقًا حقيقيًا بالنسبة
إلــى أغلب الكشميريني ،الذين يرون

ال ـصــن وروس ـي ــا .وتــأمــل بــاكـسـتــان،
في مقابل هذه الخدمة التي تقدمها،
أن تتدخل الــواليــات املتحدة للحؤول
دون تصعيد ه ـنــدي كـبـيــر تجاهها
فـ ــي ح ـ ــال ارتـ ـ ـف ـ ــاع ح ـ ــدة الـ ـ ـن ـ ــزاع فــي
كشمير .لكن الخطوة الهندية جاءت
مـتــأخــرة وفـقــا لـبــدراكــومــار ،ألن وقع
االنسحاب األميركي من أفغانستان،
والذي سيسفر عن هزيمة لقوة كبرى
كأميركا أمــام حركة مقاومة شعبية
ك ـ ــ«طـ ــال ـ ـبـ ــان» ،س ـي ـت ـج ــاوز الـ ـح ــدود
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة وسـ ـتـ ـك ــون لـ ــه ت ــداع ـي ــات ــه
ال ـك ــارث ـي ــة ف ــي ك ـش ـم ـيــر .ق ـ ــرار إل ـغــاء
حكمها ال ــذات ــي يصبح بـنـظــره ،وهــو
ليس من مؤيدي مودي وحزبه ويعبر
عن وجهة نظر قطاع وازن من النخب
ال ـه ـنــديــة ،خ ـطــوة اسـتـبــاقـيــة ملــواجـهــة
امل ـخــاطــر امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى االن ـس ـحــاب.
لكن بدراكومار ال يعير الحد األدنــى
مــن االن ـت ـبــاه ل ــأوض ــاع الــداخـلـيــة في
كشمير ،واألس ـبــاب العميقة لشعور
سـكــانـهــا بــال ـغــن نـتـيـجــة لـسـيــاســات
الحكومة الهندية وأجهزتها األمنية
املتبعة معهم.
اعـتـبــار آخ ــر ال يـعـيــره اهـتـمــامــا عند
تحليله خلفيات قرار حكومة مودي،
وهــو التجاذب االستراتيجي الهندي
ـ ـ الصيني في وسط آسيا وجنوبها.
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ف ــي خ ـط ــوة ح ـك ــوم ــة م ـ ــودي تـمـيـيــع
خ ـص ــوص ـي ــات ك ـش ـم ـيــر ،س ـع ـيــا إل ــى
تـغـيـيــر الـبـنـيــة الــديـمــوغــرافـيــة لـهــذه
املنطقة على املدى الطويل ،أي إلغاء
ال ـه ــوي ــة ال ـك ـش ـم ـيــريــة ،وت ــال ـي ــا إذابـ ــة
اإلقليم في عموم الهندّ .
عبر عن ذلك
أيـضــا رئـيــس ال ـ ــوزراء الباكستاني،
ع ـم ــران خ ـ ــان ،ال ـ ــذي رأى ف ــي ال ـق ــرار

«محاولة لتغيير الديموغرافيا في
ً
كشمير عبر تطهير إثني» ،متسائال:
«ه ــل س ـي ـت ـفـ ّـرج ال ـعــالــم ويـسـتــرضــي
كـمــا فـعــل م ــع هـتـلــر ف ــي مـيــونـيــخ؟»،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى مـ ـع ــاه ــدة
ميونيخ الـتــي ُع ـ ّـدت بمثابة تسوية
بـ ــن أمل ــانـ ـي ــا ال ـ ـنـ ــازيـ ــة وب ــري ـط ــان ـي ــا
وف ــرن ـس ــا وإي ـط ــال ـي ــا ،أت ــاح ــت لهتلر

ضـ ّـم منطقة السوديت ذات الغالبية
ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة ب ـ ــاألمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
(حينها) ،ملحاولة
لتشيكوسلوفاكيا
ّ
احتواء أملانيا النازية وتجنب اندالع
الحرب.
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،ت ـ ـكـ ــون الـ ـهـ ـن ــد قــد
فـ ــرضـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـرًا واقـ ـ ـع ـ ــا ال ت ـ ـبـ ــدو فــي
وارد ال ـت ــراج ــع ع ـن ــه ،خ ـصــوصــا في

ّ
ظ ــل امل ــواق ــف الــدول ـيــة امل ـتــذبــذبــة ،إذا
ُ
مـ ــا اس ــت ـث ـن ــي م ـن ـه ــا م ــوق ــف ال ـصــن
الـتـقـلـيــدي ،وبــاكـسـتــان ال ـتــي ال تــزال
ت ـ ـ ــوازن خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار.
إذ تـسـعــى ه ــذه األخـ ـي ــرة إل ــى حشد
مــواقــف دولـيــة مـنــاوئــة لضم اإلقليم
إل ــى ال ـه ـن ــد ،وال سـيـمــا أن ـه ــا أعـلـنــت
أنـهــا ال تعتزم اللجوء إلــى أي خيار

هــذا املعطى ليس جــديـدًا بــن القوتني
الـ ـص ــاع ــدت ــن ،ل ـك ـنــه غـ ــدا أكـ ـث ــر ح ــدة
بعد وص ــول م ــودي ،صــاحــب النزعة
اإلمبراطورية والشديد العداء للصني،
ّ
إلــى السلطة ،واتـبــاع الــواليــات املتحدة
ُسـ ـي ــاس ــة االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدارة نـ ـح ــو آسـ ـي ــا،
ً
املـ ّ
ـوجـهــة ضــد الـصــن أوال منذ إدارة
انتقلت إلى صراع
باراك أوباما ،والتي ّ
مـفـتــوح مـعـهــا فــي ظ ــل إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب .الـ ـ ــرؤى امل ـت ـمــاث ـلــة ل ــ«ال ـخ ـ ّطــر
الـصـيـنــي» أف ـضــت إل ــى ت ـطــور مــطــرد
لشراكة استراتيجية بني البلدين في
مقابله .يـقــول فيناي ك ــورا ،األسـتــاذ
امل ـســاعــد فــي قـســم ال ـش ــؤون الــدولـيــة

والدراسات األمنية في جامعة سردار
باتل في الهند ،في مقال نشره على
موقع «ذو ديبلومات» ،إن «العالقات
بــن الــواليــات املـتـحــدة والـهـنــد شهدت
تناميًا مهمًا في العقدين األخيرين،
مع تقاطع في الرؤى حول العديد من
القضايا .جميع الرؤساء األميركيني،
مــن بيل كلنتون إلــى دونــالــد تــرامــب،
ع ـم ـلــوا ع ـلــى تـعـمـيــق ت ـلــك ال ـعــاقــات.
وق ــد بــاشــر تــرامــب بـعــد وصــولــه إلــى
الـسـلـطــة ف ــي عـمـلـيــة إغ ـ ــواء حقيقية
مل ــودي ال ــذي لــم يـفـ ّـوت الـفــرصــة لبناء
ص ـلــة شـخـصـيــة ق ــوي ــة م ـع ــه .واف ـقــت
إدارة ترامب على حصول الهند على
التكنولوجيا املتصلة بــالــدفــاع (عبر
ترخيص تجاري استراتيجي) ،ذاهبة
خ ـط ــوة أب ـع ــد م ــن إدارة أوب ــام ــا الـتــي
في الهند شريكًا دفاعيًا
كانت قد رأت ّ
أساسيًا .لقد حل تعبير «منطقة الهند
واملحيط ال ـهــادئ» فــي مكان «منطقة
آسـيــا واملـحـيــط ال ـهــادئ» فــي الخطاب
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي .وت ـغ ـ ّـي ــر
اسـ ــم «الـ ـقـ ـي ــادة األم ـي ــرك ـي ــة للمحيط
ال ـ ـه ـ ــادئ» ل ـي ـص ـبــح «قـ ـ ـي ـ ــادة مـنـطـقــة
الهند واملحيط الـهــادئ» للتأكيد على
الـصـلــة االسـتــراتـيـجـيــة بــن املحيطني
الهندي والـهــادئ .املخاوف األميركية
م ــن أك ـثــر امل ـش ــاري ــع الـجـيــوسـيــاسـيــة

طموحًا للرئيس الصيني شــي جني
بـ ـن ــغ ،م ـ ـبـ ــادرة «ح ـ ـ ــزام واحـ ـ ــد طــريــق
واحــد» ،تالقي آذانــا أكثر من صاغية
فــي نـيــودلـهــي ،ال ـتــي ت ــرى أن ـهــا تهدد
املـصــالــح األمـنـيــة الـهـنــديــة .وي ـبــدو أن
الـبـلــديــن يـعـتــزمــان الـتـصــدي للتوسع
البحري الصيني الذي يهدد بنظرهما
ط ــرق ـه ـم ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي ا ّمل ـح ـي ـطــن
الهندي وال ـهــادئ» .أحــد تجليات هذا
العزم هو املشاركة املتزايدة للهند في
مـنــاورات بحرية مع الــواليــات املتحدة
ودول أخ ــرى حليفة لـهــا كالفيليبني
واليابانُ ،ت ّ
ؤول على أنها أيضًا تعزيز
للعالقات مع هؤالء الحلفاء ودعم لهم
فــي مــواجـهــة ال ـصــن .ويــأتــي التوتير
فــي كشمير ،وم ــع بــاكـسـتــان ،كجزء
من سياسة هندية ـ ـ أميركية لزعزعة
م ـبــادرة «ح ــزام واح ــد طــريــق واح ــد».
فــالـشــراكــة الصينية ـ ـ الباكستانية،
الـ ـت ــي ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة
م ــع تــوقـيــع ات ـف ــاق امل ـم ـ ّـر االق ـت ـصــادي
الصيني ـ ـ الباكستاني سنة ،2013
والـ ــذي ي ـبــدأ مــن قـشـغــر فــي مقاطعة
كسني كيانغ في الصني ،ويصل إلى
م ـي ـنـ ّـاء غـ ـ ــوادار ف ــي غ ــرب بــاكـسـتــان،
ت ـح ـتــل مــوق ـعــا مــركــزيــا ف ــي امل ـب ــادرة
امل ــذك ــورة .وح ـتــى ف ــي ح ــال حـصــول
االنسحاب األميركي من أفغانستان

بموجب تفاهمات تتيح بـقــاء وجــود
ع ـس ـكــري وأمـ ـن ــي أم ـي ــرك ــي م ـحــدود
ب ــالـ ـض ــرورة ،إال أن االتـ ـج ــاه الـثـقـيــل
للتطورات ،والقوة املتعاظمة للشراكة
الصينية ـ ـ الباكستانية ،سيسمحان
ب ــاس ـت ـق ـط ــاب أف ـغ ــان ـس ـت ــان مـ ــا بـعــد
االنـسـحــاب األمـيــركــي إلــى دائ ــرة هذه
الشراكة ،األمر الذي ال ترتاح له الهند
الراهنة أبدًا.
وي ــذك ــر ريـ ـش ــارد الب ـف ـي ـيــر ،الـخـبـيــر
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة
ً
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ن ـق ــا ع ــن مـصــدر
دبـ ـل ــوم ــاس ــي ف ــرنـ ـس ــي ،أن «ال ـ ـقـ ــرار
الهندي املفاجئ بالنسبة إلى كشمير
س ـت ـن ـجــم ع ـن ــه ب ـ ـ ــؤرة ت ــوت ــر ج ــدي ــدة
ومسرح لحرب المتوازية في مواجهة
الـ ـص ــن وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وف ـ ــي مـقــدمـهــم
باكستان التي تمثل حجر الزاوية في
سياسة طــريــق الـحــريــر وعـقــد اللؤلؤ
الصينية» .ويختم البفيير ،على ضوء
هــذه الـتـطــورات ،بــأن «الـحــرب لــم تعد،
حسب تعريف كالوزفيتز ،استمرارًا
للسياسة بوسائل أخرى ،بل أضحت
اس ـت ـمــرارًا لـلـحــرب بــوســائــل أخ ــرى».
حـ ٌ
ـرب بــن أمـيــركــا اإلنجيليني الجدد
و«دولــة الهندوس» من جهة ،و«أرض
األطـهــار» (باكستان) و«إمبراطورية
الوسط» (الصني) من جهة أخرى.

قرار الهند األخير
بخصوص كشمير لم
يكن محكومًا باعتبارات
عقائدية وسياسية
داخلية فقط

عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي وج ـ ـ ــه جـ ــارت ـ ـهـ ــا .ل ـكـ ًـن
مــا ت ـعـ ّـول عـلـيــه إس ــام أب ــاد حقيقة،
لتغيير املعادلة ملصلحتها ،سيأتي
مــن داخ ــل كشمير ،حــن يـثــور سكان
اإلقـلـيــم فــي وج ــه الـحـكــومــة املــركــزيــة
فــي نـيــودلـهــي ،وم ــا يـمـكــن أن يــرافــق
ذلــك مــن قـمــع ،وان ـت ـقــادات دول ـيــة ،إذا
مــا خرجت األم ــور عــن السيطرة .أما
ال ــورق ــة ال ـثــان ـيــة ال ــراب ـح ــة بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـ ـ ــى بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ف ـت ـت ـم ــث ــل ب ــامل ـل ــف
األفـ ـغ ــان ــي ،ح ـيــث ل ـهــا ال ـي ــد ال ـطــولــى
فــي نجاح املـفــاوضــات املستمرة بني
الــواليــات املتحدة وحركة «طالبان»،

يسعى قرار الهند إلى تغيير
البنية الديموغرافية لكشمير
على المدى الطويل
أو إفـشــالـهــا ،ول ــم تـكــن زي ــارة عـمــران
خ ــان األخ ـيــرة لــواشـنـطــن بـعـيــدة عن
الـ ــدور امل ـح ــوري ال ــذي تــؤديــه إســام
أب ــاد فــي ه ــذه الـتـســويــة ،باعتبارها
تأسيسًا لـبــدء االنـسـحــاب األمـيــركــي
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،ب ـعــد ب ـل ــورة ات ـفــاق
واضــح مــع الحركة األفغانية .وعلى
خلفية الـقـضـيــةّ ،
وج ــه خ ــان ،األح ــد،
انـتـقــادًا الذع ــا إل ــى املجتمع الــدولــي،
ً
متسائال ّ
عما إذا كان العالم سيكتفي
ّ
ّ
بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــرج إزاء تـ ـ ــوسـ ـ ــع الـ ـق ــومـ ـي ــة
ّ
مشبهًا األمر
الهندوسية في اإلقليم،
باسترضاء هتلر .وكتب تغريدة جاء
فيها« :أيديولوجية ّ
تفوق الهندوس
ّ
مشابهة أليديولوجية تـفــوق العرق
اآلري الـ ـن ــازي ــة ،وهـ ــي ل ــن ت ـتــوقــف»،
واصـ ـ ـف ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ب ــأنـ ـه ــا «ن ـس ـخ ــة
م ـع ـت ـن ـقــي ع ـق ـي ــدة تـ ـف ــوق ال ـه ـن ــدوس
مــن «امل ـجــال الـحـيــوي» لهتلر» ،التي
س ـ ـتـ ــؤدي إلـ ـ ــى «قـ ـم ــع امل ـس ـل ـم ــن فــي
ال ـه ـن ــد ،وس ـت ـف ـضــي ف ـي ـمــا ب ـع ــد إل ــى
استهداف باكستان».
(األخبار)

