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مقدمة

م ثالث مرات قتل فيها مئات اآلالف ك ۱۹٤۷تقاتلت الدولتان الباكستانية والهندية في بينه منذ عام 

ا  هجر ديارهم مئات اآلالف اآلخرون. توترت العالقات ب البلدين مرة أخرى بسبب الهجوم الذي وقع أخ

. ثم هجمت الطائرات الهندية عىل منطقة باالكوت الباكستانية، بسيارة مفخ خة عىل الجزء الهندي من كشم

وحصلت مناوشات ب الطرف بالقرب من الحدود املشرتكة وأسقط الطرفان أحده الطائارت الحربية 

للطرف اآلخر.

ر الحاصل ب الهند وباكستان، ألن أبدت الواليات املتحدة واالتحاد األرو وروسيا والص قلقهم من التوت

كن أن يخرج عن السيطرة، ولذلك يجب عىل كل واحد منه ضبط النفس  التوتر ب الدولت النوويت 

وعدم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد اآلخر.

ها عىل املنطقة؛ موضوعات نتحدث التوتر يف العالقات الباكستان الهندية، والتوتر األخ ب البلدين وتأث

عنها يف الجزء األول من التحليل األسبوعي.

ت الجوية يف أفغانستان واستهداف هذه  وخصص الجزء الثا من تحليلنا األسبوعي بازدياد الهج

ت لبيوت األهايل واملساجد واملدارس الدينية. مع أن عملية السالم يف أفغانستان أصبحت رسيعة  الهج

ة ت الجوية والعمليات الليلة للقوات املشرتكة األفغانية وأك جدية يف األشهر األخ ؛ ولكن ازدادت الهج

ت أك من أي  واألجنبية عىل بيوت األهايل، ك ارتفعت عدد الضحايا املدني األبرياء نتيجة لتلك الهج

وقت مىض. 
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ها عىل املنطقة املشكلة ب باكستان والهند وتأث

م الجاري وقع هجوم بسيارة مفخخة عىل القوات الهندية يف ۲۰۱۹ير من العام يف الرابع عرش من فربا

، وقتل فيه حوايل  شخصا. ألقت الهند مسؤولية هذا الهجوم عىل االستخبارات ٤٥الجزء الهندي من كشم

الباكستانية وهدد باالنتقام من باكستان.

ملتحدة أن تلعب دورها يف التخفيف من حدة بعد هذه التهديدات الهندية طلبت باكستان من منظمة األمم ا

م) منطقة باالكوت يف ۲۰۱۹فرباير ۲٦هذه املشكلة؛ إال أن القوات الجوية الهندية قصفت الثالثاء املايض (

1بختونخوا الباكستانية وقالت أنها استهدفت مراكز لحركة جيش محمد املسلحة.

عة مسلحة متشددة يف باكستان، أعلنت عن وجوده عام 1 عة مسؤولية ۲۰۰۰جيش محمد ج م، وعىل رأسه موالنا مسعود أظهر. تحملت هذه الج

ة ۲۰۰۱الهجوم عىل مبنى الربملان الهندي يف العاصمة دلهي عام  يش محمد منذ البداية يف قا عة ج م. أدخلت الهند وبريطانيا وأمريكا ج

ارسا عة  ها قيد اإلقامة الجربية؛ لكن أم الج عة مخالفة للقانون وفرض عىل أم مهامه إلرهاب، ك أعلن الحاكم العسكري الباكستا الج

عة (خادم اإلسالم) يف باكستان. تحت مسمى ج
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مشكلة جوية ب باكستان والهند. باكستان تتحدث م) حدثت ۲۰۱۹فرباير ۲۷بعد يوم من هذا الهجوم (

عن إسقاطها طائرت هنديت والقبض عىل طيار هندي، ولكن الهند تتحدث عن إسقاطها لطائرة 

باكستانية وأخرى هندية سقطت بنفسها.

ها عىل املنطقة؛ العالقات املتوترة ب البلدين النووي باكستان والهند، واملشكلة الجديدة ب البلدين وتأث

موضوعات نتطرق إليها يف هذا التحليل.

العالقات املتوترة ب باكستان والهند

عاما. مع أن ۷۲م وقعت بينه ثالث حروب دموية خالل ۱۹٤۷بعد تقسيم الهند وتشكيل باكستان سنة 

؛ إال أن كشم مازالت منطقة مقسمة ومتنازع عليها،  والشعب يف كال هذه الحرب كانت عىل منطقة كشم

عات املتشددة. طريف الحدود من هذه املنطقة يواجهون مشكلة النزاع ب الج

م وظهرت كدولة مستقلة. يف شهر أكتوبر من ۱۹٤۷انفصلت باكستان من الهند عام حرب كشم األوىل:

ىل هذه ، وقامت بهجوم عسكري ع»جامو وكشم«هذا العام حاولت باكستان إحكام سيطرتها عىل منطقة 

حاكم املنطقة طلب من الهند املساعدة، واشرتطت الهند يف مساعدتها له توقيع »هري سنک«املنطقة؛ لكن 

معاهدة إلحاق املنطقة بالهند ما أدى إىل الحرب األوىل ب باكستان والهند. استمرت هذه الحرب إىل شهر 

، وتسميه م، ويف النهاية استطاعت باكستان السيطرة عىل۱۹٤۹يناير من عام  قرابة ثلث منطقة كشم

».کشمیر الحرة«حتى اآلن 

. كانت الحرب عىل تلك املناطق ۱۹٦٥بدأت الحرب الثانية ب باكستان والهند عام حرب کشمیر الثانية:

التي وقعت عليها الحرب األوىل. باكستان هي التي بدأت الحرب بإعالنها عن عملية عسكرية لها عىل منطقة 

يف جامو وكشم واستمرت الحرب إىل شهر سبتمرب من هذا العام.جبل الطارق

، واستمرت الحرب خمسة  كانت الحرب عىل املناطق الحدودية الدولية من قبل القوات املاشية من الدولت

. انتهت الحرب يف النهاية بإعالن وقف  ة يف األرواح واملمتلكات بكال الطرف أشهر وألحقت خسائر كب

.»بیان تاشکند«ار من قبل منظمة األمم املتحدة و إطالق الن



902skabul.comwww.csr/األسبوعتحلیل 

5

بعد نهاية الحرب الباكستانية الهندية الثانية ظهرت فكرة انفصال بنغالديش يف حرب كشم الثالثة:

رشق باكستان والتي تبعد عن باكستان الحالية آالف الكيلومرتات، ويف النهاية رفع البنغاليون شعار 

م بعملية عسكرية ۱۹۷۱ل. قامت الحكومة الباكستانية يف شهر مارس من عام االنفصال وطالبوا باالستقال

لقمع حركة باكستان الرشقية أيام حكم رئيس الوزراء يحيى خان. واشتد أوار الحرب واتسعت رقعتها عندما 

. تقاتلت القوات الهندية مع باكستان حوايل  وما، ي۱٤تدخلت القوات العسكرية الهندية ملساعدة البنغالي

وانهزمت باكستان يف النهاية واعرتفت الهند ثم باكستان ببنغالديش كدولة مستقلة.

املشكلة الجديدة ب باكستان والهند

تأزمت العالقات ب باكستان والهند منذ أيام والتي  تكن طيبة يف األصل منذ سبعة عقود، وحصلت 

.مناوشات ب قوات الطرف عىل الحدود املشرتكة يف  كشم

وفقا للمعلومات االستخباراتية تم استهداف أكرب مركز لجيش «املسؤولون الهنود قالوا يوم الثالثاء املايض: 

عة مع أن ». محمد يف منطقة باالكوت الباكستانية وقتل وجرح خالل الهجوم عدد من مسلحي هذه الج

أن الطائرات الهندية تجاوزت منطقة آصف غفور املتحدث باسم الجيش الباكستا رفض ادعاء الهند وقال 

بلية ودمرت عددا من  كشم ودخلت ثالثة أميال إىل الحدود الباكستانية وألقت قنابل عىل منطقة ج

األشجار؛ إال أن سكان باالكوت يف منطقة بختونخوا قالوا للمراسل أنهم سمعوا أصوات الطائرات والقصف 

يف املنطقة.

خان بأعضاء مجلس األمن القومي فی بالده ع رئيس الوزراء الباكستا عمرانبعد الهجوم الهندي هذا اجتم

د عىل الهجوم الجوي للهند يف وقت مناسب. بعد الهجوم الهندي انترش تقارير عن إسقاط كل  وقال أنه س

من الطرف لطائرات الطرف اآلخر. تدعي باكستان أنها أسقطت طائرت هنديت وألقت القبض عىل طيار

أحده حيا، ونرش الفيديو يف اإلعالم؛ ولكن الهند تتحدث عن سقوط طائرة هندية وأخرى باكستانية.

خان: يجب عىل باكستان والهند باد ودلهي قال رئيس الوزراء الباكستا عمرانمع توتر العالقات ب إسالم

، وباكستان ال  تريد الحرب. وطلب من الهند التعقل وضبط النفس، ألن الحرب ليست لصالح أي من الطرف

ا فيها قضية  حل الخالفات واملشاكل عن طريق الحوار، وأن باكستان مستعدة للتحدث حول جميع القضايا 

. جامو وكشم
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باإلضافة إىل ذلك؛ طالبت باكستان منظمة األمم املتحدة بلعب دورها للتخفيف من حدة التوتر، وسلمت 

ىل بلده، يبدو أن جهود باكستان تنصب يف عدم تأزم العالقات بينها وب باكستان الطيار الهندى األس إ

الهند. وأن السبب يف املوقف الباكستا هذا أنها يف هذا الوقت تحت الضغوط الدولية لدعمها اإلرهاب من 

ة، لهذا السبب تحاول جهة، ومن جهة أخرى باإلضافة إىل الخالفات الداخلية تواجه أزمة اقتصادية كب

ة أخرى.إسالم آباد أن التؤدي الخالفات مع الهند إىل حرب كب

يف جانب آخر يبدو أن ترصيحات الهند الشديدة وهجومها الجوي عىل باكستان ما هي إال لعبة سياسية 

يحاول مودي بذلك كسب التأييد الشعبي يف االنتخابات الربملانية القادمة.

تأث املشكلة عىل املنطقة

تان ومهمتان يف املنطقة، لو أدت املشكلة املوجودة ب هات الدولت إىل إن باكستان والهند دولتان كب

؛ سيكون لها أثر مبارش عىل الوضع األمني والسيايس واالقتصادي يف املنطقة. ألن الحروب  الحرب بينه

ة بكلتا الدولت فقط؛ وإ ا كان لها أثر بالغ عىل الوضع السابقة ب باكستان والهند  تلحق أرضارا كب

يف املنطقة. ك أن لكال البلدين صداقة اسرتاتيجية مع بعض دول املنطقة، وتأزم العالقات ب البلدين يزيد 

القلق من إيجاد الخالفات ب مختلف الدول عىل مستوى املنطقة.

ة منعت إدارة ال خطوط الجوية الباكستانية عبور مع توتر العالقات ب باكستان والهند يف األيام األخ

جميع الطائرات من فوق أراضيها ألجل غیر مسمی، ما ألحق أرضارا مالية بالرشكات الجوية التجارية من 

جهة، ومن جهة أخرى أدى إىل املشكالت وتأخ السفر ملئات من األشخاص.

لبان للسالم يف أفغانستان. تتفاقم املشكلة ب باكستان والهند يف وقت تجري مفاوضات ب أمريكا وطا

مع أن املسؤول الباكستاني قالوا أن توتر العالقات ب باكستان والهند سيؤثر عىل مفاوضات السالم يف 

آباد وتقول أن املشكلة ب باكستان والهند لن أفغانستان؛ إال أن الحكومة األفغانية ترفض ترصيحات إسالم

انستان.تلحق أي رضر بعملية السالم يف أفغ
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فغانية تحت الضغوط األمريكية الشديدة، ويدل عىل يبدو أن باكستان مستعدة للتعاون مع عملية السالم األ 

ذلك إطالق رساح املال عبدالغني برادر و وصوله إىل قطر؛ إال أن القول بتأثر عملية السالم ك يقال، 

، وتريد باكستان تخفيف الضغوط الهندية  التوقعات تقول أن العملية ستمضی قدما وفق الربنامج األمري

املشكلة عن طريق الحوار.والدولية عن نفسها وحل

بشكل عام؛ يجب القول أن املشكلة املوجودة ب باكستان والهند ليست لصالح البلدين واملنطقة. يجب عىل 

الطرف ضبط النفس، ك يجب عىل املجتمع الدويل تخفيف حدة املشكلة، والسعي لحلها عن طريق 

انتهىالحوار.
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ت الجويةارتفاع عدد الضحايا  املدني األفغان بفعل الهج

ت الجوية والعمليات الليلة تظا هر مئات من سكان محافظة وردك األسبوع املايض يف كابل للتنديد بالهج

التي تشنها القوات املشرتكة األفغانية واألجنبية عىل مديرية "جلغه" بهذه الوالية (وردك). أدان املتظاهرون 

ة للقوات املشرتكة يف مديرية جلغه وهددوا بقطع طريق كابل مقتل املدني يف الع قندهار إن -مليات األخ

ت العمياء.  توقف الحكومة هذه الهج

، وبابك، وشورتوغي، وتشوتو  قتل وجرح قبل أيام أك من عرشين مدنيا بينهم نساء وأطفال يف قرى درا

حافظة وردك بفعل القصف الجوي ل لقوات املشرتكة األفغانية واألجنبية. تم استهداف من مديرية جلغه 

ت للقوات املشرتكة إضافة إىل القصف الجوي عىل بيوت األهايل. مسجد ومدرسة يف هذه الهج

ة يف أدت  ا إىل وقوع ضحايا كث ت الجوية للقوات املشرتكة األفغانية واألجنبية وعملياتها الليلية أخ الهج

. يقول مكت ب النيابة العامة ملنظمة األمم املتحدة يف أفغانستان يف تقريره األخ حول صفوف املدني

ت  الضحايا يف صفوف املدني أن اإلحصائيات تش إىل أن الخسائر يف صفوف املدني بفعل الهج

م ارتفعت بالنسبة للعام املايض.۲۰۱۸الجوية عام 

ت الجوية عىل  ، والهج أماكن مذهبية املأهولة بالسكان، وتداعيات مثل هذه ارتفاع عدد الضحايا املدني

األحداث؛ هي موضوعات نتطرق إليها يف هذا التحليل.
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ارتفاع عدد الضحايا املدني

اتسعت رقعة الحرب بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف أفغانستان، وأصبح الوضع األمني للبالد أك 

ت املعارضة املسلحة؛ ازداد القصف الجوي اضطرابا سنة بعد سنة، ومع اشتداد أوار ال حرب وازدياد هج

ة يف صفوف املدني يف كث من األحيان. للقوات األفغانية واألجنبية، وأدت إىل وقوع ضحايا كث

طبقا للتقرير السنوي ملؤسسة يوناما والذي تم نرشه األسبوع املايض؛ شوهد ارتفاع ملحوظ يف عدد 

نبية عام الضحايا من املدني بف ت الجوية للقوات األفغانية واألج م. وارتفعت نسبة ۲۰۱۸عل الهج

ت الجوية بنسبة ۲۰۱۷من العام ٪٦۰الخسائر بنسبة  ٪۸۲م، ك ارتفع عدد القتىل املدني نتيجة للهج

يح مدنيا سقطوا ب قتيل وجر۱۰۹۹۳من العام املايض. جاء يف التقرير األخ ملؤسسة يوناما أن حوايل 

جريحا). تش اإلحصائيات عن خسائر املدني عام ۷۱۸۹قتيال و۳۸۰٤م (۲۰۱۸يف الحرب األفغانية عام 

.۱۰٤٥۳م، ألن عدد الضحايا املدني يف هذا العام كان ۲۰۱۷% بالنسبة لعام ٥م إىل ارتفاع ۲۰۱۸

) ف للحكومة األفغانية (طالبان ) إىل املخال٪٦۰نُِسَب القسم األكرب من الضحايا املدني يف هذا التقرير 

عات املسلحة ٪۲۰داعش –، الدولة اإلسالمية ۳۷٪ % من الضحايا املدني ۲٤%)، ك نُِسَب ٦، بقية الج

(القوات األفغانية  نبية ۱٤إل القوات املؤيدة للحكومة األفغانية  عات املسلحة ٦%، القوات األج %، والج

%).٤األخرى 

ت الجوية عىل أ  ماكن مذهبية واملأهولة بالسكانالهج

ت الجوية للقوات  بعد اإلعالن عن اسرتاتيجية الواليات املتحدة الجديدة ألفغانستان وجنوب آسيا؛ فإن الهج

ت أدت إىل مقتل املدني األفغان،  املشرتكة األفغانية واألجنبية ازدادت بشكل ملحوظ، إال أن هذه الهج

د وبيوت األهايل بدال من أن تستهدف املعارضة واستهدفت يف كث من األحيان  املدارس الدينية واملساج

املسلحة.
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م يف محافظة كندز عىل مدرسة دينية عندما كان الطالب وبينهم ۲۰۱۸الهجوم الجوي الذي وقع يف أبريل 

رِح يف هذا الحفل بفعل الهجوم الجوي لل ُ امهم حفظ القرآن الكريم، قُِتل وج قوات أطفال يحتفلون بإ

األفغانية أك من مائة مد بينهم أطفال. مع أن الحكومة األفغانية ادعت أن املشارك يف هذا الحفل هم 

من قادة حركة طالبان؛ إال أن الحركة وهيئات التحقيق رفضت ادعاءات الحكومة.

يف محافظة كابيسا تقول التقارير أن القوات األمريكية أحرقت مدرسة (حميد املدارس) الدينية والتاريخية 

م، ك دمروا منزل سكني باستخدام مواد متفجرة، ك تم تدم مدرسة أخرى ۲۰۱۹فرباير ۱۹يف 

بواسطة املتفجرات يف محافظة لوجر يف هجوم للقوات املشرتكة األفغانية واألجنبية.

األفغانية واألجنبية دمرت باإلضافة إىل تدم املدارس يف محافظتي كابيسا ولوجر؛ فإن القوات املشرتكة 

حافظة وردك، وقتلت وجرحت أك من عرشين شخصا  بيتا ومسجدا ومدرسة دينية يف مديرية جلغه 

بينهم نساء وأطفال.

ت الجوية والعمليات الليلية للقوات املشرتكة عامة، سي استهداف املناطق املدنية مثل املدارس  ازدادت الهج

ة بشكل غ مسبوق من قبل القوات املشرتكة األفغانية واألجنبية. مع أن بعض واملساجد يف اآلونة األخ 

؛ إال أن هذه العمليات  تَِقل حتى  السياسي وأعضاء الربملان طالبوا بوقف العمليات الليلية وقتل املدني

اآلن.

ت الجوية بشكل عشوا تداعيات الهج

عاما املاضية من ۱۸ارس تحت مسمى مكافحة اإلرهاب خالل تم استهداف بيوت املدني واملساجد واملد

الحرب األفغانية الجارية، وغمضت الحكومة عينها يف كل مرة عن قتل النساء واألطفال األبرياء بحجة أن 

القصف وقع خطأ، و تتخذ أي قرار بشأن مرتكبي مثل هذه الجرائم أو تعقيبهم قضائيا. وهذا الوضع له 

ه رسات:تداعياته وتأث ثل هذه امل بالشك عىل رؤية الشعب يف الذين يقومون 
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ت عىل املدني يؤدي إىل التباعد ب الحكومة والشعب. يف مثل هذا الوضع لن يبق األول: استمرار الهج

ارَُس ضدهم ويبحثون عن خيارات أخرى  الشعب مكتويف األيدي، وسيبدون غضبهم ردا عىل الظلم الذي 

فسهم من هذا الوضع.لإلنقاذ بأن

: ار وردة فعل الثا قتل املدني األبرياء عموما، وقصف املناطق الشعبية املأهولة بالسكان يث االنزج

ا يف استمرار الحرب يف البالد. شعبي ضد مرتكبي هذه الحوادث ويلعب دورا كب

ة أك من أيالثالث: وقت، وقويت اآلمال تبعا لذلك. تكثفت الجهود للتوصل إىل السالم يف األشهر األخ

يف مثل هذا الوضع فإن تدم املساجد واملدارس الدينية من قبل القوات املشرتكة األفغانية واألجنبية يلحق 

ا بعملية السالم، ويث شعور االنتقام لدى الشعب، ويولد الرؤى العدائية، ويجعل الطرف اآلخر  رضرا كب

.يشدد عىل رشوطه أك من املايض

النتائج

بدأت املفاوضات املبارشة ب األمريكي وطالبان منذ أشهر، وكانت آخر جلساتهم األسبوع املايض يف قطر 

وللمرة الخامسة، ويؤمل أن تنتهي هذه الحرب قريبا.

ن الحكومة األفغانية اليُسمح لها باملشاركة يف املفاوضات املبارشة ب أمريكا وطالبان، فإن طالبان هم الذي

يرفضون مشاركة الحكومة األفغانية يف هذه املفاوضات، لذلك يُعتَقُد أن الحكومة تريد بتكثيفها من 

تها الجوية وعملياتها الليلية الضغط عىل طالبان حتى يوافقوا عىل الجلوس مع الحكومة عىل طاولة  هج

كن أن تحصل سنة املاضية أن الضغوط العسكرية كانت تجر۱۸املفاوضات، ولكن تب خالل  بة فاشلة وال

الحكومة بها عىل أي مكسب.

عاما وعدم االلتزام بقوان الحرب أدت إىل ارتفاع عدد ۱۸طريقة املواجهة ب الطرف يف أفغانستان منذ 

. قتل األطفال والنساء واستهداف املدني األبرياء عموما؛ كل ذلك ينايف املعاي  الضحايا ب املدني

ريح منذ اإلسالمية عاما من الحرب يف ۱۸واإلنسانية. مع أن آالفا من املدني يسقطون ب قتيل وج

أفغانستان؛ إال أن الحكومة األفغانية واملجتمع الدويل  يبديا أي ردة فعل تجاه هذه املذابح طيلة هذه 

الفرتة.
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ة يجب عىل حكومة الوحدة الوطني ت الوحشية األخ ة أن تخرج من صمتها مع كل ذلك؛ بشأن الهج

واالكتفاء باإلدانة التي التغ شيئا، وتتابع مركتبي هذه الجرائم وتعاقبهم. باإلضافة إىل ذلك؛ تجب متابعة 

ت الوحشية يف املستقبل، وإال؛ فإن  األسباب املؤدية إىل وقوع هذه الجرائم حتى ال تتكرر مثل هذه الهج

بهذه الطريقة ستؤدي إىل تقوية موقف املعارضة املسلحة.نتيجة تعاطي الحكومة مع مثل هذه الحوادث

انتهى

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(864747547ضياءاإلسالم ش

.comahmadshahr786@gmail+)93(842494217راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
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