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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 بكشمري اخلاص الوضع اهلند إلغاء وراء ما

 اتصال يف خان عمران الباكستاين الوزراء لرئيس قال ترامب األمريكي الرئيس أن بيان يف األبيض البيت )قال السؤال:
 هسربيس. الثنائي احلوار عرب ريوكشم جامو يف التوتر حدة خلفض وابكستان اهلند تسعى ان املهم من إن، اجلمعة هاتفي

 تعد ومل رمسيا   كشمري بضم مودي فيه يتفاخر الذي الوقت يف ذلك مباتر  يقول... انتهى (17/8/2019 يف رويرتز -
 استقالل عيد مبناسبة له خطاب يف 15/8/2019 يف اهلند وزراء رئيس مودي )قال وابكستان اهلند بني عليها ا  متنازع
 يف وسطألا الشرق "...السابقة اهلندية احلكومات كل فيه فشلت ما إجناز من كنتمت حكومته "إن اهلند
 الصحيح اإلجراء الباكستان تتخذ مل وملاذا رمسيا ؟ كشمري اهلند ضمت وقد احلوار فائدة ما :والسؤال! (16/8/2019

 .خريا هللا وجزاك ؟ذلك يف دور ألمريكا هل مث جبيشها؟ ذلك على قادرة أهنا وخاصة ابجلهاد كشمري لتحرير

 ضح اجلواب نستعرض األمور التالية:يت لكي :اجلواب
، األمريكية اخلارجية السياسة ملخططي ابلنسبة األهم هي أوراسيا منطقة تعد، العامل مناطق مجيع بني من -1
 والصني روسيا: تملنياحمل نافسنيامل من أربعة وهناك، املنطقة تلك يف هلا منافس أي يربز ال أن يف الوسع تبذل وأمريكا
 االسرتاتيجيون ينظر السوفييت االحتاد سقوط فمنذ، الصني هو اآلن الفعلي املنافس ترى ولكنها... واخلالفة وأملانيا

 دول األمريكيون االسرتاتيجيون استخدم فقد، وعمليا  . األمريكية للمصاحل هتديد أكرب ابعتبارها الصني إىل األمريكيون
 يف مهيمنة كقوة الصني صعود ملواجهة اهلندية القارة شبه ووظفوا، حبرية كقوة الصني هنوض لتخريب ئاهلاد واحمليط آسيا

 مع التحالفات من كبري عدد خالل من اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف قدراهتا من تعزز أمريكا كانت وبينما. ..أوراسيا
 - اهلندية القارة شبه يف كبري حتالف أي حيدث مل فإنه، رتالياوأس وإندونيسيا والياابن والفلبني وفيتنام واتيالند اتيوان

 الرئيس زايرة بعد اهلند استغالل ذروة وبلغت، اتينالتسع أواخر يف احلكومة وترأس فاجبايي جاء حىت - اهلند وخاصة
 وكانت، داهلن على بوش إدارة ركزت، 2001 سبتمربأيلول/ 11 أحداث من وجيزة فرتة وبعد، 2000 عام يف كلينتون

 ومن ...األمريكية الربامج وفق والصني اهلند بني العسكرية الفجوة سد حنو موجهة األمريكية اإلجراءات من كبرية نسبة
 ...اهلند مع النووي أمريكا اتفاق اإلجراءات هذه

 اهلندية القارة شبه مواجهة إضعاف يف تؤثر وابكستان اهلند بني كشمري بشأن التوترات أن أمريكا رأت لقد -2
 اهلدف وكان، وابكستان اهلند بني التطبيع بعملية املتحدة الوالايت بدأت، التوترات هذه على وللتغلب ...الصني ضد
 مع التعاون حنو اجلهود وتوجيه، كشمري بسبب بعضا   بعضها قتال من والباكستانية اهلندية القوات حتييد هو التطبيع من

 على أمريكا وضغط للهند كشمري ضم أن أمريكا تظن وكانت. الصني صعود لتقييد املطاف هناية يف املتحدة الوالايت
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 كما بينهما العسكري النزاع ومينع القضية سيميت للحوار املوضوع ونقل عسكراي   إرجاعها من ملنعه ابكستان يف النظام
 حيتلون فيه هم الذي الوقت يف يهود دولة مع عسكري نزاع دون حوهلا العربية والدول فلسطني يف عباس سلطة حال هو

 كان مث ومن فيها السكاين والتغيري وكشمري موجا ضم خبطة مودي بدأ وهكذا !...فلسطني من شاءوا ما ويضمون
 متنح املادة هذه وكانت. بكشمري املتعلق دستورهم من 370 املادة إبلغاء 5/8/2019 يف مودي اختذه الذي القرار

 من كثري يف واستقالل منفصل وعلم اخلاص دستورها لكشمري يكون أبن تسمح إذ، الذايت احلكم من كبريا   قدرا   اإلقليم
 يقسم وهو التنظيم" "إعادة قانون اسم حتت صدر اإللغاء وقرار. واالتصاالت والدفاعية اخلارجية الشؤون عدا ما األمور

. نيودهلي يف االحتادية ابحلكومة املنطقتني إدارة ويربط الداخ ومنطقة وكشمري جامو منطقة: منطقتني إىل احملتلة كشمري
 مقابل 125 مبوافقة القانون مشروع 6/8/2019 التايل اليوم يف الوالايت" "جملس اهلندي ابلربملان العليا الغرفة وأقرت

 امم، كشمري يف واألراضي العقارات شراء نييالكشمري  غري على حتظر واليت إيه 35 املادة إلغاء ومت، آخرين 61 اعرتاض
 للوظائف والتقدم فيها وأراض عقارات وشراء كشمري إىل دوملقل الوالايت ابقي يف اآلخرين اهلنود أمام اجملال سيتيح

 يهود دولة إجراءات يشبه مبا أي... املسلمة األغلبية ذات املنطقة يف وثقافيا   سكانيا   تغيريا   يسبب مما فيها احلكومية
 مبوافقة مودي هو فكذلك منها أخضر وبضوء مريكاأ مبوافقة هو نتنياهو يفعله ما أن فكما !فلسطني يف الضم أبعمال

 .ودعمها أمريكا مبوافقة فلسطني يف نتنياهو هنج ابستنساخ قام مودي أن أي ...منها أخضر وبضوء مريكاأ
 فلم أيضا   متخاذال   الباكستان موقف كان بكشمري اخلاص الوضع إبلغاء األخري قرارها عن اهلند أعلنت وعندما -3

 اإلعالن وترفض بشدة الباكستان "تندد: فيه قالت بياان الباكستانية اخلارجية أصدرت فقد، العتب لرفع التنديد يتعد  
 يغري أن اهلندية احلكومة من اجلانب أحادي إجراء ألي ميكن ال وأنه، نيودهلي من (5/8/2019) اإلثنني يوم الصادر
. الشرعية" غري لإلجراءات للتصدي بوسعها ما كل الباكستان ستفعل الدويل النزاع هذا من وكجزء عليه املتنازع الوضع

 حاليا تركز الباكستانية "السلطات هللا خليل قاضي موسكو لدى الباكستاين السفري وقال ،(5/8/2019 ب ف )أ
 جلنة تشكيل مت وقد، كشمري يف األخرية اهلندية اإلجراءات على وقانونية وسياسية دبلوماسية أفعال ردود حتضري على

 ينددون حيث حوهلا العربية والدول عباس سلطة تفعل كما متاما   أي الشأن" هبذا توصيات احلكومة إىل ستقدم خاصة
 نفسه الدور تكرر وابكستان ،للقتال اجليوش حتريك دون فلسطني املباركة لألرض يهود دولة انتهاكات على وحيتجون

 !فاحذرهم العدو هم أهنم مع قضاايهم حلل وألمريكا املتحدة لألمم يلجأون ذلك وفوق! قتاللل اجليش حتريك دون فتندد
 يصف تويرت على تغريدات 11/8/2019 يوم خان عمران الباكستاين الوزراء رئيس إطالق ذلك يؤيد ومما -4
 لتغيري حماولة وهي كستاناب استهداف إىل بعد فيما وستفضي اهلند يف املسلمني "قمع إىل ستؤدي أبهنا اهلند خطوة
 لديه الدويل اجملتمع هذا وأن تدخلال الدويل ابجملتمع يسمى مما ويطلب عرقي" تطهري عرب كشمري يف السكاين الوضع

 26/2/2019 يوم اهلند أعلنت فقد مشهود أمر وهذا... اهلند لردع قوة لديها أن ابكستان وتنسى! اهلند ردع يف القوة
 وذلك. املعسكرات" هذه يف كبريا عددا "قتلت وأهنا الكشمريية للجماعات معسكرات ىعل جوية ضربة تنفيذ عن

 يوم هنداي عسكراي 41 فقتلوا لكشمري احملتل اهلندي اجليش ضد عملية بتنفيذ كشمريية مجاعات قيام عن أعلن بعدما



3  /5 

 وأسرت، هنديتني طائرتني طتأسق أهنا اهلندي اهلجوم ذلك من التايل اليوم يف الباكستان أعلنت وقد. 14/2/2019
 أية اختاذ يف جاد غري الباكستاين النظام ولكن وهزميتها اهلند ردع على اجليش قدرة على يدل وهذا... اثنني وقتلت طيارا

 نقلت فقد، الطائرتني إسقاط حادثة يف التصعيد عدم طلبت اليت أمريكا ألوامر النظام ينصاع بل، اهلند لردع خطوات
 معسكر على اهلندية الغارة عقب والباكستاين اهلندي نظرييه مع هاتفيا حتدث بومبيو أمريكا خارجية وزير)" أن األنباء
 بل. بشدة" وزايدته اخلطر تصعيد شأنه من حترك أي وجتنب، التهدئة على الطرفني حض بياان وأصدر حممد جيش مجاعة
 وحض، اإلرهاب ملكافحة أعماال   كانت اهلندية ويةاجل الضرابت "إن قائال األمريكي أضاف عندما اهلند جبانب وقفت

 رويرتز، ب ف أ ...أراضيها" على تعمل اليت اإلرهابية اجلماعات ضد جدي بشكل التحرك على ابكستان
 يف تفعل كما به تقوم ملا وأتييدها اهلند جانب إىل أمريكا احنياز مدى التصريح هذا من ويظهر (28/2/2019

 ويعملون بالدهم عن يدافعون الذين املسلمني ضد به يقوم ما كل يف وتؤيده يهود كيان إىل ادائم تنحاز حيث فلسطني
 وتنتظر أمريكا إىل ابللجوء عادهتا عن تنفك مل العربية واألنظمة عباس كسلطة الباكستان فإن ذلك ومع... حتريرها على
 خان جميد واشنطن لدى ابكستان سفري صرح دفق. اهلند جبانب تقف أهنا تدرك وهي، املشكلة هلا لتحل التدخل منها
ر أمريكا" خارجية وزير "بيان البيان) أن 27/2/2019 يوم  شجعهم ما وهذا اهلندي للموقف أتييد أنه على وُفهم ُفس ِّ

 ب ف أ ...ما" بدور للقيام املتحدة الوالايت من أفضل وضع يف آخر بلد هناك ليس "رمبا :وقال أكثر( "اهلنود"
 املؤهلة هي أمريكا أن يرى أنه إال اهلندي للموقف أتييد األمريكية اخلارجية بيان أبن يعرتف أنه مع أي (28/2/2019

 فأعلن الباكستاين النظام من كان ما وهذا ...املتحدة واألمم األمن مبجلس إشغاهلم مريكاأ كعادة وهو! ابلدور للقيام
. أقل وال أكثر ال نيودهلي ضد املتحدة األمم لدى رمسيا   احتجاجا   يقدم سوف وأنه، اهلند مع وتصعيدا   توترا   يريد ال أنه
 عند بعد فيما وهكذا ...زعمه حسب سالم كبادرة فعال وسلمه للهند القاتل اهلندي الطيار سيسلم أنه النظام أعلن بل

 أبواب وراء كشمري إقليم يف الوضع بشأن الدويل األمن جمللس خاصة )جلسة إىل ابكستان دعت فقد كشمري ضم
 بقرار لودهي مليحة املتحدة األمم لدى الباكستانية املندوبة ورحبت... لإلقليم الذايت احلكم إلغاء اهلند قرار بعد مغلقة
 للحل حاضرة وإهنا عامليا   ُتطرح بدأت كشمري قضية إن قائلة، خاصة جلسة خالل كشمري قضية مناقشة األمن جملس

 !(16/8/2019 يف اجلديد العريب. احلوار عرب اهلند مع
 جاد عمل أبي يقوم ولن اهلند لردع عسكرية خطوات يتخذ لن الباكستاين النظام أن على يدل املوقف فهذا -5
 يوم ألمريكا زايرته يف خان عمران أن علما. االحتالل ويرسخ لكشمري اخلاص الوضع إبلغاء اهلند قرار يرسخ مما ضدها

، محيد فايز الداخلي واألمن االستخبارات جلهاز العام واملدير ابجوا جاويد اكستاينالب اجليش قائد برفقة 21/7/2019
 الباكستان تقوم أبن أيمل "إنه بقوله أفغانستان يف أمريكا حلساب دورا يلعب أن منه طلب مبار ت مع اجتماعه وخالل

 خان عمران فانصاع، أفغانستان" يف سنة 18 منذ املستمرة احلرب إلهناء سياسية تسوية إىل للتوصل التوسط يف وتساعد
 مع حماداثت يف ابلدخول إلقناعهم جهدي قصارى وسأبذل طالبان مع )"سألتقي: قائال ترامب ألوامر الفور على

 االستخبارات "إن :فقال ألمريكا اخلدمات وتقدميه الباكستاين النظام خبيانة تفاخر مث ومن. األفغانية" احلكومة
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 كل،  (22/7/2019 رويرتز ...الدن" بن أسامة مكان بتحديد "لألمريكيني" مسحت اليت لوماتاملع قدمت الباكستانية
 إبلغاء اهلند إعالن جاء فعندما! ابكستان حساب على اهلند يدعمون فيه هم الذي الوقت يف لألمريكيني يقدمه هذا

 بشأن وابكستان اهلند بني املباشر احلوار دعم نواصل": فيه ورد بياان   األمريكية اخلارجية أصدرت، بكشمري اخلاص الوضع
 ختالف إهنا وتقول اهلند خطوة أمريكا تستنكر فلم (7/8/2019 رويرتز) ...للقلق" املثرية األخرى والقضااي كشمري
! رمسيا ؟ كشمري ضم تعلن واهلند حوار فأي، ونظامه بعمران استخفافا   ابحلوار قالت بل، كشمري بشأن الدولية القرارات

 مثل اهلند تتخذ أن ميكن ال ألنه هبا مسبقا أمريكا علم على يدل بل، اخلطوة هذه على أمريكا موافقة على يدل ذاه إن
 ...منها األخضر الضوء وأتخذ هبا اأمريك تشاور أن قبل اخلطوة هذه

 ما كشمري قضية حول 21/5/2004 يوم الصادر احملتلة" املسلمني بالد - سياسية "قضااي كتابنا يف ورد لقد -6
 بينهما التفاهم إجياد يف جتد   صارت فإهنا نفوذها حتت والباكستان اهلند الدولتان أصبحت وقد أمريكا فإن )ولذلك يلي

ت. كشمري حول  حتث اآلن وصارت القضية تدويل تريد البداية يف كانت حيث القضية حلل األساسية نظرهتا من وغري 
 كشمري تكون حبيث، كشمري تقسيم يتضمن اآلن أصبح احلل هذا يف أمريكا ورأي. ثنائيا بينهما حلها على الطرفني

 قامت اهلند فإن. كتابنا يف ورد ملا موافق اآلن حيدث ما فإن (.للهند" اهلند سيطرة حتت اليت وكشمري، لباكستان احملررة
 س االحتالل اهلندي لكشمري.كر ِّ يُ  جديدا   واقعا   أمرا   وأوجدت اخلطوة هبذه

 فقسم التنظيم" "إعادة قانون اسم حتت 370 للمادة اإللغاء قرار صدر فقد، اهلند خطوة الصني رتاستنك -7
 يف االحتادية ابحلكومة املنطقتني إدارة ويربط، الداخ ومنطقة، وكشمري جامو منطقة: منطقتني إىل احملتلة كشمري
 الصني مع اهلند تتشاور ومل، الصني من القريبة بتالت هضبة على تقع كشمري إقليم يف اليت الداخ وأن وخباصة ...نيودهلي

 اآلونة يف اهلندي اجلانب ن"أ الصينية اخلارجية وزارة ابسم املتحدثة، ينج تشون هوا صرحت ولذلك، القانون هذا بلق
 نوأ لبكني الرجوع دون ابحلدود علقةاملت احمللية قوانينها تغيري خالل من للصني اإلقليمية السياسة تقويض واصل األخرية
 أن إبعالن املاضي اإلثنني نيودهلي قرار على ردا   ينج تصرحيات جاءت ...املمارسات هذه تقبل أن ميكن ال الصني
 الصني أن ينج تشون وأكدت، اهلندية الصينية احلدود من الغريب اجلزء مساحتها ضمن من تضم واليت موح د إقليم الداخ

 يف البيان) "...إدارية هندية والية مسمى تحت احلدود من الغريب اجلزء يف لصينيةا لألراضي اهلند إدراج دائما   تُعارض
8/8/2019). 

 :التالية األمور إىل سبق مما خنلص -8
 ظنا   وبدعمها أمريكا من أخضر بضوء هي مودي هبا ويقوم قام اليت الضم إجراءات مث ومن 370 املادة إلغاء -أ
 يسريان النظامني أن اعتبار على بينهما مشاكل دومنا وابكستان اهلند وتصبح كشمري املسلمني سينسي الضم أن منها
 ويف تانابكس يف املسلمني قلب يف هي كشمري أن واهلند هي تناست أو أمريكا ونسيت... األمريكي اخلط يف حاليا   معا
 .ن أي بلد إسالمي حمتل..شأ ذلك يف شأهنا، مكان كل
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 ابكستان يف املسلمني سكوت حبال يعين ال لكشمري اهلند ضم عن سكوته أو ابكستان يف النظام موافقة إن -ب
 اجليش وضرابت... ببعيد اهلند عن الطائرتني إسقاط وما اهلند تدركها اجليش هذا وضرابت... جيوشهم سكوت وال

 لو فكيف! قيودب هذه وحىت ابلدفاع له مسموح فقط بل، كشمري لتحرير اهلجوم من اجليش مينع عمران ونظام تتم هذه
 ن لرأى العدو منهم ما فيه هالكه!وإذ للقتال؟ استنفروا
 وينعكس أحادي اهلند قرار إن": فيه قالت بياان الصينية اخلارجية فأصدرت، اهلند خطوة الصني استنكرت -ج
 األحادي نداهل قرار على توافق لن بكني إن. الدولية االتفاقات وينتهك للصني اإلقليمية السيادة على سليب بشكل
 ذلك أن تدرك فالصني. (6/8/2019 )األانضول مقبول" غري القرار وإن كشمري إلقليم القانوين الوضع بتغيري املتعلق

 أمريكا إليه هتدف ما وهذا، هلا املوازية اإلقليمية القوة وتصبح الصني تنافس اهلند وجيعل، املنطقة يف اهلند موقف من يعزز
 ومع، الصني من القريبة التبت هضبة على تقع كشمري إقليم يف اليت الداخ وأن وخباصة... ميةاإلقلي الصني قوة ملواجهة

 على الداخ منطقة إىل والتعرض الشكل هبذا كشمري قضية حل أن إال نسمة( 270000) حنو قليل سكاهنا عدد أن
 حُتكم أن الصني استطاعت وإذا. نيالص من انتقادات أاثر قد ذلك يف الصني مع التشاور دون اهلندية الصينية احلدود

 تكون أن فبدل، أمريكا خمططات على الطاولة تقلب فقد لصاحلها الداخ وضع لتستغل السياسي وعيها وتنم ي خطواهتا
 القوات لتلك منزلقا   تكون أن فيمكن، أمريكا ختطط كما الصني ضد األمريكية للقوات أمامية عمليات قاعدة الداخ

 !نهم خترج وال فيه تقع
 إلعادة الكفاية فوق بل كافية لدينا القوة مقومات فإن، املسلمني بالد يف احلكام يف هي مصيبتنا إن وأخريا   -9
 من لسادهتم يركعون واملؤمنني ورسوله هللا خانوا الذين احلكام ولكن! قربه حىت يصاحبه درسا   العدو وتلقني بعزة حقوقنا
... بالدهم من احملتل لتحرير أعدائهم قتال من اجليوش فيمنعون، العاملني رب هلل يركعون ما فوق فوق املستعمرين الكفار

 على حصلوا إن هذا ...األمن وجملس املتحدة األمم دهاليز يف فتات من شيئا   واملهانة ابلذل احلكام هؤالء يستجدي مث
 مث، جانيالروه أرض بورما إىل كشمري إىل فلسطني من احملتلة املسلمني بالد فإن املآسي هذه كل مع ولكن !...الفتات

 ستعود كلها...اإلسالم أعداء واحتلها املؤذن فيها كرب   أرض وكل والقرم حوهلا وما والشيشان والقوقاز، الشرقية تركستان
 جيش ايعيده... الراشد اخلليفة يعيدها... اجلُن ة اإلمام يعيدها... اإلسالم راية فوقها ختفق اإلسالم دار إىل هللا إبذن

 العاملني مع وليعمل ساعده عن فليشم ِّر اآلخرة يف األعلى والفردوس الدنيا يف العزة أحب فمن... اجملاهد اإلسالم
 ِلِمْثلِ  * اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  هَلُوَ  َهَذا ِإن  ﴿... وإخالص بصدق جوارحه وعلى وقلبه دمه يف العمل هذا وليْسرِّ ، اخلالفة إلقامة

 .﴾اْلَعاِمُلونَ  فَ ْليَ ْعَملِ  َهَذا

 ه1440 ابع عشر من ذي احلجةالس
 م18/8/2019
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