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الع َّزل والشهداء ،والضحايا الذين سقطوا على أرض كشمير
وإلى الشعب الكشميري والباكستاني
ُ
 ....أهدي هذا الكتاب
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يتحدث الكتاب عن احتالل الهند ملنطقة كشميراملتنازع عليها بي ــن
الهنــد والباكســتان وهــي أزمــة قديمــة يرجــع تاريخهــا إلــى أواســط القــرن
املا�ضــي ســنة  1947عندمــا احتلــت الهنــد املنطقــة وبــدأت بطــرد الســكان
عمرمحمد نزال العرموطي
املسلمين منها متجاوزة بذلك كل األعراف الدولية واملواثيق
اإلنسانية ُمتحدية اإلرادة الدولية واألصول اإلنسانية.
وال يخفى بحال من األحوال تشابه الوضع بيـن ما هو قائم بفلسطين وما هو حاصل بكشمير
فاملعانـ ُـاة والظلـ ُـم واإلهمــال للقضيتي ــن ُم ّ
تعمــد ،والنــاس فــي حـ ٍـال ُيرثــى لهــا مــن الفقــر والقتــل
ً
والتشــرد ...وهــذا الكتــاب ُيلقــي الضــوء علــى هــذه املشــكلة العامليــة ويبي ــن أرقامــا وتواريــخ ونصــوص
ُ
ّ
معاهــدات لــم تنفــذ ولــم تجــد طريقهــا لحــل هــذه املشــاكل بســبب تعنــت كل مــن الهنــد وإســرائيل.
ْ
وإللقــاء الضــوء علــى هــذه القضيــة قامــت الســفارة الباكســتانية فــي عمــان بدعــم مــن ســعادة
الســفير الجن ــرال شــفاعة هللا ،والســيد محمــد يوســف ملــك ،ومجموعــة طيبــة مــن الضبــاط
ّ
األردنيـيـن والدبلوماسيين السابقين والبرملانييـن والوزراء وأصـحاب الخبـرة من الكتاب واملفكرين
بدعــم هــذه الجهــود إلصــداركتــاب حــول القضيــة التــي تعتبــرمــن أهــم القضايــا العامليــة وأقدمهــا،
ُ
والتــي قــد تــؤدي إذا اســتفحل األمــرلنشــوب حــرب نوويــة ال ســمح هللا ال تبقــي وال تــذر.
ومن الجديربالذكربأن عدد الكتب التي تم إعدادها وتأليفها في الباكستان والعالم اإلسالمي
ً
عــن أزمــة كشــميرقليــل (نســبيا) باملقارنــة مــع عــدد الكتــب التــي صــدرت مــن الجانــب الهنــدي ومــن
العالــم الغربــي.
ُ
وقــد أتيحــت لــي الفرصــة اثنــاء وجــودي فــي العاصمــة الباكســتانية (إســام آبــاد) للقــاء عــدد
مــن الشــخصيات وفــي مقدمتهــم فخامــة رئيــس الجمهوريــة األســتاذ ميمــون حســين ولقــاء عــدد مــن
القــادة والعســكريين واإلعالميي ــن وش ــخصيات ُمؤثــرة مــن رجــال كشــميرونســائها ،ومــن املناضل ــين
ً
النازحي ــن ،ممــا جعلنــي وملــرات عديــدة أجهــش بالبــكاء حزنــا علــى هــؤالء الذيــن يعذبــون فــي أرضهــم
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دون ذنب ارتكبوه ،وتمكنت من خالل ذلك أن أجمع الكثيـرمن املعلومات ّ
ألكون صورة صادقة
ُمتكاملــة شــاملة حــول الوضــع فــي كشــميروالظلــم واملعانــاة التــي يعانيهــا املســلمون هنــاك.
ً
ً
كمــا اســتطعت أن أحصــل علــى خرائــط وصــور وتقاريــرتجعــل مــن هــذا الكتــاب مرجعــا مهمــا
ّ
لكل من أراد أن يطلع على حقيقة الوضع املؤلم ألهالي كشــميرالذين يســتصرخون ضم ــيرالعالم
وضمائــراملســلمين للتدخــل مــن أجــل إنهــاء هــذه املجــازر ،وهــذا القمــع الوح�شــي ،وهــذه اإلنتهــاكات
لحقــوق اإلنســان.
شــعب كشــمير املســلم يســتصرخ ضميــر األمــة اإلســامية إلنقــاذه مــن الظلــم اســتجابة لقولــه
ّ
ُ
املسلم ال يظلمه
«املسلم أخو
تعالى «إنما املؤمنون إخوة» وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِ
وال ُيســمله» وهذا يعني أن ال نترك أهل كشــميرللظلم ،وأن نكون معهم في محنتهم وأن نســاعدهم
فكيــف نســكت علــى ظلــم إخوتنــا فــي كشــميروفلســطين؟
الحمــد هلل الــذي وفقنــي لهــذا اإلنجــاز التاريخــي الهــام ،والشــكر لـ ّ
ـكل الذيــن وقفــوا إلــى جانبــي
مــن الباكســتان العزيــزة علــى قلــوب األردنيي ــن ،ومــن اإلعالمي ــين واملفكريــن ،وشــكر خــاص إلــى
اللجنــة الوطنيــة األردنيــة للتضامــن مــع الشــعب الكشــميري ،ونــادي خريجــي الجامعــات واملعاهــد
الباكســتانية ،واملنتــدى العاملــي للوســطية وصالــون األدب والثقافــة ،والشــكرلــكل مــن أســهم فــي
هــذا العمــل الثقافــي اإلنســاني الــذي نضعــه بي ــن أيــدي الجميــع.
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كشميـــر
الشاعر عبد الرمحن حممد املبيضني
في قصيدة الشاعرالباكستاني محمد إقبال (حديث الروح) يقول:
حديث الروح لألرواح ْ
ُ
يسري
عناء
وتدركه القلوب بال ِ
ِ
ِ
ً
وفــي هــذا الســياق نقــول لــكل الباكســتانيين ونحــن نمتلــىء فخــرا بهــذا الشــاعرالكب ــيرالــذي أجــاد
ً
ً
لغتنــا وكتــب فيهــا شــعرا فلكــم جميعــا نقــول -:
ّ ْ
ُ
تحيـ ـ ـ ـ ـ ــة
لبـ ـ ــاكسـ ـ ـ ـ ــتان ن ْزجيه ـ ـ ـ ــا

ً ّ ْ
ً
نقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
معط ـ ـ ـ ـ ــرة وخ ـ ـ ــالصـ ـ ـ ــة

ُ
ـتان لإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم خ ـ ـ ـ ٌ
ـدر
فباكس ـ ـ ـ

ّ ْ
ُ
الفتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وباكستـ ـ ــان دولت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
ّ ْ
مرجعي ـ ـ ـ ـ ــة
ولإلس ـ ـ ـ ــالم ك ـ ــان ـ ـ ـ ــوا
ً
ْ
الفضل دوما أسبقي ـ ـ ـ ــة
لهم في
ِ
ّْ
القضية
وهم من أدركوا حجم
ُ
ّ ْ
قوي ـ ـ ـ ــة
لكي تب ـ ـ ـ ــقى َع ـ ـ ـ ـ ــالقتن ـ ـ ـ ــا
ّ ْ
ُّ
أبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أرض
لرفع الظل ـ ــم عن ٍ
َّ ْ
وأن الظ ـ ـ ـ َ
ـلم دولتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه شقي ـ ـ ـ ــة
ّ ْ
بقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ُيب ــقي ملن ظلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

ُ
ـدق
وفيها ســادة ورج ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ً
وقد كانوا ألمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا نصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ـدس أنصـ ـ ـ ٌـاركب ـ ـ ـ ـ ـ ٌـار
وهم للق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

َ
ٌ
وإخوان لنا في ال ـ ــدين نسـ ـ ـ ـ ـ ــعى
ً
ففي كشميرقد خاضوا نضاال
فقد علموا ب ــأن الح ـ ـ ـ ـ ّـق يعل ـ ـ ــو
وأن هللا ينصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرمن ي ـ ـ ـ ـ ــليـ ـ ـ ـ ـ ــه
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فمن الهور لألق ـ ـ ـ ــ�صى س ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـالم
ً
َ ُ
ـدس قبلت ـ ـ ـ ــنا قديم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ألن القـ ـ ـ
ً
فأه ـ ــال بالسف ـ ـ ـ ـ ـ ــيروبالرعاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ّ
ُ
األردني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـوع
يم ـ ــرعلى الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
وتحظى بالرعايـ ـ ـ ـ ـ ِـة هاشم ـ ـ ـ ـ ـيـ ــة
ً
ـيوف لكم تحـ ـ ـ ـ ـ ّـية
وأهال بالضـ ـ ـ ـ ـ ِ

الفصل األول
كشمري  -جنة اهلل على األرض

11

الموقـع
تقــع واليــة جامــو وكشــميرفــي املنطقــة الشــمالية الغربيــة لسلســلة جبــال هيمااليــا مــع اختــاف
ملحــوظ فــي التنــوع الجغرافــي والبيئــي والحيوانــي والنباتــي حيــث القمــم الثلجيــة والبيئــة الجويــة
وأنــواع النباتــات والحيوانــات املختلفــة ،وتحدهــا عــدة دول هــي الباكســتان والهنــد وأفغانســتان
والصي ــن.
التقسيمات اإلقليمية
تتكــون جامــو وكشــمير مــن ثــاث مناطــق هــي :جامــو ووادي كشــمير والداخ ،وتحتلهــا حاليــا
القــوات املســلحة الهنديــة ،وعاصمتهــا الصيفيــة هــي ســريناجار ،والعاصمــة الشــتوية هــي جامــو،
جامــووكشــميرهــي الواليــة الوحيــدة فــي الهنــد التــي يشــكل فيهــا الســكان املســلمون األغلبيــة ،وتشــتهر
أراضيهــا باملناظــر الجبليــة الجميلــة.
األودية
تحتــوي منطقــة جامــو وكشــميرعلــى عــدد مــن الوديــان مثــل :وادي كشــمير و وادي تــاوي و وادي
تشيناب و وادي بونتش و وادي السند و وادي ليدر ،والوادي الرئيسـي هو وادي كشميرالذي يبلغ
اتســاعه  135كيلومتروتبلغ مســاحته  15520كيلومترمربع.
َْ
وتق ِســم جبــال الهيمااليــا وادي كشــميرمــن الداخ فــي حيــن أن مجموعــة جمــال بيربنجــال والتــي
تحتوي الوادي من الغرب والجنوب ،تفصله عن منطقة السهول الكبـرى في شمال الهند ،وعلى
طــول الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن الــوادي نجــد السلســلة الرئيســية مــن جبــال الهيمااليــا ،وهــذه
املنطقــة املأهولــة بالســكان بشــكل كثيــف يبلــغ متوســط ارتفاعهــا  1850متــرفــوق ســطح البحــر،
ولكن يبلغ ارتفاع سلسة بيربنجال ما يعادل  5000متر ،وتشيرالطرق البرية والنهرية الى املواءمة
الجغرافيــة لكشــميراملحتلــة مــع باكســتان أكثــرمــن الهنــد.
الجذب السياحي
ً
تشــتهر كشــمير عامليــا بجمالهــا ومناظرهــا الطبيعيــة ،فقــد تعــززت ســمعتها الســياحية بســبب
الجبــال العاليــة املغطــاة بالثلــوج والبحي ــرات والوديــان الجميلــة ،وأنهــار املــاء املثل ــج والبح ــيرات
الجذابــة والينابيــع والحقــول الدائمــة الخضــرة ،والغابــات الكثيفــة ،واملنتجعــات الصحيــة
ً
الجميلــة ،التــي أصبحــت مصــدرا للجــذب الســياحي.
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وخــال فصــل الصيــف ،يمكــن للمــرء التمتــع بجمــال الطبيعــة ،وصيــد ســمك التــراوت،
والدخــول فــي منافســات الصيــد الصغ ــيرة والكب ــيرة  ...ال ــخ وخــال الشــتاء تنشــط رياضــات التزل ــج
علــى الجليــد والتزل ــج علــى املنحــدرات الثل ــجية ،وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تنشــط الســياحة الدينيــة
لتواجــد الكثيــرمــن املــزارات الدينيــة الشــهيرة للهنــدوس واملســلمين ،ممــا جعــل كشــميرمنطقــة ذات
جذب سياحي كب ــير ،كما كتب الشيخ سعدي الشاعرالفار�سي الكبي ــرقائال« :إذا كان هناك جنة
ً
علــى األرض فهــي هنــا فــي كشــمير» .إال أن الســياحة عانــت كث ــيرا بســبب وجــود 700ألــف جنــدي مــن
القــوات الهنديــة والوضــع األمنــي النا�شــئ عــن حــركات التحــرر منــذ عــام .1989
طرق التجارة
يصف الحاج الصيني الشهير(أويوكونكي) كشميروالتي زارها في السنة الثامنة بعد امليالد أنها
مــن أهــم الخطــوط التجاريــة ،حيــث الطريــق األول وهــوممــر زوجيــا املوصــل إلــى الداخ ومــن ثــم إلــى
التبــت ،بينمــا يمــرالخــط الثانــي مــن الجــزء العلــوي لــوادي كيــش جانجــا ،ومــن هنــاك إلــى ســاكاردو
ليلتقــي مــع خــط جيلجيــت (وهــو جــزء مــن الباكســتان ليقطــع خانجــراب للوصــول إلــى املنطقــة
الوســطى ومــن ثــم إلــى تركســتان الصينيــة) ،بينمــا يمــرالخــط الثالــث بمحــاذاة نهــرجيلــوم على طول
منطقة باراموال باتجاه الغرب إلى منطقة مظفرأباد ومناطق أخرى هي جزء من الباكستان اآلن،
والذي يعتبرمن أسهل الطرق حيث أنه ال يمرعبراملمرات الجبلية العالية ،وقد دخل املسلمون
كشميرسلميا عن طريق السفرمن إيران إلى وسط آسيا خالل هذه املمرات ،وملدة تزيد عن 70
ً
عامــا تــم حرمــان الكشــميريين مــن هــذه الخطــوط التقليديــة ،باســتثناء ممــرطويــل غيــرطبيعــي يمــر
خالل املنطقة الهندية ،وتم فتح الطرق التقليدية كجزء من اتفاق ســام بين الهند والباكســتان
فــي نهايــة عــام  ،2008ويبلــغ طــول الطريــق مــن ســريناغارإلــى دلهــي مــا يقــرب  914كيلومت ــربمحــاذاة
ً
التضاريــس الجبليــة الغــادرة والتــي غالبــا مــا تغلــق الطريــق بســبب االنهيــارات الجبليــة ،بينمــا يبلــغ
طــول الطريــق مــن ســريناجار إلــى مظفــر أبــاد  127كــم ممــا يعكــس التوافــق الجغرافــي الكبيــر بيــن
كشــميروالباكســتان أكثــرمــن الهنــد.
األنهار والبحيرات
تنبــع األنهــارالرئيســية مــن سلســلة جبــال همااليــا وتمــرعبــركشــميرإلــى الباكســتان ،وهــي أنهــار
شناب وجيلوم والسند ،كما أن منبع كل من نهري الغانج واليامونوالعظيمـين في الهند من كشمير
ً
أيضا ،ويضم الوادي بعض بحـيرات املياه العذبة على ارتفاعات عالية والتي من أشهرها بحيرات
واالرو دال وشــيش نــاج  ...إل ــخ ،وتشــتهرمدينــة ســيرنجرببحيراتهــا ذات املظهــرالبديــع ،وتلعــب تلــك
ً
ً
البحيــرات دورا مهمــا فــي الحيــاة اإلجتماعيــة واالقتصاديــة لســكان الــوادي.
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االقتصاد
يعت ــبراألرز املحصــول الرئيــس واملــادة الغذائيــة الرئيســة فــي اإلقليــم ،إلــى جانــب الفواكــه مثــل
التفــاح والكمثــرى واملشــمش واللــوز والجــوز والخــوخ والكــرز والتــي تنمــوبكميــات كبيــرة ،كمــا وتنمو
أشــجارالتــوت بشــكل وافــروهــي الدعامــة األساســية لصناعــة الحريــر ،كمــا يشــتهرالــوادي بوفــرة
اإلنتــاج الزراعــي بكافــة أنواعــه مــن الخضــاروالفواكــه والزعفــران واألعشــاب واملعــادن واألحجــار
الكريمــة وتزدهــر الحــرف اليدويــة مثــل الســجاد والصــوف والشــاالت وأرقــى أنــواع التطريــز علــى
املالبــس.
المناخ وشبكة الطرق
تمتــاز املنطقــة بصيــف لطيــف ولكــن فصــل الشــتاء بــارد وفيــه تتســاقط الثلــوج ،وتســتقبل
املنطقة األمطارمن منتصف مارس إلى منتصف مايو ،وتقدركميات األمطارالسنوية في الوادي
 75ملــم ,وتمثــل طــرق املواصــات البريــة الطريقــة الشــائعة لالنتقــال إضافــة إلــى النقــل النهــري مــن
خــال نهــرجيلــوم الــذي مــا زال البعــض يســتخدمه كوســيلة انتقــال.
الحضارة والتقاليد والثقافة
يمتازشــعب كشــميربالدفء وكرم الضيافة ،ويدين معظم أهل كشــميرباإلســام مع قليل من
الهندوس من ذوي الطبقة العليا ،ويمتازالوادي باملوسيقى الصوفية الشعبية النابعة من تأثير
ً
اإلســام في املنطقة ،وتعتبركشــميرموطنا للحرف اليدوية مثل نحت األخشــاب والورق والس ــجاد
وصناعــة الشــاالت والتطريــزعلــى املالبــس ،ويتحــدث النــاس اللغــة الكشــميرية ويلبســون املالبــس
التقليديــة واملســمى ف ــيران إضافــة إلــى الشــالواروالعمامــة أو القبعــة الكشــميرية.
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