
 الرابطة بين ذريعة كشمير

 وذريعة العمليات االستشهادية في فلسطين 

 

 ما هذه المهازل المتواصلة التي تفتقد الطرافة وتبعث على الملل والغم؟ 

كم مبعوثا قدم إلينا ثم انصرف، وكم تصريحا أعلن عقب انصراف المبعوثين أن كل شيء بقي علىى حالى   

 مل مسؤوليات ؟ وأن المطلوب من المجتمع الدولي تح

يشهد الل  أنني سمعت في إحدى المناسبات القريبىة طفىم مىن أطفالنىا فىي سىن العاشىرل يقىول لمىن حولى   

لدى ظهور إحىدى الشصصىيات الرسىمية علىى شاشىة التلفزيىون، وذلىن بعىد انصىراف أحىد المبعىوثين ووقىوف 

ل يردد الكلمات التي تنبأ بها الطفل، الشصصية الرسمية تلقي بتصريح إعممي: سيقول كذا وكيت.. وإذا بالرج

بالحرف الواحد تقريبا. فهل هنىان ررابىة فىي هىذا الملىل الىذ  باتىت تثيىره فينىا لدويصىةو الغىادين والىرا حين، 

األمريكان واألوروبيين، وأبناء منطقتنا اآلصرين، الذين يتقاطرون علينا زرافات ووحىدانا منىذ سىنوات طىوال، 

 ير الكمم العا م عن السمم والمفاوضات؟ دون أن يكون هنان جديد ر

ما الذ  يقول  هؤالء المبعوثون في الغرف المغلقة؟ كيف وجدوا وكيف وجد المبعوثىون مىن قىبلهم طىوال  

القرن العشرين الماضي كمما يغطي هذه اآلماد الزمنية كلها دون أن تثمر تلن الجلسات أ  شيء في مصلحة 

رض الذين ال ذنب لهم إال أن يقولوا ربنا الل ؟ هل يوجد في الصراع العربي ـ الفلسطينيين أصحاب الوطن واأل

اإلسرا يلي ينبوع من الكمم والحديث الذ  ال ينقطع؟ هل يبحث المتكلمون عن الحقيقة أم يصترعونها؟ أم هىم 

 مقاولون إلشغال الوقت بأ  شكل وعلى أ  نحو مقابل األجر الذ  يتقاضون ؟ 

وام، كان فارس الحلبة فيها دينيس روس، المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسىط، الىذ  مرت أيام، بل أع 

نجح طيلة تلن األعوام في أن ال يقول شي ا مفيدا، والذ  لم نحص عدد المرات التي حضر فيهىا إلىى فلسىطين 

لسيناتور المتقاعد وعدد المرات التي قام فيها بجوالت في المنطقة، وها نحن اليوم نرى وجوها جديدل: رأينا ا

جورج ميتشيل وفي معيت  الر يس التركي المتقاعد سليمان ديميريل والجنرال المتقاعىد أنتىوني زينىي ونا ىب 

الر يس الحاقد تشيني ووزير الصارجية المضغوط كىولن بىاول، ونىرى السىفير المتجىول وليىام بيرنىز والىوزير 

ا فيشر وسىكرتير النىاتو السىابا صىافيير سىوالنا وريىرهم األلماني طالب النجال من تهمة معادال السامية يوشك

مىىن وزراء صارجيىىة الىىدول االسىىكندنافية البىىاحثين لىىدولهم عىىن أدوار فىىي الشىىرق األوسىىط وريىىرهم وريىىرهم. 

وسنرى قريبا ر يس وكالة المصابرات المركزية األمريكية جورج جون تينيت الساعي إلى تقسيم دول الشىرق 

ما بدأه سايكس وبيكو بعد الحرب العالمية األولى عقىب هزيمىة الدولىة العثمانيىة،  األوسط حسب صريطة تكمل

لمع أن المفهوم أن تلن  1991وذلن على أساس أن الدول العربية كلها منيت بالهزيمة إثر حرب الصليج عام 

 الحرب استهدفت العراق وحدها، وأن الدول العربية األصرى كانت في صف الحلفاء المنتصرينو! 

وبينمىا ال ينقطىع سىيل الىزوار عىن الر اسىة الفلسىطينية، علىى اصىتمف رتىب أول ىن الىزوار وتنىوع بلىدانهم 

وتواريخ مجي هم وانصرافهم، تستمر الىدبابات اإلسىرا يلية فىي اجتياحهىا أو تغلغلهىا فىي مىدن الضىفة الغربيىة 

ين يكابدون تغلغل النصل اإلسرا يلي وقراها، يوما بعد يوم، ومرل بعد مرل، في مشهد مذل، ال للفلسطينيين الذ

في أحشا هم وحسب، بل للوسطاء العرب صاصة، الذين تقع االجتياحات أثنىاء لقىاءاتهم بشىارون وهىز األيىد  

 مع  في صور تنقلها وكاالت األنباء وتوزعها في القارات الصمس! 

. وقد أعىادت عقىارب السىاعة واآللة العسكرية اإلسرا يلية ماضية في محو جميع ما تبقى من اتفاق أوسلو

فعم إلىى الىوراء إلىى زمىن اإلدارل المدنيىة. بىل إن ر ىيس األركىان اإلسىرا يلي يريىد إعادتهىا إلىى زمىن اإلدارل 

العسكرية المباشرل، مزايدا على شارون نفس . أ  أن األمر الواقع الذ  فرض  شارون على األرض قد جرى 

 توقف كأن هنان شي ا جديا وراء هذه المهزلة المملة المؤسية. ويجر  بينما البازار السياسي دا ر دون 

 

 من األطلسي إلى حدود الصين: 



واللعبة أمريكية في المقام األول. وهي صطة محبوكة: لوضع األهداف التي جرى االتفاق عليها بىين بىو  

بىرو بىو  فىي البيىت وشارون أثناء الزيىارات العديىدل مىن قبىل لرجىل السىممو شىارون إلىى لرجىل السىمم األك

األبىىيض. وبموجىىب تلىىن الصطىىة السىىرية فىىي جوانبهىىا األصطىىر تسىىتمر معركىىة الطىىرفين ضىىد اإلرادل الشىىعبية 

واألماني والمقدرات والقوى الفلسطينية في نطاق الحرب الشاملة ضد المنطقة اإلسممية من أفغانستان شرقا 

 إلى المحيط األطلسي رربا. 

ا يجر  بين الهند والباكستان ليس منقطع الصىلة بمىا يجىر  فىي فلسىطين. وتجب اإلشارل صاصة إلى أن م

وقىىد سىىبا أن تنبأنىىا بىىأن الباكسىىتان ذات أولويىىة فىىي جىىدول األهىىداف التىىي جىىرى اتفىىاق التنسىىيا األمريكىىي ـ 

اإلسرا يلي على ضربها. وأشرنا إلى أن شارون سبا أن تحدث عن عقيدت  العسكرية االستراتيجية التي ترى 

لمجال الحيو  االستراتيجي إلسرا يل يجب أن يمتد بفاعلية إلى ما وراء الدول العربية شىرقا، ليصىل إلىى أن ا

زمىىة الباكسىىتان وأفغانسىىتان. والمراقبىىون الصبىىراء بشىىؤون الصىىراع فىىي كشىىمير يقولىىون بوضىىو  إن حىىدل األ

المتفاقمة حاليا بين البلدين مفتعلة إذ إن حدوث احتكاكات أو عمليات قصف متبادل ليس باألمر الجديد. وعلى 

الررم من نفي الجانب الباكستاني ألية نوايا أو مجرد صواطر الستصدام األسلحة النووية، فإن الجانىب الهنىد  

الحىديث عىن اإلرهىاب الباكسىتاني، متهمىا برويىز الذ  تؤزه الواليات المتحىدل وإسىرا يل مىاض فىي التهويىل و

مشىىرف بىىالوقوف وراء اإلرهىىاب! وتزيىىد الواليىىات المتحىىدل وبريطانيىىا الموقىىف تهىىويم بواسىىطة إعمنهىىا عىىن 

 سحب رعاياها من الباكستان والهند، كأن الحرب النووية قاب قوسن أو أدنى. 

لقىادم فىىي شىب  القىىارل الهنديىة، فإننىىا نحىىس، وهنىا مىىربط الفىرس! ونحىىن وإن كنىا ال نعىىرف مىا السىىيناريو ا

بالبداهة ربما، أن المصطط األمريكىي اإلسىرا يلي متجى  نحىو تجريىد الباكسىتان مىن قىدراتها النوويىة بشىكل أو 

بآصر، تحت ذريعة الصوف من سوء استصدام حكومة مشرف لتلن القدرات، وفىي إطىار الحىرب ضىد اإلرهىاب، 

ون الهنود من حزب جاناتا الهندوسي المتطرف على مسايرل اإلسرا يليين وهي المعزوفة التي تدرب المسؤول

واألمىىريكيين فىىي عزفهىىا كىىل صىىبا  ومسىىاء. وبرويىىز مشىىرف لىىم يشىىفع لىى  ارتمىىاؤه حتىىى اآلن فىىي أحضىىان 

السياسات األمريكية ضد أفغانستان، فالمطلوب من  في نهاية المطاف هو تسليم  المفاعل النوو  الباكستاني 

 لعسكرية األمريكية لكي تبدأ باإلشراف على المفاعل وتنتهي بتجريد الباكستان من قنبلتها. للبعثة ا

 "من لم ينفع  ظن  لم ينفع  يقين " كما جاء في األثر. 

ويجب التمييز بين األسباب الحقيقيىة وبىين الىذرا ع، السىيما فىي عالمنىا المعاصىر، الىذ  ابتىدع فيى  الغىرب 

يىىام األجهىىزل المصابراتيىىة وأذرعتهىىا التنفيذيىىة بىىإدارل سياسىىات الىىدول وتحريىىن عامىىة وأمريكىىا صاصىىة بدعىىة ق

الدمى. فتسلل مقاتلين كشميريين أو قيام طرف من الطرفين بعمليات ضد الطرف اآلصر في تلن المنىاطا، بمىا 

لمزيىد في ذلن تبادل القصف بين العسكر على جانبي الحىدود، لىيس بىاألمر الجديىد. ولكنهىا اآلن مجىرد ذريعىة 

من تدصل األمريكيين في المؤسسة النووية الباكسىتانية، بغىرض تىأمين إسىرا يل مىن صطىر محتمىل مهمىا كىان 

 ض يم وبعيد المدى. 

والمثل ـمع الفارق ـ قا م في فلسطين! فالعمليات االستشهادية ليست جديدل. ونحىن نتىذكر أن را ىد الريفىي 

سيف قبل قيام السلطة الفلسطينية، أ  فىي زمىن االحىتمل الكامىل قام بعمليت  االستشهادية في يافا مستصدما ال

لجميع األراضي الفلسطينية. وهذا رير الشهيد اآلصر الذ  نسىيت اسىم ، والىذ  نفىذ عمليتى  بواسىطة مغالبىة 

سا ا الباص اإلسرا يلي على مقود الباص، وبالتالي تسبب في تدهور الباص في الواد  على طريا القدس ـ 

هىذا ريىر عمليىات أصىرى يصىعب استحضىارها فىي الىذهن. فالعمليىات االستشىهادية اليىوم ليسىت إال القسطل. و

ذريعة شارون لشطب نصوص أوسلو ولفرض صريطت  التي تبتلع ما بقي من أراضي الضفة الغربية وتحشىر 

ل مىىا بقىىي مىىن الفلسىىطينيين فىىي معىىازل أشىىب  بمبيىىت العمىىال المكرسىىين للعمىىل لىىدى أسىىيادهم. فىىم مسىىتقب

 للفلسطينيين أهل األرض إال في صدمة المستوطنين اليهود. 

إنهم يجعلون مسألة الصراع بين الهند والباكستان اليوم في واجهة األحىداث. وفىي حىين تتصىدى الواليىات 

المتحدل لدور الشرطي والقاضي والموكل بالتنفيذ في شىتى القضىايا وفىي جميىع البلىدان فإنهىا لىم تبىذل الجهىد 

مىىع ر ىىيس وزراء الهنىىد ور ىىيس الباكسىىتان فىىي مسىىعى حميىىد للمصىىالحة بىىين البلىىدين النىىوويين المنتظىىر لج

 الجارين. 

أما وساطة روسيا فتبعث على الريبة، ألن عمقات روسىيا ليسىت علىى حىد سىواء مىع البلىدين. فبينمىا هىي 



بدور الباكستان في دعم مرتبطة باتفاقيات صداقة وتعاون مع الهند، فإن تاريخ عمقتها مع الباكستان مدموغ 

المجاهدين األفغان في حربهم ضد القوات الروسية في أفغانستان قبل سنوات ريىر بعيىدل. ولعىل روسىيا كانىت 

جديرل بلعىب دور رشىيد فىي السياسىات اآلسىيوية لىو لىم تكىن لىديها هىي األصىرى عقىدل اإلسىمم والمعركىة مىع 

 الشيشان.

السياسية واالعتبارات االستراتيجية أن تكون الباكستان مىن  بقيت الصين التي اقتضت ضرورات الجغرافيا

محاور اهتمامها الر يسية، نظرا لتلن الضرورات واالعتبارات مىن ناحيىة ونظىرا لطىابع العمقىات ريىر الوديىة 

بين الصين والهند من ناحية أصرى.. رير أن الصين في هذا الدور التاريصي ال تتكلم وال ترى وال تسمع. ومع 

سنا بأن هذا الصرس والعمى والصمم مؤقت، وأن عمقات الصين مىع كىل مىن إسىرا يل وأمريكىا ال يمكىن إحسا

أن تبقى طبيعية في ظل شراهة الطرفين لألسواق ومع الشراهة ررور القول الذ  ركبهما، فإن العىالم سىيبقى 

لىة سسىيوية كمىا تحىاول تحت رحمة ررور القول والظلم حتى يقتنع الروس والصينيون بأن إسىرا يل ليسىت دو

أن تتظاهر، وحتى تقيما فيما بينهما ـ بوصفهما الدولتين اآلسيويتين األقىوى واألكبىر ـ التحىالف الوطيىد الىذ  

 يقول العقل إن  ممكن ومطلوب وضرور  لصالح العالم وصالح العدل والسمم وصالح قارل سسيا. 

 

 



 


